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Abstrakt
Bakgrund: Begreppet hållbar utveckling fick först sin spridning i slutet av 80-talet då
Brundtlandrapporten publicerades och har sen dess fått allt större betydelse i samhället.
Intresset för hållbarhet har på senare tid utmynnat i en ökad efterfrågan på
närproducerade livsmedel. Närproducerade livsmedel skapar värde för det lokala
samhället, medför kortare transporter och ökar livsmedlets spårbarhet. Det finns dock
ingen officiell definition av vad närproducerat innebär. Närproducerat är inte likställt
med hållbart ur ekonomisk, ekologisk och social mening, därför är det viktigt att arbeta
med styrning av hållbarhet i initiativ med intention att utveckla marknaden för
närproducerade livsmedel. Svårigheter med hållbarhetsarbetet påträffas ofta i
försörjningskedjan. Styrning av leverantörer i försörjningskedjan är därmed ett sätt att
arbeta för en hållbar utveckling. Vi har identifierat fyra kritiska moment i styrningen av
lokala leverantörer mot en hållbar försörjningskedja; implementering, val och
utvärdering, samarbete samt kontroll.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå hur initiativ med intention att
utveckla marknaden för närproducerade livsmedel styr sina leverantörer mot en hållbar
försörjningskedja, genom att studera litteratur och praktiska initiativ med intention att
utveckla marknaden för närproducerade livsmedel. Slutligen bidrar vi med en
vägledande och inspirerande modell över hur företag bör styra sina leverantörer mot en
hållbar försörjningskedja.
Metod: För att uppfylla syftet med vår uppsats har vi använt oss av en abduktiv ansats.
Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med
fyra praktiska initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade
livsmedel. Detta material har analyserats för att finna likheter och skillnader mellan
initiativen och mellan teori samt praktik.
Slutsats: Vi har kommit fram till att när hållbarhet genomsyrar initiativets strategi, mål
och kultur underlättar det beslutsfattandet gällande leverantörsstyrning mot hållbarhet.
Vi har även sett att intuition används mer i praktiken vid val och utvärdering av
leverantören. Närhet till leverantören möjliggör en god relation och sänker barriärer,
vilket underlättar styrningen. Slutligen har vi sett att initiativen i vår undersökning har
olika karaktär vilket också har betydelse för deras styrning.
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1 Introduktion till ämnet om leverantörsstyrning mot en
hållbar försörjningskedja
I det här inledande kapitlet kommer vi först att ge läsaren en bakgrund till ämnet om
styrning mot en hållbar försörjningskedja. Sedan kommer vi beskriva
livsmedelsbranschens hållbarhetsutveckling, sedan kommer vi att redogöra för vad
styrning mot en hållbar försörjningskedja innebär samt förklara hur efterfrågan på
närproducerad mat har utvecklats. Därefter kommer vi presentera problem kopplade
till leverantörsstyrning mot en hållbar försörjningskedja, för att slutligen komma fram
till forskningsfrågan och syftet med uppsatsen.

1.1 Hållbarhetsutveckling i Livsmedelsbranschen
Hållbar utveckling är en viktig del i dagens samhälle, begreppet fick dock först sin
spridning år 1987 då Förenta Nationerna (FN) publicerade Brundtlandrapporten “Vår
gemensamma framtid” (Elvingsson, 2017). Det finns “internationella riktlinjer för
hållbart företagande” som Regeringen förväntar sig att företag i Sverige eller utlandet
ska ha som grund i deras företagande. Dessa riktlinjer är bland annat OECD:s riktlinjer
för multinationella företag, FN:s Global Compact samt de Globala målen och Agenda
2030. Exempel på hållbart företagande enligt Regeringen kan vara att skapa en process
för att kontrollera möjligheter till förbättring men också risker i företagets
försörjningskedja samt utveckla en uppförandekod eller antikorruptionspolicy
(Regeringskansliet, 2016).
Ett stort problem som oroar många idag är miljöförstöringen (Bergström et al., 2005).
Enligt Naturvårdsverket (2017) orsakar hushållens konsumtion av livsmedel lika
mycket utsläpp av växthusgas som hushållens transporter. Av utsläppen som orsakas av
hushållens totala konsumtion står livsmedelskonsumtion och transport för en tredjedel
var. Sveriges hushålls totala livsmedelskonsumtion orsakar ca 23 miljoner ton
koldioxidekvivalenter per år, sett ur ett livscykelperspektiv (Naturvårdsverket, 2017).
Exempel på vad som skulle kunna minska miljöpåverkan är närproducerad mat,
minskning av köttkonsumtionen samt egen odling (Bergström et al., 2005).
Det finns spännande initiativ1 inom livsmedelsbranschen där företag utbildat sina
råvaruleverantörer men också givit stöd i deras hållbarhetsarbete. Till exempel har
företag bidragit med redskap för lantbrukare att räkna ut verksamhetens utsläpp av
1

Ett initiativ är att agera självständigt och målmedvetet för att uppfylla syftet om att inleda en
verksamhet (Nationalencyklopedin 1, 2017).
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koldioxid (Miljönytta, 2014). Arbete för hållbar utveckling inom livsmedelsbranschen
kan också vara att ta hänsyn till hållbarhet i försörjningskedjan, genom att exempelvis
importera certifierade produkter och använda ansvarsfullt producerade produkter
(Miljönytta, 2014). I en intervju med Johan Anell, CSR- och hållbarhetsansvarig på
branschorganisationen Livsmedelsföretagen, kommenterar han hållbarhetsutvecklingen
i livsmedelsbranschen. Anell svarar på frågan ifall han upplever att kraven på Corporate
social Responsibility (CSR) har ändrats:
“-Ja, jag upplever att medvetenheten har ökat i hela leverantörskedjan. Från
dagligvaruhandeln syns det extra tydligt när det gäller exempelvis hållbarhetskraven på
deras egna varumärken. Alla som har ett varumärke är angelägna att det inte
förekommer några tråkigheter i samband med de egna produkterna och många är också
proaktiva i sitt hållbarhetsarbete både på den miljömässiga och sociala sidan.”
(Track Record, 2015)
1.1.1 Hållbarhet i försörjningskedjan
Vi kommer först klargöra vad som menas med hållbarhet, och sedan förklara hur
hållbarhet kan kopplas till försörjningskedjan. FN:s Brundtlandrapport från 1987
definierar hållbar utveckling som att uppfyllandet av dagens behov inte ska minska
möjligheterna för framtida generationer att uppfylla sina behov. Det brukar talas om tre
dimensioner av hållbarhet; ekonomisk, ekologisk och social. Ekologisk hållbarhet
definieras av KTH 1 (2015) som en produktion av varor och tjänster som inte
kompromissar med ekosystemets bärförmåga, vilket förstås med att förbrukade resurser
måste hinna återskapas av naturen. KTH (2016) fortsätter att definiera social hållbarhet
som att på en global nivå tillgodose möjligheten för alla människor att uppfylla sina
fysiska och psykologiska behov samt sina mål och drömmar. Till sist är ekonomisk
hållbarhet en ekonomisk utveckling som inte sker på bekostnad av den ekologiska- eller
sociala hållbarheten (KTH 2, 2015).
För att förstå hur hållbarhet kan kopplas till försörjningskedjan måste vi veta vad som
menas med en försörjningskedja och styrningen av denna. Seuring & Müller (2008)
beskriver att alla aktiviteter som hänförs till flödet och omvandlingen av råmaterial till
slutprodukt, inklusive dess informationsflöde, är vad som omfattas av
försörjningskedjan. Detta flöde av material och information går både uppströms och
nedströms i kedjan. Styrning av försörjningskedjan innefattar att samordna aktiviteter
genom att förbättra relationerna i försörjningskedjan (Seuring & Müller, 2008).
Ytterligare en definition som görs av Carter & Rogers (2008) är att Supply chain
management är integrationen av viktiga affärsprocesser från de ursprungliga
leverantörerna till slutanvändaren. Processerna ska, genom att tillhandahålla produkter,
tjänster och information, skapa mervärde för kunderna och andra intressenter.
Sustainable Supply Chain Management (SSCM) kan på svenska översättas till styrning
mot en hållbar försörjningskedja. Ser vi till begreppet SSCM kan det enligt Seuring &
Müller (2008) definieras som styrningen av material-, information- och kapitalflödet
samt samarbeten mellan företag längs med försörjningskedjan där hänsyn tas till
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ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Dessa hållbarhetsaspekter måste beaktas på
grund av uppmaning från kunder och andra intressenter (Seuring & Müller, 2008).
Vidare förklarar Carter & Rogers (2008) SSCM som en strategisk, gemensam
integration av företagens sociala-, ekologiska- och ekonomiska mål, samt uppnåelsen av
dessa mål. Genom interaktionen mellan företagens viktiga affärsprocesser bör ett
förbättrat långsiktigt resultat uppnås hos det enskilda företaget samt hos dess
försörjningskedja (Carter & Rogers, 2008).
1.1.2 Närproducerad mat efterfrågas i allt större utsträckning
I livsmedelsindustrin är kvalité och säkerhet särskilt centralt enligt Beske et al. (2014).
På så sätt är det mycket viktigt för livsmedelsföretag att bland annat kontrollera hela
försörjningskedjan men också förbättra kvalitetssäkringen. Samtidigt betonas vikten av
samarbete och samverkan inom denna typ av industri eftersom konsumenter intresserats
mer av produkters ursprung och vad som används vid framställningen av varan. Enligt
Wognum et al. (2011) kan ett ökat intresse bland konsumenterna för matproduktionens
kvalité och säkerhet bero på olika former av kriser, som bland annat dioxinutsläpp,
svininfluensan och fågelinfluensan. Numera är konsumenterna långt mer kritiska och
vill bli informerade om bland annat varornas ursprung och ifall genmodifierat foder och
bekämpningsmedel används. Konsumenternas köpbeslut innefattar idag därmed faktorer
som säkerhet, miljöpåverkan och kvalité, samtidigt som de undersöker ifall de är villiga
att betala mer för hållbara varor (Wognum et al., 2011). Under en tid har därför
allmänheten granskat livsmedelsindustrins påverkan inom hållbarhet. Initiativ kring
ekologisk och rättvisemärkt mat har särskilt stor betydelse inom detta område. Beske et
al. (2014) betonar också att just livsmedelsindustrin borde undersökas inom området
SSCM då mat är viktigt för alla människor och att denna industri är särskilt föränderlig
samt att konsumenternas efterfrågan på olika livsmedel ständigt ändras.
I en tid där efterfrågan på närproducerad mat drastiskt ökat har flertalet webbplatser
startats där konsumenter på ett enkelt sätt kan hitta närproducerad mat. En sådan
webbplats är Gårdsnära (2014). Webbsidan gör det enklare för bönderna att nå ut till
sina kunder och blir därmed en naturlig mötesplats för att utveckla relationen dem
emellan (Gårdsnära, 2013). Ett tecken på en fortsatt ökad efterfrågan är att Gårdsnäras
besöksstatistik visade en ökning på 200% från 2013 till 2014. Deras grundare Erik
Östling säger:
" - I en tid som omgärdas av återkommande rapporter om matfusk och andra
oegentligheter i produktionen av vår mat så tror vi att människor känner att avståndet
till matens ursprung är viktigare än någonsin. Gårdsnäras huvudfunktion är att hjälpa
människor minska detta avstånd på egen hand."
(Gårdsnära, 2014)
Ovanstående citat visar på att närproducerad mat får en ökad betydelse i
livsmedelsbranschen. Enligt en forskningsrapport av Mont et al. (2015), som ingår i
Handelns Utvecklingsråds rapportserie, spelar dagligvarubutikerna en viktig roll i att
lyfta och driva hållbarhetsfrågor genom hela försörjningskedjan, från producent och

3

leverantör till konsument. Butikskedjorna gör också ett betydelsefullt arbete med att
utveckla marknaden för hållbara produkter. Svenska butikskedjor jobbar även aktivt
med att föra in hållbarhet i försörjningskedjans andra delar, såsom odling och förädling
(Mont et al., 2015).
En studie av den nordiska matindustrin har gjorts av Ernst & Young (2015) för att skapa
förståelse för hur den nordiska marknaden kommer att utvecklas i framtiden. De trender
som observerades i studien är att maten ska vara av hög kvalité och att den är hälsosam.
Det som prioriteras av de nordiska konsumenterna, och av svenskar i större utsträckning
än övriga nordiska länder, är att varorna är närproducerade, ekologiska, utan tillsatser
samt att tillverkningen har en minimal inverkan på miljön. Det är också speciellt de
svenska konsumenterna som tycker det är viktigt att produktionen är miljövänlig, att
varorna är certifierade samt att varornas märkningar visar deras ursprung. Vidare är
intresset och kunskapen om livsmedelskedjan av större vikt för de svenska
konsumenterna (Ernst & Young, 2015).
Närproducerat ger även fördelar för producenterna. Ilbery & Maye (2004) menar att
närproducerad mat ger bönderna möjlighet att öka värdet i deras produktion av mat.
Vidare är en lokal försörjningskedja mer hållbar eftersom en sådan medför kortare
transport, mindre energiåtgång, högre medborgaransvar, social hänsyn, biologisk
mångfald, samt att den skapar värde för det lokala samhället på ett ekonomiskt plan.
Fler fördelar med att köpa närproducerad mat tas upp av KRAV 2 (2017). Att ha lokala
producenter gör att konsumenterna lättare förstår hur och var maten produceras, hur
kretsloppet ser ut samt hur produktionen av mat kan bli mer miljövänlig. Vidare ger det
även utvecklingsmöjligheter genom att sälja direkt via gårdsbutiker och genom
prenumerationer på närproducerad mat. Koldioxidutsläppen kan också minskas vid
lokal produktion och konsumtion då maten inte behöver transporteras lika långt och inte
behövs lastas om och lagras (KRAV 2, 2017). Att närproducerat gynnar den lokala
näringen bevisas genom statistik från Storbritannien som visar att 2.59 pund gagnar det
lokala samhället när 1 pund spenderats på närproducerad mat, medan 1 pund som
spenderats på en stormarknad endast genererar 1.40 pund till det lokala samhället
(Ilbery & Maye, 2004).

1.2 Problem kring leverantörsstyrning mot en hållbar
försörjningskedja
FN:s (2013) Global Corporate Sustainability Report beskriver att försörjningskedjan är
ett hinder för att kunna förbättra företags hållbarhetsarbete. Majoriteten av de företag
som undersökts i rapporten har fastställt ett antal förväntningar gällande hållbarhet som
deras leverantörer bör följa. Trots dessa förväntningar på sina leverantörer gör de inga
uppföljningar för att säkerställa att förväntningarna efterlevs eller hjälper sina
leverantörer uppnå målen. 83% av företagen överväger att följa “Global Compact”
principerna för leverantörer, dock väljer endast 18% att hjälpa sina leverantörer att sätta
upp mål samt granska dem och endast 9% hjälper sina leverantörer att nå de uppsatta
målen. Statistiken visar på behovet av att samarbeta i försörjningskedjan samt att
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regelbundet göra uppföljningar och granska sina leverantörer. Seuring & Müller (2008)
tar också upp att ett det finns ett växande behov av samarbete bland aktörerna i
försörjningskedjan för att få den mer hållbar.
Trots det som nämnts ovan finns det goda nyheter, stora företag har i högre grad än
medelstora företag börjat kräva mer av sina leverantörer vilket i sin tur skapar “ringar på
vattnet” som visar de positiva förändringar som kan åstadkommas genom ansvarsfull
köpkraft (FN, 2013). Även Carter & Rogers (2008) anser att de som arbetar med
företagets försörjningskedja är i en mycket unik position där de på ett effektivt sätt kan
påverka utvecklingen genom att implementera hållbarhet i försörjningskedjan. Inom
livsmedelsindustrin spelar butikskedjorna en viktig roll i att implementera hållbarhet i
försörjningskedjan. Dock har de inte alltid möjlighet att driva på framväxten av en
hållbar marknad menar Mont et al. (2015). Butikskedjornas brist på makt i vissa
situationer kan leda till att de inte kan påverka sina leverantörer till att nå upp till
hållbarhetskraven. Författarna nämner två sådana situationer, den ena är när marknaden
saknar stora leverantörer, som är fallet bland annat på marknaderna för kaffe och fisk,
den andra är när inköpsvolymerna är för små. Mont et al. (2015) beskriver också hur
butikskedjorna är begränsade av att hållbara produkter i regel kostar mer. Det högre
priset för hållbara och ekologiska produkter kan leda till att kunder som i grunden är
mycket miljömedvetna istället väljer traditionella produkter som har ett lägre pris.
Valet av lämpliga leverantörer är ett mycket kritiskt problem inom leverantörsstyrning
mot en hållbar försörjningskedja enligt Fallahpour et al. (2017). Det är en mycket svår
process eftersom det inkluderar metoder som innefattar uppställning av kriterier och ett
beslutsfattande som präglas av osäkerhet och komplexitet. Enligt författaren råder det
brist på studier som dels utvecklar gedigna huvud- och underkriterier för hållbarhet, och
dels mätningar av användningen och betydelsen av dessa kriterier. Vidare saknas en
stadig och integrerad modell för valet av leverantör men också utvärdering av
leverantörernas prestation (Fallahpour et al., 2017). Det som är särskilt intressant för vår
studie är att Fallahpour et al. (2017) poängterar att det saknas en modell för hur företag
ska välja och utvärdera sina leverantörer.
Ett annat kritiskt moment är enligt FN & BSR (2015) att göra årliga uppföljningar av
hållbarhetsmålen som är uppsatta i försörjningskedjan. För företagen är det oftast en
svår process att bestämma realistiska mål samt hur och när målen ska vara uppnådda.
Kontrollen av leverantörers efterlevnad av uppsatta mål får i vissa fall problematiska
konsekvenser i form av höga kostnader, produktionsstörningar hos leverantörer,
osäkerhet om informationens riktighet och potentiella risker för arbetstagarnas säkerhet.
Företagen bör noggrant överväga vilka kontrollmetoder som ska användas och hos vilka
leverantörer för att få tillförlitlig information, och undvika alltför stor tilltro till
kontrollfunktioner (FN & BSR, 2015). Istället bör målet med kontrollen vara att förstå
huruvida leverantören hanterar hållbarhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv och om
leverantörens åtgärder får önskad effekt.
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Roberts (2003) tar upp hur non-governmental organizations (NGO:s) i allt högre grad
börjat utnyttja företagets sårbarhet, som följer av att de måste upprätthålla ett gott rykte,
som ett påtryckningsmedel för att få till ett ökat ansvar för miljö och samhälle. Som vi
nämnt i tidigare avsnitt, förs de yttre krav som ställs på ett företag ofta vidare ner till
företagets leverantörer. På grund av detta fenomen menar Seuring & Müller (2008) att
företag i regel måste ta hänsyn till aktörer längre bak i försörjningskedjan vid arbetet
med leverantörsstyrning mot en hållbar försörjningskedja, än de hade gjort om de bara
sett till rent ekonomiska faktorer. Därmed måste samarbetet i försörjningskedjan utökas
för att få kedjan mer hållbar. Samarbetet i försörjningskedjan kan underlättas eller
hämmas av olika faktorer. Enligt Seuring & Müllers studie (2008) finns tre faktorer som
ofta upplevs som barriärer för att implementera en hållbar försörjningskedja; höga
kostnader,
koordinationssvårigheter
samt
otillräcklig
kommunikation
i
försörjningskedjan. Höga kostnader och koordinationssvårigheter är något som FN &
BSR (2015) också tar upp som eventuella risker med ett ökat samarbete i
försörjningskedjan. Gränsöverskridande samarbeten har möjlighet att bli både tids- och
kostnadseffektiva för de inblandade. Men det kräver ofta stora investeringar och det
kanske inte alltid leder fram till ett bra resultat. Att komma överens om gemensamma
förväntningar, mål och handlingsplaner med andra aktörer kan vara mycket
tidskrävande. Det kräver också ytterligare resurser för att verkställa planerna och göra
skillnad.
Ett tillkortakommande hos befintlig forskning om hållbar utveckling är enligt Seuring &
Müller (2008) att den ofta är fokuserad på enbart ekologisk hållbarhet. Författarna
menar att framtida forskning bör ha utgångspunkt i ett integrerat, tredimensionellt
perspektiv på hållbarhet, där både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter studeras
djupare, med tonvikt på problem kopplade till social hållbarhet. Hutchins & Sutherland
(2008) påpekar också bristen av undersökningar som kopplas till den sociala
hållbarheten. I de studier som tar upp aspekter av social hållbarhet har problem
relaterade till lagstiftning eller människors säkerhet och hälsa framhållits, och lite fokus
har legat på vilka kulturella eller etiska konsekvenser som följer av ett visst beslut.
Samtidigt skriver Wretling Clarin (2010) i sin rapport utgiven av Jordbruksverket att det
endast finns ett fåtal studier som har studerat närproducerat genom samhällsekonomiska
aspekter. Det motiverar isåfall en studie av hur företag som erbjuder närproducerade
livsmedel arbetar med hållbarhet i mening av ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet.
Wretling Clarin (2010) tar upp vad konsumenten egentligen får när de köper
närproducerade livsmedel. Vidare skriver Wretling Clarin (2010) att officiellt sett finns
ingen definition eller regler kring vilka livsmedel som får räknas som närproducerade.
Konsumenter kan därför betala för något som inte motsvarar deras förväntningar om
närproducerade livsmedel. Ingenting säkerställer att närproducerade livsmedel är mer
miljövänliga, främjar den lokala hembygden, är småskaligt producerade eller har bättre
kvalité än konventionella livsmedel. På grund av den växande efterfrågan för
närproducerat kan begreppet missbrukas av producenter och handeln för att locka till sig
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kunder. Ett stort ansvar läggs därmed på konsumenten att själv undersöka om livsmedlet
de köper motsvarar de värderingar som de förknippar med närproducerade livsmedel.
På grund av svårigheterna med att ge en definition på vad ett närproducerat livsmedel
är, kan det vara svårt att fastställa om närproducerat alltid är mer miljövänligt än ett
importerat livsmedel. En produkts totala miljöpåverkan beror på utsläppen den ger
upphov till genom hela försörjningskedjan. Ett exempel som rapporten ger (Wretling
Clarin, 2010) på när närproducerat kan ha gett upphov till mer utsläpp än importerade
livsmedel är om en gris är uppvuxen på gården intill, men har ätit spannmål från en
annan del av landet eller har ätit sojabaserad mat från exempelvis Brasilien.
Produktionsmetoden i jordbruket är också viktig att ta med i beräkningen för att avgöra
om det är mer miljövänligt att köpa importerat eller närodlat. Ett effektivare jordbruk
som bedrivs utomlands med mindre utsläpp kan vara bättre ur miljösynpunkt än ett
närodlat alternativ. Vilka transportmedel som används har också betydelse för hur stort
klimatavtryck en produkt ger upphov till (Wretling Clarin, 2010). Eftersom kostnaden
av externaliteter kring miljö och det sociala inte är inräknade i priset på bränsle,
möjliggör det att långa transporter ändå kan bli ekonomiskt försvarbara (Seyfang,
2006). Logistiken i distributionssystemen, hos producenter som erbjuder
närproducerade livsmedel, är ofta ineffektiv och fragmenterad. På så sätt får dessa
lokala system svårt att uppnå en hållbarhet. Därför behöver dessa distributionssystem
förbättras hos företag som erbjuder närproducerade livsmedel (Bosona & Gebresenbet,
2011).

