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Sammanfattning ____________________________________ 

Introduktion: Det ekologiska begreppet har funnits sedan 1980-talet och det närproducerade 

begreppet är ännu inte definierat. Medvetenhet kring hållbar konsumtion ökar och begreppen 

blandas ihop. Vad motiverar till hållbar konsumtion och hur kan man arbeta med begreppen? 

Syfte: Syftet är att ta reda på de värmländska konsumenternas värderingar av begreppen 

närproducerat och ekologiskt. 

Metod/Material: Studien bygger på en kvalitativ och en kvantitativ metod. Tre intervjuer 

genomfördes med branschinsatta och deras argument stöds av enkäter besvarade av värmländska 

konsumenter. Metoderna skapar ett djup i undersökningen.  

Resultat: Fler väljer närproducerad mat då de anser att produktionskedjan är säkrare och maten 

färskare. Valet av ekologisk mat styrs av mer definierade krav på produktionen. Konsumenter är 

redo att betala 15–50 % mer för så kallad hållbar mat.  

Slutsats: Även om ekologiskt är det begrepp som är enklast att tolka så värderar de värmländska 

konsumenterna närproducerat högst. De är villiga att betala 15–50 % mer för hållbar mat. Butiker 

kan arbeta mer med produktexponering och information till kunderna om varför de måste betala 

mer för hållbar mat.  

Nyckelord: primärproduktion, mattrender, Värmland, willingness to pay, värdeteori. 
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Introduktion  

Enligt Naturvårdsverket (2008) har mat en stor miljöbelastande effekt på jordens klimat. Sedan 

1972 har ekologisk hållbarhet stått på FN:s miljöprogram (FN, u.å). I Sverige styrks begreppet 

ekologiskt med tredjepartscertifieringar, där den mest kända är KRAV (KRAV, 2015a). 

Begreppet närproducerat är ännu inte officiellt definierat, och tidigare forskning visar att 

begreppet oftast tolkas som olika geografiska distanser (Lokal och närproducerat, 2013). 

Begreppen närproducerat och ekologiskt förväxlas ofta, då många tror att de går hand i hand 

(KRAV, 2015b). Under B-uppsatsen studerades begreppet ”närproducerad mat” genom att 

jämföra olika matmarknader (Danielsson & Holmberg, 2015). Frågan uppstod då om hur 

närproducerad mat skiljer sig från ekologisk, och vilket begrepp konsumenter i Värmland 

värderar högst. Det vi upptäckte var att närproducerat är ett diffust begrepp som är svårdefinierat. 

I detta arbete söker vi svar på frågan: Hur värderas begreppen idag och hur förmedlas 

produkternas mjuka mervärden?  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Definitionen av Måltidskunskap och värdskap (MoV) lägger tyngd på praktiska övningar som är 

till för att stödja det vetenskapliga hantverket (Gustafsson, 2004). Ämnet består bland annat av 

disciplinerna etnologi, näringslära, folkhälsa och affärsekonomi (ibid.). Inom MoV formuleras 

frågor utifrån FAMM (five aspect meal model) där rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

stämningen ingår. Det är ett verktyg för att planera och producera måltider (ibid.). Ämnet kräver 

praktisk kunskap för att utföra arbetet, teoretisk kunskap för att förstå innebörden och etisk 

kunskap för att selektera vilka råvaror som ska användas (Gustafsson, Öström, Johansson, & 

Mossberg, 2006). Etik handlar om att styra ett företags normer och värderingar (Lähteenmäki-

Uutela, 2014). Etisk kunskap kan skapa en intern drivkraft och är betydelsefull för vad företaget 

anser vara rätt, utöver att lagarna tillämpas (Lähteenmäki-Uutela, 2014). På Restaurang- och 

hotellhögskolan tillämpas tre områden inom forskning där ”Hälsosam, säker och hållbar måltid” 

är en del (Örebro universitet, 2016). Föreliggande arbete fokuserar på produkten. 

 

Av jordens klimatpåverkan kommer 25 % från mat (WWF, 2015). Intresset för närproducerad 

mat ökar och konsumenter känner att begreppet ger mervärden såsom friskare djur och mindre 
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klimatpåverkan samt att den ger en bättre livsstil (Jordbruksverket, 2011). De viktigaste 

faktorerna kring närproducerad mat är färskare råvaror och säkrare anknytning till 

produktionsorten (ibid.). Ekologisk mat är producerad utan naturfarliga ämnen vilket främjar den 

biologiska mångfalden (Jordbruksverket, 2015) och är en definition som funnits på FN:s agenda 

sedan 1970-talet (FN, u.å). Att skapa en förståelse för vad konsumenter värderar och vill ha, gör 

det lättare för producenter och handel att utöva värdskap genom att ge konsumenterna vad de 

efterfrågar. Genom att kombinera och använda kvantitativa och kvalitativa metoder ges arbetet ett 

djup och en bredd som uppfyller betygskriterierna. Undersökningen bygger på teori och praktik, 

vilket styrker argumenten och förslagen som sammanställs. Värderingar kommer att studeras 

kring val av konsumtionstrender med tanke på butikernas och konsumenternas ökade 

ansvarstagande. Denna uppsats är till för att visa hur begreppen kan bidra till medvetna val och 

ökad konkurrens.  

 

 

Teoretisk bakgrund  

Underliggande rubriker behandlar ämnena ekologiskt, närproducerat och Värmland som 

matregion. För att ge en full förståelse för syftet ger vi även förklaring till tolkningen av 

konsumtion och trender, värdeteori samt willingness to pay.  

 

Ekologisk mat 

Ekologiskt odlad mat framställs av råvaror där konstgjorda kemiska bekämpningsmedel och 

konstgödsel är förbjudna i tillverkningen (Livsmedelsverket, 2015). Vidare ska djuren ha 

möjlighet att gå ute större delen av året och fodret ska vara ekologiskt och mestadels producerat 

på gården. Antibiotika ska användas med stor försiktighet och foder tillverkat av genetiskt 

modifierade organismer (GMO) är förbjudet (ibid.). GMO är organismer som med hjälp av 

genteknik innehåller en eller flera främmande gener (NE, 2016). Jordbruksverket (2016b) menar 

att ekologisk odling kan främja den biologiska mångfalden långsiktigt genom att förbättra 

förutsättningarna för resurserna mark, vatten och energi. Växtodlingen måste vara i balans med 

djurhållningen och djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt i sin miljö (ibid.).  

 

Ekologisk hållbarhet är en del av det miljöprogram som FN skapade 1972 som kallas UNEP, 
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United Nations Environment Programme (FN, u.å, s.1). Hållbar utveckling som term 

introducerades av miljövetaren Lester Brown 1981 och innefattar förutom ekologisk hållbarhet 

även social och ekonomisk hållbarhet (ibid.). Begreppet blev internationellt känt 1987 då det fick 

sin spridning och kallas idag Brundtlandskommissionen efter Norges dåvarande statsminister, 

Gro Harlem Brundtland (ibid.). Brundtlandskommissionens definition på hållbar utveckling lyder 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-fakta, 2012, s. 1).  

 

Det finns olika typer av tredjepartscertifieringar, bland annat KRAV och EU-ekologiskt (KRAV, 

2015a). KRAV utvecklar de regler som finns kring ekologisk mat, djurhållning samt böndernas 

arbetsmiljö och är idag Sveriges mest kända märkning. KRAV har omfattande regler för hur 

djuren ska tas om hand samt stränga regler för klimatpåverkan och ett socialt ansvar (ibid.). Den 

EU-ekologiska märkningen har inte lika stränga regler för hur djuren ska behandlas och 

böndernas villkor regleras (ibid.). Andra miljömärkningar är bland annat Svenskt Sigill och 

Rainforest Alliance (KRAV, 2016). 

 

Närproducerad mat 

Närproducerad mat förväxlas ofta med ekologisk och ses som ett svårtolkat begrepp (KRAV, 

2015b). Konsumenter vill både bidra till mindre klimatpåverkan och gynna den lokala 

landsbygden (ibid.). Det saknas en officiell definition på vad närproducerat är (Lokal och 

närproducerat, 2013). För vissa räcker det med att det är svensk mat, medan det för andra handlar 

om att det ska vara mat som är producerad i närområdet (ibid.). Begreppet kan innebära både 

distansen mellan producent och konsument men även var konsumenter och producenter finner 

varan, såsom på matmarknader eller i butik (Cranfield, Henson & Blendon, 2012). 

 

Konsumentundersökningar i Sverige har visat att närproducerad mat anses ha sitt ursprung i 

regionen eller kommunen (Jordbruksverket, 2010). Två av tre konsumenter svarade att de köper 

svenska varor framför utländska och sex av tio svarade att de främst handlar närproducerat 

(Jordbruksverket, 2014). Fördelarna med närproducerad mat är flera: ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk och social rättvisa samt folkhälsa och kvalitet (Cranfield et al., 2012). När två 

alternativ ställs mot varandra, närproducerad och icke närproducerad mat, så kommer merparten 
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av konsumenterna att välja det förstnämnda alternativet (Remar, Campbell & DiPietro, 2016). 

