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Sammanfattning
Det finns många olika anledningar till varför konsumenter köper närproducerat
livsmedel. Vissa konsumenter köper närproducerat för att livsmedlet producerats i
närheten där de bor medan andra köper närproducerat för att de anser att livsmedlet
har producerats på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Vissa konsumenter köper
närproducerat för att det smakar bättre eller att de anser att det håller en högre
kvalitet än andra livsmedel.
Syftet med denna förstudie är att undersöka vilken relation och attityd
gymnasieelever i Polhemsskolan i Gävle har till närproducerad mat, samt vilken
attityd de har till förpackningar för närproducerad mat. Man vill även undersöka hur
närproducenter i Gävleborgs län jobbar idag med marknadskommunikation och
förpackningsdesign.
För att genomföra denna förstudie har en kvantitativ studie använts. Den
kvantitativa studien baseras på två stycken enkätundersökningar som gymnasieelever
i Polhemsskolan i Gävle och närproducenter i Gävleborgs län fått ta del av.
Enkäterna behandlade samtliga teoriområden. Teorikapitlet inleds med en
bakgrundsbeskrivning om MatVärden som är en förening som arbetar för att
Gävleborgs invånare men även besökare ska kunna ta del av den mat och dryck som
produceras i Gävleborg. Därefter beskrivs Livsmedelsstrategin 2017, om
närproducerat livsmedel, konsumenternas efterfrågan, förpackningsdesign och
marknadskommunikation. Varje del har en koppling till studiens syfte som ska ligga
till grund för slutsatsen.
I empirin presenteras det material som samlats in i samband med den kvantitativa
enkätundersökningen.
Man har sett att det finns en kunskapsbrist bland gymnasieelever om närproducerat
livsmedel. Det framkommer också i resultatet att de anser att en färgad och mer
rolig förpackning attraherar mer än en vanlig och enkelfärgad.
Närproducenter har idag svårt att ta sig ända ut till butik eftersom att det brister i
både kunskap och kommunikation. De har begränsade förutsättningar att jobba i
enlighet med de traditionella modeller som finns och har påvisat ett intresse för att
öka sin försäljning och nå ända ut till butik.
Nyckelord: Lokalproducerat, livsmedelstrender, förpackningsdesign,
matförsörjningskedja och marknadsföring.
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Abstract
There are many different reasons why consumers buy locally produced foods. Some
consumers buy locally produced food nearby, while others buy after-production
because they consider that the food has been produced in an environmentally and
climate-friendly way. Some consumers buy after-production because it tastes better
or that they consider it to be of a higher quality than other foods.
The purpose of this pilot study is to investigate the relationship and attitude to food
that is produced locally, and the attitude they attach to packaging for local food of
high school students in Polhem school in Gävle. Also, investigate how local
manufacturers in Gävleborg County work today with market communication and
packaging design.
To carry out this study, a quantitative study has been used. The quantitative study is
based on two surveys conducted by high school students at the Polhem School in
Gävle and local producers in Gävleborg County.
The questionnaires cover all the theory areas. The theory chapter begins with a
background description about MatVärden, an association that works for Gävleborg
residents, but also visitors to be able to share the food and drink produced in
Gävleborg. Next, the Foodstuffs Strategy 2017 describes food production,
consumer demand, packaging design and marketing communications. Each part has
a connection with the purpose of the study that will be the basis for the conclusion.
The empirical material presents the material collected about the quantitative
questionnaire survey.
It has been observed that there is a lack of knowledge among high school students
about food produced locally. It also appears in the result that they consider that a
colored and more fun packaging attracts more than one ordinary and single-colored.
Local producers have a hard time reaching out to the stores today because they lack
knowledge and communication. They have limited opportunities to work per the
traditional models that exist and have shown an interest in increasing their sales and
reaching out to the stores.
Keyword: Local food, food trends, packaging design, food supply chain and
marketing.
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1 Inledning
Denna förstudie ska ligga till grund för fortsatt forskning inom området ”Kan
förpackning och förpackningsdesign användas som ett verktyg för tillväxt för
närproducerad mat i Gävleborg?”.
1.1 Bakgrund

När man talar om att öka livsmedelsproduktionen i länet så finns det organisationer
som aktivt jobbar mot målet att öka tillväxten bland närproducenter.
Just nu finns det en färsk livsmedelsstrategi från 2017 som säger att det är viktigt att
vi blir mer självförsörjande på livsmedel. (Regeringen, 2017) Därför är det
intressant att titta på detta för att se hur närproducenter arbetar för att både främja
ökad efterfråga på närproducerat livsmedel och hur man kan öka tillgängligheten.
Samtidigt genom att undersöka vilken relation och attityd gymnasieelever i Gävle
har till närproducerad mat så kan man lättare tillgodose behoven i framtiden.
Genom att få en överblick om gymnasieelevernas attityd till förpackningar för
närproducerad mat kan man tillsammans med närproducenterna skapa ett
nätverk/system som kan bidra till ökad försäljning.
1.2 Problemformulering

Ett ökat intresse av närodlat har visats av konsumenter, men det räcker inte för att
det ska gynna vår miljö och våra närproducenter.
Konsumenters val av livsmedel påverkas av många olika faktorer såsom smak, hälsa,
pris och tillgänglighet. Dessa faktorer har visat sig vara viktigare än de miljömässiga
aspekterna. (Mäkiniemi & Vainio, 2014; Dimitri & Rogus, 2014; Kearney, 2010)
Konsumenternas relation, attityd och kunskap om närproducerat livsmedel kommer
att spela stor roll i framtiden. Genom att undersöka hur konsumenter tänker kring
närproducerat livsmedel kan man i framtiden enklare tillgodose konsumenternas
behov. Det är viktigt att veta hur pass medvetna och intresserade konsumenterna är
om närodlat livsmedel för att konsumenterna ska kunna välja närproducerat
livsmedel framför icke närproducerat livsmedel. Samtidigt som producenterna bör
se till att det närproducerade livsmedlet finns tillgängligt ute på marknaden.
Närproducenter är en viktig del av vår framtid och de behöver öka sin tillväxt för att
kunna fortsätta producera och hålla sin produktion vid liv. För att man ska kunna
undersöka hur man i framtiden ska kunna agera för att öka konsumtionen av
närproducerat så krävs det en förundersökning/förstudie som ska ligga till grund för
den huvudsakliga studien.
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1.2.1 Problemprecisering
För att kunna komma fram till en slutsats för problemformuleringen så har följande
frågeställningar ställts upp:

-

Vilken kunskap och uppfattning har gymnasielever i Gävle om
närproducerad mat?

-

Vad anser gymnasieelever är en attraktiv förpackning?

-

Vilken förpackning förknippar gymnasielever i Gävle mest med
närproducerad mat?

-

Vilka verktyg använder närproducenter i Gävleborgs län i sin
marknadskommunikation?

-

I vilken omfattning använder närproducenter i Gävleborgs län
förpackningsdesign som en del i sin marknadskommunikation?

1.3 Syfte

Syftet med denna förstudie är att undersöka vilken relation och attityd
gymnasieelever i Gävle har till närproducerad mat, samt vilken attityd de har till
förpackningar för närproducerad mat. Det ska även undersökas hur närproducenter i
Gävleborgs län idag jobbar med marknadskommunikation och förpackningsdesign.
1.4 Avgränsning

Avgränsningen i denna studie är att undersöka hur ungdomarna i Polhemsskolan i
Gävle tänker kring närproducerad mat.
Vidare kommer avgränsningen vara närproducenter i Gävleborgs län. MatVärden är
den föreningen som studien avgränsat sig till, då de arbetar med de närproducenter
som besvarar enkätfrågorna. Dessa avgränsningar gjordes för att ge studien en
sammanhållen struktur med ett relevant innehåll.
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2 Metod
Biggam (2015) menar att det är viktigt att läsaren får information om de metoder
som har använts och hur dessa har utförts för att studien ska vara trovärdig. (Biggam
2015)
De olika metoderna ska vara tydliga och välformulerade så läsaren ska kunna
återskapa studien med hjälp av metoderna. Det är därför viktigt att en klar och
tydlig förklaring finns tillgänglig ifall läsaren vill kunna återskapa studien.
2.1 Studiens ansats