1.3 Problemformulering och Forskningsfråga
Utifrån problemdiskussionen ovan har vi sett att påtryckningar från externa intressenter
tvingar företag att arbeta mer aktivt med hållbarhet i försörjningskedjan. Samtidigt har
vi förstått att svårigheter med att utveckla hållbarhetsarbetet i många fall påträffas just i
försörjningskedjan. Vi har även identifierat fyra kritiska moment för att skapa en mer
hållbar försörjningskedja, vilka är; 1. implementering av en hållbar försörjningskedja, 2.
val och utvärdering av leverantörer, 3. samarbete i försörjningskedjan och 4. kontroll av
leverantörer i en hållbar försörjningskedja. I tidigare forskning har fokus ofta begränsats
till ekologisk hållbarhet, men för att förstå helhetsbilden måste samtliga
hållbarhetsperspektiv beaktas; ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Det har
visat sig att efterfrågan på närproducerade livsmedel har ökat i och med att konsumenter
generellt sett bryr sig mer om hållbarhet. Samtidigt finns ingen officiell definition av
vad närproducerat innebär, och om det ur hållbarhetssynpunkt alltid är bättre än
exempelvis ekologiskt. Det är därför angeläget att undersöka hur initiativ med intention
att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel styr sina leverantörer till att få en
mer hållbar försörjningskedja.
Av ovanstående problem kan det vara intressant att undersöka följande forskningsfråga:


Hur kan leverantörsstyrning mot en hållbar försörjningskedja se ut hos initiativ
med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel?
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1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att:


beskriva och förstå hur initiativ med intention att utveckla marknaden för
närproducerade livsmedel styr sina leverantörer mot en hållbar
försörjningskedja, genom att;



studera litteratur och praktiska initiativ med intention att utveckla marknaden för
närproducerade livsmedel, och slutligen;



bidra med en vägledande och inspirerande modell över hur företag bör styra sina
leverantörer mot en hållbar försörjningskedja.

8

2 Metod
Det här kapitlet kommer beskriva vårt tillvägagångssätt för att uppnå syftet med
uppsatsen. Kapitlet inleds med en redogörelse för val av forskningsansats,
forskningsmetod och forskningsdesign. Därefter beskrivs undersökningens urval som
efterföljs av en redogörelse för datainsamlingen i uppsatsen och vilken analysmetod
som tillämpats. Vidare följer en reflektion kring forskningsetik och sedan motiveras
valet av källor för uppsatsen. En diskussion kring uppsatsens trovärdighet avslutar
kapitlet.

2.1 Abduktiv forskningsansats
Bryman & Bell (2013) beskriver att det finns två ansatser som forskare kan använda för
att beskriva förhållandet mellan teori och praktik, vilka är deduktiv- och induktiv ansats.
Vid en deduktiv ansats är utgångspunkten en befintlig teori och forskaren fastställer en
eller flera hypoteser utifrån denna teori, samt utför en empirisk undersökning för att
validera teorin. Induktiv ansats kan beskrivas som motsatsen till deduktiv ansats då
utgångspunkten är det empiriska materialet. Resultatet av den empiriska
undersökningen kopplas sedan tillbaka till den teori som låg till grund för
undersökningen (Bryman & Bell, 2013). En kombination av induktion och deduktion
kallas abduktion. Det innebär att forskaren växelvis arbetar induktivt och deduktivt.
Abduktionen kan beskrivas som att en preliminär teori skapas utifrån enskilda fall. Den
här teorin testas sedan på nya fall, som leder till att teorin kan vidareutvecklas och
omformuleras. Ett abduktivt arbetssätt möjliggör för forskaren att vara mer flexibel
jämfört med en strikt induktiv eller deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2003). Vi har
använt oss av en abduktiv ansats i vår studie då vi vill vara mer flexibla. I början av vårt
arbete skapades vad som kan liknas vid en preliminär teori, som sedan testades genom
en empirisk undersökning och tillslut kunde vi formulera om eller bygga på den
ursprungliga teorin.

2.2 Kvalitativ forskningsmetod
De forskningsmetoder som kan användas beskrivs av Bryman & Bell (2013) som
kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa forskningsmetoden kan beskrivas
som en metod som definieras av en hög grad av kvantifiering när det gäller insamling
och analys av insamlad data. Kvalitativ forskningsmetod definieras av att störst fokus
ligger på ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2013).
Jacobsen (2002) förknippar en kvalitativ metod med en stor öppenhet. Informationen
som samlas in är beroende av de observationer eller intervjuer som görs. Data som
samlas in i den kvalitativa metoden har på grund av öppenheten också stor chans att bli
nyanserade, då de som intervjuas lämnar sin unika bild av en företeelse. Kvalitativ
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forskning tillskrivs också vara flexibel. Från början utgår forskaren från en
problemställning, men i takt med att forskaren får mer och mer information om
problemet kan problemställningen ändras. Samtidigt finns det även begränsningar i en
kvalitativ metod. Det mest uppenbara är att kvalitativa undersökningar är
resurskrävande. Ingående intervjuer tar ofta lång tid, varefter forskaren ofta får begränsa
sig till ett fåtal respondenter (Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod är lämplig när vi vill
få en djupare förståelse för ett fenomen, och som Jacobsen (2002) uttrycker det, när vi
vill ge en nyanserad beskrivning av fenomenet. Vidare är en kvalitativ metod lämplig att
välja när forskarna inte vet mycket om det ämne de vill undersöka.
Vi har valt att använda den kvalitativa forskningsmetoden eftersom vi utgår från vårt
syfte som är att beskriva och förstå fenomenet. En kvalitativ metod ger oss en möjlighet
att återge en nyanserad beskrivning av fenomenet. Givet vårt flexibla arbetssätt är den
kvalitativa metoden det som beskriver vår forskningsmetod bäst. Samtidigt är vår
kunskap i ämnet relativt liten vilket också motiverar en flexibel metod såsom den
kvalitativa metoden.

2.3 Fallstudie som forskningsdesign
Fallstudie som forskningsdesign är vanligt förekommande inom forskningsområdet
företagsekonomi (Bryman & Bell, 2013). Fallstudien innebär enligt Eisenhardt (1989)
att fokus ligger på att ingående studera företeelser i ett specifikt fall. Yin (2006)
beskriver att det finns två varianter av fallstudier, vilka är enfalls- och flerfallsdesign.
En fördel vid flerfallsdesign är att resultatet av en sådan undersökning anses vara
mycket trovärdig och studien kan därmed betraktas som pålitlig (Yin, 2006). Fallstudien
kan användas för att uppnå flera syften; för att beskriva någonting, för att testa en teori
eller för att ligga till grund för en ny teori (Eisenhardt, 1989). En styrka hos fallstudien
är att teorin som utformats har hög sannolikhet för att stämma överens med
verkligheten. Dock är en svaghet med att bygga en teori som i hög grad grundar sig på
empiri att teorin riskerar att bli svårförståelig och komplex. I vår studie används
fallstudien för att utförligt beskriva någonting. Därför kommer vi inte i lika stor
utsträckning bygga en teori på den empiri som samlas in, vilket minskar risken för att
resultaten blir svårförståeliga och komplexa. Samtidigt strävar vi efter att studiens
resultat ska stämma överens med verkligheten. Flerfallsdesign betraktas även som
trovärdig och pålitlig vilket är ännu en anledning att välja denna typ av design.
Fallstudien passar särskilt väl om forskningsområdet är nytt eller om den litteratur som
redan finns inom området anses otillräcklig (Eisenhardt, 1989). Jacobsen (2002) anser
att fallstudier passar väl om forskaren vill få en djupare förståelse av en viss händelse,
samt om forskaren vill beskriva vad som är utmärkande för en viss plats. Vår studie
syftar till att beskriva en företeelse på ett djupare plan samtidigt som forskningsområdet
är relativt nytt, vilket på så vis motiverar användningen av en fallstudie.
Forskningsområdet är nytt på så sätt att de initiativ som studeras inte har funnits särskilt
länge.
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2.4 Val av praktiska initiativ
Den kvalitativa metoden innebär inte någon statistisk generalisering på samma sätt som
i den kvantitativa metoden. Den har i stället meningen att förklara ett fenomen på ett
djupare sätt. Trots detta är urvalet av initiativ som ska undersökas viktigt även i en
kvalitativ metod. Studien kan bli mycket snedvriden vid fel urval av
undersökningspersoner (Holme & Solvang, 1997). Därför har vi noga tänkt över det
urval av respondenter som ingår i vår studie.
Eftersom vi gör en djupgående flerfallsstudie har vi valt att studera fyra initiativ för att
utbringa så mycket information och förståelse om initiativen som möjligt. Anledningen
till att vi valt flera fall är att vi får en bredare bas att stå på och får möjlighet att
identifiera både skillnader och likheter mellan fallen. I urvalet har vi också fått ta
hänsyn till den begränsade tiden och resurserna som vi haft under uppsatsens gång,
vilket även är en av orsakerna till det relativt lilla antalet studerade initiativ. Med
hänsyn till våra begränsade resurser är det även viktigt för oss att initiativen ligger inom
rimligt avstånd från vår studieort. Inom varje initiativ väljs relevanta respondenter ut.
Det är väsentligt för vår studie att alla respondenter är i en beslutsfattande position,
eftersom vi vill undersöka styrningen inom initiativen.
Två av initiativen valde vi ut med tips från vår omgivning; Linnés mathus och Redig
mat från trakten. Valet kan därmed liknas vid ett snöbollsurval, vilket innebär att
intervjupersonerna ger förslag på ytterligare personer som kan delta i studien (Merriam,
2009). En av respondenterna från Linnés mathus är Jan Åslund, han ingår i företagets
styrelse och har på så vis stor kunskap om verksamheten och ett stort inflytande. Den
andra respondenten från Linnés mathus är Ronny Andersson. Respondenterna från
Redig mat från trakten är Claes Löfgren från LRF Sydost som även är en av
initiativtagarna, Patrick Wiberg som är ICA Maxi-handlare och Johan Herdeby som är
marknadsföringsansvarig för hela initiativet. Varför vi har valt tre respondenter från
Redig mat från trakten är dels för att LRF Sydost och ICA Maxi ingår tillsammans i
initiativet och vi vill studera båda deras perspektiv. Den andra orsaken är att varje ICA
Maxi butik kan vara olika engagerade inom initiativet och därför anser vi det vara
intressant att se hur de olika butikerna ser på samarbetet. Det tredje initiativet är
Gårdsnära, som vi själva har valt ut efter att ha undersökt vilka olika initiativ inom
närproducerat som finns på marknaden. Gårdsnära valde vi eftersom det är Sveriges
största digitala mötesplats för närproducerad mat. Denna typ av urvalsmetod påminner
om ett så kallat unikt urval, som innebär att urvalet har unika och/eller ovanliga
egenskaper (Merriam, 2009). Vi har inte gjort en intervju med Gårdsnära utan endast
använt sekundärdata, vilket vi förklarar mer om under avsnitt 2.5.2 Användning av
sekundärdata. Vårt fjärde initiativ som vi studerat är Gröna gårdar, som vi också valde
efter det att vi blev tipsade om initiativet av en kunnig person inom branschen. Även
detta tillvägagångssätt kan liknas vid ett snöbollsurval som vi beskrivit ovan.
Respondenten från Gröna gårdar är Märta Jansdotter som är företagets VD och har
därmed stor insikt i hur verksamheten bedrivs. Nedan kommer vart och ett av initiativen
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att presenteras och vi kommer att förklara vad initiativen kommer att tillföra åt vår
studie.
2.4.1 Linnés Mathus
Linnés mathus är en digital saluhall för närproducerade livsmedel. Kunderna beställer
direkt från bonden på hemsidan och Linnés mathus levererar sedan beställningen hem
till kunden. De som ligger bakom initiativet är engagerade i frågor inom landsbygd och
småskalig matproduktion. Linnés mathus vill bidra till utvecklingen och tillväxten av
livsmedelsföretag som har fokus på jord, trädgård och landsbygdens miljö. Deras vision
är “Hållbar tillväxt” och med sin verksamhet vill de skapa förutsättningar för hållbar
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i samhället (Linnés Mathus, u.å.). Linnés mathus
registrerades år 2015 och har sitt säte i Växjö, Kronobergs län (InfoTorg Företag, u.å.).
Linnés Mathus är viktiga för oss då de är inriktade på närproducerade livsmedel men
har också en annorlunda försörjningskedja än den traditionella inom
livsmedelsindustrin. Deras svar kommer bidra med en djupare förståelse för hur
styrning av leverantörerna går till i praktiken i den här nya typen av försörjningskedjor.
2.4.2 Redig mat från trakten
LRF Sydost ingår i ett samarbete med ICA Maxi butiker i regionen kallat Redig mat
från Trakten. Initiativet lanserades i mars 2016 och omfattar 10 stycken ICA Maxi
butiker i Småland och Blekinge (Ica handlarna, 2016) som blivit intressemedlemmar i
LRF. Initiativet innebär att matvaror från regionen ska synas ute i butikerna och en
betoning ska ligga på svenska mervärden. ICA Maxis ambition är att öka försäljningen
med 10%. ICA Maxi strävar efter att andelen närproducerade livsmedel ska vara 10%
inom varje varugrupp. Initiativets vision lyder; “Skapa en långsiktig hållbar utveckling
av de gröna näringarna i Sydost som kan fortsätta producera råvaror i närområdet och
på så sätt tillhandahålla produkter till Maxibutikerna” (LRF Sydost, u.å.). Redig mat
från trakten är intressant då samarbetet symboliserar ett ökat ansvarstagande mellan
aktörer inom branschen och ger oss ett tillfälle i att beskriva hur butiker och producenter
tillsammans arbetar mot en mer hållbar försörjningskedja.
2.4.3 Gårdsnära
Gårdsnära startades i juni 2012 av Erik Östling (Gårdsnära, 2012) och är idag Sveriges
största digitala mötesplats för att hitta närproducerad mat och dryck (Gårdsnära 1,
2017). Deras vision är; “Genom en användarvänlig och innovativ mötesplats ger
Gårdsnära möjlighet till nya relationer mellan producenter och konsumenter som
underlättar handel av mat och dryck i hela Sverige”. Plattformen medverkar också till
att intresset för livsmedlens ursprung ökar, och vill på lång sikt öka ansvarstagandet för
matens ursprung. Syftet med webbplatsen är att förenkla för konsumenter att hitta
närproducerade livsmedel oberoende av var i Sverige de befinner sig, samt att stärka
relationerna mellan konsument och producent. Det är gratis för producenter att
registrera sig på hemsidan och för konsumenter att använda sig av tjänsten. Idag finns
1964 producenter registrerade på webbplatsen (Gårdsnära 2, 2017). Gårdsnära bedriver
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ingen försäljningsverksamhet utan deras uppdrag är att förmedla en kontakt mellan
producent och konsument, och bistå med marknadsföring åt producenten (Gårdsnära 3,
2017). Gårdsnära skiljer sig något från de andra tre initiativen eftersom de inte har något
med själva försäljningen att göra. De fungerar dock i praktiken som en förmedlare eller
knytpunkt mellan konsument och producent. De ingår på så sätt i försörjningskedjan,
vilket motiverar vårt val att använda oss av informationen därifrån i vår studie. De är
även unika i det avseendet att det är Sveriges största digitala mötesplats för
närproducerade livsmedel och utgör på så sätt ett viktigt bidrag till vår studie.
2.4.4 Gröna gårdar
Gröna gårdar har bedrivit sin verksamhet sedan 2001 (Gröna gårdar 1, u.å.). Företaget
verkar i Uddevalla samt Göteborg. Deras verksamhet består av försäljning av nöt- och
lammkött från djur som endast betat gräs och ätit grovfoder. Köttet kommer från ett 40tal gårdar i västra Sverige. Alla gårdar är KRAV- märkta, deras djur föds endast upp på
gräs och örter och deras uppfödning sätter stort värde i köttkvalité, djurhälsa och
ekologi. Försäljningen sker via deras e-handelsplattform till restauranger, storkök och
butiker i västra Sverige samt Stockholm. På sin hemsida presenterar de sin vision;
“Gröna gårdars vision är att göra Sverige till ett föregångsland för hållbar
köttproduktion.” (Gröna gårdar 1, u.å.). Gröna gårdars verksamhet liknar den
verksamhet som Linnés mathus bedriver, med den skillnaden att Gröna gårdar är
inriktade på enbart försäljning av kött. Gröna gårdar kommer därför att ge oss en
breddad kunskap om hur styrning av leverantörer mot en hållbar försörjningskedja kan
gå till i dessa alternativa försörjningskedjor.

2.5 Insamling av empiriskt material
I vår undersökning kommer vi samla in främst primärdata genom att använda oss av
semistrukturerade intervjuer, men också sekundärdata från hemsidor och
radiointervjuer.
2.5.1 Insamling av primärdata genom semistrukturerade intervjuer
Primärdata är data som samlas direkt från personer genom att använda sig av
frågeformulär, observationer eller intervjuer. Informationen kommer på så sätt från den
primära informationskällan och kan därför anpassas till den problemställning som ska
utforskas (Jacobsen, 2002). Utifrån uppsatsens forskningsfråga vill vi utföra en djupare
studie, därmed tänker vi att intervjuer är vad som lämpar sig bäst att använda för att
kunna erhålla så mycket information som möjligt för vår studie.
I den semistrukturerade intervjun används öppna frågor som bestämts sedan tidigare,
men också frågor som kan uppstå i samband med dialogen mellan respondenten och
intervjuaren. Den grundliga semistrukturerade intervjun kan både användas i grupp eller
med en enskild individ och kan pågå under en halvtimme men också flera timmar
(Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006). Vi har valt att använda den semistrukturerade
intervjun då denna typ av intervju är flexibel, så att vi kan erhålla så mycket information
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som möjligt under intervjutillfället. Av erfarenhet sedan tidigare skrivna uppsatser är vi
även medvetna om att flexibilitet under intervjun är av yttersta vikt för att kunna erhålla
den information som eftersöks.
Inom den kvalitativa forskningen är det denna typ av intervju som används mest
frekvent (Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006). Bryman & Bell (2015) poängterar vikten
av att vara flexibel under en intervju som ingår i en kvalitativ undersökning. Det handlar
om att vara flexibel genom att bland annat klargöra motsägelser i respondentens svar
och att kunna ändra ordningen på de förutbestämda frågorna (Bryman & Bell, 2015).
Patel & Davidson (2003) anser att syftet med kvalitativa intervjuer är att finna och
identifiera egenskaper och karaktären hos något. I en kvalitativ intervju är respondenten
och intervjuaren båda medskapare i samtalet. Kvalitativa intervjuer är på det viset
inriktad mot en abduktiv eller induktiv ansats (Patel & Davidson, 2003). Eftersom vi i
den här studien arbetar efter en abduktiv ansats och med en kvalitativ metod, är
intervjuer även på det sättet ett lämpligt val.
Under intervjun används ett antal intervjufrågor som speglar vår frågeställning (se
bilaga 2). Frågorna kommer vara grunden till intervjun för att säkerställa att samtalet
inte faller från ämnet. Eftersom intervjun är semistrukturerad är frågorna ett stöd för
båda parterna där det finns utrymme för att utveckla en dialog mellan
intervjupersonerna och respondenten. Intervjufrågorna hindrar dock inte att följdfrågor
ställs för att utreda något som anses särskilt intressant. Det har varit viktigt i
utformningen av frågorna att de är öppna och möjliggör för respondenten att svara fritt.
Intervjuerna har vi valt att göra genom personliga möten samt via telefon. Tre intervjuer
har skett genom personliga möten och två intervjuer har skett över telefon. Totalt har vi
alltså genomfört fem stycken intervjuer. Under intervjun med Linnés mathus
medverkade två personer istället för en, detta för att personerna ville kunna ta stöd av
varandra i sina svar. Intervjuerna varade mellan 20 minuter och 105 minuter. Vi
träffades antingen i Linnéuniversitetets lokaler eller där respondenterna är verksamma.
De intervjuer som skett över telefon är med respondenten Märta Jansdotter från Gröna
gårdar samt Johan Herdeby som jobbar med “Redig mat från trakten” i Växjö.
Anledningen till att en telefonintervju används är våra begränsade resurser samt
respondenternas önskemål. Gröna gårdar är beläget i Uddevalla och i Göteborg vilket
skulle innebära stora kostnader för oss om vi skulle resa dit för att träffas under en
personlig intervju. Märta Jansdotter hade också begränsat med tid vilket innebär att
intervjun blev något kortare än övriga intervjuer. Johan Herdeby från Redig mat i
trakten i Växjö hade själv önskemål om att genomföra intervjun via telefon, vilket vi
accepterade. Anledningen till att vi accepterade en telefonintervju är att vi anser att
personen kan bidra med viktig information till vår undersökning. Den största fördelen
med en telefonintervju är att det kostar mindre (Bryman & Bell, 2013). Vidare passar
den bra då respondenten är svår att nå eller när intervjun innefattar mer känsliga frågor,
vilka kan vara enklare att få svar på och ställa via telefon. En svårighet med
telefonintervjuer kan vara att de medför avsaknad av information om respondentens
kroppsspråk som kan uppstå under intervjun (Bryman & Bell, 2013).

14

I Tabell 1 nedan har vi sammanställt våra respondenter. Av tabellen framgår vilket
initiativ respondenten tillhör, vilken intervjutyp som använts, datum och längd för
intervjun samt vilka som medverkat vid intervjun.
Tabell 1. ”Våra respondenter”
Respondent

Initiativ

Claes Lövgren,
LRF
Patrick Wiberg,
ICA
Johan Herdeby,
ICA

Redig mat från
trakten
Redig mat från
trakten
Redig mat från
trakten

Jan Åslund

Intervjutyp Datum

Antal
minuter

Möte

2/5/2017

105

Möte

5/5/2017

36

Telefon

5/5/2017

33

Linnés mathus

Möte

4/5/2017

70

Ronny Andersson

Linnés mathus

Möte

4/5/2017

70

Märta Jansdotter

Gröna gårdar

Telefon

4/5/2017

18

Medverkande
Klara, Nathalie,
Anni
Klara, Nathalie,
Anni
Klara, Nathalie,
Anni
Klara, Nathalie,
Anni
Klara, Nathalie,
Anni
Klara, Nathalie,
Anni

2.5.2 Användning av sekundärdata
Sekundärdata kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ data enligt Ellram & Tate
(2016). Det är data som har samlats för ett annat syfte än det ursprungliga och av
personer som inte är den primära forskaren eller forskarna. Olika typer och de mest
använda typerna av sekundärdata är statlig information, register, organisatoriska
rapporter, finansiell data och naturligtvis befintlig litteratur. Det finns mycket
sekundärdata att ta del av, det tar mindre tid att använda, och det krävs också färre
resurser för att samla in data, vilka bara är några av många fördelar. Sekundärdata
kostar mindre eftersom denna typ av data kan användas gratis i och med bibliotek eller
finnas tillgängliga till ett förhållandevis lågt pris. Vidare är en djupare undersökning
möjlig att genomföra genom att använda en kombination av sekundärdata och
primärdata (Ellram & Tate, 2016), vilken är den fördel som särskilt eftersträvas i den
här uppsatsen.
Vi kommer att komplettera vår empiriska studie med sekundär insamling av data från
två initiativ. Sekundärdata om initiativen Gårdsnära och Gröna gårdar har hämtats in
från initiativens hemsidor. Vi har även hämtat information om Gårdsnära från en
intervju som gjorts tidigare i radio. Meningen med att även använda sekundärdata är att
hämta in viss grundläggande information om initiativen samt att få tillgång till mer data
än vad som genereras under en intervju. När vi beskriver ett av initiativen, Gårdsnära,
har vi beslutat om att enbart använda sekundärdata. Anledningen till det är att
respondenten vi önskade intervjua avböjde vår intervjuförfrågan. Men vi anser att
initiativet är så pass unikt och relevant för vår uppsats att vi ville studera det likväl,
vilket gjorde att valet föll på sekundärdata.
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2.5.3 Intervjuguide till respondenterna
Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades för att respondenterna skulle få information om
hur intervjun kommer att gå till, vad intervjufrågorna kommer att handla om generellt
sett, samt vad syftet med intervjun är. Vi tänker att intervjuguiden skapar trygghet hos
respondenten inför intervjun. På så sätt kommer intervjuguiden även leda till att det
kommer vara lättare att hålla sig till ämnet under intervjun. Respondenterna fick i god
tid innan intervjun ta del av intervjuguiden för att vi skulle få ut så mycket som möjligt
av samtalet. Dock fick Märta Jansdotter ta del av intervjufrågorna också eftersom
personen ville säkerställa att den kan svara på frågorna.