Därför föreslår forskarna att butiker borde placera dessa produkter på ett synligare sätt i hyllorna 

vilket kan öka konsumenternas medvetenhet och göra produkterna mer lättillgängliga (ibid.). 

 

”Bondens egen marknad” startade i Stockholm år 2000 (Bondens egen marknad, u.å). Det blev en 

succé och idag finns marknaden på flera ställen i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. 

Kravet för att vara med på marknaden är att producenten själv ska ha fött upp, odlat eller förädlat 

de produkter som säljs vidare (ibid.). Närproducerade produkter ska komma från gårdar inom 25 

mils radie från marknadsplatsen. Ledorden för ”Bondens egen marknad” är färskhet, kvalitet, 

närproducerat och inga mellanhänder (ibid.). 

 

Matlandet Värmland 

Sveriges dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson tog år 2008 fram en vision om Sverige – 

det nya matlandet med god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd som ledord 

(Hushållningssällskapet, 2016). Visionen skulle resultera i en fördubbling av livsmedelsexporten, 

nya företag, minst 10 000 nya arbeten samt fler turistnätter på landsbygden (ibid.). För att 

regionalisera den nationella visionen, skapade Värmlands dåvarande landshövding Eva Eriksson 

en så kallad matfokusgrupp (Wikström, personlig kommunikation, 2016, 12 april). Där samlades 

producenter och andra med intresse för visionen för att diskutera vad som kunde göras i 

Värmland. Genom dessa diskussioner föddes i november 2010 tanken på att skapa en regional 

matmässa som skulle bli en enskild manifestation. Tanken var dels att samla de värmländska 

mathantverkarna, dels att visa upp för de värmländska konsumenterna hur mycket småskalig 

matproduktion som förekommer i Värmland (ibid.).  

 

Matmässan ägde rum för första gången i september 2011 och fick namnet ”Smaka på Värmland”. 

Den fick ett så lyckat resultat att den har fortsatt sedan dess och nu är inne på sitt sjätte år. I 

enkäter som delats ut i samband med mässan uppger konsumenter och producenter att 

närproducerad mat är viktig samt att mässan är av stor vikt för den lokala konsumtionen och 

produktionen (Hushållningssällskapet, 2016). Konsumenternas intresse har ökat och mellan åren 

2011 och 2015 har matmässan gått från 7 000 till 17 000 besökare. Antalet matproducenter i 

Värmland har också ökat liksom samarbetet dem emellan (ibid.).  
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Ett annat resultat av den nationella visionen och dess regionala tillämpning är att Nordic 

Innovation Food Arena (Nifa) bildades. Nifa är en ekonomisk förening hemmahörande i Karlstad 

som arbetar mot ökad affärsutveckling, kompetensuppsamling och samverkan (Nifa, u.å). I 

samarbete med EU driver föreningen ett treårigt projekt som heter ”Matregionen Värmland 

2015–2017”. Projektet går ut på att öka lönsamheten för de värmländska företagen samt öka 

innovationsgraden (ibid.).  

 

Konsumtion och trender 

Den ekologiska märkningen påverkar inte konsumenternas köpbeteenden lika mycket som den 

närproducerade märkningen (Tobler, Visschers & Siegrist, 2011). Anledningen till detta är att 

närproducerad mat upplevs som säkrare och färskare då den inte har transporterats lika långt som 

den ekologiska kan ha gjort (ibid.). Konsumenterna väljer ekologiska produkter utifrån hälsa, 

miljö och smak (Hoffmann, Wivstad, Mie, Wallenbeck & Ullvén, 2014). Motiven för att handla 

ekologisk mat skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper. Många väljer bort konventionellt 

producerade produkter på grund av det bristande förtroende som finns för livsmedelsindustrin i 

sin helhet, både i Sverige och utomlands (ibid.). 

 

Fri handel har lett till att importen av utländska varor ökade med 70 % mellan åren 1985 och 

2002 (Natur och Miljö, 2016). I genomsnitt förbrukar en svensk 800 kilo mat per år inklusive 

drycker, varav importerad mat står för 40 % (Naturvårdsverket, 2008). Mat har en stor påverkan 

på klimatet och är en av de mest miljöbelastande produktgrupperna sett till utsläpp av koldioxid 

och andra växthusgaser (ibid.). Konsumenterna kan bidra till mindre utsläpp genom valet av 

livsmedel, bland annat genom att välja frilandsodlat (Naturvårdsverket, 2008). Att ha i åtanke är 

att svenska närodlade tomater i växthus släpper ut fem gånger så mycket koldioxid som spanska 

friodlade trots transporten till Sverige (Natur och Miljö, 2016). Även köttkonsumtionen bör ses 

över då den är ett av de mest klimatbelastande livsmedlen och valet vid inköp kan ha stor 

påverkan på miljön. Rekommenderat är att följa den dagliga konsumtionen på 140 gram (ibid.). 

 

Ju mer ett företag marknadsför sitt miljötänk desto mer kommer de att sälja hållbara varor 

(Chekima, Chekima, Khalid Wafa, Aisat Igau & Laison Sondoh Jr, 2016). Remar et al. (2016) 
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styrker denna teori. Ju mer kunskap konsumenter har om så kallade gröna varor, desto mer ser de 

fördelarna med produktkategorin och desto större socialt ansvar upplever de att företaget tar 

(ibid.). Chekima et al., (2016) kan även konstatera att bristen på information är en bidragande 

orsak till ett ohållbart köpbeteende.  

 

Det stora genombrottet för importerad mat kom 1995 då Sverige gick med i EU (Jordbruksverket, 

2015). Jordbruksverket (2016a) tar varje år fram statistik över svensk livsmedelskonsumtion. 

Sedan 1960-talet har konsumtionen av färska grönsaker trefaldigats och fram till 2014 

tiofaldigades köttkonsumtionen. Även om mjölkkonsumtionen har minskat så har förbrukningen 

av ost, yoghurt och fil ökat (ibid.). Under 2013 hade försäljningsvärdet av ekologiska produkter 

ökat med cirka 12 % jämfört med 2012 (Statistiska centralbyrån, 2014). Detta trots att de 

ekologiska produkternas marknadsandel enbart uppgick till 4,3 % samma år (ibid.). Sedan 2004 

har försäljningen av kött ökat. Ekologiskt kött står dock bara för 1,5 %. Vidare ser SCB (2014) 

inte heller någon större ökning av kategorin ekologiskt bröd och spannmål. Det finns ett mönster 

i att ju större utbud det finns av ekologiska varor, desto mer ökar försäljningen av dem (ibid.). 

 

Willingness to pay 

Det finns olika motiv till konsumtionsval såsom hälsa, pris, sensoriskt tilltal och tillfälle (Tobler 

et al., 2011). Willingness to pay (WTP) är en definition som ställer frågan hur mycket en 

konsument är beredd att betala för en produkt eller en service (Business Dictionary, 2016). 

Termen kan även användas för att mäta hur mycket konsumenter är involverade i en produkt och 

vilka preferenser de har sedan tidigare (Remar et al., 2016). Konsumenter föredrar 

närproducerade varor framför utländska och är beredda att betala 5–15 % mer för dem. WTP 

hjälper även producenter att maximera vinsten på sina produkter (ibid.).  

 

Värdeteori 

Värdeteori är ett begrepp där konsumenter studerar normer och värderingar från 

kunskapsteoretiska, språkfilosofiska, metafysiska och logiska ståndpunkter 

(Nationalencyklopedin, 2016). Inom kunskapsteorin finns ämnet normativ etik (Bergström, 

2011). Denna behandlar hur människan bör agera och kunskapsteorin står för hur människan bör 

tänka eller tro (ibid.). David Hume skrev om ämnet redan 1735–1737 i sin bok A Treatise Of 
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Human Nature (Filosofer, 2016). Humes kunskapsteori bygger på att viljan i slutänden är 

grunden för våra handlingar. Förnuftet hjälper oss enbart att komma till insikt (ibid.). ”Etisk 

konsumtion” definieras som medvetna val mot bakgrund av moralisk ståndpunkt eller personlig 

tro (Downed & Burke, 2013). Etisk konsumtion började med ett grönt tänk, och innefattar idag 

bland annat även djurhållning, mänskliga rättigheter, fair trade och antiglobalisering (ibid.).  

 

 

Syfte  
Syftet är att ta reda på de värmländska konsumenternas värderingar av begreppen 

”närproducerat” och ”ekologiskt”. 

 

Frågeställningar 

 Värderas närproducerat och ekologiskt olika bland konsumenter? 

 Hur är villigheten att betala för produkter kopplat till värdeteorin?  

 Hur kan butiker värdera begreppen annorlunda? 