Studien karaktäriseras av ett deduktivt perspektiv, där en teori eller ett samband
skall undersökas, därför är en kvantitativ metod mest lämpad för studien. (Bryman,
A. och Bell, E., 2005)
2.1.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder
I denna studie har man valt att först studera de teorier som finns inom det valda
området för att sedan empiriskt undersöka dessa. En kvantitativ metod ger ett
bredare perspektiv på omvärlden, det vill säga att man studerar delar av en helhet
och vad dessa delar, eller variabler, har för samband med varandra. (Jacobsen, D.I.,
2002)
Det är viktigt att ställa rätt frågor för att den kvantitativa studien ska bli så äkta som
möjligt.
2.1.2 Validitet och reliabilitet
Validitet innebär att forskningsmaterialet ska vara relevant för studiens syfte, det vill
säga att material och syfte ska vara sammanlänkade. (Hartman, 2005) I denna
förstudie ska enkäter ligga som grund till att besvara de problemformuleringar som
finns.
För att uppnå en så hög validitet som möjligt krävs ett arbetat och tydligt syfte.
Enkäterna bestod av frågor som hade en koppling till studiens inledning och syfte.
De frågor som inte ansågs relevanta för studiens syfte exkluderades. Syfte och
problemformuleringar har därför legat till grund för alla undersökningar.
Reliabilitet innebär att insamlat data ska vara trovärdig. Alla tabeller och siffror ska
vara precisa och tillförlitliga. (Hartman, 2005) Reliabiliteten visar om studiens
resultat blir densamma om den genomförs på nytt eller om resultatet endast
framkommit av en tillfällighet. (Bryman, A., 2008)
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Eftersom att studien består av enkäter med en del fasta svarsalternativ och en låg
tolkningsgrad kan det vara svårt att erhålla en hög reliabilitet. Samma enkät kan
givetvis användas men det kan vara svårt att erhålla samma svar då nya erfarenheter
bidrar till ny kunskap och nya svar.
Enligt Ejvegård (2003) innebär en låg reliabilitet även en låg validitet. Det är viktigt
med en god reliabilitet men inte tillräckligt för att erhålla en god validitet (Ejvegård,
R., 2003; Olsson, H. och Sörensen, S., 2007), vilket innebär att arbetet kan ha en
mycket hög reliabilitet men ändå sakna validitet. (Ejvegård, R., 2003)
Enkäten går att använda på andra gymnasieskolor men det är inte säkert att samma
svar kan erhållas.

2.2

Datainsamling

2.2.1 Primärdata
Primärdata är den information som samlas in för ett specifikt syfte och som är direkt
kopplat till det undersökningsområde som är insamlat av forskaren. (Malhotra,
2010)
De enkäter som använts i studien har direkt koppling till studiens syfte och
frågeställningar. Det är av den anledningen som primärdata kommer att vara det
som används i studien.
2.2.2 Sekundärdata
För att kunna få en djupare inblick i ämnet, har olika typer av extern sekundärdata,
böcker, nyhetsartiklar, vetenskapliga artiklar och rapporter använts.
Eftersom att det finns mycket litteratur kring det valda ämnet i denna studie, valdes
det mest relevanta för varje del i studien. Genom att noga välja relevant material så
har man tittat på tidigare skrivna uppsatser, sammanfattningar och rubriker.
Enligt Christensen (1998) så finns det en nackdel med sekundärkällor, och det är att
de kan vara inaktuella och kan ha haft ett annat syfte.
2.2.3 Nyckelord
Lokalproducerat, livsmedelstrender, förpackningsdesign, matförsörjningskedja och
marknadsföring.
.
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2.3

Urval/metodval

Det är svårt att nå ut till alla gymnasieelever i Gävle, därför behövdes ett selektivt
urval göras.
Med hjälp av enkäter, som både är billigt och går snabbt att administrera, ses den
kvantitativa ansatsen som något positivt. Frågorna varierar inte beroende på
formulering samt att de anpassas smidigare efter respondentens behov.
Nackdelarna är att användning av enkäter gör så att man inte kan hjälpa
respondenten att tolka frågorna, vissa frågor kanske inte alltid passar in i enkäten och
svaret kan komma att vara helt irrelevanta. (Bryman, A. och Bell, E., 2005)
Det som är viktigast att tänka på när urvalet görs är att fastställa en målgrupp eller
målgrupper. (Jacobsen, D.I., 2002)
I denna studie har målgruppen varit gymnasieelever, där åldern är mellan 16-19
samt närproducenter i Gävleborgs län. Tanken med detta var att få en lite klarare
bild av verkligheten och som även är relevant för både studiens syfte och
frågeställningar.
2.3.1 Workshop
En workshop med Gästriklands närproducenter utfördes i maj 2017, för att få igång
diskussionen kring de problem närproducenter anser sig ha om förpackningar och
distribution.
De som deltog på workshopen var: tre närproducenter, 2 representanter från
Matvärden, Jennie Johansson som arbetar med hållbar logistik på CLIP, Chris
Dominic som är Universitetslektor och forskare i förpackningslogistik på högskolan i
Gävle samt 2 andra studenter på Högskolan i Gävle som skriver sitt examensarbete
med syfte att hitta ett distributionsnätverk som ska hjälpa närproducenter att
underlätta och utveckla deras arbete.
2.3.2 Genomförande av enkät för gymnasieelever
Enkäterna konstruerades utifrån de frågeställningar som ställts upp. Enkäten till
gymnasieeleverna bestod av totalt 11 stycken frågor. (Se bilaga 1) De 4 första
frågorna gällde kön, ålder, vad det första de kommer att tänka på när de hör ordet
närproducerat samt vad de tror att närproducerad mat är. Därefter följde ytterligare
4 frågor som handlade om hur pass medvetna de är om vilken mat som serveras på
skolan och ifall de är miljömedvetna. De sista 3 frågorna handlade om vad de anser
är viktigast när det kommer till mat och vilken förpackning de förknippar mest med
närproducerad mat.
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De frågor där fasta svarsalternativ inte ansågs vara tillräckligt fanns även öppna
svarsfält tillsammans med svarsalternativen i kryssformat.

2.3.3 Genomförande av enkät för närproducenter
Enkäten som de närproducenter besvarade bestod av totalt 10 stycken frågor. (Se
bilaga 2) Precis som utformandet av enkäten för gymnasieeleverna så konstruerades
enkäten utifrån de frågeställningar som ställts upp. Det var viktigt att få
gymnasieelevernas svar innan utformningen av frågorna gjordes till
närproducenterna för att enklare kunna bygga frågorna mer anpassade för
närproducenterna.
De första frågorna handlade om att få en överblick om dagsläget och hur de ser på
att öka sin tillväxt samt vilka olika verktyg de använder sig av i sin
marknadskommunikation idag.
Resterande frågor handlade om förpackning, förpackningsdesign och vad de tror är
de vanligaste orsakerna till att en konsument inte väljer att handla närproducerad
mat. Frågorna utformades på ett sådant sätt att en tydligare förståelse kring hur
närproducenterna i Gävleborgs län tänker kring deras förpackningar och vad de
anser är mest viktigt. Detta för att enklare kunna ställa det mot det resultat som man
fick från gymnasieeleverna.
2.3.4 Sammanställning av enkät
När alla enkäter var besvarade, samlades de ihop och man gick igenom en fråga i
taget. Varje fråga granskades noggrant och man antecknade vad varje person svarat
på frågan. Därefter räknades en procentuell siffra ut som skulle underlätta
presentation av resultatet. Resultat av enkäten uppdelades i könen man och kvinna,
för att kanske hitta ett intressant mönster bland dem. (Se bilaga 3)
2.3.4.1

Analysmodell

Man valde att särskilja man och kvinna för att se ifall det finns några likheter eller
olikheter beroende på om man är man eller kvinna.
2.3.4.2

Presentationsmodell

För att redovisa resultatet, beräknades antalet i procent med hjälp av cirkeldiagram.
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2.4