2.6 Analysering av insamlade data
Det finns två faser vid analys i en flerfallsstudie, den första fasen är analys inom ett fall
och den andra fasen är analys mellan fallen (Merriam, 2009). Analys inom ett fall
innebär att data om varje fall samlas in på ett sätt så att så mycket kunskap som möjligt
om fallet erhålls, samt att denna data analyseras. Efter att varje fall analyserats för sig
startar den andra fasen då skillnader mellan fallen ska analyseras. En svårighet med
flerfallsstudier kan vara att hantera den stora mängd data som samlas in. Av nybörjare
ses analysen på så sätt som den svåraste delen i en fallstudie. Utfallet av analysen kan
generera olika kategorier och teman som är genomgående i fallen, en sammanhängande
beskrivning av alla fall, eller ett ramverk med en gedigen teori (Merriam, 2009). Den
typ av analysmetod som Merriam (2009) beskriver påminner om den som använts i vår
uppsats. Vi har samlat in data om de olika fallen via semistrukturerade intervjuer för att
få så mycket kunskap som möjligt. Den semistrukturerade intervjun medför just att vi
kan ställa frågor till respondenten som inte finns med i de förberedda intervjufrågorna,
allt för att erhålla kunskap som är relevant för vår studie. Vi har analyserat denna data
genom att dels skriva ner vad som sades under intervjuerna, men också genom att
diskutera med varandra om intressanta delar som uppdagats om fallet. På grund av den
stora mängd data som inhämtats från fallen var vi först tvungna att redigera texten,
rensa ut upprepningar och organisera om den så att analysen lättare kunde genomföras.
Utifrån det har vi sedan studerat data för att hitta skillnader och likheter mellan de olika
initiativen men också mellan initiativen och det teoretiska ramverket, vilket har
resulterat i en sammanhängande beskrivning. Utöver detta har vi även skapat en matris
med kategorier för olika typer av styrmedel som det teoretiska ramverket samt
initiativen tagit upp. På ett överskådligt sätt redovisas både likheter och skillnader
mellan initiativen, men också mellan teori och initiativen. Matrisen har varit till hjälp
för oss själva för att strukturera upp analysen men har också syftet att åskådliggöra en
sammanfattning av analysen för läsaren.

2.7 Reflektion kring forskningsetik
Patel & Davidson (2003) påpekar att även i mindre forskningsprojekt, såsom en
uppsats, måste forskarna noga tänka över forskningsetiska aspekter som följer av
undersökningen. Både när individen själv lämnar ut information till forskaren eller när
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forskaren hämtar ut information om individen utan deras vetskap, krävs att forskaren
skyddar individens integritet. Patel & Davidson (2003) listar fyra generella krav kring
forskningsetik som i grunden har utformats av Vetenskapsrådet, vilka vi har valt att
förhålla oss till.
Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa respondenterna och övriga
inblandade om undersökningens syfte och omfattning (Patel & Davidson, 2003). I vår
intervjuguide klargjordes undersökningens syfte och omfattning. Samtyckeskravet
betyder att varje individ som deltar i undersökningen måste själv få bestämma om de
vill vara med eller ej. Varje deltagare i vår undersökning har gett sitt samtycke till att
delta i intervjun och har även haft möjlighet att ändra sig angående sitt deltagande.
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som framkommer i undersökningen om
individerna skall hanteras med konfidentialitet. Forskarna måste kunna säkerställa att
obehöriga inte får tillgång till personuppgifter. Vi har hanterat alla uppgifter som
lämnats i undersökningen med största respekt och försiktighet. Vi har även informerat
deltagarna om möjligheten att vara anonym i vår undersökning, men ingen av
deltagarna önskade detta. Nyttjandekravet är det fjärde kravet och betyder att de
uppgifter som samlats in enbart får nyttjas till forskningsändamål (Patel & Davidson,
2003). Vi kommer endast använda de uppgifter som deltagarna lämnar i den aktuella
uppsatsen, något som vi även informerat alla deltagare om.

2.8 Källkritik
Thurén (2013) beskriver ordet källkritik som att utvärdera och granska källornas
tillförlitlighet. En källa i sig är den vi får vår kunskap ifrån. Det finns fyra kriterier inom
källkritik (Thurén, 2013). Det första är äkthet, vilket innebär att källan inte är
förfalskad. Nästa princip har med tiden att göra, en händelse ska vara beskriven så snart
efter händelsen som möjligt. Oberoende är ett kriterium som betyder att källan inte får
ha sitt ursprung från en annan text eller källa. Det skapas ett beroende om en händelse
beskrivs som sedan beskrivs om från person till person. Avslutningsvis ska det finnas
tendensfrihet, att det inte får förekomma någon tendens till förvrängning av händelsen
som beskrivs (Thurén, 2013). Ovanstående kriterier har varit vår utgångspunkt när vi
sökt efter källor.
I denna uppsats har vi använt oss av primär- och sekundärkällor, men främst
primärkällor i så stor utsträckning som möjligt. Vi har använt oss av vetenskapliga
artiklar som är publicerade i databasen Google Scholar, eftersom det är en stor sökmotor
som är enkel att använda. Vid urvalet av artiklar har vi i Google Scholar eftersträvat ett
högt antal citeringar. Detta för att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt i vår
uppsats. Vi tänker att ju fler som har använt sig av artiklarna, desto mer äkta torde
artiklarna vara. Författare som skrivit artiklar med ett högt antal citeringar borde också
anses ha en stor auktoritet i ämnet. De sökfraser vi använde mest frekvent var “Supply
chain management”, “Sustainable supply chain management”, “Green supply chain”,
“Local food”, “Suppliers”, “Locally produced food”, “Food supply chain sustainability”
och “Supply Chain”. I vår informationssökning har vi eftersträvat att använda artiklar
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från en stor blandning av forskare för att få med många perspektiv på ämnet. Denna
mångfald tänker vi ökar uppsatsens trovärdighet.
Andra källor som vi använt oss av är rapporter från statliga och mellanstatliga
organisationer, uppslagsverk och undersökningar gjorda av företag. Vi har använt oss av
information från KRAV:s egen hemsida samt från Jordbruksverket. Vi anser att
informationen från organisationen KRAV är mycket relevant för vår uppsats eftersom
det är en organisation med den mest kända miljömärkningen i Sverige men också för att
deras resonemang stöds av Jordbruksverket. Den information vi använt oss av från
Jordbruksverket torde vara objektiv då Jordbruksverket är en statlig myndighet med
experter inom fiske, jordbruk och landsbygdsutveckling. Vi har även hämtat
information från rapporter utgivna av FN. Informationen från FN kan anses som
trovärdig eftersom FN är en mellanstatlig organisation med stort inflytande och
auktoritet.
Vi har använt oss av en intervju som spelats in och utförts av Sveriges Radio. Om vi ser
till oberoendekriteriet om att källan som används ska vara en ursprungliga källan så
innebär intervjun av Sveriges radio ett visst beroende då det inte är vi som utfört
intervjun. Vi har dock i så stor utsträckning som möjligt förhållit oss objektiva till
innehållet i intervjun. I vår uppsats använder vi också två initiativs hemsidor.
Hemsidorna kan dock innehålla information som ska gagna initiativet, vilket vi är väl
medvetna om. Initiativens hemsidor kan därför anses inte vara helt fria från tendens till
förvrängning. Vi upplever dock att informationen från initiativens hemsidor tillför
väsentlig information för att uppnå uppsatsens syfte. Vår avsikt med att använda
informationen från hemsidorna är att komplettera våra intervjuer, samt att inte lägga tid
under intervjun på sådan information som redan finns skriven.

2.9 Trovärdighetsdiskussion
Jacobsen (2002) beskriver att inom kvalitativ forskning har forskarna i liten
utsträckning förutbestämda meningar om vilket resultat undersökningen ska ge. Därför
kan en kvalitativ metod anses ha hög intern giltighet, också kallat bekräftbarhet. Det
innebär att forskarna kan få fram den sanna förståelsen för fenomenet med hjälp av
kvalitativ metod. Av den anledningen kan vår uppsats få en högre trovärdighet. Vidare
tar Jacobsen (2002) upp att eftersom det oftast är ett fåtal respondenter som intervjuats
inom kvalitativ forskning kan deras representativitet ifrågasättas. I sin tur leder det till
problem med att generalisera slutsatserna undersökningen kommer fram till. Det kallas
ofta för att kvalitativa metoder har svag extern giltighet (Jacobsen, 2002) Extern
giltighet kallas ofta inom kvalitativ forskning överförbarhet. Vi ämnar att beskriva och
förstå ett fenomen i vår studie, vilket är begränsat till de enskilda fallen som ska
studeras. Den som tar del av vår undersökning ska därför själv bedöma om resultaten
går att tillämpa i andra fall.
För kvalitativa studier används två huvudkriterier; trovärdighet och äkthet (Bryman &
Bell, 2013). Trovärdighetskriteriet kan i sin tur delas in i fyra underkriterier. De fyra
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underkriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. För att
resultaten ska vara tillförlitliga krävs att forskningen genomförs i enlighet med de regler
som finns samt att resultaten återkopplas till de personer som är en del av den sociala
verklighet som forskarna studerat för att försäkra sig om att deras verklighet uppfattas
på ett korrekt sätt, detta kallas även respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). För
att vår studie ska vara tillförlitlig säkerställer vi under intervjuernas gång att vi uppfattat
respondenten korrekt genom att till exempel ställa följdfrågor för att få ytterligare
klarhet.
Överförbarhet innebär inom kvalitativa studier att forskaren presenterar en djup och
detaljerad redogörelse av den kontext som studerats, för att andra forskare själva ska
kunna avgöra om resultaten av studien är överförbara till andra kontexter (Bryman &
Bell, 2013). Vi har strävat efter att vara så tydliga och detaljerade som möjligt i vår
framställning av studiens resultat, för att andra lättare ska kunna bedöma om vår studies
resultat går att översätta till andra kontexter. Pålitlighet i en studie kan uppnås genom att
forskarna ska granska alla delar av forskningsprocessen och bedöma kvalitén på
tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2013). Vi tre som skrivit uppsatsen har
kontinuerligt under forskningsprocessen noga granskat vilka metoder vi valt och hur vi
tillämpat dem för att få en pålitlig studie. Konfirmering handlar om att forskaren inte
medvetet ska låta sina personliga värderingar eller teoretiska inställning färga
uppsatsens genomförande och slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Vi har i så stor
utsträckning som möjligt agerat objektivt under uppsatsens gång och ämnat kontrollera
våra personliga värderingar för att inte påverka de resultat vi får fram. Äkthetskriteriet
innebär till stor del om undersökningen ger en rättvis bild av den kontext som studeras
samt om den har bidragit till en ökad förståelse hos forskarna, men även hos de som
deltagit i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Vi kan svara för vår del att
undersökningen givit oss en djupare förståelse för fenomenet, samt att undersökningen
ger en rättvis bild av kontexten ur initiativens perspektiv.
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3 Ett teoretiskt ramverk för leverantörsstyrning mot en
hållbar försörjningskedja
I följande kapitel presenteras valda teorier för att beskriva hur företag styr sina
leverantörer mot en hållbar försörjningskedja. Inledningsvis tas teorier kring
implementeringen upp, för att sedan gå vidare till teorier om val och utvärdering,
samarbetet och kontroll av leverantörerna i den hållbara försörjningskedjan.

3.1 Implementering av hållbarhet i försörjningskedjan
Carter & Rogers (2008) har i figuren nedan illustrerat ett ramverk för SSCM som
integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet; ekonomisk, ekologisk och social, med
aspekter som företaget bör ta hänsyn till för att uppnå långsiktiga ekonomiska fördelar
och konkurrensfördelar för företaget och dess försörjningskedja. Nedan kommer var och
en av dessa aspekter; riskhantering, transparens, strategi och företagskultur att förklaras.

Bäst




Transparens

Strategi
Bättre

Bättre

Hållbarhet



 Företagskultur
Bra?
Figur 1, egen översättning. “Leverantörsstyrning mot en hållbar försörjningskedja”
Riskhantering

(Carter & Rogers, 2008)
Carter & Rogers (2008) definierar riskhanteringen som förmågan att hantera risker
kopplade till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i försörjningskedjan.
Riskhanteringen kan exempelvis komma till uttryck genom att företaget planerar för
oförutsedda händelser eller genom att utveckla en mer flexibel försörjningskedja.
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Transparensen förklaras med att företag blir allt mer pådrivna av externa intressenter att
offentliggöra sitt arbete. Om företagen inte agerar på ett öppet och transparent sätt
skulle de förlora legitimitet och rykte. Transparensen kan öka genom en vertikal
samordning i försörjningskedjan men även genom en horisontell samordning mellan
olika nätverk av leverantörer (Carter & Rogers, 2008). Vidare menar författarna att
företagets ambitioner inom hållbarhet måste vara förenat med företagets strategi, och
kan därmed inte styras oberoende av varandra. Men det är sällan så enkelt som att
enbart föra in hållbarhetsmål i företagets strategi. Företagen måste i grunden förändra
sin kultur och sina värderingar för att kunna bli en hållbar enhet (Carter & Rogers,
2008). Det bästa scenariot enligt Carter & Rogers (2008) är således när företaget
integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i sin riskhantering, transparens,
företagskultur och strategi.
Om Carter & Rogers (2008) har skapat ett ramverk för leverantörsstyrning mot en
hållbar försörjningskedja, så har FN & BSR (2015) i rapporten Supply Chain
Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement, formulerat ett antal
praktiska steg som företag kan följa för att få en mer hållbar försörjningskedja.
Rapporten ingår i FN:s Global Compact som är en internationell riktlinje för hållbart
företagande som Regeringskansliet (2016) förväntar sig att svenska och utländska
företag tar hänsyn till. Första steget är att företaget förbinder sig att utveckla en hållbar
försörjningskedja. Det handlar om att förstå interna- och externa omvärldsfaktorer, för
att kunna lokalisera var de största problemen finns i försörjningskedjan, och därmed
kunna rikta fokus ditåt. Det handlar också om att utvärdera risker och möjligheter (FN
& BSR, 2015). Det andra steget är att bestämma omfattningen av ens satsningar. Ofta är
försörjningskedjan komplex och därför är det viktigt att avgränsa sig till ett bestämt
område att jobba med. Nästa steg är att förmedla företagets förväntningar till sina
leverantörer. Företaget bör engagera leverantörerna att utveckla gemensamma
värderingar om hållbarhetsfrågor genom försörjningskedjan, som resulterar i att de alla
arbetar mot samma mål (FN & BSR, 2015).
Viktiga medel för att gå framåt i arbetet med en hållbar försörjningskedja är att skapa
samarbeten inom branschen men också med försörjningskedjans intressenter, vilket är
nästa steg. Vissa frågor är så pass komplexa att företaget ensamt inte kan hantera dem
(FN & BSR, 2015). Nästa steg är att sätta upp prestationsmål kopplade till en hållbar
försörjningskedja som ger vägledning till leverantörer samtidigt som de kan användas
för utvärdering. En del företag använder sig av styrkort särskilt anpassade för
leverantörer med ett integrerat perspektiv för både hållbarhetsmål och mer traditionella
mål. Ett sätt att kommunicera till både externa och interna intressenter i
försörjningskedjan är till exempel genom hållbarhetsredovisning. Utöver dessa steg bör
företag följa tre grundprinciper för att bli framgångsrika i sitt arbete mot en mer hållbar
försörjningskedja; ledning, transparens och engagemang (FN & BSR, 2015). I Figur 2
nedan sammanfattas FN & BSR (2015) sex steg.
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Figur 2. “What steps can my company take?” (FN & BSR, 2015)
De faktorer som framkallar behovet av styrning av leverantörer mot en hållbar
försörjningskedja är externa påtryckningar och incitament från olika intressegrupper.
Vidare säger Seuring & Müller (2008) att bland företagets intressenter finns en grupp
som är av särskild vikt. Kunderna är viktiga då de rättfärdigar försörjningskedjan genom
att acceptera företagens produkter och tjänster. Däremot beskriver Mont et al. (2015) att
butikskedjor inom livsmedelsbranschen är begränsade av att hållbara produkter
generellt sett kostar mer, vilket kan leda till att kunder väljer andra produkter istället.
Även alla former av myndighetsutövning, från exempelvis kommuner, stat eller
internationella myndigheter, har stor inverkan på försörjningskedjan. När ett företag
pressas för de vanligtvis den pressen vidare till sina leverantörer. Seuring & Müller
(2008) presenterar fem faktorer som underlättar implementeringen av SSCM och som
har stora likheter med de steg som FN tagit fram. De fem faktorerna är;


gränsöverskridande kommunikation genom försörjningskedjan,



styrmedel i form av standarder; såsom ISO 14001 och SA 8000,



kontroller; såsom övervakning, utvärdering, rapportering och sanktioner,



personalutbildningar hos både företaget och leverantören,



samt införandet av lämpliga mål i företagspolicyn.

Beske et al. (2014) tar precis som Carter & Rogers (2008) upp transparens som en av
flera delar inom SSCM-utövning. Transparens inom livsmedelsindustrin är en
avgörande del för kunden, framför allt vad gäller ingredienser, ursprung,
produktionsmetoder, råvaror och liknande. När det gäller att minska risken så tar de upp
standarder och certifieringar såsom ISO 14001 och SA 8000 (Beske et al., 2014). För att
uppnå en högre grad av hållbarhet i försörjningskedjan kan företag arbeta för att minska
förpackning och emballage, använda bränslesnåla transporter, minska transportsträckor,
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förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna samt kräva att leverantörerna deltar i olika
miljöprogram (Carter & Rogers, 2008).
Ett exempel på hur företag kan minska produkternas transportsträckor är att uppmuntra
konsumenter att efterfråga närproducerade produkter (Chapman, 2007). Flertalet studier
tyder också på att konsumenter föredrar närproducerad mat. Det som motiverar
konsumenterna att köpa närproducerat är att de upplever att maten är fräsch, har högre
kvalité och gynnar det lokala samhället och dess ekonomi. Det finns flertalet faktorer
som är av vikt när konsumenterna är villiga att betala ett högre pris för att varan är
närproducerad. Faktorer som spelar in är varans näringsvärde, kvalité, att metoderna vid
tillverkning av varan ska ha en liten inverkan på miljön och även att dem stöttar de
lokala bönderna (Martinez, 2010). För att möta kundernas behov gällande
närproducerad mat har flertalet amerikanska matvarubutiker startat olika initiativ som är
inriktade på närproducerad mat. Ett exempel på ett sådant initiativ är “Fresh from
Florida” som togs av Publix, USA:s sjätte största matvarubutik (Martinez, 2010).
Ser vi närmare på kopplingen mellan närproducerat och hållbarhet argumenterar
Wretling Clarin (2010) att den närproducerade maten kan leda till kollektiva nyttigheter
genom att till exempel bidra till att växthusgaserna minskar. De menar dock att det inte
är en självklarhet att den närproducerade maten ger kollektiva nyttigheter, då det snarare
är produktionsmetoden som avgör. På grund av svårigheterna med att ge en definition
på vad ett närproducerat livsmedel är, kan det vara svårt att fastställa om närproducerat
alltid är mer miljövänligt än ett importerat livsmedel. Närproducerat kött kan anses
bidra till öppna landskap genom att djur betar ute, vilket är viktigt för biologisk
mångfald, men ingenting säkerställer att närproducerat kött inte kommer från djur som
stått på stall. Vidare beskriver de även att konsumtionen av närproducerad mat kan öka
sysselsättningen i glesbygden, vilket på så vis leder till ökad samhällsnytta genom att
minska avfolkningen av landsbygden. Om storstadsbor emellertid köper närproducerat
kanske sysselsättningen istället ökar hos den storstadsnära landsbygden. Ett
konstaterande som Wretling Clarin (2010) gör är att kopplingarna mellan
närproducerade livsmedel och kollektiva nyttigheter är komplexa.

3.2 Val och utvärdering av leverantörer i en hållbar försörjningskedja
Walton et al. (1998) menar att vid utvärderingen av leverantörer finns tio kriterier som
värderas särskilt högt. De inledande sex kriterierna är om de; offentliggör sitt
hållbarhetsarbete (till exempel genom hållbarhetsredovisning), utvärderar ifall deras
underleverantörer använder miljövänliga metoder, är ISO 14000 certifierade, ingår i ett
program för omvänd logistik, tillämpar miljövänliga metoder i paketeringen samt att de
inte använder ozonförstörande medel. Resterande fyra kriterierna är om de finns med på
listan gjord av Environmental Protection Agency över 17 farliga material för
produktmärkning, hur de hanterar farliga luftutsläpp samt hur de hanterar farligt och
giftigt avfall. Seuring & Müller (2008) spinner vidare på idén om kriterier för
utvärdering av leverantörer och förklarar att ett antal företag har infört ett
utvärderingssystem för leverantörer med kriterier för både ekologisk och social
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hållbarhet. Ett inslag i ett sådant system är att leverantören genomför en
självutvärdering där de får uppge hur de hanterar hållbarhetsfrågor. För att systemet ska
fungera är standarder viktiga verktyg eftersom de anger minimikraven som leverantören
ska leva upp till. Vidare beskriver Bowen et al. (2001) att de organisationer som redan
arbetar med leverantörsbedömning är duktiga på att välja och utvärdera deras
leverantörer. De har även en förmåga att hitta en bra avvägning mellan
hållbarhetsarbetet och de ökade kostnader som möjligen uppstår, samt att de har lättare
för att hitta lämpliga prestationsmått. Specifika riktlinjer och processer vid inköp kan
också vara viktigt eftersom det kan underlätta ett ökat ansvarstagande gällande
hållbarhet i försörjningskedjan (Bowen et al., 2001).
Det finns ytterligare exempel på mål för företagen och dess leverantörer, som
exempelvis certifieringen ISO 14000, som även Seuring & Müller (2008) samt Walton
et al. (1998) nämner. Denna certifiering grundar sig i att dokumentera och bygga ett
informationsnätverk. Sarkis (2002) nämner även att den data som företagets
informationssystem genererar också kan analyseras genom ett hållbarhetsperspektiv.
Exemplen ovan är endast ett fåtal av alla framväxande modeller som finns för att
analysera en så kallad “Green supply chain” (Sarkis, 2002).
Valet av leverantörer är ett kritiskt moment då flertalet faktorer och kriterier måste
beaktas vid utvärderingen av leverantörernas prestationer. Största delen inom detta
forskningsområde fokuserar på ekonomiska kriterier, dock betonar Govindan et al.
(2013) att valet av leverantörer även måste präglas av sociala och miljökriterier för att
kunna uppnå en hållbar försörjningskedja. I Figur 3 nedan presenteras de kriterier inom
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som Govindan et al. (2013) anser är
lämpliga vid valet av leverantör. Ytterligare en anledning till varför valet av
leverantörer är ett kritiskt moment, är därför att företagets miljömässiga hållbarhet
synliggörs genom deras leverantörer. Till skillnad mot Walton et al. (1998), som endast
listar tio stycken högt värderade kriterier, gör Govindan et al. en indelning av kriterierna
i tre stycken grupper, ekonomisk-, miljömässig-, och social hållbarhet. Under varje
grupp finns ytterligare ett antal kriterier (Govindan et al., 2013).
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Figur 3, egen översättning. “Hållbart val av leverantör”. Originalmodell från Govindan
et al. (2013)
Certifiering av leverantörer är något som är uppmärksammat i litteraturen som ett av få
verktyg som innefattar den sociala delen av hållbarhet. Det kan vara certifiering vad
gäller arbetsvillkor som innefattar en säkerhetsrisk (Pagell & Wu, 2009). En annan typ
av certifiering är KRAV-märkning. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för
mat (KRAV 1, 2017). Produkter som är KRAV-märkta är ekologiskt producerade och
uppfyller höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVmärket representerar bland annat odling utan bekämpningsmedel, produkter utan
konstiga tillsatser och som inte är genmodifierade, att djur får gå i utomhusmiljö mer än
vid konventionell djurhållning samt att alla som arbetar i försörjningskedjan har
schyssta arbetsvillkor (KRAV 1, 2017).
Likt ovanstående kriterier som bland annat Walton et al. (1998) och Govindan et al.
(2013) tar upp, finns det framarbetade kriterier med särskild inriktning mot livsmedel;
således kriterier för vad som är hållbar mat. Dessa har tagits fram av en grupp som
arbetar för bättre jordbruk, mat, hälsa, miljö, kultur och liknande, vilka kallar sig för
”Sustain: the alliance for better food and farming” (Ilbery & Maye, 2004). Denna grupp
har utfört ett projekt som benämns ”sustainable food chains” där de har utvecklat nio
olika kriterier för att korta ned försörjningskedjan eller skapa andra slags
leveranskedjor. Kriterierna ämnar rätta sig efter miljö, höga standarder, sociala bitar
samt även djurens välmående. Det första kriteriet som nämns är att maten ska komma
från en leverantör på nära håll, eller att energiåtgången minimeras. Detta kriterie kan
dock bli svårt att uppnå i vissa fall, eftersom antalet stora leverantörer på marknaden för
exempelvis kaffe och fisk enligt Mont et al. (2015), är begränsat. Vidare ska maten vara
hälsosam på så sätt att den inte innehåller föroreningar. Försäljningen av maten under
hela försörjningskedjan ska också ske på ett rättvist och samverkande sätt. Det fjärde
kriteriet innebär rättvisa arbetsvillkor följt av det femte kriteriet om miljömässig
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fördelaktighet. Maten bör vara både geografiskt och ekonomiskt tillgänglig. Slutligen
nämns standarder inom djurhållning, social inkludering samt vikten av förståelse och
kunskap kring mat (Ilbery & Maye, 2004).