 

 

Metod och material  

Undersökningen riktar sig till konsumenter i Värmland och därför styrdes urvalet till personer i 

regionen. En kvantitativ enkät och tre kvalitativa intervjuer genomfördes för att skapa ett djup i 

studien, samt ge en större reliabilitet (Bryman, 2011). När en intervju och en enkät utformas är 

det viktigt att tänka på att undvika långa, ledande frågor samt ett komplicerat språk (Patel & 

Davidsson, 2011). Frågorna bör ställas på ett enkelt sätt som är lätt för respondenterna att förstå, 

fackuttryck och oklara frekvensord bör undvikas för att inte skapa förvirring (ibid.). Dessa ramar 

har följts i studien. 

 

Intervju 

En kvalitativ studie handlar om att fokusera på mjuka data, såsom individers åsikter och tankar 

(Patel et al., 2011). Intervjuerna genomfördes med tre olika tjänstemän som dagligen arbetar med 
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och är insatta i debatten om närproducerad och ekologisk mat. Detta för att få väl underbyggda 

argument som kan jämföras mot den bredare konsumentsynen som framkom i enkäten. Enligt 

Patel et al. (2011) handlar den kvalitativa intervjun om ett personligt möte mellan intervjuaren 

och respondenten. Mötet med respondenterna skedde i personliga möten på deras arbetsplatser, 

för att de skulle finna situationen så avslappnad som möjligt. En intervju ska vara väl definierad 

efter sitt syfte i vilket båda parterna ska vara väl införstådda (Fägerborg, 2011). I studien 

användes en intervjuguide (Bilaga 4). Bryman (2011) menar att guiden kan ses som en 

minneslista på ämnen som ska täckas i en ostrukturerad intervju. Graden av strukturering på 

frågorna var låg, för att få en så bra diskussion som möjligt med respondenterna (Patel et al., 

2011). Intervjun utfördes enligt en ”tratt-teknik” som innebär att den startade med stora öppna 

frågor för att sedan smalna av och bli mer specifika för ämnet. Tekniken är bra för att den är 

motiverande och aktiverande, då respondenten känner en frihet i början att kunna tala om vad hen 

vill (ibid.). För intervjuerna sattes därför ingen tidsbegränsning. 

 

Enkät 

En enkät har använts för att få in data som visar vad allmänheten anser är viktigt i den dagliga 

handeln. Att använda en enkät gör att respondenterna inte styrs av de som skapat 

undersökningen, vilket Bryman (2011) menar kan påverka svarsfrekvensen. En enkät består av 

ett formulär där frågor med fasta svarsalternativ används (Ejlertsson, 2005). Fördelen med en 

enkätundersökning är att den är relativt billig och det är lätt att nå ut till många respondenter på 

ett stort geografiskt område (ibid.). Tidigare undersökningar studerades vid skapandet av 

enkätfrågorna. Eftersom studien fokuserar på Värmland skapades en internetbaserad enkät som 

därmed nådde ut till många. Enkäten distribuerades till konsumenter utan några specifika 

förkunskaper i ämnet. Eftersom den distribuerades via Facebook valde vi att göra en webbsurvey. 

Det innebär att författaren ber respondenterna att besöka en webbplats där enkäten finns 

tillgänglig online (Bryman, 2011). Det typiska för en webbsurvey är att respondenterna kan välja 

mellan att klicka i ett alternativ i slutna frågor eller svara i fri text i de öppna frågorna (ibid.). 

 

Totalt var det 32 personer som svarade på enkäten som delades på Facebook. Fler behövdes inte 

då den är ett komplement till de tre intervjuerna samt att mönster kunde börja utläsas redan vid 20 

respondenter. När svaren slutade inkomma så låg enkäten ute i ytterligare fyra dagar, sammanlagt 
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en vecka. Enkäterna gav ett stort material att arbeta med då flertalet öppna frågor användes.  

 

Konstruerandet av enkäterna skedde utifrån en omvänd tratt-teknik. Det innebär att de första 

frågorna är specifika medan de senare är öppna (Patel et al., 2011). De öppna frågorna som 

användes i enkäten tillät konsumenterna att svara i fri text. De leder inte heller respondenterna i 

en viss riktning (Bryman, 2011). Till skillnad från öppna frågor så går det snabbare att analysera 

slutna, vilket också ökar jämförbarheten (ibid.). 

 

Pilotstudie  

När en studie görs kan det vara bra att testa de olika undersökningsmetoderna genom en 

pilotstudie (Patel et al., 2011). Studien testades i en mindre skala för att maximera den egna 

förståelsen av den huvudsakliga studien. Innan utlämnandet av enkäten gjordes en pilotstudie för 

att säkerställa att frågorna ställdes i lämplig följd, samt att de inte gick att misstolka. Bryman 

(2011) menar att en pilotstudie är viktig vid en enkätundersökning eftersom det inte finns någon 

ansvarig närvarande som kan svara på eventuella frågor. Inför intervjun gjordes en pilotstudie för 

att öka tydligheten. Studien utfördes på branschinsatta för att minimera missförstånd och 

feltolkningar samt att hitta relevanta frågor att ställa. Frågorna skrevs ned i ett frågeschema och 

ställdes till ett antal personer för att säkerställa att de var logiska och inte gick att misstolka. 

Under pilotstudien är det bra att använda ett motsvarande frågeschema som ska användas i den 

huvudsakliga studien (ibid.).  

 

Litteratur- och databasinsamling 

En litteratursökning bör utgå från undersökningens syfte (Patel et al., 2011). Översiktslitteratur 

ska läsas, och därefter ska ett val av lämpliga sökverktyg göras som kan vara relevanta för det 

problem som är aktuellt (ibid.). Genom nyckelbegrepp underlättas avgränsningen av 

forskningsområdet (Bryman, 2011). Nästa steg handlar om den faktiska sökningen av litteratur, 

för att ta fram material och ta reda på av vem och för vem det är skrivet. Datan ska slutligen 

utvärderas för att se om det är något som behöver kompletteras (ibid.).  

 

För att få en ökad förståelse för ämnet gjordes en instudering av relevant översiktslitteratur, 

därefter fördes en diskussion om sökord och sökmotorer. Valet föll på Web of Science och FSTA 
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då de behandlar ämnesrelevansen och skapar bredd. För att utföra studien togs ett antal relevanta 

nyckelbegrepp fram: primärproduktion, mattrender, Värmland, willingness to pay och 

värdeteori. Sökorden användes i olika kombinationer på svenska och engelska i de elektroniska 

sökmotorerna (Bilaga 1). Tidigare examensarbeten inspirerade studien; de hämtades från Örebro 

Universitets databas DiVA. Metoderna grundades i obligatorisk kurslitteratur. 

 

Inklusionskriterier 

 Kurslitteratur med relevans för samhällsforskning och studiens syfte. 

 Tidningsartiklar med relevans för studiens syfte. 

 Vetenskapliga artiklar som inte är äldre än år 2000 med högsta relevans för studiens syfte. 

 Artiklar i fulltext på svenska eller engelska.  

 

 

Metod för analys av datan  

För att underlätta analysen av de öppna frågorna i enkäten följdes Brymans (2011) exempel med 

kodning i kvantitativ metod, detta gjordes i två steg. Först kategoriserades rådata och därefter 

gavs varje kategori en siffra som utgjorde en etikett för vidare analys. Eftersom koderna ska täcka 

varje möjligt fall utan närmare överlappning så valdes de givna koderna (Bilaga 5). Alla svar 

kodades vilket även genererade flera koder från samma respondent. Koderna fick därefter ett 

nummer vilket gav en överskådlighet över hur många gånger de omnämndes i enkäterna (Bilaga 

5). Alla utfall nämns i resultatet, men enbart en kodning exemplifieras i bilaga 5.  

 

Ingen analysmetod användes för intervjuerna, då all information ansågs vara lika viktig och 

kunde misstolkas vid kodning. Bryman (2011) menar att kontext som går förlorad är det 

vanligaste problemet med kodning. Valet föll på att efter transkriberingen diskutera intervjuernas 

utfall och grad av relevans. Som stöd använde vi oss av frågeställningarna Bryman skriver om 

där frågor som ”Vad representerar denna information?” och ”Vilket skeende handlar det om?” 

finns med (2011, s. 523). Vi separerade därefter informationen utefter syftet och 
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frågeställningarna vilket skapade en överblick.  

 

För att intervjun skulle få ett bra flyt och för att fokus skulle ligga på respondenten, användes en 

mobil för inspelning. Frågorna ställdes med ledning av ett frågeschema och svaren 

transkriberades därefter i programmet Word. I en transkribering ska allt vara nedskrivet från 

pauser och skratt till betoningar och tvekan, vilket gör att processen kräver god tidsplanering 

(Fägerborg, 2011). Transkriberingen skedde direkt efter intervjuerna, för att minnet hos 

intervjuarna skulle vara färskt. Enkäterna gjordes i programmet Survey Monkey och 

distribuerades via Facebook. Analystabeller skapades därefter i programmet Excel. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  

En forskares arbete regleras av regler och riktlinjer (CODEX, 2015). För att genomföra studien 

följdes de fyra forskningsetiska principerna. Det finns grundläggande frågor som handlar om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för respondenter som väljer att ställa upp i 

en studie (Bryman, 2011). För svensk forskning finns det fyra principer att utgå från: 

 Informationskravet som handlar om att respondenten måste informeras i ett tidigt skede 

om den aktuella studiens syfte (Bryman, 2011). 