Kritik/Utvärdering av metod

Tillvägagångsättet i studien kunde ha gjorts på annat sätt ifall det hade funnits mer
tid och mer resurser.
Utformning av enkätens frågor
Istället för att använda pappers enkät så hade man kunnat använda internetbaserade
verktyg för att dels nå ut till fler kunder men även lättare kunna sammanställa
resultatet.
Genom att till största del använda sig av slutna frågor (Se bilaga 1 och 2) istället för
öppna frågor så ökar jämförbarheten i svaren och kan då klargöra innebörden i en
fråga. Det finns vissa fördelar med öppna frågor som man missar vid slutna frågor så
som att respondenterna inte kan svara med egna ord och lämnar därför inte
utrymme för oförutsedda svar. De styr heller inte respondentens resonemang och
öppnar heller inte upp för nya områden på samma sätt som öppna frågor. (Bryman,
A., och Bell, E., 2005)
Istället för enkäter hade man kunnat intervjua varje person, vilket ger utrymme för
mer utvecklade svar och ett bättre resultat.
Samma sak gäller för enkäten för närproducenterna. Då de har mycket att göra och
har svårt att få ihop tid för att träffas så hade en enkät som skickats ut via mail
underlättat och man kanske hade nått ut till fler närproducenter. Det var inte många
som kunde närvara på workshopen, vilket gör det svårt att dra slutsatser om hur
Gävleborgs närproducenter jobbar.
Hade mer tid funnits, hade man kunnat undersöka djupare på ett antal personers
matvanor. Denna förundersökning kan ha gjorts annorlunda och kanske kunnat få ett
annat slutresultat ifall man hade kommit i kontakt med rätt personer från allra första
början.
Några misstag som man i efterhand kommit på är ålders intervall i enkäterna till
gymnasieeleverna, där alternativen med ålder över 25 år och uppåt gavs. Det är
sällan gymnasieelever är äldre än 21 år.
Bias
De systematiska bristerna i datainsamlingen är att alla gymnasielever gick på Polhem
skolans tekniska inriktning där det var flest killar. Vanligtvis är unga killar inte så
intresserade av att handla och laga mat. Det är även svårt att räkna ut eventuella
bortfall när man inte vet hur många som faktiskt lämnade in enkäten av de som fick
ta emot den.
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Valet av de förpackningar som togs med i enkäten var helt utifrån hur jag som
konsument ser på förpackningar generellt samt vad jag förknippar med
närproducerat. Därför hade utfallet säkerligen blivit annat om andra förpackningar
valts till enkäten.
När det kommer till valet av vilka som skulle besvara enkäterna så hade tjejer och
killar i åldrarna 22-27 år varit bättre att undersöka då de med större sannolikhet
handlar sin egen mat och är medvetna om vad de stoppar i sig jämfört med
gymnasieungdomar som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och oftast endast
vill bli mätt.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer olika teoridelar presenteras, där varje del har en koppling till
studiens syfte. Dessa delar kommer att presenteras för att kunna undersöka/besvara
de frågeställningar som ställts upp i studien och därefter kunna dra en slutsats.
Att veta vad konsumenterna tycker och förväntar sig är viktigt att förstå men också
något man ska kunna påverka. Förpackningsdesign är ett viktigt område som både
kan användas som kommunikatör i marknadskommunikation, där man kan påverka,
samt som funktion i ett logistiksystem. Strategier och styrmedel tas även upp genom
Livsmedelsstrategin och föreningen MatVärden som är ett finansierat projekt med
tydliga mål. Genom att arbeta med dessa delar på ett samlat och rätt utformat sätt
ska det vara möjligt att bidra till ökad livsmedelsproduktion i Gävleborg.
3.1 MatVärden förening

MatVärden, som tidigare hetat Hälsingelivs, är en förening som startades år 2006
med syfte att kunna driva utvecklingen mot visionen: En hållbar
livsmedelsproduktion i Gävleborg.
MatVärden arbetar för att invånare i Gävleborg, samt besökare, ska kunna ta del av
den mat och dryck som produceras i Gävleborg. De arbetar ständigt med att öka
livsmedelsproduktionen i regionen i både volym och kvalitet för att invånare och de
som besöker regionen ska få ta del av det de har att erbjuda – från jord till bord.
På MatVärdens hemsida har de samlat alla livsmedelsproducenter i länet, vilket gör
det enkelt att hitta vart man kan handla, uppleva och äta mat som är producerad i
Hälsingland och Gästrikland. (Matvarden.se, 2017-05-08)
3.2

Livsmedelsstrategin 2017

Livsmedelsstrategin utgörs av en proposition och en handlingsplan som är en
plattform. Propositionen fastställer förutsättningarna för en konkurrenskraftig
livsmedelskedja fram tills år 2030.
Syftet med att ha en livsmedelsstrategi är att öka produktionen, öka
sysselsättningen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där relevanta
nationella miljömål nås på den totala livsmedelsproduktionen. Det en
produktionsökning kan bidra till är ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och
minska sårbarheten i livsmedelskedjan.
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För inhemska och utländska marknader enligt propositionen krävs det större
produktion, skarpare tillväxt och sysselsättning i påverkade näringar, ökad bidrag av
ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt ökad möjlighet för
konsumenter att kunna vara med och göra självmedvetna val.
Generationsmålets huvudsakliga mål är att lämna över ett samhälle där de befintliga
miljöproblemen är lösta samtidigt som man inte orsakar större miljö och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser av avsevärd betydelse för jordbrukets
miljöarbete.
Vidare så handlar handlingsplanen om att uppnå strategins målsättningar i form av
åtgärder och uppdrag. (Regeringen, 2017)
3.3

Vad innebär närproducerat?

Det saknas en tydlig definition av vad begreppet närproducerat egentligen innebär.
Begreppet närproducerat har olika betydelser för handlare, konsumenter och
näringsidkare. Vissa tror att varorna är odlade i kommunen eller regionen, medan
andra anser att så länge det är producerat i Sverige eller Norden är det
närproducerat. Många aktörer i Sverige definierar inte närproducerat och om de gör
det så skiljer sig definitionen ofta dem emellan. Livsmedelssverige är en aktör som
definierar närproducerat, deras definition av begreppet är: ”Mat som producerats,
förädlats och distribuerats till konsumenter inom ett visst avgränsat område”. De skriver
även att: ”Närodlat och närproducerat är med lokalproducerat synonyma begrepp”. (Krav,
2014)
Närproducerat kan vara producerat småskaligt men behöver inte alltid vara det.
Livsmedlet kan vara producerat långt ifrån konsumenten och därför finns det ingen
exakt avståndmässig definition. Det finns inga exakta bestämmelser om hur
närproducerat livsmedel ska vara producerat. Det finns heller inte några regler på
innehållet, då alla ingredienser inte alltid behöver vara producerade i Sverige.
Bondens Egna Marknad är en förening som är en sammanslutning av lantbrukare och
producenter. De beskriver sin närproducerade mat som kommer från gårdar, som
ligger nära marknadsplatsen, inom en radie av 250 km. Detta är deras gemensamma
avståndsregel. Det säger mycket om hur olika aktörer väljer sin egen definition.
(Krav, 2014)
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3.3.1 Egen uppfattning om vad närproducerat är
Som nämnt ovan så finns det ingen tydlig definition om vad närproducerat är.
Personligen anser jag att närproducerat är livsmedel som producerats i Sverige.
Detta eftersom att transporter inom Sverige inte behöver vara nödvändigtvis långa,
beroende på vad det är som fraktas. Samtidigt anser jag att det är mycket bättre
smak samt nyttigare än icke närproducerat livsmedel. Detta upplever man speciellt
utomlands i varmare länder där man känner hur mycket bättre allt smakar då
grönsakerna man äter, i princip är plockat från ett träd på andra sidan gatan. Desto
godare och renare smak desto närmare har den producerats eller odlats.
3.4

Konsumentens efterfrågan

Konsumentens efterfrågan gällande bra kunskap och information om närproducerat
livsmedel samt hur det hanteras och transporteras har ökat något enormt. (Bantham
och Oldham, 2003)
Det är många faktorer som står på spel när man talar om konsumenternas relation
till närproducerad mat. Det krävs effektiv logistikhantering för att få ut den rätta
produkten, i rätt mängd, i rätt skick, till rätt ställe, vid rätt tidpunkt och till rätt
kostnad. (Aghazadeh, 2004)

3.5

Förpackningsdesign

Förpackningsdesign har en stor betydelse för konsumentproduktindustrin. Därför
bör konsumenten tillgodoses av produkt och paketproducenter i
förpackningsprocessen. Dagens utbildningar i förpackningsdesign beskriver
betydelsen av förpackningar och förpackningsdesign på olika sätt. Brobygrafiska
beskriver den såhär:
”En förpackning har många olika funktioner. Den ska bland annat skydda
innehållet vid hantering och leverans samt försäljning av produkten på
butikshyllan.” Produktens förpackning gör mer än att bara sälja, den representerar
varumärket, får produkten att sticka ut från andra konkurrenter och inspirerar
målgruppen till köp. Förpackningsdesign handlar om att kommunicera en känsla
som är representativ för produkten och varumärket med hjälp av illustrationer, färg,
typografi, olika förpackningsmaterial och konstruktionslösningar” (Brobygrafiska,
2017)