3.3 Vikten av att samarbeta i försörjningskedjan
En litteraturstudie av Beske et al. (2014) tar upp flera aspekter av leverantörsstyrning
mot en hållbar försörjningskedja. Utvecklingen av samarbeten är av stor vikt och kan
inkludera stöttning och upplärning angående nya metoder inom jordbruk eller
finansiering till leverantörerna, för att de ska kunna bli mer hållbara. Finansiering kan
vara en stor del i att uppnå hållbarhet, samtidigt som det stärker relationerna mellan de
involverade. Detta eftersom bönderna ofta bär ansvaret för kostnaderna angående nya
metoder inom jordbruket. Vad som också belyses är vikten av förbättrad
kommunikation och delad information, vilket kan skapa en transparent
försörjningskedja (Beske et al., 2014), som bland annat Carter & Rogers (2008)
argumenterar för.
Även Bowen et al. (2001) framhäver samarbetet med leverantörerna. I relationer med
högt beroendeskap mellan företag och deras leverantörer kan köpare och leverantör
motiveras mot ett mer hållbart arbete genom att dela med sig av teknik, belöningar och
risker. En introduktion av en hållbar försörjningskedja kan bli enklare genom
samarbete, samtidigt som företagen på ett effektivare sätt kan handskas med
miljöproblem genom samverkande relationer till deras leverantörer. Vidare kan
samarbete bidra till lodrätt lärande mellan leverantörer och köpare och förenkla
genomförandet av en strategi om samarbete inom återvinning mellan köpare och
leverantör (Bowen et al., 2001). Förståelse för varandras påverkan på miljön, enklare
kommunikation och flöde av information, samt självförtroende i relationen är också
bidragande följder av samarbeten (Bowen et al., 2001).
Återigen uppmärksammas samarbete som en viktig punkt i en artikel som Hamprecht et
al. (2005) skrivit. Den tar upp ett samarbete mellan tre företag; Nestlé, Unilever och
Danone. Dessa har grundat ett initiativ inom livsmedelsindustrin år 2002 med namnet
”Sustainable Agriculture Initiative” (SAI), som innebär att de utvecklar standarder för
att utöva en hållbar jordbruksproduktion. Det finns flera stora aktörer, såsom Kraft, Sara
Lee och McDonalds, inom livsmedelsbranschen som deltar i detta initiativ, vilka
utvecklar nya standarder inom hållbarhet. Eftersom dessa stora aktörer har anslutit sig
blir det lättare att skapa slagkraft mot deras leverantörer såsom jordbrukare och
råvaruhandlare. När dessa aktörer förmedlar standarderna får det större betydelse än om
en enstaka butik hade försökt påverka sin leverantör (Hamprecht et al., 2005). Detta
stöds även av Mont et al. (2015) som menar att dagligvarubutikerna har en viktig roll i
att lyfta och driva hållbarhetsfrågor genom hela försörjningskedjan, från producent och
leverantör till konsument.
För att kunna bygga upp och upprätthålla en bra relation till sina leverantörer krävs en
hel del kompetens och resurser. Det är viktigt att avsätta resurser för att bibehålla
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relationerna då det är en förutsättning för ett lyckat miljömässigt och socialt samarbete.
Gold et al. (2010) understryker att samarbete skiljer sig från andra sorters interaktion,
exempelvis övervakning. Samarbete är viktigt att betona då det innebär en ömsesidig
relation mellan företagen i försörjningskedjan. Samarbetet i försörjningskedjan kan
bestå av gemensam miljöplanering och samarbeta för att lösa miljömässiga problem
som de står inför. Vikten av samarbete poängteras även av FN & BSR (2015) som
menar att vissa frågor är så pass komplicerade att enbart ett företag inte ensamt kan
hantera dem. Det ömsesidiga förtroende som uppstår är ett resultat av ett långsiktigt
samarbete (Gold et al. 2010).
Henningsson et al. (2004) beskriver att det är viktigt att det finns en dialog mellan
konsumenter, dagligvaruhandeln och producenterna. Denna dialog kommer att bidra till
nya möjligheter att minimera svinnet. Detta står i likhet med det Seuring & Müller
(2008) säger om att gränsöverskridande kommunikation genom försörjningskedjan
underlättar implementering av en mer hållbar försörjningskedja. Henningsson et al.
(2004) beskriver att alla steg i försörjningskedjan bidrar till de globala utsläppen, dock
är den främsta källan för utsläpp själva produktionsfasen. Att minska utsläppen i
produktionsfasen i form av svinn kommer att leda till ekonomiska och miljömässiga
besparingar. Den höga andelen svinn är en reaktion på de höga kvalité- och
hygienkraven (Henningsson et al., 2004).
Redan i en artikel från 2003 noterade Renting et al., (2003) att Alternative Food
Networks, AFNs, och Short Food Supply Chain, SFSC, är tydliga trender inom
livsmedelsproduktionen. Det handlar om nya initiativ, likt “Fresh from Florida” som
nämndes ovan, där nätverk av producenter, konsumenter och andra går ihop och utgör
ett alternativ till den vanligtvis högt standardiserade och industriella livsmedelskedjan.
Nya sätt att producera, förädla, distribuera och konsumera livsmedel som faller utanför
de konventionella metoderna växer kraftigt fram. Detta är något som även Ilbery &
Maye (2004) tar upp. De nämner att eftersom närproducerad mat anses vara
miljömässigt hållbart och mer socialt rättvist, blir konsekvensen att den industriella
typen av jordbruket, som dominerar marknaden i nuläget, utmanas av denna typ av
försäljning.
Renting et al. (2003) fortsätter med att kategorisera tre olika SFSCs baserat på antalet
mellanhänder, geografiskt avstånd och organisationsstruktur. Den första kallas face-toface SFSC och innebär att konsumenten handlar direkt från producenten, i exempelvis
en gårdsbutik, e-handel eller på marknader. Den andra kategorin är Proximate SFSC där
kontakten inte sker direkt mellan konsument och producent, men varorna produceras,
distribueras och säljs inom samma geografiska område. Exempel inom den andra
kategorin är konsumentkooperativ, lokala restauranger eller butiker och andelsjordbruk.
Den tredje kategorin är Spatially extended SFSC där information om varans ursprung
och tillverkare förs vidare till konsumenter utanför regionen, till exempel genom
produktmärkningar, produktionskoder eller via ryktesvägen.
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Renting et al. (2003) menar att utvecklingen av marknaden för massproduktion av
livsmedel leder till stadigt minskande marginaler. Några sätt för jordbruket att lösa
problemet på är till exempel att expandera till nya verksamhetsområden såsom
turistnäringen eller öka mervärdet av produkterna genom förädling eller
direktförsäljning. Många som driver jordbruk tittar på hur de kan marknadsföra sig
annorlunda eller pröva andra former av produktion, eftersom massproducering av
livsmedel inte genererar en stadig inkomst eller en tillräcklig förtjänst. SFSC innebär att
producenter försöker tillgodogöra sig mer av det mervärde som skapas genom
försörjningskedjan, och på så sätt undkomma risken med minskade marginaler. Vid
tiden då artikeln skrevs säger Renting et al., (2003) att även om det finns en tydlig
ökning av AFNs och SFSCs, är det för tidigt att avgöra om de bidrar till att nå målen
inom ett hållbart jordbruk och utveckling av glesbygden. Dock är nya typer av
försörjningskedjor viktiga för att skapa nya kontakter mellan jordbruk och samhället,
producenter och konsumenter. Ofta skapas en nära och direkt kontakt mellan producent
och slutkonsument.
Bosona & Gebresenbet (2011) har gjort en studie på svenska lokala matproducenter och
svenska distributionscenter för livsmedel. Det visade sig att lokala matproducenter
främst använde sig av egna fordon för att distribuera sina produkter. De använde också
enbart hälften av fordonets lastkapacitet. Bosona & Gebresenbet (2011) föreslår då att
använda sig av ett samordnat distributionsnätverk och optimerade rutter runt
matproducenterna. Detta skulle få positiva konsekvenser för miljön på så vis att utsläpp
av växthusgaser skulle minska genom att mindre antal fordon används, fordonens
kapacitet utnyttjas mer samt att restid, distans och bränsle som används minskar. Ett sätt
för att få en mer hållbar försörjningskedja kan vara, med hänvisning till ovanstående, att
införa ett enhetligt distributionsnätverk för de lokala matproducenterna som ingår i
försörjningskedjan. Detta går även i linje med Carter & Rogers (2008) som menar att
genom att använda bränslesnåla transporter och minska transportsträckor kan
försörjningskedjan uppnå en högre grad av hållbarhet.
Ett samordnat distributionsnätverk skulle också öka spårbarheten på närproducerat mat
(Bosona & Gebresenbet, 2011). Som vi nämnde ovan beskriver Martinez (2010) att
mycket tyder på att konsumenter föredrar närproducerad mat. En ökad spårbarhet kan
stärka motiven ytterligare för konsumenter att köpa från lokala matproducenter. Ett
system för spårbarhet kan vara lättare att implementera med ett redan etablerat enhetligt
distributionsnätverk (Bosona & Gebresenbet, 2011). Där finns redan
informationskanalerna som även kan utnyttjas för att spåra produkterna. Ytterligare en
fördel med ett distributionsnätverk är att varje producent kan specialisera sig och kan
fokusera på att öka sin produktivitet i både kvalité och kvantitet.
I likhet med Renting et al. (2003) som beskriver fenomenen AFNs och SFSCs förklarar
Hinrichs (2000) att det finns olika typer av “local food systems”, som syftar till att vara
ekonomiskt genomförbart för konsumenter och bönder, ha en ekologisk hållbar
produktion och distribution, samt att främja den sociala rättvisan och demokratin i
samhället. Dessa system kan komma till uttryck genom lokala bryggerier och bagerier,
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matmarknader eller samhällets stöd till bönder. Engagemang och förtrogenhet till det
lokala, miljön och samhället kan vara grunden till dessa typer av lokala
försäljningsaktiviteter (Hinrichs, 2000).

3.4 Kontroll av leverantörer i en hållbar försörjningskedja
Vid bedömning av leverantörers prestation används ett antal faktorer. Vidare beskriver
Zhu et al. (2010) att faktorerna kan delas in i två grupper, organisatoriska faktorer samt
strategisk prestationsmätning. De organisatoriska faktorerna är kultur, teknologi och
relationer. Medan de strategiska prestationsmåtten är kvalité, kostnad, flexibilitet,
innovation och ledtid. För att mäta leverantörers prestation ur ett hållbarhetsperspektiv
måste ett antal miljömässiga faktorer implementeras. Vidare är det viktigt att dessa
miljömässiga faktorer står under företagets förfogande. Sådana faktorer kan vara
leverantörens grad av förorening, hur de förebygger föroreningar, konsumtion av
resurser och hur de använder miljöledningssystem (Zhu et al., 2010).
Sarkis (2002) har urskilt att antal alternativ som företag kan använda för att kunna
utveckla försörjningskedjans hållbarhetsarbete. Alternativen kan omfatta bland annat
tekniska, process och organisatoriska egenskaper. Att företaget har som mål att förbättra
deras Total quality environmental management (TQEM), både inom och mellan företag,
är ett exempel på sådana alternativ som nämns ovan. Vidare beskriver Sarkis (2002) att
TQEM kan liknas vid Total quality management och bör därför innefatta såväl kunder
som leverantörer. TQEM har fyra huvudmoment (Global Environmental Management
Initiative, 2000);


Kvalité bestäms av vad kunderna vill ha



Ständiga förbättringar av affärsprocesser



Arbetar förebyggande mot hållbarhetsproblem



TQEM bör ses som ett sammanhängande system som samverkar för att nå
uppsatta mål

FN & BSR (2015) ger exempel på hur företag har gått tillväga för att kontrollera sina
leverantörer i utvecklingen mot en mer hållbar försörjningskedja. De nämner att företag
bör införa ett system med stegvis höjda incitament och minskad granskning för att
framhålla vikten av ett ständigt förbättringsarbete såsom Sarkis (2002) även betonar.
Seuring & Müller (2008) tar upp att kontroll av leverantörer i försörjningskedjan bör
inkludera aktiviteter såsom övervakning, utvärdering, rapportering och sanktioner.
Övervakning av leverantörer i försörjningskedjan är något som även Beske et al. (2014)
tar upp som något särskilt viktigt inom livsmedelsbranschen eftersom spårbarhet är
väsentligt i en hållbar livsmedelsproduktion.
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3.5 Syntes
Stommen till leverantörsstyrning mot en hållbar försörjningskedja utgörs av företagets
riskhantering, transparens, strategi och kultur i förhållande till de tre
hållbarhetsperspektiven; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För att
försörjningskedjan ska bli mer hållbar kan företagen stötta, finansiera och utbilda sina
leverantörer i exempelvis ny produktionsteknik. Ytterligare väsentliga aspekter inom
samarbetet mellan företaget och leverantörerna, är kunskapsutbyte, ömsesidighet,
gemensamma mål och kommunikation. För att bibehålla relationen till leverantörerna är
det viktigt att avsätta resurser för samarbetet. Ett samordnat distributionsnätverk är
också exempel på samarbeten som kan bidra till en mer hållbar försörjningskedja.
Vid val och utvärdering av leverantörer måste ett antal kriterier, kopplade till social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet, användas. Med hjälp av prestationsmål kan
företaget säkerställa att samarbetet går i rätt riktning, och de bör även göra en
utvärdering av målen genom att exempelvis kolla om leverantören är certifierad eller
använder standarder. Andra relevanta mått för prestationsmätning är kvalité, kostnad,
flexibilitet, innovation, ledtid och leveranssäkerhet. Vidare kan företagen även
kontrollera sina leverantörer genom övervakning och sanktioner.
Kunden vill veta vad produkterna innehåller och dess ursprung. Därmed är transparens
och spårbarhet viktigt i försörjningskedjan. För att få en mer hållbar försörjningskedja
kan företagen uppmuntra kunderna att efterfråga mer närproducerade produkter. Den
nära försörjningskedjan är mer hållbar eftersom en sådan medför kortare transport,
mindre energiåtgång, högre medborgaransvar, social hänsyn, biologisk mångfald, samt
att den skapar värde för det lokala samhället genom fler arbetstillfällen och ökad
sysselsättning.
Utifrån ovanstående syntes har vi sammanställt en modell i Figur 4 som tydliggör de
viktigaste aspekterna i det teoretiska ramverket.
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• Hållbarhet i strategin
• Hållbarhet i kulturen
• Prestationsmål kopplat till
hållbarhet
• Transparens
• Riskhantering

• Hållbarhetskriterier- sociala,
ekonomiska, ekologiska
• Certifieringar och standarder

1.
Implementering

2.
Val och
Utvärdering

4.
Kontroll

3.
Samarbete

• Prestationsmått
• Sanktioner
• Förbättringsarbete
• Övervakning

• Gemensamma mål
• Kunskapsutbyte
• Finansiellt stöd
• Bilda lokala nätverk
• Kommunikation
• Samordnat
distributionsnätverk

Figur 4. Teoretisk modell över styrning av leverantörer mot en hållbar
försörjningskedja.
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4 Fyra praktiska initiativ
I det här kapitlet presenteras det empiriska material som samlats in genom intervjuer
om de utvalda initiativen med intention att utveckla marknaden för närproducerade
livsmedel. I avsnitten som handlar om Gårdsnära och Gröna gårdar finns även
information som inhämtats vid sidan av intervjuerna. Det material som inhämtats delas
in utifrån respektive initiativ. För att uppnå en tydlig struktur har vi ytterligare delat in
initiativen i underrubriker som har en koppling till teorin.

4.1 Linnés mathus
Om initiativet
Linnés mathus fick sin början då en av grundarna år 2012 började jobba i en styrgrupp
kring mat, utveckling och hållbarhet samt mot målet att Växjö skulle bli matens
Almedalen. Då uppkom frågor kring vad som kan göras och det skapades ett team av
personer som delar samma värderingar och som ser möjligheter kring ämnet. Sedan
denna start har fokus lagts på att förstå kretsloppet.
Implementering av hållbarhet
Linnés mathus funderar på om närproducerat till skillnad från mycket större
jordbruksproduktion är hållbart eller inte. På så sätt är det svårt att veta vad hållbarhet
är. Därför ska livsmedel på Linnés mathus helst vara närproducerade och ekologiska
eller endast närproducerade. Linnés mathus ser närproducerat som en del av hållbarhet
då det genererar tillväxt hos producenter. De aspekter inom hållbarhet som Linnés
mathus fokuserar mest på utifrån deras värdegrunder är först mindre klimatpåverkan
och miljövänliga transporter. Därför har de ett så stort fokus på närproducerade
livsmedel. Det andra de fokuserar på är en långsiktig, hållbar produktion och tillväxt på
landsbygden. Det innebär för Linnés mathus del att hjälpa och utveckla producenterna
mot ekologiskt jordbruk och KRAV jordbruk. Viktiga delar inom hållbarhet är även
rättvisa, trygghet och ett mångkulturellt samhälle. Inom Linnés mathus är således deras
värdegrund den största drivkraften. Konsumenternas efterfrågan var inte en del av
grunden till Linnés mathus, utan konsumenternas efterfrågan kom in i bilden ca åtta
månader efter starten. Då uppdagades en skandal kring giftförorenade livsmedel vilket
ledde till att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökade.
För att kunna göra försörjningskedjan mer hållbar krävs det att landets entreprenörer
och offentlighet samverkar mer med varandra. Jan Åslund på Linnés mathus anser att
deras initiativ faktiskt har gjort skillnad då de har blivit kontaktade av myndigheter som
vill följa deras arbete eftersom de har sett att initiativet verkligen gör skillnad. Linnés
mathus arbetar även med att kartlägga asylboenden i Kronobergs län för att ta tillvara på
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värdefulla resurser och kompetenser inom den gröna näringen. Att få en transparens
mellan näringslivet och myndigheterna skulle kunna göra försörjningskedjan mer
hållbar.
Linnés mathus vill inte se sig som ett vanligt grossistföretag, utan de går djupare i
relationen med leverantörerna och arbetar mycket med affärsutveckling. Det innebär att
de hjälper till med kommunikation, förpackning, produktutveckling och storytelling.
Inom Linnés mathus finns personer med stor erfarenhet från affärsutveckling som
utarbetat ett system som de kan använda till att utveckla de lantbrukare som vill komma
framåt med sin verksamhet. Ett viktigt verktyg i affärsutvecklingen är produkten
Mathusonline. Mathusonline är en plattform där producenter kan marknadsföra sig och
göra sig synliga för att sätta fart på försäljningen. Produkten har en unik egenskap,
nämligen två säljkanaler på hemsidan. En gårdsbutik som fungerar gentemot
konsumenter och en B2B gentemot restauranger, dagligvarubutiker och andra som kan
logga in och beställa från producenten.
Val och Utvärdering av leverantörer
När Linnés mathus först skulle välja leverantör började de med att undersöka vilka
leverantörer som finns i närområdet. Nu är de istället i en annan fas där de fokuserar
mer på vad som saknas eller vad som efterfrågas i produktportföljen. De strävar efter att
erbjuda så närproducerade produkter som möjligt, men ibland kan de dock sträcka sig
utanför gränsen på 12-15 mil för att tillgodose efterfrågan.
Vid valet av leverantörerna har de tagit fram ett eget arbetssätt. Sedan två år tillbaka har
Linnés mathus kollat på hur många producenter det finns som passar in i definitionen
“småskaligt, matproducent, förädlare i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län”. Det första
urvalet sker genom att producenterna ska vara ett Aktiebolag, Handelsbolag eller
Enskild firma och ha minst en miljon i omsättning. Därefter kategoriseras företagen
med hjälp av SNI koder i deras Customer Relationship Management system. Sedan gör
de en analys som leder till en så kallad SWOT analys. I nästa steg tittar de på
leverantörens förutsättningarna och målsättningar för att sedan komma fram till en plan
tillsammans med leverantören utifrån deras förutsättningar. De är just nu mitt i
processen där de utvecklar detta arbetssätt där de ska ha personal som dagligen åker ut
och träffar leverantörerna och hjälper dem med hur de på bästa möjliga sätt får fram
varor som kunderna vill ha. Utifrån dessa besök väljer de leverantörer med varor av
bästa kvalité.
När Linnés mathus väljer eller utvärderar sina leverantörer använder de först och främst
sunt förnuft. När de gör gårdsbesök kan tecken på en bra eller dålig djurhållning
exempelvis vara om djuren närmar sig när de kommer eller om de går undan. De
använder sig också av ett system med olika nivåer där EU ekologiska jordbruk utgör en
miniminivå, svenskt ekologiskt är lite bättre och högst upp kommer KRAV jordbruk. Är
inte leverantören EU ekologisk måste de istället hålla en väldigt hög kvalité på det de
gör för att vara med. Men inom köttbranschen till exempel går det inte att få fram en
högkvalitativ produkt utan att ha en bra djurhållning.
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Samarbetet med leverantörerna
En särskilt bra leverantör ur hållbarhetssynpunkt är enligt Linnés mathus en producent
som föder upp själva, odlar foder själva och har ett eget slakteri och allt är KRAVproducerat. Det är denna nivå de eftersöker hos sina leverantörer men de kan dock inte
alltid nå upp till detta i sitt urval. De vill däremot utveckla sina leverantörer att uppnå
denna höga standard genom
produktutveckling,
affärsutveckling samt
produktionsteknik. Produktionsteknik är dock något som de själva jobbar med att lära
sig för att sedan kunna hjälpa sina producenter. En av de största drivkrafterna hos
Linnés mathus är just att hjälpa småskaliga producenter som ligger på gränsen
ekonomiskt sett och som inte passar in i dagens system där några få stora aktörer styr
livsmedelsmarknaden. De vill hjälpa producenter på den svenska landsbygden att få ut
sina produkter, att förbättra varumärket, samt att finna nya säljkanaler som genererar
mer pengar. Ronny Andersson nämner också att besöksnäringen är viktig för Sverige,
där besökarna vill se öppna landskap och få matupplevelser, så genom att hantera mat
på rätt sätt kommer Sverige kunna göra skillnad. Initiativ som Linnés mathus ger
möjligheter till en ökad besöksnäring då gårdarna som de samarbetar med numera kan
leva vidare och även utnyttja dess fulla värde genom att exempelvis öppna upp bed and
breakfast där gårdarna erbjuder sina kunder mat, sovplats och ibland även olika
aktiviteter.
Samarbetet mellan Linnés mathus och leverantörerna måste leda till en win-win
situation för dem båda. Linnés mathus är verksamt inom tillitsbranschen och det måste
finnas en tillit mot producenterna. Relationen måste därför vara nära men inte utan att
den också är affärsmässig. I utvecklingen av relationerna till producenterna gäller det att
vara försiktig mot de väldigt små producenterna som ännu inte har ett affärsmässigt
tänk. Kritik mot deras företag blir automatiskt en kritik mot dem som person. De som
har kommit en bit längre och kan tänka objektivt kring sitt företag är det lättare att ha en
dialog med.
Linnés mathus har utvecklat ett eget logistiksystem som hanterar kundernas
beställningar. När en beställning läggs på hemsidan får producenten ett mail om att en
kund vill ha en vara samt vid en specifik tidpunkt. Producenten går sedan in på ordern
och godkänner att det finns möjlighet att leverera varan och vid den rätta tidpunkten.
Logistiksystemet är en länk mellan kunden, producenten och distributören (Linnés
mathus) som bygger på bekräftelse av att varan kan levereras. Utmaningen som kommer
i nästa steg är att leverera varan från producenten. De har ett antal olika upplägg när det
gäller att förflytta varan från producenten till Linnés mathus distributionscenter. Idag är
det producentens ansvar att leverera varan till Linnés mathus och sedan levereras varan
till slutkonsumenten. Dock finns det producenter som inte har möjlighet att själva
leverera varan och då erbjuder Linnés mathus tjänsten att de hämtar upp varan och då
tas det ut ett högre täckningsbidrag på varan för att täcka kostnaderna för leveransen.
Kontroll av leverantörer
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Linnés mathus har inte kommit så långt i sitt arbete så att de har standardiserade
processer för att försäkra sig om att företaget går i rätt riktning. Men de har som
förhoppning om att i framtiden kunna säga att de har som lägsta nivå att alla sina
leverantörer är ISO 9000 certifierade. Idag får de istället gå mer på magkänsla och det
sunda förnuftet, och i takt med att de växer hoppas de kunna anställa en
kvalitetsansvarig som kan sitta och bevaka dessa frågor.
Jan Åslund på Linnés mathus säger att han inte ser några direkta nackdelar med
närproducerad mat. Han menar dock att ifall det dras till sin spets så kan det finnas även
lokala producenter som använder sig av kemikalier för att påskynda processen. Vidare
menar han trots detta att ju närmare du har till maten du konsumerar, desto färre
nackdelar finns det. Ronny Andersson på Linnés mathus flikar sedan in med en annan
syn på det hela. Han menar att närproducerat inte är likställt med hållbart. För produkter
som måste importeras kan generera ett lägre ecological footprint2 än produkter som är
närproducerade, då mycket handlar om produktionsmetoder. En utmaning är att deras
kunder är mycket medvetna och pålästa om livsmedel och dess påverkan på miljö och
samhälle. Han betonar också risken i att begreppet närproducerat håller på att bli ett
Greenwash3 fenomen.