 Samtyckeskravet handlar om att respondenten själv har rätt att välja om hen vill medverka 

i studien (Bryman, 2011). 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om respondenten ska behandlas med stor 

försiktighet och att uppgifter som kan röja en respondents identitet ska förvaras på ett 

oåtkomligt sätt (Bryman, 2011). 

 Nyttjandekravet är den sista av de fyra principerna och handlar om att de insamlade 

uppgifterna endast ska användas till den aktuella studien och förvaras oåtkomligt för 

andra (Bryman, 2011).  

För att säkerställa att de etiska principerna följdes delades ett informationsbrev ut till de tilltänkta 

respondenterna för att förklara studiens syfte. I informationsbrevet fanns det kontaktuppgifter till 

den ansvarige läraren vid Örebro universitet, som kunde svara på frågor samt intyga studiens 
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syfte. Respondenterna valde om de vill medverka eller inte, och därmed uppfylldes 

samtyckeskravet. Deras uppgifter förvarades oåtkomligt för obehöriga och därmed uppfylldes 

även konfidentialitetskravet. När studien avslutades förvarades den insamlade datan oåtkomligt 

för andra, vilket uppfyllde det sista kravet. För att underlätta läsningen utan att bryta mot de 

etiska principerna i intervjuerna kallas respondenterna vid de fiktiva namnen Lisa, Sara och Petra. 

 

 

Resultat  

Underliggande rubriker kommer att behandla den information som samlats in under intervjuerna 

och enkäterna. Upplägget följer bakgrundens rubriker för en logisk struktur. Vi ställer svaren från 

intervjuerna med tjänstemännen mot konsumenternas enkätsvar. I kommande text benämns de 

intervjuade för respondenter och enkätpersonerna för konsumenter. De svarande i tabellerna är 

angivna i antal personer.  

 

Ekologisk mat 

De tre respondenterna är överens om att ekologisk mat är producerad på ett ekologiskt och 

hållbart sätt utan konstgjorda bekämpningsmedel samt att den har en tredjepartscertifiering, som 

till exempel KRAV. Petra anger att det är viktigt att certifieringen sker av en oberoende part. På 

frågan om vad hållbart är svarade Petra att hennes definition utgår från Brundtlandsdefinitionen 

om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

 

Den tydligaste tolkning av begreppet ekologisk mat i enkäterna är att den inte innehåller några 

bekämpningsmedel samt att produktionen och maten är giftfri. Fyra konsumenter tar upp koden 

”Märkning” (Bilaga 5), där tolkningsfrågan lett in på mat med olika certifieringar såsom 

ekologiskt, KRAV eller annan tredjepartscertifiering. Fyra konsumenter tar även upp god 

djurhållning i sina tolkningar. Tre svar ligger under koden ”Produktion” där en konsument har 

svarat: ”mat som produceras enligt satta krav/måttstockar”. Vidare togs kvalitet, miljö och hälsa 

upp (Bilaga 5). En kod fick namnet ”Dilemma” då en respondent svarade ”mat tillverkad utan 

besprutning osv., fast hellre lite sprutat än transporterat runt halva planeten ??”.  

 

På frågan vad som får konsumenterna att handla ekologiskt svarade 14 personer att tillverkningen 
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är den största anledningen. Tio personer angav att produktkvaliteten styrde deras köp av 

ekologisk mat (Figur 1). De fem personer som svarade ”Annat” på frågan motiverade sina svar 

med hälso- och miljöskäl samt renheten i råvaran.  

 

Figur 1. Vad får konsumenter att handla ekologiskt? 

 

Närproducerad mat 

Intervjuerna visar att begreppet närproducerat är svårdefinierat och har olika betydelser beroende 

på vem som tillfrågas. Lisa och Sara menade att det inte gick att definiera termen utifrån 

distansen i mil, utan att det snarare ska vara möjligt att följa produktionskedjan och veta var 

produkten kommer ifrån. Petra anser att närproducerat är något som är tillverkat nära och tar som 

exempel upp ”Bondens egen marknad” som har definitionen att närproducerat är sådant som är 

producerat inom en radie på 25 mil från marknadsplatsen. 

 

På enkätfrågan vad närproducerad mat är för konsumenterna gavs fasta svarsalternativ. Det blev 

ett jämnt resultat på ”Distans i mil” och ”Mat från Värmland” med 14 respondenter på vardera. 

Fyra personer svarade därefter lika på ”Mat från Svealand” och ”Mat från Sverige” (Figur 2).  
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Figur 2. Vad är konsumenters definition på närproducerad mat?  

 

Vi ställde även frågan vad som motiverar konsumenter i Värmland att handla närproducerad mat. 

Här skilde sig svaren från den ekologiska motsvarigheten. Tillverkning och produktkvalitet vägde 

lika med (Figur 3). Tre personer ansåg att priset får dem att handla närproducerat och sju 

personer motiverade sina svar under den öppna frågan ”Annat”. En konsument svarade: ”för att 

värna om den lokala landsbygden och producenterna”. Övriga svar grundades i samhällsnyttan, 

miljön och de minskade transporterna.  
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Figur 3. Vad får konsumenter i Värmland att handla närproducerat? 

 

Willingness to pay  

Respondenterna var överens om att de är villiga att betala betydligt mer för närproducerade och 

ekologiska produkter. Lisa svarade att hon var villig att prioritera det, men påpekade samtidigt att 

det beror på vilken livssituation man befinner sig i och hur mycket pengar man tjänar. Samtidigt 

tar hon upp det faktum att även hos barnfamiljer med begränsad ekonomi finns ett fokus på bättre 

varor, och att det då prioriteras att ge det till barnen. Hon påpekar att i och med att intresset ökar 

för såväl närproducerat som ekologiskt, kan det tack vare ökad efterfrågan på sikt leda till 

billigare priser. Sara anger att hon definitivt är beredd att lägga mer pengar på att köpa 

närproducerad och ekologisk mat, och att det då kan vara en fråga om just prioritering. Hon 

uppger att hon hellre äter bra kött mer sällan, än sämre kött ofta. Det som är viktigt för henne är 

att alltid välja svenskt kött. Petra uppger att hon är villig att göra ett påslag på 20 %, men att det 

då är viktigt att de pengarna går tillbaka till producenten och inte fastnar i handelns mellanled. 

 

I en öppen fråga fick konsumenterna svara på hur mycket mer de är villiga att betala för kött, 

mejeri, grönt och torrvaror. Svaren landade i pris i kronor och procent. Två personer angav att 

priset är oviktigt och andra svarade att de var beredda att betala dubbelt så mycket. Några 

konsumenter var specifika i sina svar och angav 15, 20 och 50 % mer. De som ville ge ett pris i 

kronor satte 89–200 kronor/kg för kött. För mejerivaror angav fler konsumenter att pris är 
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oviktigt. Därefter följer svar på 5–20 kronor mer per liter. En konsument har svarat ”under 

förutsättning att det produceras på ett hållbart sätt och ligger i närområdet, tillräckligt så att 

samtliga led i produktionen överlever”. Konsumenterna var villiga att betala 10–50 % mer för 

mejerivaror. Kategorin grönt följer samma prissättning som både kött och mejeri med en ökning 

på 10–50 %. Även torrvaror följde en liknande prissättning. 

 

Värdeteori 

Respondenterna värderar begreppen närproducerat och ekologiskt snarlikt. De svarade att det är 

viktigt att köpa närproducerade varor från Sverige för att vara med och stötta det svenska 

näringslivet. Men de menade samtidigt att det inte finns något som garanterar att de 

närproducerade varorna är överlägsna. Respondenterna menade att när de köper ekologiska 

produkter är det enklare att veta att varorna producerats på ett bra sätt om de är KRAV-

certifierade. Lisa svarade att egentligen bör man köpa både och, eftersom de uppfyller två skilda 

syften. Sara håller med och säger att det inte finns något som garanterar att närproducerat är 

överlägset bara för att det kommer från Sverige. Hon menar att genom att köpa ekologiskt, och 

helst sådant som är KRAV-märkt, så vet hon vad hon köper i och med de regelverk som finns. 

 

Svaren var även snarlika bland respondenterna på frågan om vad som får dem till att köpa 

närproducerat och ekologiskt. De svarade att de köpte närproducerade varor eftersom det kändes 

bättre. Sara anger att hon köper närproducerade varor för att vara med och stötta de lokala 

verksamheterna. Det handlar även om att minska transporterna från utlandet och på så sätt minska 

miljöpåverkan. De ekologiska varorna väljs ofta eftersom det finns en garanti för att de inte är 

besprutade med miljöfarliga ämnen, har en bättre kvalitet och är mer anpassade efter jorden, 

vilket sammantaget bidrar till ett långsiktigt tänk.  