Enligt Gerding et al. (1996) så är tillvägagångssättet det mest effektiva för just
produktdesignen för att kunna öka konkurrenskraften. Då anpassning till affärer,
försäljning, marknader, konsumenter etc. har kommit att bli lika viktig än den
faktiska användningen av förpackning som mellanhand, och mer intressant än
någonsin.
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Livsmedelsförpackningens utveckling kan komma från konsumenternas önskemål,
distributionsbehov samt nya material av den funktionella, industriella eller
lagstiftande utvecklingen som dagligen ställer nya förpackningsmaterial krav. (ibid)
Vikten av försörjningskedjans samarbete är även något Gerding et al. (1996)
betonar. Hela försörjningskedjan behöver samarbeta för att kunna ge trygga
livsmedel med starkt varierande konsumtions och köp mönster till konsumenten.
De produkter som erbjuder högre mervärde genom bekvämlighet, förpackning eller
branding ger högre marginaler för livsmedelsproducenter.
Ett paket följer produkten i hela värdekedjan och därför är det viktigt att överväga
paketet i värdeskapningsprocessen. (ibid)
Paketdesignen påverkar effektiviteten i hela värdekedjan när det kommer till
funktioner, information och kostnad. (Olsson, A och Györei, M., 2002)
Förpackningens design, funktionalitet och kommunikationsaspekter har stor
betydelse för produktens utveckling på marknaden. Den viktigaste rollen
förpackningen har är att skydda livsmedlet samt förlänga hållbarheten för att
konsumenten ska känna sig säker på att maten man konsumerar är säker. (Olsson,
A., 2008)
Förpackningsdesign bör ske tvärdisciplinärt för att kunna tillgodose både
konsumenternas krav, marknadstrenderna samt produkt och distributionskraven.
(Olsson, A. och Larsson, 2009)

3.5.1

Förpackningens roll

Förpackningens roll har kommit att bli allt viktigare som ett värdeskapande element
för kunder men även en viktig faktor för att nå framgång på konsumentmarknaden.
Då alla är beroende av ens produkts framgång på marknaden har förpackningen
kommit att bli viktig för många aktörer i försörjningskedjan. Så länge som den
förpackade produkten uppfyller sitt syfte och gör den viktigaste konkurrensfaktorn
på marknaden, så bidrar det till ett mer effektivt sätt att öka företagens
konkurrenskraft. (Stewart, B., 2007)
Idag är det mer intressant än någonsin när man talar om den faktiska användningen
av förpackning som mellanprodukt mellan produkten och användaren.
Förpackningens utformning behöver nu en ny strategisk roll i produktutvecklings
processen för att kunna möta de konsumentkrav som finns, eftersom att
förpackningen blivit en viktig del av marknadsförings- och distributionssystemen.
(Stewart, B., 2007)
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Sonneveld (2000) menar att den primära konsumentförpackningen är den viktigaste
expansionen av ett företag gentemot konsumenten. De förpackningslösningar som
lockar butiker och slutanvändare skapar en ”pull” -effekt. Detta leder till att
marknadspositionen och marknadsvärdet förändras. (Olsson, A. and Györei, M.
2002)
En produkts förpackning säger mycket om en produkt och har många funktioner.
Förutom huvudsyftet att skydda produkten under transport och se till att färska
varor behålls färska så måste förpackningen vara lätt att hantera i butik samt lätt för
konsumenten att öppna och sedan enkelt göra sig av med. (Armstrong och Kotler,
2009)
Konkurrensen om plats på hyllorna har utökat förpackningens kommunikativa roll
som är att den måste attrahera uppmärksamhet med en attraktiv design, informera
och förklara innehållet och sälja produkten. (Ibid)
Då förpackningen har en tydlig roll i köpbeslutsprocessen så hjälper den
konsumenterna att identifiera varumärket vid inköpstillfället, uttrycker övertygande
och beskrivande information inför ett köp som sen förstärker
varumärkesassociationer från reklam. (Dahlén och Lange, 2009)
3.5.2

Köpbeslutsprocessen

Mest kända modellen består av fem steg, utvecklat av Engel et al. (1995). Dessa 5
steg beskrivs av Dahlen och Lange (2009):
 Behovsidentifikation
Behov kan uppstå när konsumenten vill komma ifrån det nuvarande tillståndet eller
när konsumenten vill ta till sig ett nytt och önskat tillstånd.
 Informationssökning
Beroende på hur pass van konsumenten är vid en viss typ av produkt använder den
sig i större eller mindre utsträckning av intern information. När konsumenten
utvärderar nya produkter som de inte känner till har de större behov av extern
information på antingen förpackningen eller av butikspersonalen. Den typ av
informationssökning kan antingen vara minnesbaserad eller handlingsbaserad
beroende på ökat intresse för produkten i fråga.
 Alternativutvärdering
I detta steg väljer konsumenten vilket varumärke som skall konsumeras och är
därför det steget i processen som är mest centralt.
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 Köp
Det är i denna fas konsumenten måste välja inköpsställe.
Det finns tre huvudsakliga typer av köp: planerade köp, oplanerade köp och
impulsköp.
 Utvärdering efter köpet
Konsumenten jämför vad de fick ut av köpet med de förväntningar som de hade före
köpet, vilket innebär att konsumentens referensramar styr utvärderingen efter ett
köp.
3.5.3

Förpackningens färgschema

Budskapet på förpackningar till vissa typer av livsmedel är svårt meddelande att
kommunicera visuellt då det ofta är en kombination av miljömässiga och etiska
budskap som ska nå konsumenten. (Stewart, B., 2007)
För att kunna få variation och ett växande sortiment börjar många producenter
lansera egna färgkategorier. (Ibid)
 Vit färg på förpackning
Enligt Stewart (2007) har förpackning fått en ny betydelse genom att använda sig av
färre färger. Förpackning som till mestadels är vit symboliserar värde för pengarna
och är därför populär bland egna märkesvaror. (Stewart, B., 2007) Genom att ha en
enkel design visar man att pengar har sparats in på förpackningsdesignen och inga
onödiga utgifter har därför spenderats på produkten och har därför ett lägre pris.
(ibid)
3.5.4

Tusentals förpackningar

I en livsmedelsbutik där det finns tusentals olika förpackningar, är det därför en
fördel om konsumenten kan identifiera produkten och varumärket på så kort tid
som möjligt. Det kan då vara av en fördel att använda sig av bilder för att
kommunicera lite mer krångliga budskap. (Stewart, B., 2007)

3.6

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation är den process som finns inom marknadsföring där syftet
är att på ett eller annat sätt påverka intressenter som exempelvis kunder,
konsumenter eller konkurrenter. (Echeverri, P. och Edvardsson, B., 2002)
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3.6.1

Kommunikation

Begreppet kommunikation kan ha många olika betydelser, som exempelvis kontakt
mellan människor, överföring av information och förbindelse. Definitionen av
kommunikation enligt Echeverri, P. och Edvardsson, B. (2002) är som
”meningsskapande i samhandling”. Det betyder att kommunikation är en process där
människor skapar samt växlar meningar, information eller betydelser. (Echeverri, P
och Edvardsson, B., 2002)
Betydelsen är varierande och bestäms och utvecklas på olika sätt i olika kulturer eller
i mötet mellan människor. (ibid).
3.6.2

Kommunikationsteori

Under 40-talet utvecklades kommunikationsteorin av Shannon och Weaver i en
sekventiell modell som startar med informationskällan och meddelandet och
fortsätter interfereras av brus och avslutas med mottagarens tolkning. (Holm, 2002)
Forskare på senare tid insåg att det mer komplext än så, och skapade en ny modell
som tog hänsyn till att alla individer har olika kulturella förhållanden och olika
erfarenheter som påverkar deras tolkning av meddelanden. (Holm, 2002)
Det skapades två olika skolor utav detta inom kommunikationsteorin: process skolan
och semiotiska skolan. Process skolan ser kommunikation som en typ av överföring av
meddelanden och fokus ligger vid hur sändare och avsändare kodar och avkodar samt
hur olika kanaler och medier används.
Den semiotiska skolan fokuserar vid kommunikationens funktioner i samhället och
den roll som finns i vår kultur och kontext. Här ser de kommunikation som skapande
och utbyte av innebörder, mening och betydelser och lägger stor fokus på texten samt hur
den läses. (Holm, 2002)
3.6.3