4.2 Redig mat från trakten
Om initiativet
Claes Lövgren är en av våra respondenter, han arbetar på LRF och är en av grundarna
till initiativet. Han har även erfarenhet som ICA-handlare och har också haft ledande
positioner inom ICA Maxi. Under intervjun framkommer det att samarbetet mellan ICA
och LRF startade genom ett upplevt tryck från konsumenter över vad livsmedlen
kommer ifrån och hur produktionen ser ut. ICA kontaktade därför LRF för att få hjälp
med att öka andelen svenska råvaror. Claes Lövgren var den som fick utse vilka ICAbutiker som skulle ingå i samarbetet och utföra projektet utifrån det centrala samarbetet.
Syftet med samarbetet var att ICA skulle sälja mer svenska varor. Sverige har en hög
andel import av livsmedel och försörjningsgraden är nere på endast 50 %.
Patrick Wiberg, ICA handlare på ICA Maxi Kalmar, är också en av våra respondenter
från Redig mat från trakten. Han berättar att det är kul att göra skillnad, vilket är en av
orsakerna till att initiativet startades. Det finns en stor grön näring runt om i regionen,
och ICA Maxi Kalmar vill vara med och kunna påverka utvecklingen så att de gröna
näringarna kan växa och bli hållbara nu och över tid. ICA Maxi Kalmar med sina 65
000 besökare per vecka känner ett ansvar i att synliggöra de lokala alternativ som finns.
Marknadsföringsansvarig på ICA Maxi i Växjö, Johan Herdeby, är en annan respondent
2

“ Ekologiskt fotavtryck, ett sätt att beskriva hur mycket produktiv mark och havsyta en individ behöver
för att möjliggöra konsumtion och omhändertagande av restprodukter.” (Nationalencyklopedin 2, 2017)
3

Felaktig information som sprids av en organisation för att visa en miljövänlig bild av sig själva för
offentligheten (Oxford Dictionarys, 2017).
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från samarbetet. De har tidigare arbetat med ett liknande initiativ med namnet “En god
granne” och var på så sätt redan inne i hållbarhetsspåret. Denna butik värdesätter den
lokala näringen och de lokala bönderna högt och detta i kombination med en ökad
efterfrågan på närproducerad mat gjorde att de ville delta i projektet.
Implementering av hållbarhet
I grunden är det konsumenternas efterfrågan som bestämmer hur samarbetet ska gå
tillväga, men ICA kan påverka kunderna genom budskap och liknande. Försäljning
poängteras som en viktig del då både små och stora leverantörer endast vill delta i
projektet om det genererar försäljning, vilket Redig mat från trakten gör. ICA Maxi är
ett affärsdrivet företag, men det finns olika vägar att ta på vägen mot vinstoptimering. I
dag finns ett stort intresse för mat och dess ursprung, därför är en tydlig
innehållsförteckning, ursprungsmärkning, och kvalité viktigt. Den stora trenden är att
konsumenten vill att maten ska vara så pass lokal så att de vet vem som har producerat
den. I andra hand kommer ekologiskt och i tredje hand KRAV. Det är extra viktigt att
de i projektet arbetar med storytelling, samt förmedlar det mervärde som produkterna
innebär. De värden som Redig mat från trakten står för måste förmedlas till kunden.
Kunden måste dela värderingarna och bli övertygad om dem för att det tillslut ska leda
till försäljning.
Hållbarhet som stort är en otroligt viktig fråga för både ICA och LRF. Claes Lövgren
beskriver att både ICA och LRF centralt har ett bra hållbarhetstänk. På ICA-Maxi i
Kalmar anses hållbarhetstänket bland medarbetarna vara en förutsättning för att
projektet ska gå i hamn. De jobbar med tydlighet, involvering, och att information ska
finnas tillgängligt för medarbetarna. Både LRF och ICA lever upp till deras
hållbarhetskrav och vet att hållbarhetstänket genererar konkurrensfördelar. Däremot
fungerar det som så att “fuskar” ett företag drabbar det alla inom ICA. Därför har de
flesta stora butikskedjor inom livsmedel ett omfattande regelverk. Så långt det är
möjligt kollar Redig mat från trakten på leverantörerna i hela försörjningskedjan. Ofta
är det största problemet för jordbrukare, och framförallt för små slakterier, att ta hand
om avfallet. Där finns ibland mindre bra lösningar. Även den sociala aspekten av
hållbarhet är viktig, huvudmålet för livsmedelsstrategin i Kalmar Län är att skapa
sysselsättning och företagsutveckling. Att skapa initiativ såsom Redig mat från trakten
är ett exempel på vad som kan göras lokalt för bönderna.
På ICA Maxi i Växjö jobbar de med hållbarhet på flera plan och de utgår ifrån vad de
kallar “corporate responsibility”, det vill säga att företaget har ett ansvar. Därför arbetar
de med att minska svinnet, med energifrågor samt närproducerat. Närproducerat anses
vara bra på flera sätt utifrån hållbarhet. Det medför mindre transporter, och dessa
leverantörer är ofta medvetna om gifter och naturliga råvaror samt att det skapar
arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen skapas och den lokala ekonomin gynnas när ICA
Maxi i Växjö handlar av en lokal bonde som i sin tur kanske handlar sina etiketter och
förpackningar av andra lokala leverantörer. En framtida utmaning, som Johan Herdeby
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på Ica Maxi i Växjö ser, är tillgången på de lokala varorna. Det händer att det inte finns
tillräckligt av de lokala varorna för att täcka upp behovet.
Det största målet med “Redig mat från trakten” är att minst 10 % av sortimentet i varje
varugrupp ska vara närproducerade livsmedel. En försäkring att projektet går i rätt
riktning är att många intressenter är inblandade i projektet; både LRF, ICA-butikerna,
bönderna och ICA arbetar med det här. Minst en gång om året förekommer
uppstartsträffar då LRF, bönderna, handlarna och ICA är med. Då jobbar de i
workshops och utvecklar det kommande årets affärsplan.
Val och utvärdering av leverantörer
När ICA Maxi och LRF har valt ut vilka leverantörer som ska ingå i Redig mat från
trakten har de först sammanställt en sortimentslista med lokala produkter som finns i de
butiker som ingår i samarbetet. Saknas det några produkter i alla butiker, mjöl
exempelvis, kollar de om LRF kan hitta någon som kan leverera mjöl till ICA Maxi.
Viktiga frågor som måste lösas är transport och logistik, samt att priset måste vara
rimligt för konsumenten. Kvalité och smak är också väldigt viktigt vid valet av
leverantör. Innan en producent blir godkänd för att leverera till ICA överhuvudtaget
finns ett flertal kriterier på deras verksamhet, till exempel om de uppfyller
Livsmedelsverkets krav, deras utsläppsnivåer, och krav på miljö, hälsa och djurhållning.
För att bli godkänd krävs också en EAN kod på produkten, datumstämpel och
innehållsförteckning. Dessa krav ställs för att butiken ska kunna försäkra sina kunder
om att produkten är säker och spårbar. Det kan dock skapa vissa problem för en del
väldigt små producenter som då kanske nekas som leverantör. Det är därmed en
utmaning att de små leverantörerna måste hålla standarden uppe, de måste bland annat
ha innehållsförteckning, egenkontroll, dokumentation, spårbarhet och följa
hygienkraven. En varugrupp som det kan vara extra svårt att nå upp till målet om 10%
andel Redig mat från trakten är exempelvis kaffe. Samtidigt finns det varugrupper där
andelen närproducerat är betydligt högre. På ICA Maxi i Växjö är andelen lokala ägg
över 50%, och många veckor står kött från Småland, Öland och Blekinge för 50% av
total köttförsäljning.
De enskilda butikerna kan även ha ytterligare kriterier på sina leverantörer, som ofta är
tuffare än de gemensamma kriterier ställda av ICA centralt. Ett exempel på ett sådant
kriterium är att huvudråvaran ska vara från något av landskapen. I handboken för Redig
mat från trakten (u.å.) finns alla kriterier för bönder och producenter i samarbetet:


Råvaran som ingår i produkten eller huvudråvaran i förädlade produkter ska i så
stor utsträckning som möjligt vara producerad i något av landskapen Småland,
Öland eller Blekinge.



Produkten ska vara förenad med äkthet och vara förädlad utan onödiga tillsatser.



Råvarans ursprung ska tydligt framgå av märkningen och producenten ska
dokumentera hur och var produktionen har skett.
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Det ska tydliggöras från vem råvaran kommer ifrån och varför bonden eller
producenten valt att ingå i samarbetet.



Produktens smak och bästa tillagningssätt för produkten ska förmedlas till
kunden.



Bondens och eller producentens historia, produkter och dess ursprung ska
belysas.

Den bästa utvärderingen är att varan måste sälja för att förtjäna sin plats på hyllan. Men
varje leverantör till ICA i allmänhet utvärderas kontinuerligt utifrån ICA:s
grundvärderingar om miljö, arbetsrätt, hållbarhet och mänskliga rättigheter. De har
personer anställda av ICA som är ute hos leverantörerna och tittar hur saker går till.
Redig mat från trakten innefattar sedan ytterligare en nivå där leverantörerna utvärderas
utifrån de kriterier som projektet omfattar. De studiebesök som görs inom ramarna för
Redig mat från trakten sker ute på de gårdar som ingår i initiativet. Det kan även vara så
i vissa fall att studiebesök görs innan beslutet om leverantören ska ingå i Redig mat från
trakten är taget. En dialog kan ha startats men alla detaljer kring samarbetet mellan
leverantör och Redig mat kanske inte är helt färdigställda.
Samarbetet med leverantörerna
För att starta samarbetet på regional nivå och ta fram det lokala sortimentet skapades en
tydlig kommunikation mellan ICA-handlarna och bönderna, enligt Claes Lövgren på
LRF. Huvudsyftet här var att öka kunskapsutbytet mellan parterna. Parterna hade
förutfattade meningar om varandra. ICA-handlarna trodde att bönderna inte kan ta fram
bra produkter och bönderna trodde att ICA-handlarna inte förstår att kunderna självfallet
väljer svenskproducerat. Därför skapades centrala streamade utbildningsfilmer men
också lokala utbildningsfilmer. Det upplevdes som mycket lärorikt från båda håll,
butikspersonal och ICA-handlarna fick se hur exempelvis produktionen av mjölk gick
till samtidigt som bönderna fick många förklaringar kring hur ICA fungerar. Inom
Redig mat från trakten genomförs utbildningsdagar där bönderna bjuds in till butikerna
och samtidigt utbildas personalen ute i butikerna. Personalen byts ofta ut i butikerna och
därför är det viktigt att alla vet vad Redig mat står för och varför de håller på med det
samt att få en stor kunskap om initiativet.
Inom samarbetet har det bildats ett nätverk bland producenterna. Relationen med
bönderna är otroligt viktig. Bönderna ska känna sig välkomna när de står ute i butikerna
och kunderna ska gilla dem. En god relation mellan bönder och Redig mat från trakten
möjliggör att produkten kan utvecklas till en högkvalitativ produkt. Detta genom att
ICA och LRF bistår med stöd i försäljningsfrågor, hur det ska se ut i butikshyllan eller
vilken förpackning de ska ha. Redig mat från trakten bygger på att alla ska lära av
varandra och skapa nya kontakter. Det lokala nätverket kan användas till att fråga om
hur andra gör när de utvecklar produkter, skapar en förpackning, prissätter produkter
och gör produktkalkyler.
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Det är viktigt att produkterna är lönsamma för att producenten inte ska ge upp sin
verksamhet. Om ICA Maxi till exempel avtalar att köpa allt en jordbrukare i regionen
producerar under ett år skapar det en ekonomisk trygghet för jordbrukaren. Det innebär i
sin tur att investeringar görs som stärker den gröna näringen. En del av samarbetet är att
generera ekonomiska fördelar för parterna. En annan del är att öka förståelsen mellan
bönder och ICA butiken. De lokala producenter som ingår i Redig mat från trakten tas
om hand lite extra än andra större leverantörer. Finns det ingen lokal leverantör på
marknaden som producerar den vara som efterfrågas så kan de hjälpa dem att komma
igång med produktionen. ICA kan därför gå in och betala mer pengar innan de har
kunnat börja producera den efterfrågade varan. Detta görs för att leverantören ska har
råd att ställa om från ett konventionellt jordbruk till ett ekologiskt jordbruk. Butiken gör
detta för att de ska ta sitt ansvar och vara konkurrenskraftiga gentemot andra butiker. De
hjälper och stödjer sina leverantörer för att tillgodose konsumenternas behov.
Den Redig mat-ansvarige, som finns i varje butik, försöker åka ut till gårdarna för att
träffa leverantörerna och prata om deras verksamhet, vilka utmaningar de står inför och
vad ICA Maxi kan hjälpa till med. Det är också ett sätt att hålla relationen vid liv. ICA
Maxi i Växjö vill ha en mycket sympatisk relation till de lokala leverantörerna.
Förståelse anses viktigare än förhandlingen om priser för produkterna. De vill att
bönderna ska finnas kvar på marknaden och betalar därför bra för deras produkter.
Utgifter för reklam med lokala leverantörers produkter står oftast ICA för. Men det är
fortfarande kommersiella villkor som gäller i affären.
När det gäller logistik och distribution har ICA centralt beslutat att små, lokala
leverantörer får leverera till ICA Maxi genom ICA:s egna system. I Kalmar förs en
dialog med det lokala åkeriet Widéns, där de gör en lokal slinga där de lokala
leverantörerna kan transportera sina varor. Widéns packar sedan om varorna i Kalmar
och kör sedan ut dem till ICA Maxi butikerna. Widéns kör aldrig med tomma lastbilar
och hans lastbilar kan ta dubbla lass eftersom de är så höga.
Kontroll av leverantörer
De ansvariga i butikerna och butikscheferna mäter hur butikerna når upp till målen inom
initiativet. Försäljningen mäts varje vecka, lönsamheten mäts kvartalsvis och
kundundersökningar görs en gång om året. Av detta framkommer en helhetsbild av hur
det går för initiativet. På ICA-Maxi i Kalmar har en undersökning gjorts kring om
kunderna visste vilken andel av butikens varor som är lokalproducerade och om de
tyckte det var bra. 86 % av kunder med ICA-kort visste att det fanns lokal mat, vilket
var den högsta andelen i Sverige. På så sätt skapas ett starkt konkurrensmedel eftersom
kunderna går dit då de som önskar närproducerad mat också vet att det finns tillgängligt
där istället för på Coop, Citygross eller Willys exempelvis. Denna undersökning blir ett
slags kvitto på att projektet går i rätt riktning. När kunderna bestämt sig och köper
närproducerat kommer allt fler kedjor hänga på, för att närproducerat blir på så vis en
konkurrensfördel.
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En produkt kan inte få en Redig mat från trakten-stämpel om huvudråvaran i en produkt
är importerad. Ett undantag är om huvudråvaran inte finns naturlig i något av de tre
landskapen. Om en importerad vara trots detta skulle få en Redig mat från traktenstämpel så skulle kunderna ifrågasätta hela varumärket. Den stränga kontrollen av
leverantörerna är därför mycket viktig. Det är den Redig mat ansvariga och
butikschefen som ska kontrollera att varorna och leverantörerna fortfarande uppnår
kraven. Undantag från kriteriet om att huvudråvaran ska komma från något av de tre
landskapen görs för produkter där det är uppenbart att huvudråvaran inte finns i varken
Småland, Öland eller Blekinge men att råvaran ändå är förädlad i något av landskapen.
Om en av ICA:s leverantörer är stor finns det en förhandlingsmöjlighet för ICA att
ställa krav på att leverantörens varor ska vara ekologiska eller KRAV-märkta. Om de
inte lever upp till dessa kraven kan ICA istället börja producera en egen märkesvara
som ersätter deras produkter.
Inventeringar sker ofta på ICA Maxi i Kalmar och är ett sätt för dom att mäta hur det ser
ut i hyllorna i dagsläget. Men kundreaktionerna är ofta snabbast. Claes Lövgren ger ett
exempel på dessa kundreaktioner, vilket var när efterfrågan på Smålandskött ökade så
var KLS tvungna att producera större mängder kött, men då kom konsumentreaktioner
på att kvalitén blev sämre och då resonerar butikerna att det är bättre att vara utan än att
få sämre kvalité på produkterna. Johan Herdeby på ICA Maxi i Växjö menar att en
utmaning kan vara att ICA Maxi som är en stor butik har stora krav på leveranssäkerhet,
varorna måste alltså vara tillgängliga under butikens alla öppna timmar. ICA måste
därför säkerställa att leverantörerna har en viss grundvolym som de kommer att
producera och leverera.
Claes Lövgren på LRF ser inga direkta nackdelar med närproducerad mat, men han
menar att ur ett hållbarhetsperspektiv är blandbruk det bästa. Vilket innebär att
leverantörerna har flera produktionsområden exempelvis både säd, får och kor. Att
använda sig av blandat jordbruk ger ett naturligt kretslopp med bland annat mindre
avfall. De nackdelar som finns med närproducerad mat enligt Patrick Wiberg är att trots
att det går att tillverka varan så innebär det inte att den är bra. Det räcker inte bara att
varan är närproducerad utan den måste vara bra, den måste alltså kunna tilltala kunden.
För att kunna göra försörjningskedjan mer hållbar bör företagen ha fler lokala
producenter för att minska transporterna. Konsumenterna måste förstå varför priset är
lite högre på den närproducerade maten. Att inte ha någon lokalt producerad mat ökar
sårbarheten och risker, då försörjningsgraden redan är nere på 50% i Sverige. Något
som Clas Lövgren tror skulle kunna gynna samhället i stort är om de offentliga köken
börjar använda svenska jordbruksråvaror. Fler jobb skulle på så vis skapas inom
jordbruket. För att kunna få försörjningskedjan mer hållbar måste företaget först och
främst veta vad en hållbar försörjningskedja innebär menar Patrick Wiberg på ICA
Maxi Kalmar. Det är därför viktigt att prata och diskutera vad det innebär. För att sedan
aktivt jobba med att informera, tydliggöra, och synliggöra vad hållbarhet är, därför att
medvetenheten är mycket viktigt. Produktutveckling och sortimentsutveckling är också
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en utmaning. Detta måste få ta sin tid ute hos producenterna då kvalité går före kvantitet
i detta projekt.
Den största utmaningen som Claes Lövgren på LRF ser, för att kunna utveckla
samarbetet på lång sikt, är att få de butikerna som är med i samarbetet att gå i takt. Vissa
butiker är längre fram i hållbarhetsarbetet och i initiativet Redig mat från trakten än vad
de andra butikerna är. Det som gör att vissa butiker inte jobbar lika aktivt med det är för
att de inte har det intresset som krävs. Det är även en utmaning att lyckas hålla ihop de
ICA Maxibutiker som är med i samarbetet. Butikerna måste ha en förståelse för att
utbudet inte kan vara densamma i alla butiker utan det är kriterierna för varorna som ska
vara densamma. Ytterligare en utmaning i det fortsatta arbetet med Redig mat från
trakten är att historien bakom maten är viktigt och det är viktigt att sprida detta vidare
till kunderna. En annan utmaning som Johan Herdeby ser är prissättningen på den
globala marknaden, då den utländska maten går att köpa till ett betydligt lägre pris.
Generellt sett kostar hållbara produkter mer. Därför anser Claes Lövgren på LRF att de
måste hitta en lösning där produkterna inte blir alltför dyra så att fler konsumenter väljer
hållbara produkter, vilket kommer göra en skillnad i det stora hela.