 

Konsumenterna fick svara på vilket begrepp de värderar högst. 18 personer ansåg att 

närproducerad mat står över ekologisk och andra alternativ. Trots detta svarade 12 personer 

ekologisk mat på frågan. Två personer valde att svara ”Annat”, och den ena konsumenten 

motiverade så här: ”generellt närproducerat, men beror på produkt och vad närproducerat innebär 

i sammanhanget”. Konsument två angav att KRAV-märkt mat är viktigast.  
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Konsumtion och trender 

Respondenterna fick frågan om hur de skulle vilja att butikerna arbetar med de närproducerade 

och ekologiska produkterna. Två respondenter svarade att butikerna blir allt bättre på det, och att 

de stora dagligvarubutikerna numera ofta använder ekologiska produkter som flaggskepp. 

Samtliga respondenter är överens om att butikerna alltmer kommer att anpassa sig till det 

kunderna vill ha, eftersom det är så butikerna överlever. Tydligheten i butikerna kan bli bättre, 

produkterna bör placeras synligare och det bör finnas någon förklaring till vad det är för speciellt 

med produkten. Petra påpekar att det är svårt att i text förklara de mjuka mervärdena som 

tillkommer om kunden köper en närproducerad eller ekologisk produkt. Sara menar att det är 

viktigt att visa upp närproducerade varor genom demonstrationer i butiker. Det kan öka 

medvetenheten hos kunderna och ger dem möjlighet att testa produkterna och ställa frågor.  

 

Respondenterna tillfrågades om hur trenderna sett ut de senaste fem åren. Lisa anser att i och med 

satsningen på matlandsvisionen som togs fram 2008 lades ett stort fokus på närproducerade 

produkter och de ekologiska kom i skymundan. Men nu har det närproducerade hamnat efter, och 

det kan bero på att det är ett så svårdefinierat begrepp. Hon hänvisar till statisk som visar att 

ekologiska produkter idag har ökat med 30–40 %. Även Sara håller med om att det ekologiska är 

på tydlig frammarsch, och att det närproducerade kommer i andra hand. Men hon anser även att i 

och med Smaka på Värmland så finns det ett stort intresse hos en viss grupp människor kring den 

närproducerade maten. Petra menar att det finns prognoser som visar att det blir allt viktigare 

med ursprung och identitet, samt att det är viktigt med schyssta villkor för djur och personal.  

 

Sedan tillfrågades respondenterna om hur de tror att trenden kring närproducerat och ekologiskt 

kommer att se ut under de närmaste fem åren. Lisa tror att intresset kommer att öka för ekologisk 

mat, eftersom människor blir alltmer noggranna med vad de äter. Hon menar också att mat har 

blivit en livsstil som kan spegla vem man är. Vidare tror hon att intresset för den närproducerade 

maten kommer att öka, om det går att hitta en lämplig definition. Hon tror att det kommer att 

landa i om maten kommer från Sverige eller inte. Sara menar att det är svårt att sia om framtiden, 

men hon tror att den kommer att påverkas av vad som händer i världen. Hon hoppas att trenden 

under de kommande åren ska gynna produktionen i Sverige med tanke på medvetenheten kring 

transporterna från utlandet. Petra tror att det kommer att vara en fortsatt efterfrågan på det 
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ekologiska, eftersom det tillsammans med begreppet hållbarhet alltmer genomsyrar debatten. 

Kring närproducerat tror hon att om man utgår från den definition hon tycker är lämplig, att ha 

direktkontakt med producenten, så kommer trenden att hålla i sig och växa sig starkare. Hon tar 

upp det faktum att millenier (unga människor som växer upp under 2000-talet) idag inte vill 

handla sin mat i stora dagligvarubutiker, utan att de istället söker småskalighet och vill kunna 

spåra produktionskedjan bakåt.  

 

När det gäller konsumenternas svar på frågan – ”hur tror du att trenden kring närproducerad och 

ekologisk mat kommer se ut under de närmste fem åren?” – valde fyra personer att inte svara. Av 

de 28 personer som svarade var det 22 som tror att efterfrågan kommer att öka. En konsument 

skriver: ”man vill kunna läsa var produkter kommer ifrån mer specifikt och man bryr sig om det 

lilla jordbruket.”. En annan konsument svarade: ”förhoppningsvis kommer kravmärkt/ekologisk 

mat bara att kallas mat. För det är egentligen normalt. Så kan mat som innehåller mer 

bekämpningsmedel och kemikalier kallas för "mat som innehåller bekämpningsmedel el dyl.”.  

Två av konsumenterna ser inga förändringar men flertalet ser en ökad attraktivitet.  

 

Matlandet Värmland 

När frågan kom till hur respondenterna tror att de värmländska företagens ekonomi har påverkats 

var svaren blandade. Lisa konstaterade att hon inte visste och helst inte ville spekulera, men tror 

att tack vare uppmärksamheten kring närproducerad och ekologisk mat, så borde även ekonomin 

ha förbättrats. Hon påpekar noga att detta är hennes egna tankar och att det säkerligen finns de 

som är mer insatta. Sara tror att ekonomin har blivit bättre, men samtidigt påpekar hon att det 

troligtvis ser olika ut beroende på vem det handlar om då det är en tuff bransch. Petra är mer 

insatt och ser att det finns ett intresse bland unga som har ett entreprenöriellt tänkande att gå in i 

branschen. De tänker på ett annat sätt utifrån ett kundperspektiv, och utifrån det produceras varor 

som kunderna efterfrågar. Hon tror att det finns ett tomrum att fylla på den värmländska 

marknaden, eftersom det finns plats för fler företagare att ägna sig åt nytänkande och att sälja 

sina egna varor istället för att leverera dem till butiker. 

 

Enbart åtta konsumenter ansåg att butikerna gjorde ett bra arbete med ekologiska och 

närproducerade varor. 20 konsumenter ansåg att butikerna kunde arbeta mer med närproducerad 
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och ekologisk mat. Tre personer svarade att utbudet borde bli bättre varav en person uttryckte sig: 

”större utbud av just dessa produkter, våga ta bort skitalternativ som enbart finns där för det låga 

priset. Det ska vara lätt att välja rätt, och att äta oxfilé fem dagar i veckan är ingen rättighet”. Till 

förslagen hörde även tydligare produktexponering och mer information om varför konsumenterna 

måste betala mer. En konsument har uttryckt att butikerna fortfarande ser produkterna ur fel 

synvinkel och skriver: ”se ekologiska varor som ordinarie sortiment, ej komplement”. Ytterligare 

ett förslag är att butikerna kan bojkotta vissa märken som produceras i andra länder. 

 

 

Resultatdiskussion 

Under denna rubrik ställer vi resultatet av intervjuerna och enkäterna mot den teoretiska 

bakgrunden, i syfte att därefter föra en diskussion.  

 

Ekologiskt 

Enligt intervjuerna och enkäterna är ekologisk mat det begrepp som har den klaraste definitionen 

och som de flesta känner till. Konsumenterna och respondenterna motiverar det med att ekologisk 

mat inte innehåller några bekämpningsmedel samt att produktionen och maten är giftfri vilket 

överensstämmer med definitionen. På Svenska Livsmedelsverkets (2015) hemsida definieras det 

som råvaror där konstgjorda, kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudet i 

tillverkningen. Respondenterna är överens om att det är produkter som är producerade på ett 

hållbart sätt, vilket är i linje med definitionen. Dock tillägger de att det ska finnas en 

tredjepartscertifiering, exempelvis KRAV. Märkningen ställer hårdare krav i Sverige på bland 

annat djurhållning och tillverkning, vilket kan ge en extra trygghet för de som handlar (KRAV, 

2015a). Utfallet visar ett svenskt resultat och det kan se annorlunda ut i andra länder. Resultatet 

kan även vara ett led i den etiska konsumtionen där djurhållning är ett motiv som Downed et al. 

(2013) diskuterar. Att begreppet är enkelt att definiera kan bero på att det har funnits länge och 

marknadsförts flitigt. Idag har de flesta butiker ett rikt utbud av ekologiska produkter. 

 

Närproducerat 

Närproducerad mat kan både komma från närområdet men även från hela Sverige (Lokal- och 

närproducerat, 2013). Många förväxlar fortfarande närproducerad mat med ekologisk (KRAV, 
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2015b). Varken intervjuerna eller enkäterna ger en sammanhållen tolkning av begreppen. 

Intervjuerna visade att det inte handlar om geografi utan snarare om att kunna följa 

produktionskedjan. En av respondenterna tolkar dock begreppet som att maten ska komma från 

närområdet, för henne inom 25 mil. Det är samma krav som Bondens egen marknad ställer på 

sina utställare (u.å). Konsumenterna fick fasta svarsalternativ vilket resulterade i ett jämnt resultat 

mellan “Distans i mil” och ”Mat från Värmland”. Svaren överensstämmer med Jordbruksverkets 

konsumentundersökningar (2010). Frågan är om beteckningen närproducerat i sig är ledande och 

bör omdefinieras, eller om det kan ses som en tredjepartscertifiering av ett större begrepp där 

förslagsvis spårbar mat ingår.  