Marknadskommunikation och dess påverkan

Under 60-talet utvecklades marknadsmixen som förkortas med 4P:n som står för
produkt, pris, plats och påverkan, av Jerome McCarthy. (Holm, 2002)
Marknadskommunikationens utgångspunkt är påverkan, och innehåller aktiviteter
som annonsering, förpackning, PR, design och försäljning till varumärken.
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3.6.4

Marknadskommunikations mål

Det finns tre strategiska huvudmål enligt Johnsson (1998) med
marknadskommunikation och de är att försvara en prisnivå, förkorta och förenkla
kundernas köpprocess samt att höja motivationsnivån. Holm (2002) nämner även
tre olika typer av operationella mål med marknadskommunikation och de är
kunskaps-, attityd-, och beteende mål. Holm (2002) menar att tydliga mål hjälper
till att förenkla utvärderingen av marknadskommunikationsinsatsers effektivitet men
även att en och samma insats även kan ha flera mål.
Den mest vanliga typen av reklam har inte samma genomslagskraft vid själva
köptillfället som reklam och kommunikation som uppstår under själva köptillfället.
Vilken produkt konsumenten väljer har visat sig ha en avgörande roll när man talar
om identifiering hos förpackningen. (ibid)
3.6.5

Nya kanaler för marknadskommunikation

Marknadskommunikation är en ständig process som ständigt måste anpassas till en
föränderlig verklighet. Det har skapats nya förutsättningar för att kommunicera med
konsumenter med det nya medielandskapet via internet och sociala medier. Idag har
allt fler tillgång till internet vilket har ökat konsumenternas köp makt. Detta beror
på att de utöver den information som producenten skickar ut, även har tillgång till
andra konsumenters erfarenhet och åsikter om produkten via bloggar och chattforum. (Dahlén och Lange, 2009)

3.6.6

Marknadsmix

För att företag ska kunna nå ut till konsumenter krävs det val av konkurrensmedel
för att nå önskad mål. Den klassiska marknadsmixen med de fyra P:na är ett sätt för
företag att uppfylla de mål som är satta. (Axelsson, B. & Agndal, H., 2005)
De fyra P:na är en mycket omtalad och använd modell över vilka konkurrensmedel
en marknadsmix ska innehålla. Den innehåller produkt, pris, plats och påverkan.
(Axelsson, B. & Agndal, H., 2005)
 Produkt
Grunden för all ekonomisk verksamhet är en produkt eller ett erbjudande. Ett
företags syfte är att få kunder att köpa deras produkt eller tjänst framför andra
företag. För att kunna lyckas med det krävs det att produkten har egenskaper som
tilltalar en kundkrets mer än konkurrenterna, det vill säga att vara bättre på något
sätt. Därför är det viktigt att företag väljer en lämplig strategi och differentierar sig
på ett sätt. (Kotler, P., 1999)
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Det finns ett antal produktfaktorer som är viktigt för att företag att ta hänsyn till. De
bör delvis göra val och utveckling av nya produkter, prioriteringar mellan
existerande produkter och avveckling av föråldrade produkter. (Axelsson, B. &
Agndal, H., 2005).
 Pris
Pris är det som sänder ut signaler till intressenterna om produktens egenskaper och
är ett viktigt medel mot konkurrenter. Företag kan snabbt och enkelt ändra priset,
vilket är ett snabbt och effektfullt verktyg mot konkurrenter. (Axelsson, B. och
Agndal, H., 2005).
Prissättningen av en produkt bestäms ofta utifrån kostnadsbaserad prissättning,
prissättning baserad på det värde som kunder anser att produkten har och kundens
villighet att betala utifrån de alternativ konkurrenterna erbjuder. (Kotler, P., 1999)
 Plats
Plats innefattar de aktiviteter ett företag gör för att få sina produkter tillgängliga för
kunden. Antingen säljer de sina varor själv eller genom detaljister, grossister eller
andra mellanhänder. Det system som lämpar sig bäst är individuellt och olika från
företag till företag. Det finns både för och nackdelar med de olika kanalerna och de
mellanled som finns, och kräver därför noggranna överväganden. (Kotler, P., 1999)
 Påverkan
Detta P:et avser alla de aktiviteter som ett företag använder för att kommunicera
med omgivningen och de olika intressenter på marknaden. Kommunikationens
avsikt är att tillsammans med de andra tre P:na leda mottagaren genom de olika
faserna i köpprocessen. (Fill, C., 2002).
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4 Empiri
Med hjälp av två enkätstudier har svar sökts på förstudiens frågeställning, för att
kunna få en nulägesbild.
4.1 Resultat Gymnasieelever

Nedan följer en sammanställning av vad som kom fram i enkätundersökning.
Enkäten bestod av 11 stycken frågor (Se bilaga 1). Enkätens sammanställning delades
upp bland män och kvinnor då man ville se ifall kunskapen skilde sig mellan de.
Totalt svarade 80 stycken personer varav 55 stycken var män och 25 stycken var
kvinnor, alla mellan 16-20 år gamla. Samtliga frågor och svar kommer inte att
redovisas här, utan endast de övergripande frågorna med tydliga svar.

4.1.1 Vilken kunskap och uppfattning har gymnasieelever i Gävle om
närproducerad mat?
Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet närproducerat?
Den första frågan ställdes för att kartlägga elevernas nuvarande kunskap och
föreställning om vad närproducerad mat är.
De vanligaste svaren bland kvinnorna listas här nedan:
-

Mat producerat i hemort med korta transporter

-

Bra mat men som oftast är dyrare

-

Ekologiskt

-

Mat som inte är importerat

-

Lokala bönder, Gefleortens

-

Mat producerat nära som svenskt kött och svenska äpplen

-

Djur som lever bra på en gård och får det dom behöver. Bra och friska djur
som producerar maten.

-

Mat som inte skadar miljön, då det är kortare transporter och oftast i landet
man bor i.

De vanligaste svaren bland männen listas här nedan:
-

Produkten är tillverkad nära och ofta av mindre företag
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-

Ekologisk mat

-

Frigående djur som har det bra

-

Gefleortens, grönsaker och mjölkprodukter som producerats i närheten av
mig

-

Inte lika mycket onödiga tillsatser

-

Produkter som inte transporterats långt för att man ska kunna köpa det

-

Bättre för miljön

-

Bönder som bor nära

-

Mjölk, kött och vete som kommer från bönder i närheten av affären

-

Kortare transporter

Finns det råvaror i er skolrestaurang som är närproducerat?

Finns det råvaror i er skolrestaurang som
är närproducerat?
80%
70%
60%
50%
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Nej
Kvinnor

Vet inte
Män

Bland kvinnorna var det 76 % som svarade Vet inte, 12 % svarade Ja och ytterligare
12 % svarade Nej.
Bland männen var det 71 % som svarade Vet inte, 18 % svarade Ja och 11 % svarade
Nej.
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Anser du dig själv vara en medveten person när det kommer till råvaror?

Anser du dig själv vara en medveten
person när det kommer till råvaror?
80%
60%
40%
20%
0%
Lite Medvetna

Väldigt Medvetna
Kvinnor

Inte alls Medvetna

Män

76 % av kvinnorna svarade att de är lite medvetna, 20 % var väldigt medvetna medan 4
% svarade inte alls medvetna.
60 % av männen svarade lite medvetna, 15 % var väldigt medvetna och 25 % inte
alls medvetna.

På vilket sätt är du miljömedveten?

80 % av kvinnorna svarade:
-

Medveten i den form att mitt tillvägagångsätt påverkar det ekologiska
fotavtrycket.

-

Försöker välja ekologiskt och närproducerat för att minska transport
sträckorna.

-

Sop sorterar alltid, cyklar eller åker kollektivt till skolan.

-

Köper ofta ekologiskt.

-

Vill inte äta för mycket kött och slänga för mycket mat.

-

Tänker en extra gång innan mitt handlande, eftersom att närproducerad mat
är bättre för miljön då det inte fraktas lika långt.

-

Tänker ofta på att samåka och återvinna.

-

Köper alltid svenskt kött och ekologiska varor.
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-

Pantar burkar och blandar min kost med vegetabiliska produkter och köper
miljömärkta produkter.