4.3 Gårdsnära
Om initiativet och implementering av hållbarhet
I en intervju av Sveriges radio i P4 Gotland (2013) berättar initiativtagaren Erik Östling
och medarbetaren Lisa Jungell om en av Sveriges största mötesplatser inom
närproducerad mat; Gårdsnära. För Lisa och Erik har närproducerad mat varit viktigt
sedan de startade projektet och på senare dagar har det varit ansvaret för konsumtionen
av mat som blivit särskilt tydligt och viktigt. Relationen till konsumenterna anser de
också vara viktigt i och med att konsumenten då ser var maten kommer ifrån. Lisa
berättar att mycket av den mat som finns tillgänglig är i dag anonym när konsumenten
inte tänker efter och undersöker var maten kommer ifrån. Erik menar vidare att ett
kortare avstånd mellan konsument och den faktiska producenten av maten, medför att
konsumenten kan få bättre insyn och kan lättare påverka produktionen (Sveriges radio,
2013).
Även restauranger kan genom Gårdsnäras hemsida se vad det finns för utbud av
leverantörer som säljer närproducerat i deras omgivning. Det kan vara en fördel för
restaurangerna då de märker att deras kunder efterfrågar närproducerad mat (Sveriges
radio, 2013). På Gårdsnäras hemsida kan besökaren leta sig fram till närproducerade
livsmedel som har en speciell märkning, till exempel ekologiskt, KRAV eller
Gårdsbutik (Gårdsnära 4, 2017).
Val och utvärdering av leverantörer
Under intervjun av Sveriges radio (2013) ställs frågan om de har några kriterier för att
få vara registrerad producent på Gårdsnära. Då framkommer det att de gör en egen
bedömning för varje producent för sig, om de är lämpliga producenter hos Gårdsnära.
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De önskar ha producenter som är lite mindre och de tycker det är viktigt att producenten
vill ha en relation till kunden. Han menar att producenten inte ska vilja vara anonym och
ska värdesätta kontakten med konsumenterna. Vidare behöver produktionen inte vara
ekologisk så de har producenter som producerar ekologiskt men också konventionellt.
På Gårdsnäras hemsida återfinns vissa kriterier som företag måste uppfylla för att få
registreras på deras hemsida (Gårdsnära 5, 2017). Gårdsnära finns till huvudsakligen för
småföretag och mikroföretag. För att få räknas som småföretag får omsättningen inte
överstiga 7 miljoner euro enligt europeisk lagstiftning. Råvaror som används i
produktionen ska i huvudsak ha sitt ursprung från Sverige. Kriteriet används inte på
företag som förädlar kaffe, kakao och kryddor. Leverantörerna ska också ha en lokal
förankring och bidra till det lokala samhället där de är verksamma. Gårdsnära gör en
helhetsbedömning av varje företag och avgör om de passar in eller inte, utifrån ovan
kriterier men också utifrån hur företaget ställer sig mot övriga företag registrerade på
hemsidan Gårdsnära 5, 2017).
Samarbetet med leverantörerna
Registrerade producenter på Gårdsnära har på hemsidan fått beskriva sin uppfattning
om upplägget. Johan Widing som är bonde på Bokeslundsgården i Skåne uttrycker sig
såhär:
“Från dag 1 har kontakten med Gårdsnära fungerat perfekt! Gårdsnära fyller på ett
naturligt sätt ett stort behov som finns för producenter och konsumenter att mötas.
Många av våra kunder anger att det är genom Gårdsnära som dem hittade oss och blev
intresserade på vad vi har att erbjuda av produkter. Gårdsnära låter en även hitta alla
de spännande kollegor som finns i ens närområde och som man kan utveckla
samarbeten med.”
(Gårdsnära 6, 2017)
Även Adam Arnesson, fårbonde på Jannelunds Gård (KRAV) har beskrivit sin
upplevelse enligt följande:
“En nyckel till lönsamhet i dagens lantbruksföretagande ligger i att ta bort
mellanhänder. Gårdsnära hjälper oss att nå ut till potentiella kunder, samtidigt som det
hjälper dem att hitta oss.”
(Gårdsnära 6, 2017)
Syftet med hemsidan Gårdsnära är att “sätta producenter på kartan och göra maten
mindre anonym, visa upp att det finns jättemånga duktiga bönder och mathantverkare
som bara väntar på att få ut sina produkter” enligt Erik Östling. Han anser att de på
Gårdsnära kan hjälpa till med, och att de är bra på, att få dessa producenter att bli sedda.
Gårdsnära är tillgängligt för konsumenter via www.gårdsnära.se där de kan hitta
närproducerat via GPS eller om de klickar sig fram till det län de bor i. Här finns det
också information om avståndet till producenterna som finns i närheten. Målet är inte att
alla konsumenter ska köra till alla dessa producenter för att köpa alla varor de behöver,
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utan syftet är att konsumenten ska se vad som erbjuds på gårdsbutikerna, som
exempelvis köttlådor och liknande. Konsumenten kan därmed också ifrågasätta och be
den lokala matbutiken att sälja grönsaker från en gård som finns i närheten (Sveriges
radio, 2013).

4.4 Gröna gårdar
Om initiativet
Gröna gårdar startade sin verksamhet 2001. Gröna gårdar sysslar med försäljning av
nöt- och lammkött från djur som endast betat gräs och ätit grovfoder. Djuren är
uppfödda på någon utav de 40-tal gårdar i västra Sverige som levererar till Gröna gårdar
(Gröna gårdar 1, u.å.). Gröna gårdars syfte är att arbeta mot att Sverige ska vara ett
föregångsland när det handlar om hållbar köttproduktion. Produktionen ska vara hållbar
utifrån de tre perspektiven; socialt, ekonomiskt samt ekologiskt, både i nuläget men
också i framtiden. Initiativet är uppbyggt på så vis att kunderna antingen kan göra en
beställning av en köttbox på deras webshop som sedan levereras till ett bestämt
utlämningsställe, köpa köttet i en av butikerna som de samarbetar med eller äta på en
restaurang som erbjuder deras kött (Gröna gårdar, u.å. 4).
Implementering av hållbarhet
För att generera ekonomisk hållbarhet arbetar Gröna gårdar mycket med köttkvalité för
att gårdarna ska få högre ekonomisk ersättning för det kött de producerar. Därför är det
viktigt att endast ta fram sådana livsmedel som konsumenterna är intresserade av att
betala för. VD:n för Gröna gårdar, Märta Jansdotter, berättar att påtryckningar från
bland annat media och kunder inte upplevs som påfrestande utan det visar endast på att
de är engagerade. Däremot kan den pågående köttdebatten bli enformig och
ansträngande. Som köttproducerande företag bjuds de sällan in till att delta i debatten
och ge sin syn på saken.
Genom en högre köttkvalité skapas en konkurrensfördel på längre sikt hos gårdarna. På
det miljömässiga planet bidrar Gröna gårdar genom att ställa krav på producenterna
kring uppfödningen. Den ska ske på endast grovfoder och gräsbete samt att den ska vara
KRAV-märkt, vilket gynnar både kor och miljö. Visionen som Gröna gårdar har är att
erbjuda det bästa köttet på marknaden både vad det gäller kvalité, ekologi och
djurhållning. Det största målet är att verksamheten ska växa genom att de säljer mer.
Det betyder att andelen konsumenter som köper bra produkter ökar. Exempel på
styrsystem som används i verksamheten är Holistic Management4 samt Appreciative
inquiry. Det sistnämnda innebär en strävan efter att tänka positivt och skapa nyfikenhet
och utforskning i vårt sätt att tänka. Det skapar också en kultur av att alla i
verksamheten arbetar i samma riktning och att vägen mot målet ska vara rolig. Deras
största utmaning för framtiden är att kunna knyta kontakter med kompetenta och drivna
4

Holistic management är ett hjälpmedel vid planering och beslutsfattande. Dess mening är att nå
verksamhetens mål med hjälp av resurser som finns i den lokala omgivningen. Målen kännetecknar ett
samhälle med boskapsskötsel som försörjningsmedel (Sveriges lantbruksuniversitet, 2016).
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människor som vill jobba med deras företag. Då företaget måste ha en bra arbetsmiljö,
vara en rolig och attraktiv arbetsplats.
Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och det viktigaste är att produktionen är så
hållbar som möjligt. Men de arbetar även med andra delar i verksamheten, exempelvis
med energibesparing och minskade transporter som är positivt ur både ett ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv. Gröna gårdar transporterar produkter via exempelvis cykel
i Göteborg, vilket både är smidigt och ekonomiskt fördelaktigt. Gröna gårdars tänk vid
inköp av råvaror är den del av verksamheten som särskilt påvisar deras hållbarhetstänk.
Gröna gårdar ser sin verksamhet som ett kretslopp som bygger på hållbar
köttproduktion. Delarna i kretsloppet beskrivs i bilden nedan. Alla delar i kretsloppet är
viktiga för att cirkeln ska slutas och även miljön är en central del, därav placeringen.
Kunderna placeras överst eftersom deras efterfrågan är nödvändig för att kretsloppet ska
fortsätta (Gröna gårdar, u.å. 2). Vidare beskriver de att transparens är kärnan i deras
verksamhet. För dem är det viktigt att visa köttets ursprung för kunden. På produkten
beskrivs det vilken gård köttet kommer från, djurets ras, kön och ålder, detta beskrivs
för att visa att varje djur är unikt och ska behandlas med respekt. För att uppnå en
högkvalitativ köttprodukt föds djuren upp långsamt på endast gräs från vallen och
ensilage från den odlade vallen på gården. Allt foder som djuren äter under sin livstid
kommer således från den gård där djuret föds upp (Gröna gårdar, u.å. 3).

Figur 5. “Vårt kretslopp”. (Gröna gårdar 2, u.å.).
Val och utvärdering av leverantörer
I Gröna gårdars uppfödarmanual finns ett flertal kriterier listade för att få leverera djur. I
korthet innebär kriterierna att djuren endast ska vara uppfödda på grovfoder och
gräsbete och alltså inte kraftfoder, djuren ska vara cirka två år och slaktmogna samt
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även något fetare än normalt. Gröna gårdar lägger stor vikt vid att hanteringen av djuren
sker på ett bra sätt, från lastning till slakt (Gröna gårdar, 2016).
KRAV certifieringar är väldigt viktigt för Gröna gårdar och det är ett av deras kriterier
på leverantören. De gör även egna gårdsbesök hos uppfödaren för att kolla på djuren
och djurhållningen. Är köttet av bra kvalité behåller de leverantören, är köttet inte av
lika bra kvalité säger de ifrån. Gröna gårdar har i en sån situation en förhoppning om att
leverantören ska anstränga sig mer framöver för att kunna fortsätta leverera.
Gårdsbesöken genomförs av en person som är uppfödare av djur själv och därmed vet
personen vad en bra djurhållning innebär och om djuren mår bra. Därför är det, förutom
KRAV kriteriet, en helhetsbedömning som ligger till grund för valet av leverantör.
Gröna gårdar vill i framtiden använda sig av progressiv certifiering, således att
leverantörer som arbetar aktivt med miljöarbetet ska få högre ersättning. På så sätt bör
leverantörerna arbeta mot olika mål för att förbättra sig inom hållbarhet.
Samarbetet med leverantörerna
Från Gröna gårdars sida upplevs samarbetet med leverantörerna som gott. Dock har det
varit en utmaning det senaste året med kraftigt stigande avräkningspriser, som sedan
inte lett till en ökning av priset ute i butik, vilket har orsakat viss problematik för Gröna
gårdar. Men leverantörerna är samtidigt väldigt engagerade enligt Gröna gårdar. De
intresserar sig för att leverera bra djur och leva upp till de högt ställda
kvalitetskriterierna. Den goda relationen till leverantören bibehålls delvis genom att
pratas vid varje gång de gör en leverans av slaktdjur. På Gröna gårdar finns en ansvarig
som sköter den kommunikationen med leverantören. Sedan träffar de leverantörerna en
gång om året och pratar om viktiga saker som lyfts fram och har olika workshops och
liknande aktiviteter. Gröna gårdar vidareutbildar sina leverantörer löpande och hjälper
dem genom att komma med idéer för att få de att bli mer hållbara. Gröna gårdars roll i
det sociala perspektivet innebär att deras producenter får en skälig ersättning men också
uppskattning för deras produkter, vilket skapar trygghet och välmående. Gröna gårdar
ser en utmaning i att knyta kontakter med nya bra leverantörer. För de vill även vara en
attraktiv inköpare som gårdarna vill sälja sina djur till. De vill vara konkurrenskraftiga
när det gäller pris men även att gårdarna kan vara stolta över att sälja sina djur till Gröna
gårdar och att de väljer dem framför andra inköpare. För att vara attraktiv för
leverantörerna så måste de stärka sitt varumärke, ha en internkommunikation,
vidareutbildning och lyfta fram sina leverantörer på förpackningarna där det står var
köttet kommer ifrån. På Gröna gårdar används bland annat media för att kommunicera
ut deras hållbarhetsvärderingar till kunder och leverantörer. Andra kanaler som Gröna
gårdar använder för att sprida sitt budskap är i deras nyhetsbrev och på deras
förpackningar som har en informationsrik etikett. Något som de även gör vartannat till
vart tredje år är att de besöker sina leverantörer för att vidareutveckla relationen och ge
dem feedback om hur de kan förbättra sin produktion.
Gröna gårdar köper in slaktdjur, slaktar dem i deras slakteri och sedan styckar dem.
Därefter körs köttet ut till kund. Transporten står en extern aktör för. En av
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anledningarna till att en extern aktör anlitas är för att de har optimerade rutter. Det
skulle också vara dyrt och inte särskilt miljövänligt att själva köra ut produkterna till
kund.
Kontroll av leverantörer
När det gäller kontroll så anser de att bönderna redan är väldigt kontrollerade, eftersom
de kontrolleras både av kommunen, Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Gröna gårdar
tycker därför att bönderna inte behöver några större kontroller från deras sida. Dock
beskriver de att ett sätt för dem att kontrollera varan är att kolla på själva slaktdjuren,
ifall det är något som inte skulle stå rätt till så syns det på djuren. Är djuren fina och har
växt i lagom takt så är de duktiga uppfödare. De beskriver vidare att leverantörerna inte
kan gömma att djuren inte mår bra, för då växer de inte och det kommer att synas på
kvalitén på köttet.
Som nämnt tidigare tittar de även på om de på sikt ska ha en mer progressiv certifiering
där de betalar mer till de leverantörer som gör ett aktivt miljöarbete. Det gäller inte att
endast uppnå ett antal krav och sedan nöja sig med det. Utan att leverantörerna ska hela
tiden jobba mot olika mål för att de varje år ska förbättras. På så sätt kan också hela
försörjningskedjan bli mer hållbar, genom en progressiv certifiering. Exempel på
förbättringsområden är att marken-, djurhälsan-, och köttkvalitén förbättras. De strävar
alltså efter att ha en ständig förbättringsprocess.
Något som är viktigt att tänka på är att bara för att varan är närproducerad eller
ekologisk så innebär det inte att varan är av bättre kvalité. Hon ger exempel på när
mjölkgårdar själva säljer sin egen mjölk så innebär det inte att mjölken är av bättre
kvalité än Arlas mjölk eftersom det är precis samma mjölk i paketen. Den enda
skillnaden är att det finns ett gårdsursprung på varan vilket är en fördel och det är något
som bör lyftas fram för att kunden ska få en relation till vart deras mat kommer ifrån.
Kvalitetsaspekten är mycket viktig att ha med eftersom det gör att de blir långsiktigt
konkurrenskraftiga.
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5 Relationen mellan initiativen och det teoretiska
ramverket
I detta kapitel kommer de empiriska resultat som hämtats från de olika praktiska
initiativen analyseras. För att ge läsaren en tydlig överblick av analyskapitlet
presenteras först en sammanfattande matris. Vi kommer sedan mer detaljerat att
redovisa de likheter och skillnader som uppstått mellan teori och praktik och även
jämföra de olika initiativen med varandra. Analysen är uppdelad i de fyra avsnitten;
Implementering, Val och Utvärdering, Samarbete samt Kontroll, som tidigare i
uppsatsen arbetats fram som viktiga steg i ett företags styrning för att uppnå en hållbar
försörjningskedja.

5.1 Sammanfattning av analys
I nedanstående matris presenteras en sammanställning av likheter och skillnader mellan
initiativen men också samband mellan teori och empiri. Matrisen är uppdelad i fyra
huvudgrupper inom styrning som känns igen från det teoretiska ramverket;
implementering, val och utvärdering, samarbete och kontroll. Den översta raden
representerar våra fyra praktiska initiativ som vi studerat; Linnés mathus, Redig mat
från trakten, Gårdsnära och Gröna gårdar. Begreppen under teorikolumnerna är hämtade
från vår teoretiska modell i Figur 4 som är baserad på det teoretiska ramverket. Under
empirikolumnerna finns begrepp som framkommit från de praktiska initiativen som
litteraturen inte tagit upp. Ett kryss i rutan innebär att initiativet använder begreppet i
motsvarande rad, finns inget kryss betyder det istället att initiativet inte använder
begreppet.
Tabell 2. “Sammanfattning av analys”
Linnés mathus

Redig mat från trakten

x

X

x

X

x

X

x

X

Gårdsnära

Gröna gårdar

IMPLEMENTERING
TEORI

Hållbarhet i strategin
Hållbarhet i företagskulturen
Prestationsmål kopplade till
hållbarhet
Transparens

X

Riskhantering
EMPIRI

Transparens mot myndigheter

x
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x
x

x
x

x

x
x

Värderingsgrundat motiv till
initativet

x

VAL OCH UTVÄRDERING
TEORI

Hållbarhetskriterier

x

x

x

x

Certifieringar och Standarder
EMPIRI

Intuition

x

x

x

x

SAMARBETE
TEORI

Gemensamma mål
Kunskapsutbyte
Kommunikation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Samordnat distributionsnätverk
EMPIRI

x

x

Finansiellt stöd
Bilda lokala nätverk

x

x

x

Avtal om köp av alla varor
KONTROLL

TEORI

Prestationsmått

x

x

x

x

Sanktioner
Övervakning

x

Förbättringsarbete
EMPIRI

x

Uppföljning

5.2 Implementering
5.2.1 Hållbarhet i initiativens strategi
Carter & Rogers (2008) menar att hållbarhet och företagets strategi måste vara förenliga
med varandra. Även FN & BSR (2015) tar upp en stark ledning som en huvudprincip
för att få en mer hållbar försörjningskedja. Linnés mathus arbetar mycket engagerat
med affärsutveckling av deras leverantörer som en del av styrningen mot att få dem mer
hållbara. Linnés mathus utgår från varje leverantörs särskilda förutsättningar när de gör
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x

upp en plan för leverantörens fortsatta utveckling. I nuläget har inte Linnés mathus
några standardiserade processer för att försäkra sig om att företaget går i rätt riktning,
men det är något de strävar mot. En förklaring till att inte Linnés mathus använder sig
av särskilda styrsystem eller standarder är att de fortfarande befinner sig i
uppbyggnadsfasen av verksamheten. Gröna gårdar däremot använder miljöinriktade
styrsystem såsom Holistic management och Appreciative inquiry för att styra
verksamheten mot deras mål om en hållbar köttproduktion. Även Redig mat från trakten
gör insatser i form av uppstartsträffar som sker en gång om året tillsammans med LRF,
bönderna, handlarna och ICA. Där arbetar de med workshops och utvecklar det
kommande årets affärsplan för att nå uppsatta mål inom initiativet. På Gårdsnära menar
de att en del av deras verksamhets syfte är att informera kunderna om att det finns
mycket närproducerad mat i kundernas närområde. Får de information av Gårdsnära om
att det till exempel säljs grönsaker på en gård i närheten kan kunden sedan förmedla
informationen till deras lokala matbutik och be dem ta in grönsakerna till butiken så att
fler kan få tillgång till den. Detta kan dock inte ses som en strategi från Gårdsnäras sida
eftersom de inte kan styra kunderna till att agera enligt deras direktiv.
5.2.2 Hållbarhet i initiativens kultur
För att ett företag uppriktigt ska kunna arbeta mer hållbart måste hållbarhetstänket i
grunden implementeras i företagets kultur och värderingar (Carter & Rogers, 2008). Ser
vi på Linnés mathus är de i grunden styrda av värderingar kring ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet och framförallt närproducerade livsmedel. Även Gröna gårdars
verksamhet genomsyras av hållbarhetstänket och de arbetar på bred front mot att få hela
sin verksamhet så hållbar som möjligt. Ett exempel är att de levererar med cykel inne i
Göteborgs stadskärna, vilket både är ekologiskt och ekonomiskt hållbart. På Gårdsnära
har närproducerat varit fokus sen start och i takt med att tiden går har de utvecklat ett
ansvar inom organisationen för konsumtionen av livsmedel. Ansvaret kan symbolisera
ett hållbarhetstänk i Gårdsnäras företagskultur. Det kan diskuteras om Redig mat från
trakten har hållbarhet lika integrerat i verksamhetens kultur och värderingar som Linnés
mathus och Gröna gårdar har. Dock menar Redig mat från trakten att de arbetar med
tydlighet, involvering, och att information ska finnas tillgängligt för medarbetarna,
vilket kan vara en del av en social hållbarhet i en företagskultur. Den sociala
hållbarheten står i fokus på fler sätt inom Redig mat från trakten då det är tydligt att de
vill gynna den lokala näringen. Närproducerat betyder inte alltid att det är hållbart. Det
handlar då om ekologisk hållbarhet, närproducerat kan ändå vara mer hållbart i form av
social hållbarhet i och med att de lokala näringarna växer och det skapas fler
arbetstillfällen. Initiativen har alltså, på lite olika sätt, hållbarhet implementerat i sin
kultur.
5.2.3 Prestationsmål kopplade till hållbarhet
I jämförelse med Linnés mathus och Gröna gårdar har initiativet Redig mat från trakten
ett större fokus på prestationsmål. Prestationsmål är en viktig del i arbetet mot en mer
hållbar försörjningskedja enligt både FN & BSR (2015) samt Seuring & Müller (2008).
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Målen ska fungera som vägledare och ska säkerställa att verksamheten går i rätt
riktning. I Redig mat från trakten finns ett tydligt mål om att 10% av varorna inom varje
varugrupp ska vara närproducerade. Lika konkreta prestationsmål finns inte bland
resterande initiativ vars mål är mer generella till sin karaktär. Gröna gårdars största mål
är att ha hållbara och högkvalitativa köttprodukter. Linnés mathus strävar mot en hållbar
tillväxt och att ha en digital saluhall av hög kvalité. Dessa mål kan vara svåra att mäta
och utvärdera, men kan trots detta ses som en typ av prestationsmål. Målet som Redig
mat från trakten har skiljer sig på det sättet att det är enklare att mäta och följa upp. Att
målen skiljer sig åt kan också ha att göra med att initiativen befinner sig i olika
utvecklingsfaser. Redig mat från trakten har två stora, etablerade organisationer bakom
sig; ICA och LRF. De andra initiativen är relativt nya vilket kan förklara varför de inte
har mer utvecklade prestationsmål.
5.2.4 Transparens i initiativens försörjningskedja
Flera författare, däribland Carter & Rogers (2008), FN & BSR (2015) samt Beske et al.
(2014), menar att transparens i försörjningskedjan är av största betydelse för ett
framgångsrikt arbete mot en mer hållbar försörjningskedja. Inom livsmedelsindustrin
har transparens en avgörande roll för konsumenten, som vill veta produktens
ingredienser, ursprung och produktionsmetoder. Kundens kunskap, intresse och viljan
till insyn har också uppmärksammats av Linnés mathus där kunden ibland är mer påläst
än vad företaget är om livsmedel och dess påverkan på miljö och samhälle. Gröna
gårdar beskriver att transparens är kärnan i deras verksamhet och det ökade trycket från
externa intressenter visar på deras engagemang. Det tvingar företagen i sin tur att ha ett
hållbarhetsperspektiv på sin verksamhet. Initiativen är överens om att transparensen
måste vara hög gentemot omvärlden. Det tar dock främst sikte på den ekologiska
hållbarheten. En transparens vad gäller den sociala biten kan vara svårare att nå.
Gårdsnära tar upp att om avståndet mellan konsument och producent minskar, kan
konsumenten få en ökad insyn och därmed kan livsmedelsproduktionen lättare påverkas
till att bli mer hållbar. Försörjningskedjans transparens möjliggör alltså för kunderna att
utöva sin konsumentmakt genom att köpa mer hållbara produkter, som leder till att
företagen anpassar sitt beteende för att tillgodose konsumentens behov.
5.2.5 Initiativens riskhantering
Carter & Rogers (2008) skriver om att transparens är viktigt för företagets rykte och
legitimitet. Både Carter & Rogers (2008), FN & BSR (2015) och Beske et al. (2014),
nämner också att företaget måste kunna hantera risker kopplade till ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet i försörjningskedjan. Detta kan till exempel ske genom
att planera för oförutsedda händelser eller genom att förlita sig på certifieringar. Gröna
gårdar kan på så sätt sägas hantera risker kopplade till hållbarhet genom att se till att alla
leverantörer är KRAV- certifierade. KRAV- certifieringen ställer upp villkor på både
ekologisk och social hållbarhet, medan Gröna gårdar själva har den ekonomiska
hållbarheten i åtanke. Representanter från Redig mat från trakten menar att transparens
är avgörande då alla parter inblandade blir negativt påverkade om det uppdagas att en
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leverantör inte tillämpar godkända metoder. En transparens mellan aktörer i
försörjningskedjan hjälper på så vis till att minska risken för att en leverantör ska
tillämpa icke-godkända metoder, både vad gäller ekologisk och social hållbarhet. Redig
mat från trakten tar upp en annan aspekt av riskhanteringen som är att se till att
leverantörerna har kapacitet att leverera det som behövs i butikerna när det behövs,
något som fortfarande kan vara problematiskt med mindre leverantörer. Detta kan vara
en risk kopplad till ekonomisk hållbarhet. Resterande initiativ arbetar inte lika uttalat
med att hantera risker i försörjningskedjan kopplade till något av de tre dimensionerna
av hållbarhet.
5.2.6 Transparens mot myndigheter
Linnés mathus är det enda initiativ som anser att en ökad transparens mellan aktörer i
näringslivet och myndigheter skulle få försörjningskedjan mer hållbar. De har blivit
kontaktade av myndigheter som vill följa deras nytänkande arbete vilket kan ses som ett
första steg till att närma sig varandra. Linnés mathus är också aktiva inom
integrationsområdet där de kartlägger asylboenden i Kronobergs län med målet att ta
tillvara på kompetenser och erfarenheter inom den gröna näringen. Detta kan ses som ett
agerande i enlighet med social hållbarhet.
5.2.7 Värderingsgrundat motiv till initiativet
Kundens ökade intresse för matens ursprung, innehåll och kvalité var en grundläggande
orsak till att samarbetet mellan ICA och LRF tog fart och därmed även initiativet Redig
mat från trakten. När efterfrågan på närproducerad mat ökar ser företagen en ny
affärsmöjlighet. Linnés mathus skiljer sig på den fronten då konsumentens efterfrågan
inte fanns med i bilden från allra första start utan kom in först senare. På Linnés mathus
är det istället deras starka värderingsgrund som varit drivkraften till att starta upp
initiativet. Linnés mathus betonar också att det finns en risk i att begreppet
närproducerat håller på att bli ett Greenwash fenomen. Det kan undvikas om det finns
ett värderingsgrundat motiv till att starta initiativet.