 

Svaren från konsumenterna är snarlika den ena respondentens svar gällande tolkningen. De ser 

hellre att det istället kallas för lokalproducerat, eftersom det då går att härröra till området där 

man bor. Att begreppet istället borde riktas mot att kunna följa produktionskedjan är något som 

bekräftas i enkäterna, då majoriteten svarar att ”Tillverkning” och ”Produktkvalitet” är det som 

motiverar till att handla närproducerat. Då en av konsumenterna har svarat ”för att värna om den 

lokala landsbygden och producenterna”, så kan förslagsvis begreppet lokalproducerat vara 

enklare att tolka. Svaren går delvis ifrån Cranfield et al.;s (2012) studie som tolkar närproducerad 

mat utifrån var den återfinns, exempelvis på matmarknader. Svaren från studien kan bero på att 

den är utförd i USA. 

  

Konsumtion och värderingar 

Det närproducerade begreppet påverkar köpbeteenden mer än det ekologiska (Tobler et al., 

2011). Vår studie stödjer forskningen då fler värderar närproducerad mat framför ekologisk, men 

visar också ett dilemma. Respondenterna menade att det är viktigt att köpa närproducerat för att 

gynna det svenska näringslivet, men menar samtidigt att det inte finns något som garanterar att de 

svenska produkterna är bättre än andra. En anledning skulle kunna vara det faktum att svenska 

växthusodlade grönsaker påverkar klimatet mer än utländska friodlade grönsaker (Natur och 

Miljö, 2016). Mot bakgrund av det sistnämnda kan man förstå det bristande förtroendet för 

livsmedelsindustrin som Hoffmann et al., (2014) påpekar. Cranfield et al. (2012) menar att 

fördelarna med närproducerad mat är ekonomisk och social rättvisa. Respondenterna och 

konsumenterna menar att de vill betala mer så länge pengarna går direkt till producenterna.  



26 

 

 

Att fundera över kan vara konsumenternas motiv till att handla närproducerat och ekologiskt. 

Främsta anledningen till att handla ekologiskt var tillverkningen, följt av produktkvalitén. 

Motiven vägde därefter lika på frågan om närproducerad mat. Både respondenterna och 

konsumenterna är överens om att närproducerad mat framför allt handlar om att kunna följa 

produktionskedjan. Svaren skiljer sig från Tobler et al. (2011) där det främsta motivet för att 

handla närproducerad mat är att den upplevs som färskare på grund av kortare transporter. Här är 

det inte konstaterat om studien visar den spårbarhet som respondenterna anser är viktig. Eftersom 

studien är utförd i Schweiz kan krav och tolkningar på närproducerat skilja sig åt. Tolkningen kan 

återigen visa att det närproducerade begreppet inte är definierat (ibid.). Hoffmann et. al (2014) 

menar att motiven för ekologisk inhandling ligger under faktorerna hälsa, miljö och smak, vilket 

skiljer sig från konsumenternas svar där tillverkningen kommer i första hand. Närproducerat och 

ekologiskt berör bägge produktionen, vilket kan vara en bidragande orsak till att begreppen 

ständigt blandas ihop (KRAV, 2015b). 

 

Willingness to pay 

Det som styr konsumenternas inköp är enligt forskarna bland annat hälsa, pris, sensoriskt tilltal 

och tillfälle (Tobler et al., 2011). Respondenterna uppger att de är villiga att betala betydligt mer 

för ekologisk och närproducerad mat och anser att begreppen kompletterar varandra. Petra uppger 

att hon är villig att betala upp till 20 % mer, men påpekar då att vinsten måste hamna direkt hos 

producenterna. Det ser hon som viktigt, eftersom det inte gynnar producenterna om vinsten 

hamnar i handelns mellanled. Lisa anser att det handlar om en prioritering, att hellre lägga mer 

pengar på bra varor. Sara uppger att hon hellre äter hållbar mat vid valda tillfällen och är då 

beredd att betala mer. Samtidigt säger hon att det viktigaste är att köttet alltid kommer från 

Sverige, eftersom djuren har behandlats på ett bra sätt och har tagits väl om hand vilket återigen 

skulle kunna ses som en del i den etiska konsumtionen som Downed et al. (2013) tar upp. Detta 

skulle även kunna ses som ett led i den ökade medvetenheten om köttets klimatbelastning som 

Naturvårdsverket (2008) diskuterar. Konsumenternas svar på frågan var att de var villiga att 

betala 15–50 % mer, vilket avsevärt överstiger vad som framkom i en färsk studie från USA 

(Remar et al., 2016). Konsumenternas svar på hur mycket mer de vill betala överensstämmer med 

respondenternas. Detta kan visa att man är mån om att bevara den svenska landsbygden. 
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Prioriteringar ses som en viktig faktor vid köp av hållbara varor. Eftersom den närproducerade 

maten är förhållandevis dyr, menar respondenterna att de prioriterar den vid vissa tillfällen. 

Konsumenternas betalningsvilja styrs av hur insatta de är i matens produktionsvillkor och 

beskaffenhet, samt vilka preferenser de har (Remar et al., 2016). Då produktionen är ledande för 

respondenter och konsumenter kan detta ligga i linje med tidigare forskning. Statistik visar att 

köttkonsumtionen är stark på marknaden (Jordbruksverket, 2016) och vår studie visar 

konsumenternas preferenser för kött. Detta kan återigen härledas till etisk konsumtion som 

diskuterats ovan. Ökade demonstrationer av hållbar mat i butik och förklaring av de mjuka 

mervärdena, kan på sikt öka kundernas preferenser och därmed försäljningen.  

 

Framtiden 

UNEP bildades av FN 1972 och har sedan dess arbetat med ekologisk hållbarhet (FN, u.å). Att 

definitionen här över 40 år gammal kan vara en av anledningarna till att respondenterna och 

konsumenterna hade lättast att definiera begreppet ekologisk mat. Eskil Erlandsson, Sveriges 

dåvarande jordbruksminister, tog år 2008 fram visionen om Sverige som det nya matlandet 

(Hushållningssällskapet, 2016). Det var först då närproducerad mat hamnade i fokus och 

ekologisk mat kom i skymundan, menade Lisa. Sara berättar att matmarknaden ”Smaka på 

Värmland” arrangeras varje år och har ökat från 7 000 till 17 000 besökare sedan starten 2011. 

Enligt Hushållningssällskapet (2016) har intresset ökat avsevärt och bidragit till fler 

matproducenter i Värmland. Även Bondens egen marknad (u.å) kan ses som en bidragande 

faktor. Resultatet visar att kvalitet och att det inte finns mellanled i handeln är viktigt, vilket kan 

kopplas tillbaka till ledorden för Bondens egen marknad. Intresset för närproducerad mat har ökat 

markant genom matmarknader där produkterna direkt exponeras och information utbyts. Detta 

kan ses som ett gott exempel för butiker att följa, då det kan leda till ökad försäljning. Som stöd 

för argumentet nämner konsumenterna att de vill se mer information i butikerna om varför de ska 

betala mer.  

 

Ju mer företag marknadsför sitt miljötänk, desto mer säljer de. Och ju mer kunskap 

konsumenterna har om gröna varor, desto mer ansvarstagande upplever de att företaget är 

(Chekima et al., 2016). Detta kan ses som ett argument till varför butikerna bör arbeta mer med 
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information. Lisa menar att ökat intresse för närproducerat leder till mer försäljning, vilket i 

längden kan bidra till lägre priser. Detta bör främst vara ett starkt argument för att fler ska kunna 

handla hållbara produkter vilket alla inte har råd med idag. Lisa menade att detta idag styrs av 

vilken livssituation man befinner sig i. Hon tycker att butikerna måste anpassa sig mer för att 

överleva i framtiden. Även enkäterna visar tydliga svar på att butikerna kan arbeta mer med 

hållbara varor och information. Konsumenterna påpekar att butiker idag har en felaktig syn på 

hållbar mat, då det egentligen borde ses som vanlig mat istället för ett komplement. Detta skulle 

kunna ligga i linje med Brundtlandskommissionens definition: ”En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-fakta, 2012).  

 

 

Metod- och materialdiskussion  

Material 

Vissa källor som har använts i undersökningen är äldre än år 2010. Det skulle kunna innebära att 

de inte är tillräckligt uppdaterade då mycket har hänt sedan dess. De vetenskapliga artiklar som 

har använts för studiens syfte har alla varit relativt nyutgivna, år 2011 och framåt. De känns 

därmed aktuella och säkra för syftet. 

 

Utgångspunkten för studien var en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. De kvalitativa 

intervjuerna utgick från Brymans (2011) exempel. Det fanns tydliga instruktioner om hur 

intervjuerna skulle genomföras och hur materialet skulle bearbetas och analyseras. I den 

kvantitativa studien uppstod ett problem eftersom enkäten distribuerades via Facebook. Boken 

”Samhällsvetenskapliga metoder” (2011) är inte uppdaterad vad gäller de senaste årens digitala 

utveckling. Användningen av en webbsurvey låg utanför kvantitativ metod och fanns inte 

definierad. Boken är bra och informativ, men eftersom vi kände att det saknades uppdaterad 

information hos Bryman (2011), kompletterades studien med annan metodlitteratur.  