-

Försöker att inte konsumera så mycket, källsorterar och undviker
miljöbovar.

8 % svarade att de försöker så gott de kan, men ännu inte riktigt nått dit för att
kunna kalla sig själva miljömedvetna. Samtidigt som 12 % svarade att de inte visste
om det är något specifikt de gör för att kalla sig själva medvetna.

Bland männen svarade 35 % att de är miljömedvetna, 25 % svarade att de inte är det
och 40 % svarade att de inte vet. Beskrivningarna som de 35 % gjorde om hur de är
miljömedvetna listas här nedan:
-

Använder skoter som transportmedel

-

Duschar inte för länge, låter inte vattnet rinna.

-

Sop sorterar och pantar burkar

-

Tänker på det jag köper och använder endast kollektivmedel som transport

-

Köper närproducerat kött

-

Återvinner tidningar, pantar flaskor och burkar

-

Tänker alltid på att släcka lampor då jag vet att det oftast inte är ren energi

-

Hur frakten av mat påverkar miljön på ett negativt sätt, och köper därför
mest närodlad och närproducerad mat

4.1.2 Vad anser gymnasieelever är en attraktiv förpackning?
Genom att ta reda på vilken förpackning eleverna anser är mest attraktiv,
presenterades tre stycken förpackningar med olika storlek, form och färg.
Vilken förpackning anser du vara mest attraktiv?

Tre stycken förpackningar radades upp och de fick välja en förpackning och kort
beskriva varför de valde just den förpackningen. De förpackningar som man kunde
välja var:

27

Förpackning 1
En fyrkantig röd pappers kartong med vit och svart text på. Inte det vanligaste
alternativet ifall man är en närproducent och ska förpacka färskvaror, då det inte är
bra hållbarhet. Alternativt om man vakuum förpackar och sedan förpackar det i
denna förpackning

Förpackning 2
En liten påse gjord av papper med ett svart märke på framsidan. Det vanligaste
innehållet är inte heller färskvaror utan mer torra varor. Inte ett lämpligt alternativ
om man ska frakta färskvaror en längre sträcka.

Förpackning 3
En kartong med lock av plast. Mer anpassad för färskvaror, där man kan se
innehållet.
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Vilken förpackning anser du är mest
attraktiv?
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Förpackning 1
Bland kvinnorna svarade 56 % att de anser att förpackning 1 var mest attraktiv.
Motivering till varför de valde just denna förpackning var:
-

Kartong

-

Den är mer lockande och intressant, den har fina färger och ser bra ut.

-

Gillar trycket på utsidan, den har roliga mönster

-

De andra ser ut att vara i plast vilket är miljöfarligt

-

Det var mycket mönster och det stod med roliga bokstäver

-

Papper är från träd vilket innebär förnybar resurs

-

Den ser finast ut

58 % av männen svarade samma förpackning. Motivering till varför de valde just
denna förpackning var:
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-

Bäst design

-

Fin, cool och snygg design

-

Såg roligast ut

-

Gjord på papper som är bättre för miljön

-

Många färger och ser inbjudande ut

-

Kartong är bättre än plast

-

Formen var trevlig och såg mest trevlig ut

Förpackning 2
16 % av kvinnorna ansåg att förpackning nummer 2 var mest attraktiv. Motivering
till varför de valde just denna förpackning var:
-

Tror det är papper, vilket är bra för miljön

-

Den är gullig

-

Den ser ”nyttig” ut

Bland männen var det 20 % som svarade att de gillade denna förpackning bäst.
Motivering till varför de valde just denna förpackning var:
-

Ser bäst ut

-

Nytänkande design

-

Stilrent

-

Fin form och fin design

-

Ren, fräsch och simpel design

-

Ger intrycket av en exklusiv känsla

Förpackning 3
Bland kvinnorna var det 28 % som ansåg att denna förpackning var mest attraktiv.
Motivering till varför de valde just denna förpackning var:
-

Man ser vad som finns i
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-

Det är roligt när man ser vad som är i

-

När man ser vad som finns i känns det fräschare och man vet vad man får

22 % av männen tyckte att denna förpackning var mest attraktiv. Motivering till
varför de valde just denna förpackning var:
-

Man ser vad det är i

-

Ser mest fräsch ut

-

Papper verkar smutsigare än plast

-

Vill se vad jag köper

-

Man kan se innehållet direkt

-

Den var simpel och man kan återanvända den

-

Den var finast jämfört med de andra

4.1.3 Vilken förpackning förknippar gymnasieelever i Gävle mest med
närproducerad mat?
Här presenterade tre stycken förpackningar där eleverna fick välja en förpackning
som de ansåg vara förknippat med närproducerat.
De förpackningarna de kunde välja mellan var:

Förpackning 1
En plastförpackning med synligt innehåll av kött. Etiketten på förpackningen
beskriver vad det är för något och vart det kommer ifrån.

Förpackning 2
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En normalstor kartong förpackning med genomskinlig plast på framsidan så man kan
se innehållet. En förpackning som är gjord av kartong är inte lämplig för att
transportera långa sträckor och förvara färskvaror i.

Förpackning 3
Medelstora glasförpackningar som är bra och lufttäta. Har etiketter där man tydligt
ser vad det innehåller. Håller längre transportsträckor och tar inte mycket plats.

Vilken förpackning förknippar
gymnasieeleverna på Polhemsskolan i
Gävle mest med närproducerad mat?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Förpackning 1

Förpackning 2
Kvinnor
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Män

Förpackning 3

Förpackning 1
Bland kvinnorna var det 56 % som svarade förpackning 1, där innehållet, som i det
här fallet var kött, syntes. Motivering till varför de förknippade just denna
förpackning med närproducerad mat var:
-

Äter alltid närproducerat kött i sådana förpackningar

-

Förpackningen ser ut att komma från ett närproducerat ställe

-

Man kan se på etiketten vart maten kommer ifrån

-

När jag tänker på närproducerad mat tänker jag ofta på kött

Bland männen var det 65 % som ansåg att förpackning 1 var den dom förknippade
med närproducerat. Motiveringen till det valet var:
-

Kött är viktigast

-

Förpackningen har ett tunt lock som är bäst

-

Mat som inte är närproducerat är förpackade i burkar och annat material

-

Brukar alltid köpa närproducerat kött

-

För att det som kan paketeras i de andra förpackningarna håller oftast längre

-

För att det är färskt

-

Vi brukar köpa närproducerat kött hemma

Förpackning 2
40 % av kvinnorna valde förpackning 2. Motiveringen till det valet var:
-

Ett miljövänligare val jämfört med de andra

-

För det är kartong

-

Det känns som den mest miljövänliga och minst exklusiva.
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-

Såg hemmagjord ut

-

Det ser ut som kartong och då ser det gammaldags ut

-

Mat håller sig inte fräsch lika länge i papper så det tål inte lika långa
transporter vilket gör att det måste produceras närmare konsumenten

-

Sådana förpackningar brukar finnas vid bakverk och bröd, färska som är
närproducerade

27 % av männen svarade förpackning 2, med motivering:
-

Kartong är återvinningsbart och naturligt, precis som närproducerad mat

-

Närproducerad mat är ofta gjort av mindre företag som inte lägger lika
mycket tid på förpackningen

-

Pappförpackning klarar inte av frakt lika bra

-

Ser snyggast och enklast ut

-

Ser ut som en förpackning som inte färdats långt

-

Inte vakuum förpackat

-

Närproducerat ser oftast hemmagjort ut precis som denna

Förpackning 3
4 % av kvinnorna svarade förpackning 3. Det fanns ingen motivering till varför de
valde just den förpackningen.
7 % av männen svarade förpackning 3 med motivering:
-

Går att producera sånt överallt

-

Grönsaker

-

Den är inte inplastad

4.1.4 Övriga åsikter gymnasieeleverna hade:
-

Jag gillar närproducerat för det är inte lika långa och miljöfarliga transporter

-

Sodexo borde tänka på närproducerad mat
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-

Om vi producerar nära istället för att behöva frakta över jordklotet kan vi
sänka utsläpp drastiskt

-

Bör vara vanligare att handla närproducerad mat

-

All mat borde vara närproducerat

-

Som bärare av O.F.G (Orofacial granulomatosis) är kosten otroligt viktig för
mig. Jag vill att skolmaten ska bli mer fri, helst fri från onödiga tillsatser så
som konserveringsmedel, sötningsmedel mm. Även den maten som säljs i
affärer bör bli fri från dessa tillsatser.
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4.2 Resultat närproducenter

Nedan följer en sammanställning av hur 3 stycken närproducenter tänker
kring marknadskommunikation. Enkäten bestod av 10 stycken frågor (Se
bilaga 2). Totalt svarade 3 stycken närproducenter på enkäten. Dessa
producenter har varit i branschen mellan 4 och 10 år. Närproducenterna
kommer att benämnas som N1, N2 och N3.