5.3 Val och Utvärdering
5.3.1 Hållbarhetskriterier
Vid valet av leverantörer bör det finnas ekonomiska, ekologiska och sociala
hållbarhetskriterier som företaget bör ta hänsyn till (Govindan et al., 2013). Gröna
gårdar har vid valet tydliga kriterier om att leverantören måste vara KRAV-certifierad
samt att djuren ska vara uppfödda på enbart grovfoder och gräsbete. KRAVcertifieringen innefattar kriterier inom ekologisk och social hållbarhet. Men Gröna
gårdar ställer även höga krav på kvalité, vilket tillhör den ekonomiska hållbarheten. Ser
vi till Redig mat från trakten måste leverantören först uppfylla de centrala kraven som
ICA ställer. ICA:s centrala kriterier ställer generellt höga krav på alla delar inom
hållbarhet och inom Redig mat från trakten ställs ytterligare kriterier upp på vilka som
får ingå i samarbetet. Deras kriterier fokuserar mycket på den sociala hållbarheten i och
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med att de vill gynna den lokala näringen. Redig mat från trakten är också noga med att
produkten har en möjlighet att bli lönsam i valet av leverantör. De centrala kriterier som
ICA ställer kan däremot orsaka att en del små leverantörer faller utanför ramarna för att
kunna ingå i Redig mat från trakten.
Även Linnés mathus beaktar ett antal kriterier vid valet av leverantör. Det
grundläggande kriteriet är att produkterna ska vara närproducerade. Utöver detta kriterie
har de ett system med olika nivåer där EU ekologiska jordbruk utgör en miniminivå,
svenskt ekologiskt är lite bättre och högst upp kommer KRAV jordbruk. För att bli
registrerad leverantör på Gårdsnära måste de uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna är
att de ska vara små- och mikroföretag, att råvarorna ska ha svenskt ursprung och att
leverantören ska ha en lokal förankring samt vilja bidra till det lokala samhället. Med
små- och mikroföretag menar Gårdsnära att företagen ska ha max 7 miljoner euro i
omsättning, vilket skiljer sig från Linnés mathus som endast samarbetar med
leverantörer med minst 1 miljon kronor i omsättning. Detta väcker frågor om denna
undre gräns stämmer överens med Linnés mathus drivkraft om att hjälpa småskaliga
producenter.
5.3.2 Certifieringar och Standarder
Standarder är viktiga verktyg eftersom de anger minimikraven som leverantören ska
leva upp till. Många författare, bland annat Walton et al. (1998), Seuring & Müller
(2008) och Beske et al. (2014), nämner bland annat ISO certifiering som ett alternativ
till utvärdering av en leverantör. Standarder och certifieringar kan även minska risken
för att välja en undermålig leverantör (Beske et al., 2014). På Linnés mathus väljs och
utvärderas inte leverantörerna utifrån om de är ISO certifierade eller KRAVcertifierade. Men det finns en förhoppning om att använda ISO-certifieringen i
framtiden som en lägstanivå. Till skillnad mot Linnés mathus är det ett krav att alla
leverantörer hos Gröna gårdar är KRAV- certifierade. Däremot är det inget av
initiativen som använder sig av ISO- certifieringen i dagens läge.
5.3.3 Intuition
Gröna gårdar beskriver att de vid deras gårdsbesök använder sin magkänsla för att
säkerställa att leverantören håller en hög standard. Den känsla som uppstår vid besöket
motsvarar ofta den faktiska djurhållningen och kvalitén på jordbruket. I likhet med
Gröna gårdar använder sig Linnés mathus av sunt förnuft när de väljer och utvärderar
sina leverantörer. Om leverantören inte uppfyller den miniminivå som Linnés mathus
har satt upp måste de istället hålla en hög kvalité på deras produkter. Då hög kvalité är
en subjektiv bedömning kan detta liknas vid en fingertoppskänsla. Även Gårdsnära
använder sig av sin intuition för att skapa en helhetsbild av sina leverantörer när de
ansöker om att bli registrerade. Vi har inte fått uppfattningen att Redig mat från trakten
använder sig av intuition. Detta kan bero på att de har mer resurser och därmed kunnat
ta fram tydliga riktlinjer som används vid besöken hos leverantörerna. Användning av
intuition är inget som återfinns i litteraturen som ett återkommande fenomen vid
utvärdering och val av leverantörer likt det vi hittat hos initiativen. Men det kan också

52

finnas risker med att använda sin intuition eftersom det ifrågasätter bedömarens
objektivitet.

5.4 Samarbete
5.4.1 Gemensamma mål
Utvecklingen av samarbeten är av stor vikt för att uppnå en hållbar försörjningskedja
(Beske et al., 2014). Gemensamma mål hos leverantör och företag är en viktig del i
samarbetet mellan parterna. För att uppnå detta kan företaget arbeta för att göra
leverantörerna engagerade i hållbarhetsfrågor och utveckla samma värderingar inom
dessa (FN & BSR (2015). På Linnés mathus arbetar de med att sätta upp en plan för
framtiden utifrån leverantörens målsättningar och förutsättningar. De arbetar även med
att utveckla sina leverantörer mot att uppnå en hög standard inom uppfödning och
jordbruk. På så sätt kan ett engagemang hos leverantören skapas utifrån det engagemang
inom hållbarhet som Linnés mathus eftersträvar. Inom initiativet Redig mat från trakten
finns ett hållbarhetstänk bland medarbetarna, vilket anses vara en förutsättning för att
projektet ska fungera. Samtidigt finns en tydlig kommunikation mellan bönderna och
ICA-handlarna, vilket kan medföra att hållbarhetstänket hos medarbetarna inom Redig
mat från trakten kan skapa liknande värderingar hos bönderna. Något annat som antyder
att de arbetar mot samma mål är att de tillsammans arbetar fram en affärsplan för det
kommande året. Redig mat från trakten tror att något som skulle kunna förbättra
hållbarheten i samhället i stort är om de offentliga köken börjar använda svenska
jordbruksråvaror. De gemensamma målen skulle på det viset omfatta även det
offentliga. På så sätt finns den sociala delen av hållbarhet med i Redig mat från traktens
arbete. Gröna gårdar upplever att deras leverantörer har ett stort engagemang för
företaget. Leverantörerna vill leverera bra djur och uppnå Gröna gårdars högt ställda
krav på kvalité. Tillsammans med sina leverantörer sätter de ständigt upp nya mål att
sträva mot.
5.4.2 Kunskapsutbyte
För att leverantörerna ska bli mer hållbara kan företagen hjälpa dem med stöttning och
upplärning kring nya arbetsmetoder eller hjälpa till på det finansiella planet (Beske et
al., 2014). Kunskapsutbyte är även något som Bowen et al. (2014) nämner som en
konsekvens av samarbeten. Linnés mathus hjälper och utvecklar sina leverantörer med
produktutveckling och affärsutveckling för att de ska nå upp till ekologiskt jordbruk och
KRAV jordbruk, varför den ekologiska hållbarheten beaktas av Linnés mathus. På
Linnés mathus upplevs det dock svårt att hjälpa de extra små leverantörerna eftersom de
tar kritik mot deras produkter mycket personligt. De finner det enklare att hjälpa de
leverantörer som kommit längre i sitt företagande. Initiativet skapar även möjligheter
för gårdarna de samarbetar med i att utnyttja deras fulla potential genom en ökad
besöksnäring. De kan exempelvis öppna upp ett bed and breakfast där gårdarna erbjuder
sina kunder mat, sovplats och ibland även olika aktiviteter. Expansion till nya
verksamhetsområden såsom turistnäringen menar Renting et al. (2003) är ett sätt för
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jordbruket att få en tillräcklig förtjänst. Detta eftersom att massproduktionen dominerar
utvecklingen på livsmedelsmarknaden vilket leder till stadigt minskande marginaler för
aktörer i försörjningskedjan.
I uppstarten av Redig mat från trakten lades stor vikt vid utbildning då det skapades
olika typer av utbildningsfilmer. De genomför även utbildningsdagar och studiebesök
för att öka kunskapsutbytet mellan butikspersonal, ICA-handlare och leverantörerna.
Det har även skapats ett lokalt nätverk bland producenterna som gör att de kan lära sig
av varandra, exempelvis kring hur de utvecklar produkter, skapar förpackningar eller
hur de gör produktkalkyler. I butikerna byts personalen ofta ut, varför det är viktigt att
de får kunskap kring initiativet så att de vet vad Redig mat från trakten innebär och
varför de jobbar med det. Här anses en bra relation till leverantörerna vara en viktig
förutsättning för att LRF och ICA ska kunna hjälpa producenten med exempelvis
produktutveckling eller förpackning. Ett syfte som uttrycks om Redig mat från trakten
är att alla ska lära av varandra och att nya kontakter ska skapas. De tar också mer hand
om de lokala producenterna än de större leverantörerna och de vill ha en mycket
sympatisk relation med fokus på förståelse till dessa lokala leverantörer. Förståelse och
kunskap hos konsumenten är också viktigt för att försörjningskedjan ska kunna bli mer
hållbar. De måste förstå varför priset är lite högre på den närproducerade maten.
Kunden måste inse risken och sårbarheten när det inte finns någon lokalt producerad
mat, då försörjningsgraden i Sverige redan är så låg som 50%. På Gröna gårdar arbetar
de också med utbildning av sina leverantörer för att de ska bli mer hållbara. Vartannat
till var tredje år gör de även besök hos producenterna då de ger feedback om
produktionen och utvecklar relationen.
Linnés mathus påpekar att samarbetet med leverantörerna ska vara en win-win situation
för båda parterna. En ömsesidig relation önskas på Gröna gårdar som både ställer krav
på deras leverantörer samtidigt som de vill ha en dialog och vara en attraktiv inköpare.
När det gäller Gårdsnära så framkommer det inte någon typ av kunskapsutbyte mellan
företag och leverantör, vilket kan bero på att producenterna finns utspridda över hela
landet och att Gårdsnära istället fungerar som en digital mötesplats till skillnad från
resterande initiativ.
5.4.3 Finansiellt stöd
Samarbete kan även inkludera finansiering till leverantörerna, som kan göra
leverantörerna mer hållbara. Detta kan även stärka relationerna eftersom bönderna i
många fall står för kostnaderna för nya jordbruksmaskiner (Beske et al., 2014). Finns
det efterfrågan på en produkt som inte finns på den lokala marknaden kan Redig mat
från trakten bistå med finansiering så att en lokal leverantör ska kunna producera denna
produkt. Detta gör de också för att leverantören ska kunna utvecklas från konventionellt
till ekologiskt jordbruk. Även på denna punkt tar Redig mat från trakten hänsyn till den
ekologiska hållbarheten. Utgifter för reklam med lokala leverantörers produkter är det
oftast Redig mat från trakten som betalar. Detta kan det finnas flera motiv bakom
eftersom Redig mat från trakten förmodligen själva tjänar på att göra reklam för

54

produkten samtidigt som de troligen får uppskattning av producenterna. En vision på
Gröna gårdar är att utveckla en progressiv certifiering vilket innebär att de som gör ett
aktivt miljöarbete också ska få mer betalt samt att de i dagsläget ger en skälig ersättning
till leverantörerna. Detta motsvarar dock inte den definition på finansiellt stöd som
teorin ger. Linnés mathus uttrycker endast att de vill hjälpa de småskaliga
producenterna som har en svår ekonomi att få ut sina produkter på marknaden, vilket
inte heller kan klassificeras som ett finansiellt stöd. En förklaring till att endast Redig
mat från trakten bistår med finansiering till sina leverantörer kan vara att ICA är ett
resursstarkt företag.
5.4.4 Bilda lokala nätverk
Både Renting et al. (2003) och Hinrichs (2000) tar upp olika typer av lokala nätverk, så
som Alternative Food Networks, Short Food Supply Chain samt Local food systems.
Det är nätverk av konsumenter, producenter och andra för att utgöra en alternativ
livsmedelskedja som skiljer sig från den industriella. Alla initiativ som studerats kan
utgöra ett slags alternativ till den vanliga livsmedelskedjan eftersom de endast arbetar
med producenter som finns i närområdet. Inom Redig mat från trakten har det även
skapats ett lokalt nätverk bland deras producenter där de lär av varandra och skapar nya
kontakter. De kan lära sig hur andra producenter utvecklar sina produkter, hur de
prissätter och gör produktkalkyler eller hur de skapar sina förpackningar. Genom att
vara registrerad på Gårdsnära kan producenterna hitta andra producenter i närområdet
som de kan samarbeta med.
5.4.5 Kommunikation
Seuring & Müller (2008), Henningsson (2004) och Beske et al. (2014) tar upp
kommunikation som viktigt för att uppnå en hållbar försörjningskedja. Linnés mathus
hjälper sina leverantörer med produktutveckling och affärsutveckling och vill ha en nära
men affärsmässig relation till leverantörerna. De upplevde även att de måste vara
försiktiga i sin kommunikation med de mindre leverantörerna, som tar kritik mot deras
produkt mycket mer personligt. Det tyder på att Linnés mathus anpassar sin
kommunikation beroende på vilken leverantör det handlar om. Inom Redig mat från
trakten startades redan från början en tydlig kommunikation mellan ICA-handlarna och
bönderna. För att kunna göra försörjningskedjan mer hållbar är det grundläggande att
företaget har kunskap om vad en hållbar försörjningskedja innebär. På så sätt blir
kommunikation och diskussion kring ämnet viktigt. De måste aktivt arbeta med att
informera, tydliggöra och synliggöra vad hållbarhet är. Även när det gäller Gårdsnära
har en leverantör uttryckt att kontakten med Gårdsnära har fungerat mycket bra.
Kommunikationen mellan Gröna gårdar och deras producenter värdesätts också då de
har en person som är ansvarig för just kommunikationen. Vid varje leverans av slaktdjur
pratas parterna vid, vilket gör att relationerna hålls vid liv. Gröna gårdar använder även
nyhetsbrev och media för att kommunicera ut deras värderingar kring hållbarhet till
kunder och leverantörer.
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5.4.6 Samordnat distributionsnätverk
Genom att skapa ett samordnat distributionsnätverk kan spårbarheten öka hos de
närproducerade livsmedlen. Till följd av denna ökade spårbarhet kan starkare motiv för
att köpa närproducerat skapas enligt Bosona & Gebresenbet (2011). Ett samordnat
distributionsnätverk är även bättre för den ekologiska hållbarheten. Transporterna av
livsmedlen ser relativt olika ut hos initiativen som deltagit i vår undersökning. Linnés
mathus har ett egenutvecklat logistiksystem som fungerar som en länk mellan kunden,
producenten och Linnés mathus. Logistiksystemet syftar att fungera som en bekräftelse
om att varan kan levereras. Linnés mathus har dock inget samlat distributionsnätverk
utan ansvaret för att varan levereras till Linnés mathus distributionscenter ligger hos
producenten. Varan levereras sedan därifrån till konsumenten. Dock är det tveksamt om
det är ett system som är ekologiskt och ekonomiskt hållbart. På ICA Maxi i Kalmar
finns det däremot ett samarbete med det lokala åkeriet Widéns. De har en lokal slinga
som de lokala producenternas varor kan transporteras med. Efter att Widéns packat om
varorna så transporteras de till ICA Maxis butiker. Widéns lastbilar är höga och tar
därför dubbla lass samtidigt som de alltid körs fullastade. Detta medför både ekonomisk
och ekologisk hållbarhet eftersom färre lastbilar behöver transportera produkterna.
Gårdsnära nämner inte något samlat distributionsnätverk, men menar att syftet inte är att
konsumenterna ska köra till varje producent för att handla alla livsmedel. De menar
istället att målet är att synliggöra för konsumenten vilka närproducerade livsmedel det
finns. Gröna gårdar har valt att använda en extern aktör som sköter transporterna
eftersom dessa redan har optimerade rutter. VD:n menar att det både är ekonomiskt och
ekologiskt ohållbart att själv köra ut produkterna till kunderna. Därför transporterar de
vissa produkter själva med exempelvis cykel i Göteborg, vilket är smidigt, men också
ekonomiskt och ekologiskt fördelaktigt.
5.4.7 Avtal om köp av alla varor
Något som är unikt för Redig mat från trakten är att de kan avtala om att köpa allt som
en leverantör producerat under ett år. Detta kan skapa en ekonomisk trygghet hos
leverantören samtidigt som det gör det enklare för leverantören att investera för
framtiden. När ICA köper allt som en producent producerat kan det även skapas ett
förtroende som Bowen et al. (2001) nämner som en följd av samarbeten mellan företag
och leverantör. Baksidan med denna typ av avtal kan vara att det skapas ett stort
beroende mellan parterna, särskilt för leverantören då den står utan försäljning om ICA
vänder sig till en annan leverantör. Vid sådant här beroendeskap är det särskilt viktigt
att dela med sig av teknik, risker och belöningar enligt Bowen et al. (2001). Inom Redig
mat från trakten har det bildats ett nätverk mellan leverantörerna så att de kan hjälpa
varandra med produktutveckling, prissättning och produktkalkylering. Nätverket kan på
så sätt minska risken som uppstår av att vara högt beroende av ICA genom att det gör
det enklare för dem att hitta en annan kund om de inte längre får leverera till ICA.