 

Anledningen till att enkäten distribuerades via Facebook var för att nå ut till så många 

värmlänningar som möjligt och detta ansågs vara det bästa alternativet eftersom vi utgick från att 

det skulle generera fler svarande i olika åldrar. Tanken var också att de svarande skulle vara 
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konsumenter utan några direkta förkunskaper. Problemet blev att överraskande många hade 

förkunskaper i ämnet, vilket gjorde att de fasta svarsalternativen ifrågasattes. En reflektion i 

efterhand visar att Facebook är svårt att använda eftersom det inte finns någon kontroll över vem 

som svarar. Men det är samtidigt bra eftersom det går att nå ut till många personer i ett stort 

geografiskt område utan att tränga sig på.  

 

Pilotstudien 

Pilotstudien av enkäten genomfördes på konsumenter utan tidigare kunskap, eftersom tanken var 

att enkäten skulle distribueras till den målgruppen. Pilotstudien fungerade bra, konsumenterna 

förstod frågorna och feedbacken ledde till möjligheten att kunna omformulera svarsalternativen. 

Genom att följa Brymans (2011) exempel med att använda ett motsvarande frågeschema 

fungerade pilotstudien bra. Att pilotstudien genomfördes på denna målgrupp kan ha påverkat 

resultatet, då den skulle ha utförts på en bredare målgrupp för att få mer och tydligare feedback. 

Den feedback som gavs av branschmänniskor i efterhand, är att det borde ha funnits fler 

möjligheter att skriva på fri hand. Fördelen med de fasta svarsalternativen var enkelheten att 

analysera svaren. Pilotstudien visade att vanliga konsumenter definierar närproducerat efter 

geografiskt avstånd. Frågan blev då hur stort detta är. Eftersom intervjun skulle genomföras med 

branschmänniskor var det också de som fick svara på pilotstudien. Anledningen till det var att få 

en tydlig bild av hur respondenterna skulle förstå frågorna, samt att de skulle vara tydliga nog för 

att få diskuterande svar och inte endast ja och nej. Pilotstudien resulterade i bra och tydliga 

frågor.  

 

Enkät 

Enkäten fungerade till största del bra, men antalet svarande var längre än förväntat. Det kan bero 

på att den enbart riktades mot värmländska konsumenter. Fördelen med antalet svarande är att 

materialet är överskådligt och går att analysera på djupet. Det leder till att det inte blev några 

problem med att använda de öppna frågorna, eftersom det inte blev så stort material att analysera 

och tolka. En annan idé var från början att dela ut enkäter i matbutiker för att enklare kunna styra 

urvalet. Nackdelen med det är att de flesta som handlar har bråttom och inte har tid att svara på 

en enkät, vilket kunde ha lett till att endast en viss målgrupp svarade. Om enkäterna hade delats 

ut i matbutiker så hade fördelen varit att kunna styra vilka som svarade och se till att det blev en 
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jämnare åldersfördelning. Detta kan vara relevant för vidare studier där ålderskategorier tas med i 

analysen. I enkäten gavs de svarande endast möjligheten att välja om de var kvinna eller man. I 

efterhand borde alternativet ”hen” funnits med, eftersom det finns individer som inte identifierar 

sig som kvinna eller man.  

 

Intervju 

Intervjuerna fungerade i stort sett bra. Eftersom respondenterna var insatta i ämnet och hade fått 

en kopia på frågorna så var de väl förberedda och kom med övertänkta svar och synpunkter. Vi 

fick då ta del av den mjuka data som Patel et al. (2011) menar är väsentlig. Genom 

informationsbrevet blev respondenterna införstådda i studiens syfte, vilket Fägerborg (2011) 

anser är viktigt. En öppen intervju leder lätt till att konversationen kan komma in på frågor som 

inte är relevanta. Anledningen är att det är ett så pass brett och aktuellt ämne att det finns mycket 

att diskutera som går utanför de specifika frågorna. Utan fasta hållpunkter i begreppen 

närproducerat och ekologiskt, hade intervjun blivit längre och transkriberingen tagit längre tid.  

 

Valet av intervjupersoner blev kvinnor som arbetar i branschen. Valet blev en person som arbetar 

statligt för att få den officiella bilden av hur det ser ut, och två som arbetar med EU-projektet 

”Matregionen Värmland 2015–2017”. Åldern på respondenterna var 40–60 år, vilket var ett bra 

åldersspann eftersom de då har erfarenhet kring de senaste årens diskussion. I efterhand har det 

diskuterats om en respondent skulle ha varit manlig, för att få andra aspekter på begreppen 

ekologiskt och närproducerat. Men eftersom könsaspekten på arbetet tagits bort, ansågs det inte 

finnas behov av att göra ytterligare intervjuer. Könsaspekten togs bort eftersom den inte kändes 

relevant för studiens syfte.    

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studiens genomförande har efter mindre justeringar fungerat bra. Ett informationsbrev lämnades 

ut före intervjuerna (Bilaga 2). I transkriberingen kunde man utan svårigheter få reda på vilka 

respondenterna var, så det anpassades efter de etiska kraven. Efter halvtidsseminariet krävdes 

ytterligare anonymisering av respondenterna då den angivna åldern ansågs ledande. 

Respondenterna gavs fiktiva namn i texten vilket underlättade läsningen. Tanken var att studera 
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skillnader mellan ålder och kön i enkäterna, men det togs senare bort. Beslutet resulterade i total 

anonymisering och fungerade bra då ålder och kön heller inte ansågs relevant för studien. 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Nedan följer en kort diskussion om hur de forskningsetiska principerna har följts. 

 

Intervju 

De tre respondenterna blev i ett tidigt skede tillfrågade om de ville delta i en intervju. Först 

tillfrågades de via telefon, där syftet tydligt förklarades och att deras identiteter skulle förbli 

anonyma. När respondenterna svarat ja beslöts att frågorna skulle skickas via mail för att ge dem 

tid att ytterligare en gång läsa igenom och godkänna sin medverkan. Därefter bestämdes en tid 

och plats för intervjuerna. Dessa startade med information om de fyra forskningsetiska 

principerna, och att de skulle följas. Det gavs även ett löfte om att respondenterna skulle få ta del 

av materialet innan det lämnades in för slutgiltig granskning. Detta innebär att de fyra principerna 

har följts i enlighet med Bryman (2011).  

 

Enkät  

Innan konsumenterna fick svara på enkäten fanns en kort beskrivning om studiens syfte vilket 

överensstämmer med informationskravet. Samtyckeskravet har följts då konsumenterna frivilligt 

svarat på enkäten. Då den inte lagt vikt vid personlig information så kan inte konsumenternas 

identiteter avslöjas. Efter insamlingen och analyseringen utelämnades även ålder och kön. Svaren 

förvaras oåtkomligt hos uppsatsens författare och har enbart använts i denna studie vilket följer 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 

Slutsatser  

Ekologiskt är det begrepp som är enklast att definiera. Trots detta är närproducerat det begrepp 

som värmländska konsumenter värderar högst. Undersökningen visar att begreppet närproducerat 

är missvisande och istället bör kallas lokalproducerat eller ges en definition som beskriver 

spårbarheten i produktionskedjan. De värmländska konsumenterna är villiga att betala 15–50 % 

mer för hållbar mat om den säkerställer produktionens överlevnad och att vinsten inte fastnar i 
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mellanhänder. I undersökningen står produktkategorin kött ut, vilket styrs av konsumenternas 

medvetenhet av god djurhållning, etisk konsumtion och dess klimatpåverkan. Butiker har idag sin 

egen syn på hållbar mat och 20 konsumenter ansåg att butikerna kan göra ett bättre arbete kring 

begreppen. De senare menar att hållbar mat ska sluta ses som ett komplement och att mer 

information och exponering bör finnas i butikshyllorna. Etisk kunskap är en del av ämnet 

Måltidskunskap och värdskap, där även forskningsområdet hälsosam, säker och hållbar måltid 

ingår. Denna studie ska kunna bidra till en ökad förståelse för vad som motiverar hållbara köp av 

ekologiska och närproducerade produkter. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Syftet med studien var att visa hur värmländska konsumenter värderar begreppen närproducerat 

och ekologiskt. Denna studie kan bidra med information om alternativa tolkningar till begreppet 

närproducerat. Studien har pekat på olika definitioner på närproducerat, vilket skulle kunna 

användas för att ta fram en officiell definition. Det finns även praktisk information om hur 

butiker skulle kunna arbeta med närproducerade och ekologiska produkter, bland annat genom 

exponering och ökad information om dem. Uppsatsen visar även i viss mån att butikerna behöver 

utveckla sin syn på hållbar mat. Uppsatsen kan även ha relevans för restaurangbranschen genom 

att öka medvetenheten kring etisk konsumtion och dess efterfrågan.  