4.2.1

Vilka verktyg använder närproducenter i Gävleborgs län i sin
marknadskommunikation?

Hur stort intresse har du av att öka din försäljning och lönsamhet var en fråga, och
som gick att besvara genom en skala mellan 1 till 6 där 1 var lågt intresse och 6 var
ett stort intresse.
N2 och N3 svarade nummer 6, det vill säga ett stort intresse för att öka sin
försäljning och lönsamhet. N1 svarade nummer 5, som är ett steg ifrån högsta siffran
om att vilja öka sin försäljning och lönsamhet.

Hur jobbar du med marknadskommunikation, alltså på vilket sätt du medvetet är
med och påverkar de förväntningar och konsumentkrav som finns idag?
N1 svarade: Främst genom samtal med kockarna som är producentens största
kunder.
N2 svarade: Möte med mina kunder.
N3 svarade: Via direkt kontakt med kund via Bondens marknad.

Vilka medier använder du dig av idag för att marknadsföra dig och nå ut till
konsument?
De svarsalternativ som fanns var:
 Direktreklam (Lapp i postlådan)
 Annonser i tidningar
 Radioreklam
 Sociala medier (Facebook, Instagram etc.)
 Via internet (Google, Youtube, Blogg, Optimerad websida)
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 Med hjälp av förpackningsdesign
 Via befintliga kunder (vänner, ”mun till mun”)
 Annat

N1 svarade: - Annonser i tidningar – Sociala medier - Via internet, - Med hjälp av
förpackningsdesign, - Via befintliga kunder.
N2 svarade: - Sociala Medier, - Via befintliga kunder.
N3 svarade: - Sociala Medier, - Via befintliga kunder.

4.2.2

I vilken omfattning använder närproducenter i Gävleborgs
län förpackningsdesign som en del i sin
marknadskommunikation?

Tror du att förpackningen har någon betydelse för ökad försäljning och lönsamhet?
N1, N2 och N3 svarade Ja. N3 motiverade med att - ”En fin förpackning säljer
bättre”.

Vad är viktigast hos en förpackning enligt dig?
De alternativ som fanns att välja var:
 Priset
 Storleken
 Formen
 Färgen
 Lättöppnad
 Lätthanterlig
 Informationsbärare om produkten
 Annat
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N1 svarade: Informationsbärare om produkten
N2 svarade: Formen, Färgen, Lätthanterlig och Informationsbärare om produkten.
N3 svarade: Priset, Storleken, Lätthanterlig och Informationsbärare om
produkten.

Hur förpackar du dina varor idag?
N1 svarade: Vaccumpack och glasburkar
N2 svarade: Vaccumpåse med ettikett.
N3 svarade: I glas i huvudsak upp till 0,5 L och större volymer i plast.

Hur tänker du kring valet av dina förpackningar/förpackningslösningar? Är det av
ren slump eller är de noga utformade och genomtänkta?
N1 svarade: Burkarna ska ha snygga etiketter.
N2 svarade: Enklast möjliga och att de fyller sin funktion.
N3 svarade: De förpackningar som finns att tillgå. Även sökt och funnit lite
vackrare förpackningar.

Vad tror du är de vanligaste orsakerna till att en konsument inte väljer att handla
närproducerad mat?
N1 svarade: Priset.
N2 svarade: Svårt att få tillgång/tag på.
N3 svarade: Priset innan de har provat samt tillgång.

Vad tror du är de avgörande faktorerna för att öka din försäljning och lönsamhet?
N1 svarade: Fortsätta utveckla produkter av det kött jag redan producerar.
N2 svarade: Att hitta ny logistik och sälj kanaler.
N3 svarade: Efterfrågan.
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5 Analys och diskussion
5.1 Vilken kunskap och uppfattning har gymnasieelever i
Gävle om närproducerad mat?

Både kvinnor och mäns uppfattning om närproducerad mat och vad de anser ingå i
begreppet NÄR-producerat varierade. Somliga betraktade endast mat som kommer
från den egna tätorten eller kommunen som närproducerad, medan andra sträckte
sig till mat från regionen, Gävleborg. Några satte även nationens gränser, dvs.
Sverige, men det fanns också de som betraktade nordisk mat som närproducerad.
De förknippade exempelvis närproduktion med etisk djurhållning, god kvalité,
konsekvenser för miljö i form av kortare transporter, mindre belastning på miljön
och hälsovinster för konsumenten.
Intressant att notera var att det var produktkategorier och inte varumärken/namn
som spontant omnämndes. Exempelvis omtalades kött och mejeriprodukter (oftast
omnämndes bara Gefleortens mejeri). Enligt Bantham & Oldham (2003) så har
konsumenternas efterfrågan gällande bra kunskap och information om närproducerat
livsmedel ökat. De vill veta hur livsmedlet hanteras och transporteras, och det visar
sig i resultatet att många nämnde just transport och hur djuren behandlas som
närproducerat.

5.1.1 Kunskap om de råvaror som serveras i skolrestaurang
Frågan ställdes om de visste ifall skolrestaurangen serverade närproducerad mat, och
72 % av männen och kvinnorna svarade Vet inte. Detta tyder starkt på att det är brist
på kunskap bland eleverna. Det som är intressant att se är att totalt 16 % av eleverna
svarade Ja, d.v.s. att de vet att de serverar närproducerad mat. Hur kommer det sig
att vissa elever vet att det serveras närproducerad mat på skolan medan de andra inte
vet, det kan vara värt att undersöka i framtiden. Hur det kommer sig att kunskapen
kan variera bland ungdomarna som går i en och samma klass och en och samma
skola.
Att inte veta, är en sak, men att säga Nej, det betyder att de vet med säkerhet att det
inte serveras och det var totalt 11 % som svarade Nej. Det man kan se är att det var
ganska lika bland män och kvinnor om hur mycket de vet om den mat de blir
serverade i skolan.
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5.1.2 Medvetenhet om råvaror bland gymnasieelever
För att få en överblick om hur pass medvetna gymnasieeleverna är när det kommer
till råvaror så ställdes frågan om hur pass medvetna de är när det kommer till just
råvaror. Sammanlagt 65 % svarade Lite medveten, vilket är en någorlunda hög siffra.
16 % svarade Väldigt medveten, vilket är en betydligt lägre siffra, men som faktiskt
visar att en del gymnasieelever är måna om vad de äter. Samtidigt så krockar det lite
med föregående fråga och dess svar då majoriteten av ungdomarna svarade Vet ej om
skolrestaurangen serverar närproducerad mat. Det går inte riktigt ihop eftersom att
om man är lite medveten och mån om det man äter, borde man då veta vad man får
för mat i skolan.
5.2 Vad anser gymnasieelever är en attraktiv förpackning?

Elevernas resonemang till varför de valde en viss typ av förpackning var
överraskande. Utseende och funktion är det allra viktigaste när man ska välja
livsmedel men i synnerhet om det är en produkt som man inte känner till väl då
ökar betydelsen av relevant och begriplig information på förpackningen.
Många elever menade att den färgglada kartongen var mest attraktiv då den har fina
färger och ser bra ut. De nämner även att den är av kartong/papper, vilket är bra för
miljön, jämfört med de andra som är i plast och som är miljöfarligt. De reagerade
även på formen, som de tyckte såg rolig ut.
Enligt Armstrong och Kotler (2009) så säger produktens förpackning mycket om en
produkt. Förpackningens huvudroll är att den måste attrahera genom en attraktiv
design, informera och förklara innehållet och slutligen sälja produkten. Det
framkommer i resultatet där ungdomarna påverkas av förpackningens utseende och
hade förmodligen valt den lite coolare och mer färgglada förpackningen om de stod
mellan två val.
Av de kvinnor och män som var med och deltog i undersökningen valde 16 %
kvinnor och 20 % män förpackningen som var vit med ett svart märke i mitten.
Förpackningar som är vita, symboliserat värde för pengarna och är därför populär
enligt Stewart (2007). Att ha en enkel design visar på att pengar har sparats in på
förpackningsdesignen och spenderats på produkten istället, och har därför ett lägre
pris.
Detta är inget som visat sig hos gymnasieeleverna i Polhemsskolan, då det var få som
ansåg att den vita förpackningen var något lyxigt eller symboliserade värde av
pengar.
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Beroende på vilka olika alternativ man har att välja mellan, kan svaret variera. I detta
fall var inte den vita förpackningen den mest attraktiva utan det var den fyrkantiga
färgade förpackningen med mönster och bokstäver på som ansågs mest attraktiv.