56

5.5 Kontroll
5.5.1 Prestationsmått
Det finns flertalet sätt att kontrollera att företagets leverantörer är hållbara, ett sådant
sätt är enligt Zhu et al. (2010) att använda sig av prestationsmått. Zhu et al. (2010) och
Govindan et al. (2013) nämner ett antal prestationsmått som kan användas, vilka är
kvalité, kostnad, flexibilitet, innovation, ledtid, leveranssäkerhet. Måtten används för att
bedöma hur leverantörerna når upp till hållbarhetsmålen. Nästintill alla initiativ
använder sig av prestationsmåttet kvalité som en del i deras kontroll av leverantörerna.
Hos Gröna gårdar är kvalité det främsta måttet för att se att gårdarna håller den
hållbarhetsstandard som krävs. Gröna gårdar menar att det inte går att ta fram en
högkvalitativ köttprodukt utan att också ha en hållbar produktion. Linnés mathus
kontrollerar leverantörernas kvalité innan själva valet för att säkerställa att de väljer den
leverantör med högst kvalité. De vill dock utveckla sig på det området och i framtiden
anställa en kvalitetsansvarig för att kontinuerligt säkerställa att de levererar varor som
når upp till deras kvalitetsmål. Även Redig mat från trakten betonar att varorna måste
vara av hög kvalité. Gällande leveranssäkerhet är det främst initiativet Redig mat från
trakten som ser det som en viktig del. Eftersom en samarbetspartner i initiativet är en
mycket stor butikskedja är det viktigt att deras leverantörer har möjlighet att leverera
den kvantitet som kunderna efterfrågar. Detta är dock en utmaning eftersom de lokala
producenterna ofta har mindre produktionskapacitet. Vidare måste de arbeta med att
säkerställa att deras lokala producenter har en viss grundvolym som de producerar.
Redig mat från trakten använder sig även av prestationsmåttet kostnad, för att
säkerställa att kunderna upplever att varorna har en rimlig kostnad. Lönsamhetsmåttet är
det flera initiativ som talar om, då de poängterar att deras verksamheter måste gå runt.
Gröna gårdar tar det ett steg längre och vill säkerställa att även deras leverantörer är
lönsamma, genom att exempelvis betala ett högt pris för deras vara.
5.5.2 Sanktioner
Seuring och Müller (2008) beskriver att kontroll av leverantörerna kan ske genom bland
annat sanktioner. Initiativet Redig mat utesluter en del leverantörer som inte följer deras
direktiv, vilket kan liknas vid den sanktion som Seuring och Müller (2008) beskriver.
De resterande initiativen uttrycker inte att de använder sig av sanktioner för att
kontrollera sina leverantörer.
5.5.3 Förbättringsarbete
För att utveckla försörjningskedjans hållbarhetsarbete kan företagen enligt Sarkis (2002)
använda sig av Total quality environmental management (TQEM). Han beskriver vidare
att det är viktigt att TQEM innefattar såväl kunder som leverantörer. Gröna gårdars
ständiga förbättringsarbete gällande hållbarhet kan liknas vid TQEM, eftersom det
innebär att företaget och dess intressenter ständigt ska arbeta mot en mer hållbar
försörjningskedja. Deras förbättringsarbete innebär att det kontinuerligt sätter upp nya
mål. För att utveckla detta arbete har de som vision att implementera en progressiv
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certifiering som innebär att de betalar ett högre pris till de leverantörer som aktivt jobbar
med hållbarhet. En progressiv certifiering kan liknas vid det system som FN & BSR
(2015) framhäver där stegvis höjda incitament ska stimulera en ständig
förbättringsprocess mot en mer hållbar försörjningskedja.
5.5.4 Övervakning
Seuring och Müller (2008) beskriver att övervakning är en form av kontroll som företag
använder sig av för att förbättra hållbarhetsarbetet i försörjningskedja. Alla initiativ som
vi studerat åker ut till gårdarna för att besöka dem. Detta görs dock inte för att bevaka
dem utan för att förbättra relationer, hjälpa dem att utvecklas och följa upp deras arbete.
5.5.5 Uppföljning
Gröna gårdar och Redig mat från trakten beskriver att de aktivt använder sig av
uppföljning av sina leverantörer. Gröna gårdar kontrollerar löpande kvalitén på köttet
för att utvärdera om de ska behålla leverantören. Har leverantörernas kvalité försämrats
säger de ifrån med en förhoppning om att leverantörerna ska förbättra sig för att få
fortsätta leverera. Även Redig mat från trakten följer upp sina leverantörer löpande,
genom bland annat kundreaktioner, kundundersökningar och uppföljning av
försäljningen. Kontrollen utförs av butikschefen och Redig mat från trakten- ansvarig
för att se att de fortfarande uppnår deras krav. På Linnés mathus finns en förhoppning
om att kunna anställa en kvalitetsansvarig när verksamheten har kommit en bit längre.
Både Gröna gårdar och Redig mat från trakten pekar på att en närproducerad vara eller
ekologisk vara innebär inte med automatik att varan har bättre kvalité. Därför är det
viktigt att inom initiativen ta stor hänsyn till kvalitetsaspekten. Resonemanget belyses
av Wretling Clarin (2010) som menar att närproducerat och kopplingen till kollektiva
nyttigheter är komplex, delvis eftersom det inte finns en klar definition på vad
närproducerat är.
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6 Slutsatser och Implikationer i vår studie
I detta avslutande kapitel kommer vi att reflektera över vad som framkommit av
analysen och komma fram till slutsatser som svarar på vår forskningsfråga. Vi kommer
även att presentera en vägledande modell för styrning av leverantörer mot en hållbar
försörjningskedja och diskutera praktiska och teoretiska implikationer av vår studie.
Kapitlet kommer att avslutas med förslag till framtida forskning.

6.1 Leverantörsstyrning mot en hållbar försörjningskedja
I en tid då intresset för närproducerat ökar allt mer resulterar det i att flera nya initiativ
med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel växer fram. Därför
ansåg vi det angeläget att beskriva och skapa en förståelse för hur initiativen styr sina
leverantörer mot en hållbar försörjningskedja. Svaret på vår forskningsfråga kommer
härmed att presenteras.
6.1.1 Hur de implementerar hållbarhet i försörjningskedjan
För att få en hållbar försörjningskedja måste hållbarhet integreras i initiativets strategi,
kultur och mål. När det gäller strategin bör den innehålla en konkret handlingsplan i
form av exempelvis en gemensamt framtagen affärsplan där leverantören och
initiativtagarna ställer upp ömsesidiga mål och förväntningar. När hållbarhet
genomsyrar hela initiativets kultur underlättar det beslutsfattandet eftersom samtliga
inom initiativet vet vad som är rätt beslut att fatta utifrån alla dimensioner av hållbarhet.
När leverantörerna finns på nära håll är det enklare för initiativen att involvera
leverantörerna i deras kultur. Involveringen av leverantörerna i företagskulturen är ett
informellt styrmedel. De initiativ vi studerat har dock hållbarhet integrerat på två olika
sätt, en del av de vi studerar fokuserar mer på social hållbarhet medan den andra delen
fokuserar mer på ekologisk hållbarhet.
Prestationsmålen har stor betydelse för att säkerställa att initiativet går i rätt riktning.
Några initiativ använder sig inte av prestationsmål i så stor utsträckning. Dessa företag
skulle kunna bli mer effektiva i sitt hållbarhetsarbete om de istället ställer upp mer
mätbara prestationsmål. Flera av initiativen vi har studerat talar frekvent om lönsamhet.
För att företag ska kunna investera i att förbättra hållbarheten måste det i slutändan leda
till en ökad lönsamhet hos alla inblandade parter, vilket också är ekonomiskt hållbart.
Litteraturen vi studerat lägger inte så stor vikt vid lönsamhetsaspekten. En möjlig
förklaring till detta är att lönsamhetsaspekten är en självklarhet när vi studerar
företagsekonomiska teorier. Men i praktiken framhävs att lönsamhet är väsentligt för att
aktivt kunna arbeta med hållbarhet och erbjuda närproducerad mat. Initiativen är därför
noggranna med att endast ta fram livsmedel som kunden är beredd att betala för. För att
säkerställa att kunden accepterar produkten och priset väljer initiativen bort de
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produkter som de bedömer inte har möjlighet att bli lönsamma. Lönsamhetsaspekten har
alltså en stor betydelse för att få en hållbar försörjningskedja. Vissa initiativ beaktar
även leverantörens lönsamhet och tar på så vis ett större ansvar för lönsamheten i hela
försörjningskedjan. Om ett initiativ inte beaktar lönsamheten hos leverantören kan det
betyda att det inte blir ekonomiskt hållbart eftersom resurserna därmed inte utnyttjas
effektivt.
Utifrån det vi har sett är transparens i försörjningskedjan viktig, framförallt när
företagen tar fram livsmedel. Livsmedels transparens och spårbarhet är en säkerhet för
kunden, eftersom kunden får information om produktens innehåll och ursprung. I de fall
det står på en närproducerad produkt varifrån den kommer och vem som har producerat
den, ökar det transparensen. Transparensen möjliggör för konsumenterna att köpa
hållbara produkter och leder på så vis till att företagen anpassar sitt beteende efter vad
konsumenten efterfrågar. Transparensen hänger ihop med riskhanteringen då en hög
transparens minskar risken för att en leverantör ska tillämpa icke-godkända
produktionsmetoder. En del av riskhanteringen är att förlita sig på certifieringar och
standarder som försäkrar att leverantören tillämpar hållbara processer. Då certifieringar
innebär höga kostnader för leverantören behöver initiativen hitta alternativa lösningar
som motsvarar det certifieringen står för. En sådan lösning kan vara att utforma ett
standardiserat arbetssätt med kriterier för hållbara processer baserat på den kompetens
och erfarenhet som initiativen besitter.
6.1.2 Intuition används mer i praktiken
Initiativen som erbjuder närproducerade livsmedel har vissa övergripande kriterier kring
hållbarhet vid valet av leverantör. Kriterierna innebär bland annat att leverantören måste
finnas i närområdet, produkterna ska ha hög kvalité och produkterna ska inte innehålla
några onödiga tillsatser. Utöver dessa övergripande kriterier väljs och utvärderas
leverantören baserat på bedömarens intuition snarare än att de förlitar sig på
systematiska standarder och certifieringar. Intuition i det här fallet betyder att använda
sig av sin erfarenhet, kunskap, och den allmänna uppfattningen om personen bakom
företaget. De som använder sig av sin intuition vid leverantörsbedömningen måste ha
stor kunskap om bland annat hållbarhet, livsmedelsproduktion och hållbara
arbetsmetoder. En förklaring till att vissa initiativ använder sig av intuition mer än andra
är att initiativen befinner sig i olika utvecklingsstadier, således att de har olika mycket
resurser, olika mycket utvecklade styrsystem och att de är olika etablerade på
marknaden. De initiativ som har mycket resurser, välutvecklade styrsystem och är
väletablerade på marknaden använder sig mindre av sin intuition. Motsatsen, initiativ
med lite resurser, mindre utvecklade styrsystem och som inte är lika etablerade på
marknaden använder sig mer av sin intuition. Ytterligare en anledning till att initiativen
inte förlitar sig på certifieringar utan istället använder sig av sin intuition kan bero på att
det kostar för leverantören att bli certifierad och att uppnå standarden för en certifiering.
Då leverantörerna är så pass små kommer denna stora investering inte alltid vara möjlig
att genomföra. Detta gör att initiativen får en viktigare roll i att säkra leverantörens
kvalité vilket ska motsvara certifieringens kvalité. En följd av detta är att utbudet på
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certifierade lokala producenter är litet. Vi ser en potentiell risk i att användandet av
intuitionen medför en viss subjektivitet i bedömningen av leverantörer. Bedömningen
kan alltså bli olika beroende på vem som utför den. För att utforma en mer formell
styrning kan initiativen skapa en standard som bygger på intuitionen hos särskilt
kunniga personer. Det betyder alltså att systematisera intuitionens innebörd. Standarden
säkerställer att en likvärdig bedömning av leverantörerna sker. Användandet av
standarden tydliggör också bedömningen för en utomstående.
6.1.3 Närhet till leverantören möjliggör en god relation
Relationen och samarbetet är väldigt viktigt för att få en hållbar försörjningskedja, det är
om möjligt ännu viktigare på grund av att leverantörerna på nära håll oftast är små.
Eftersom initiativet och den lokala leverantören ofta har en nära relation kan det
resultera i att det är lättare att påverka dessa lokala leverantörer att bli mer hållbara. Det
är enklare att upprätthålla en god relation när leverantören befinner sig på nära håll. En
god relation innebär i det här avseendet ett visst ömsesidigt beroende, lojalitet,
långsiktighet, kunskapsutbyte och som genererar ekonomiska fördelar för båda parter.
En sådan relation är en förutsättning för att företagen ska vilja hjälpa sina leverantörer
att bli mer hållbara. En stor efterfrågan på närproducerade produkter leder till att företag
är mer benägna att hjälpa sina lokala producenter att utveckla produkter som inte redan
finns i närområdet.
I fråga om en nära försörjningskedja möjliggör det att lokala nätverk som består av
initiativ och deras producenter kan bildas. Inom de lokala nätverken är förutsättningarna
goda för kommunikation, kunskapsutbyte och ett samordnat distributionsnätverk. Att
dela med sig av hållbara produktionsmetoder, produktkalkyler och risker förbättrar
arbetet mot en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar försörjningskedja.
6.1.4 Närhet till leverantören sänker barriärer
Inledningsvis trodde vi att initiativen skulle ha en mer gedigen kontroll av de lokala
leverantörerna eftersom det borde vara enklare när de finns på nära håll. Med en
gedigen kontroll menar vi att den ska vara systematisk och kontinuerlig. Litteraturen
talar för kontroll, vi har dock sett att initiativen inte arbetar med kontroll i lika stor
utsträckning som litteraturen förespråkar. Närproducerat är inte likställt med kvalité och
hållbart. De närproducerade livsmedlen är inte alltid framställda med hållbara
produktionsmetoder. Denna problematik gör kontrollen av lokala leverantörer
betydelsefull, kontrollen ska säkerställa att närproducerade livsmedel har god kvalité
och är hållbara. Då initiativen strävar efter att utvecklas tillsammans med leverantörerna
är kontroll i form av prestationsmätning, ständigt förbättringsarbete och uppföljningar
lämpligt. Närheten sänker barriären mellan initiativ och leverantör och på så vis borde
det förenkla styrningen av leverantörerna.
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6.1.5 Innebörden av initiativens olika karaktär
Digital förmedlare av närproducerade livsmedel
Initiativen har olika karaktär vilket har betydelse för deras styrning. Av analysen kan vi
se att Gårdsnära skiljer sig mycket från resterande initiativ. Gårdsnära använder inte lika
många av de styrmedel, som omfattas av vår matris, som de andra initiativen. Detta kan
bero på att deras verksamhet består av att vara en digital mötesplats för lokala
producenter och konsumenter till skillnad från de andra som bedriver egen försäljning i
butik eller digitalt. Eftersom producenterna är många till antalet och spridda över hela
landet är det svårt att utföra fysiska kontroller i form av exempelvis gårdsbesök. Då
Gårdsnära kan ha långt avstånd till sina producenter kan det medföra att ett tätt
samarbete är svårt att upprätthålla. Tillgängligheten på information är stor eftersom det
är en digital tjänst, men produkternas tillgänglighet är desto mindre då det är en lång
process för kunden innan ett köp kan genomföras. Motivet till att starta Gårdsnära var
att göra maten mindre anonym och synliggöra de lokala leverantörerna.
Digital butik för närproducerade livsmedel
Linnés mathus är ett relativt nytt initiativ som är i en expansionsfas och kan därmed ha
en viss begränsning av resurser. En konsekvens av begränsade resurser kan vara att
Linnés mathus inte använder sig av styrmedel i lika stor utsträckning som exempelvis
Gröna gårdar. Gröna gårdar använder relativt utvecklade styrsystem vilket kan bero på
att de varit etablerade en längre tid på marknaden. Gröna gårdar och Linnés mathus
bedriver försäljning digitalt och har också i viss utsträckning hemleveranser vilket ökar
tillgängligheten för kunden. Initiativen Linnés mathus och Gröna gårdar kan ses som en
reaktion på de stora och etablerade matbutikskedjornas försök att tillgodose
konsumenternas efterfrågan på närproducerad mat. För att dessa initiativ ska kunna
konkurrera med de stora och etablerade kedjorna borde de använda sig av en
differentierad strategi där de visar sig unika. De måste till exempel erbjuda bättre
service till kunden, produkter med högre kvalité eller ha ett unikt koncept. Det kan även
vara ett omvänt förhållande, då de stora matbutikskedjornas strategi tidigare inneburit
att ha egna märken som medför anonymitet eftersom det inte framgår vem som
producerat varan. Nu vill en del fokusera på närhet och att synliggöra varans ursprung.
Omläggningen av strategin kan bero på att de känner sig hotade av nya initiativ som vill
etablera sig på marknaden.
Fysisk butik där en andel av utbudet är närproducerat
Redig mat från trakten har ett utvecklat styrsystem. En orsak till detta kan vara att
initiativet drivs av två väletablerade organisationer med mycket resurser. Detta medför
att en stor del av befolkningen kan ta del av närproducerad mat och kan på så sätt leda
till att den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten gynnas. Att erbjuda
närproducerat ses av de stora kedjorna som en konkurrensfördel och en ny
affärsmöjlighet. Därmed kan motivet till deras initiativ ifrågasättas. En del av motivet
kan vara att förbättra för det lokala samhället och miljön genom att erbjuda
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närproducerad mat, en annan del är att det bara ska generera ekonomiska fördelar. Det
är enklare för ICA att starta nya initiativ med fokus på närproducerat eftersom det redan
finns goda förutsättningar för att initiativet ska bli framgångsrikt. Det finns bland annat
tre förutsättningar hos ICA som är fördelaktiga; deras stora fysiska tillgänglighet, deras
breda utbud samt deras kvalitetssäkring. ICA:s kvalitetssäkring av alla sina varor är en
trygghet för kunden. Den skiljer sig från de andra mindre etablerade initiativens
kvalitetssäkring på så sätt att den innehåller fler krav och de kan avsätta mer resurser till
enbart kvalitetssäkringen.

6.2 Teoretiska och praktiska implikationer
Vi har identifierat fyra viktiga steg i ett företags styrning för att uppnå en hållbar
försörjningskedja, vilka är; implementering, val och utvärdering, samarbete samt
kontroll vilka förklaras mer ingående i det teoretiska ramverket. Dessa fyra steg
presenteras i Figur 6.
• Hållbarhet i strategin
• Hållbarhet i kulturen
• Prestationsmål kopplat till
hållbarhet
• Transparens
• Riskhantering
• Transparens mot myndigheter
• Värderingsgrundat motiv till
initiativet

• Hållbarhetskriterier- sociala,
ekonomiska, ekologiska
• Certifieringar och standarder
• Intuition

1.
Implementering

2.
Val och
Utvärdering

4.
Kontroll

3.
Samarbete

• Prestationsmått
• Sanktioner
• Förbättringsarbete
• Övervakning
• Uppföljning

• Gemensamma mål
• Kunskapsutbyte
• Finansiellt stöd
• Bilda lokala nätverk
• Kommunikation
• Samordnat distributionsnätverk
• Avtal om köp av alla varor

Figur 6. Vägledande teoretisk och praktisk modell över styrning av leverantörer mot en
hållbar försörjningskedja.
I varje steg ingår ett antal styrmedel med teoretisk anknytning. De teoretiska styrmedlen
är markerade med grön text i modellen. Ytterligare styrmedel, som framkommit i
studien av de praktiska initiativen, har vi själva kategoriserat in under de fyra stegen
vilka är markerade med blå text i modellen. Totalt har fem nya styrmedel identifierats
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från praktiken. Två styrmedel, intuition och uppföljning, upplevs som vedertagna för
styrningen mot en hållbar försörjningskedja då flertalet initiativ betonar dess vikt. De
resterande tre praktiska styrmedlen; transparens mot myndigheter, värderingsgrundat
motiv till initiativet och avtal om köp av alla varor, har endast ett fåtal initiativ betonat.
Även om vi har ett begränsat underlag gällande dessa styrmedel verkar de rimliga
utifrån studien av de praktiska initiativen, vårt teoretiska ramverk samt den kunskap vi
förvärvat under hela vår studietid.
Modellen som arbetats fram har som syfte att ge vägledning och inspiration till styrning
av leverantörer mot en hållbar försörjningskedja. Modellen är till för att underlätta
arbetet och undvika problem i de fyra kritiska momenten vid styrningen av leverantörer
mot en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar försörjningskedja. Uppsatsen som
helhet och den modell som uppsatsen mynnat ut i vänder sig i första hand till initiativ
som erbjuder närproducerade livsmedel. I andra hand vänder den sig till företag i andra
branscher som har lokala leverantörer och till producenter som tillhandahåller
närproducerade livsmedel. Den som använder sig av modellen ska göra en egen
bedömning av vilka delar i modellen som är tillämpbart i deras verksamhet och anpassa
modellen utifrån deras specifika förutsättningar.

6.3 Förslag till framtida forskning
En definition av begreppet närproducerat
Vi möts frekvent av begreppet närproducerat på marknaden för livsmedel. Men företags
definition av vad närproducerat innebär varierar. Det innebär att kunden inte vet vilka
värden som följer av närproducerat, både vilket värde de själva får och hur det bidrar till
ett hållbart samhälle. Inte heller litteraturen har en klar definition av vad begreppet
innebär. För att kunna anpassa styrningen av hållbarhet i ett företag som erbjuder
närproducerade livsmedel bör det finnas en tydlig definition av vad som klassas som
närproducerat. Det är därför angeläget att bedriva vidare forskning med att arbeta fram
en definition av begreppet närproducerat.
Motivet bakom hållbarhetsarbetet
Ytterligare förslag på framtida forskning är att utforska motivet till företags
hållbarhetsarbete. Det finns en risk i att företag använder sig av begreppet närproducerat
för att locka till sig kunder. Det ställs upp förväntningar som företaget bör leva upp till
när de använder sig av begreppet närproducerat. Risken innebär att kunderna inte får
vad de förväntar sig när de köper närproducerat och att företagen inte är så hållbara som
de utger sig för att vara. Om allt fler företag har felaktiga motiv kan det missgynna
andra företag som arbetar genuint med hållbarhet. Greenwashing är ett begrepp som
innefattar den här problematiken. Hur en granskning av företags motiv till
hållbarhetsarbete bör utformas kan vara ämne för framtida forskning.
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Leverantörernas perspektiv på styrning
Vi har endast undersökt ur den ena partens perspektiv och därmed har bara deras
verklighet beskrivits. Nästa steg är att undersöka ur producenternas perspektiv för att få
en helhetsbild av fenomenet. Hur de upplever att de blir styrda kan vara intressant att
undersöka i framtida forskning. Om de uppfattar att styrningen inte fungerar väl kan det
möjligtvis påverka deras förmåga att bli mer hållbara.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjuguide
Ni kommer att få träffa oss som skriver C-uppsatsen, Nathalie, Klara och Anni.
Intervjun kommer att spelas in och anteckningar kommer att tas under själva intervjun.
Informationen som lämnas vid intervjutillfället kommer endast användas för den
aktuella uppsatsen. Önskar ni få vara anonym kommer vi i uppsatsen att använda fiktiva
namn. Syftet med studien är att få kunskap om hur livsmedelsföretag som erbjuder
närproducerade livsmedel styr sina leverantörer mot en hållbar försörjningskedja. Vi har
därför valt ut ett antal initiativ som vi är intresserade av att få veta mer om.
Generellt sett kommer intervjun innefatta frågor om bland annat:


Motivet bakom initiativet



Initiativets strategi, mål och styrning



Hållbarhet och närproducerat



Påverkan från kunder, organisationer, media, myndigheter



Samarbete, kontroll och utvärdering av leverantörer/producenter inom initiativet

Vi vill redan nu tack för Ert deltagande!
Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med någon av oss.

Med vänliga hälsningar,
Nathalie, Klara & Anni
Nathalie Pettersson

np222cx@student.lnu.se

073-3991262

Klara Andersson Junkka

ka222kg@student.lnu.se

072-7174949

Anni Järnesjö

aj223be@student.lnu.se

072-2111133
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Bilaga 2 Intervjufrågor
Om företaget/Initiativet och samarbetet med leverantörerna


Vad fick er att starta initiativet och vad är syftet med det?



Hur ser du på hållbarhet?



Varför är närproducerat bra?



Vilka delar av hållbarhet fokuserar ni på i ert samarbete? Vad är viktigast för er?



Vilken roll har ert initiativ i ett hållbart samhälle?



Hur ser ni på samarbetet med era leverantörer och vilken slags relation
eftersträvar ni?



Hur utvecklar ni relationen till era leverantörer?



Hur väljer ni vilka leverantörer ni vill samarbeta med?

Styrning av hållbarhet


Vad har ni för mål med verksamheten/samarbetet?



Hur ska ni göra för att uppnå målen?



Hur kommunicerar ni era hållbarhetsvärderingar/hållbarhetsmål till era kunder
och leverantörer?



Delar alla inom initiativet samma hållbarhetsvärderingar?



Hur försäkrar ni er om att initiativet går i rätt riktning? Har ni några metoder för
att leda verksamheten i den riktningen?



Hur ser distributionen/logistiken av livsmedel ut i er verksamhet? Är ni med och
styr logistiken, kan ni påverka den?

Kontroll och utvärdering av leverantörer


På vilket sätt utvärderar ni era leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv?



Hur ser er kontroll av leverantörerna ut?



Hur utvecklar ni era leverantörer till att bli mer hållbara?

Framtiden


Vad anser ni behöver göras för att få en mer hållbar försörjningskedja?



Vad ser ni för nackdelar med närproducerat?



Vilka är de största utmaningarna för att kunna utveckla samarbetet på längre
sikt?

II