 

Ytterligare forskning kan behövas för att ta reda på vilket begrepp som är starkast idag, och hur 

branschen kan göra för att begreppen ska bli lika starka. En grupp att intervjua i kommande 

studier bör vara handelns företrädare som kan ge sin syn på positiva och negativa erfarenheter av 

att sälja denna typ av produkter. Eftersom studien endast fokuserat på Värmland kan det vara bra 

att i framtiden göra en studie som fokuserar på hela Sverige för att få mer omfattande data. 

Vidare är det även intressant att forska på den etiska konsumtionens innebörd i Sverige för att 

öka förståelsen för olika motiveringar till inköp. Detta skulle i sin tur kunna bidra till ökad 

kunskap inom ämnet Måltidskunskap och värdskap för vidare utveckling av hållbara måltider.  
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Bilaga 2 – informationsbrev 

Informationsbrev om examensarbetet 

Närproducerat kontra ekologiskt – vilket begrepp värderar konsumenter 

högst? 

Vi är två studenter som läser programmen Hotell & Värdskap samt Sommelier & Måltidskreatör 

på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Vi skriver ett examensarbete om begreppen 

närproducerat och ekologiskt där syftet är att få en vidare förståelse kring hur konsumenter 

värderar begreppen när de handlar i butik.  

Examensarbetets bakgrund 

På Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan studeras ämnet Måltidskunskap & Värdskap 

som grundar sig i yrkesverksamheter kopplade till branschen. Att studera konsumenttrender är 

högst relevant för att få en djupare förståelse kring mat, både produktion och konsumtion. Då vi 

söker konsumenters kunskap och åsikter genomför vi en intervjustudie som hjälper oss att uppnå 

syftet. Intervjuerna anonymiseras och all information kommer att hanteras och förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Informationen kommer enbart användas i denna studie.  

 

Vi tackar er för att ni tar er tid att besvara våra frågor i syfte att stödja vår undersökning.  

 

Kontaktuppgifter:     Handledare: 

Anna Danielsson,     Wilhelm Tham, 

a.landstrom@live.se,     listeria@telia.se 

+46 722 12 72 51  

Martina Holmberg,     Kursansvarig: 

holmberg.martina@hotmail.se,   Åsa Öström, 

+46 739 57 39 69    asa.ostrom@oru.se, 

019-30 20 11 
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Bilaga 3 – enkätfrågor 

Enkätfrågor 

Kön: Kvinna  Man 

Ålder: 18-30  31-50  51-70  70 + 

 

1. Vad är närproducerad mat för dig? 

- Distans i mil 

- Kommer från Värmland 

- Kommer från Svealand 

- Kommer från Sverige 

2. Vad är ekologisk mat för dig? 

- Öppen fråga: 

3. Vilket av begreppen värderar ni högst? 

- Närproducerat 

- Ekologiskt 

- Annat 

4. Vad får dig att handla ekologiskt? 

- Pris 

- Tillverkning 

- Produktkvalitet 

- Annat 

5. Vad får dig att handla närproducerat? 

- Pris 

- Tillverkning 

- Produktkvalitet 

- Annat 

6. Hur mycket mer är ni villiga att betala för varje produktgrupp? 

- Kött: 

- Mejeri: 

- Grönt: 

- Torrvaror: 

7. Hur anser du att butikerna arbetar med närproducerade och ekologiska varor idag? 

- Bra 



 

 

- Vet ej 

- Kan förbättras 

- Ange hur det kan förbättras 

8. Hur tror du att trenden kring närproducerad och ekologisk mat kommer se ut under de       

närmaste fem åren? 

- Öppen fråga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

Vad är närproducerat för dig?  

- Handlar det om distans, region eller något annat? 

Vad är ekologiskt för dig? 

- Handlar det om odlingssätt, klimatförändringar, miljöpåverkan? 

Hur värderar ni begreppen?  

- Är det viktigt att köpa varor som är närproducerade? Är det viktigt med ekologiska 

varor? Varför värderar ni det ena olika än det andra? 

Vad får er att köpa respektive produkt?  

- Handlar det om pris, hur produktionen gått till, miljöförstöring?  

Hur mycket mer än ni villiga att betala för varje produktkategori? 

- Är ni villiga att betala ett högre pris när ni vet vart varan kommer ifrån? Skiljer det sig 

mellan åt mellan kött, grönsaker och mejeriprodukter?  

Finns det någon produktkategori som ni anser är viktigare än någon annan? Är det viktigare att 

betala mer för kött än för mejeri? 

Hur skulle ni vilja se att butikerna arbetar med produkterna?  

- Är det bra som det är nu eller kan de fokusera mer på produktplaceringar? Hur arbetar 

butikerna idag med de två kategorierna? Finns det något som kan förändras? 

Produktplacering, information, pris mm. 

Upplever ni matvaruprodukter som fräschare när de inte har åkt långt? 

- Är produkterna bättre om de har transporterats en kortare sträcka eller om ni vet vart 

produkterna kommer från? 

Hur har trenderna kring närproducerat och ekologiskt sett ut under de senaste fem åren? 

- Har det blivit mer populärt? Har ni sett en ökad efterfrågan? Känner ni att det saknas i 

någon produktkategori? 

Hur har ekonomin bland värmländska företag vuxit i och med trenden kring närproducerat och 

ekologiskt?  

- Har något hänt eller står det stilla? Upplever ni det är fler företag som vågar satsa?  

Hur tror ni att det kommer att bli de närmaste fem åren? 

- Kommer trenden fortsätta att öka eller kommer den att stagnera?   

 



 

 

Bilaga 5 – Kodning av begreppet ekologiskt.  

Bra! Känsla 

Odlat/ uppfött utan farliga/ohälsosamma 

bekämpningsmedel/foder 

Utan bekämpningsmedel. Hälsa. 

Reglerad produktion. Liten användning av 

kemikalier. Miljövänligt. Låg 

bränsleförbrukning. Miljövänliga transporter 

och grödor 

Miljövänligt. Produktion. Transport. 

Renare mat. Mat som förhoppningsfullt är 

producerat med så lite 

bekämpningsmedel/skadliga kemikalier som 

möjligt. Mat som ger så lite negativa 

konsekvenser för människor, djur och natur 

som möjligt. 

Upplevelse. Utan bekämpningsmedel. 

Djurhållning. 

mat från producenter som genom bland annat 

giftfri produktion uppfyller kraven för 

ekologiska certifikat 

Giftfritt. Märkt. 

Där t.ex. boskap har fått en schysst uppväxt 

innan slakt 

Djurhållning 

Rent, utan besprutning, bra för hälsan och 

miljön 

Utan bekämpningsmedel. Hälsa. 

Tillverkat med naturliga råvaror och utan 

bekämpningsmedel 

Naturligt. Utan bekämpningsmedel. 

Producerad på bra sätt(dvs att det är lite 

oklart). 

Produktion 

Fri från rester av konstgjorda gödnings- och 

bekämpningsmedel 

Fri från konstgjorda ämnen. 

Producerad utan gifter Giftfritt. 

Giftfri mat Giftfritt 

Ej besprutat Utan bekämpningsmedel. 

Utan besprutning och tillsatta, onaturliga 

medel  

Utan bekämpningsmedel. Naturligt. 

Odlat utan gifter, djurfoder utan antibiotika Giftfritt. 

Ekologisk mat Märkt 

Mat tillverkad utan besprutning osv, fast 

hellre lite sprutat än transporterat runt halva 

planeten ?? 

Utan bekämpningsmedel. Dilemma? 

Att den är odlad utan kemiska 

bekämpningsmedel 

Utan bekämpningsmedel. 

Krav märkt eller någon annan märkning Märkt. 

Grönt Grönt 

Mindre kemikaliebesprutat Mindre gifter. 



 

 

Kravgodkänd Märkt 

Minimalt/inga bekämpningsmedel, sund 

djurhållning utan antibiotika, frigående höns 

Utan bekämpningsmedel. Djurhållning. 

Hyffsat närproducerat, och bra skötsel om det 

är djur 

Närproducerad. Djurhållning. 

Mat som är producerad i närheten där jaha bor  Närproducerat. 

Mat som till största del är gjort på råvaror som 

är odlade utan bekämpningsmedel. 

Utan bekämpningsmedel. 

Mat som produceras enligt satta 

krav/måttstockar 

Produktion 

Ej besprutad Utan bekämpningsmedel. 

Mat som är producerad på ett bra sätt utan 

onödiga gifter 

Gifter. 

 

Koder 

1. Positivt. 

2. Utan bekämpningsmedel.  

3. Hälsa.  

4. Produktion. 

5. Få kemikalier. 

6. Miljövänligt. 

7. Transport. 

8. Kvalitet. 

9. Få konsekvenser. 

10. Giftfritt. 

11. Märkning. 

12. Djurhållning. 

13. Bra råvaror. 

14. Dilemma 

15. Grönt 

16. Närproducerad.  

Antal 

1. 1 person 

2. 12 personer 

3. 2 personer 

4. 3 personer 

5. 2 personer 

6. 2 personer.  

7. 1 person 

8. 2 personer 



 

 

9. 1 person 

10. 5 personer 

11. 4 personer 

12. 4 personer 

13. 1 person 

14. 1 person 

15. 1 person 

16. 2 personer.  