5.3 Vilken förpackning förknippar gymnasieelever mest
med närproducerad mat?

3 stycken olika förpackningar visades, där totalt 62 % svarade förpackning 1, vilket
var en förpackning där man kunde se innehållet med en etikett på utsidan. Eleverna
förknippade den förpackningen med bl.a. närproducerat kött då några av eleverna
äter närproducerat kött ur en sådan förpackning. Många förknippar alltså
närproducerad mat med kött, vilket är ett sätt och se på det. Men närproducerat är
egentligen mycket mer än bara kött. Det är inte produkten i sig som är
närproducerat utan hur produkten har producerats och skapats. Man kan säga att de
flesta har en enkel syn på närproducerat livsmedel och att de förknippar det med
enkla förpackningar och ingen ”wow” känsla som man ibland kan få från andra
produkter och förpackningar som oftast inte är närproducerat. Resonemang kring
att ”andra förpackningar håller oftast längre, därför jag valde just denna plast
förpackning då närproducerat oftast inte håller lika länge som vanligt livsmedel”, var
ett vanligt svar bland eleverna.
Förpackning 2, som var en kartong, valde totalt 31 % just för att det är kartong och
mest miljövänligt. De ansåg även att livsmedel förpackat i papper inte tål lika långa
transporter vilket gör att livsmedlet måste produceras närmare konsumenten.
Många hade koll på vacuum förpackning, att det är ett sätt att hålla livsmedlets
livslängd. Det stämmer absolut till en viss del men det behöver inte nödvändigtvis
vara så. Livsmedel kan förpackas på andra sätt, även i en vanlig påse och ändå ha lång
livslängd, det handlar mer om vad som förpackas och hur långt den ska
transporteras.
Förpackning 3, som var av glas, valde totalt 5 % just för att det är av glas och de
anser att det går att producera glas överallt. De förknippade glasburkarna till
grönsaker som de inte anser är närproducerat.
Man ser tydligt vad de anser är attraktivt och vad de anser är närproducerat och det
finns inget samband mellan deras val. De förknippade närproducerat livsmedel med
kött och att man kan se på förpackningens etikett vart maten kommer ifrån samt att
det som kan paketeras i andra förpackningar oftast håller längre. Det fanns inga
resonemang kring huruvida de gjorde valet för att den var tråkig eller dylikt utan
mer att enkla förpackningar (med kött i) med etiketter är närproducerat.
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Man insåg även att det närproducerade intrycket hos en förpackning ökade med en
bild även om bilden inte riktigt kommunicerade ett närproducerat budskap. Oavsett
om bilderna förmedlar eller närproducerat budskap eller inte så ökar känslan. Att
budskapet bakom bilden inte är avgörande, kan ligga till grund för den kunskapsbrist
relaterad till närproducerade livsmedel som man har noterat hos konsumenterna.

5.4 Övrigt intressant

Utseende är föga förvånande den övergripande men också avgörande dimensionen
som skiljer en bra och attraktiv förpackning från en mindre uppskattad sådan även
om informationen på förpackningen är viktigt för helhetsintrycket. Detta stämmer
delvis när det är en produkt som man inte känner till så väl, annars ökar betydelsen
av relevant och begriplig information på förpackningen.
Hur kommer det sig att det var så få kvinnor (31 %) som svarade på enkäten jämfört
med män (69 %)? Har det med intresse att göra?
Anledningen till att det var färre kvinnor som besvarade enkäten berodde inte på
lägre intresse utan de utvalda klasserna var uppdelade på så sätt. Det var totalt 3
stycken klasser.
5.5

Vilka verktyg använder närproducenter i Gävleborgs
län i sin marknadskommunikation?

Utifrån den enkät närproducenterna fick svara på fick man en övergripande
uppfattning om hur de jobbar idag. Många producenter jobbar på olika sätt som
passar just dem, och därför ser processen olika ut för alla.
De flesta av närproducenterna jobbar väldigt självständigt och tar inte hjälp utifrån.
De gör allt från jord till bord själva, d.v.s. de producerar, skördar, förpackar och
kör ut till kunden själv. Det är en lång och tidskrävande process. Under workshopen
så diskuterades det huruvida de kan tänka sig att ge över en del av ansvaret till
externa aktörer men det var i stort sett ingen som ville det om det inte skedde på
deras sätt.
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5.6

I vilken omfattning använder närproducenter i
Gävleborgs län förpackningsdesign som en del i sin
marknadskommunikation?

Närproducenterna fick svara på frågan: Vad är viktigast hos en förpackning enligt
dig? Ett svar de alla hade gemensamt var Informationsbärare om produkten. Det är
väldigt positivt att se att de närproducenter som var med i undersökningen tycker
samma om en sak.
Idag förpackar närproducenterna sina varor väldigt enkelt och med minsta möjliga
kostnader. Vacuumpack, glasburkar och plast förpackningar är det huvudsakliga
materialet de använder för att förpacka varorna.
När de väljer vad för förpackning de ska använda är det inte endast av en ren slump
men inte heller är de noga utformade och genomtänkta utan de satsar mer på
produkten i sig. De burkar de använder ska ha snygga etiketter nämner en
producent, den andra säger att förpackningarna ska vara så enkla som möjligt och
fylla sin funktion medan den tredje producenten använder sig av de förpackningar
som finns att tillgå. Här kommer vi tillbaka till vad Armstrong och Kotler (2009)
säger att förpackningen måste ha en attraktiv design, och det har inte dessa
producenter.
Frågan om de tror att förpackningen har någon betydelse för ökade försäljning och
lönsamhet svarade alla tre Ja, och en person motiverade med att ”En fin förpackning
säljer bättre”. Det visar på förståelse på vad som faktiskt säljer och inte. Att
medvetenheten finns hos producenterna är högst intressant, sedan vad de gör med
den kunskap de har är en annan diskussion.
Hur de jobbar med marknadskommunikation idag och på vilket sätt de är med och
påverkar de förväntningar och konsumentkrav som finns idag så var svaren
sammanfattningsvis – ”möte” eller ”kontakt med kunden”.
Svaret om vilka medier de idag använder sig av för att marknadsföra sig visar att de
inte utnyttjar alla möjligheter som man kan ta del av idag. Annonser i tidningar,
sociala medier, via förpackningsdesign och befintliga kunder var deras svar.
Gymnasieeleverna vill känna en ”wow” känsla som man oftast inte får av en
närproducerad förpackning då den är av plast och väldigt enkel med oftast en etikett
på. Även fast de hellre väljer den mer färgglada förpackningen så vet de flesta
konsumenter att närproducerat livsmedel är bättre för miljön, och att djuren
behandlas på ett bättre sätt än om det var icke närproducerat.
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6 Slutsats
I detta kapitel kommer slutsatser för de empiriska data som har samlats in, efter att
ha analyserat dem, presenteras. Här kommer även studiens frågeställning besvaras
samt koppla resultatet till syftet.
Syftet med denna förstudie var att undersöka vilken relation och attityd
gymnasieelever på Polhemsskolan i Gävle har till närproducerad mat, samt vilken
attityd de har till förpackningar för närproducerad mat. Man ville även undersöka
hur närproducenter i Gävleborgs län jobbar idag med marknadskommunikation och
förpackningsdesign.
För att bryta ner syftet i mindre delar skapades ett antal frågeställningar. Dessa
frågeställningar besvaras i texten nedan.

6.1.1 Vilken kunskap och uppfattning har gymnasielever i Gävle om
närproducerad mat?
De relationer/attityder som är dominerande bland gymnasieelever är att de hade till
en viss del koll på vad närproducerat livsmedel är. I det empiriska materialet visade
det sig att det fanns en kunskapsbrist bland gymnasieelever gällande deras kunskap
om närproducerat livsmedel. Frågan angående vad de tror att närproducerat
livsmedel är visade att kunskapen om vad närproducerat är, var låg. Svaren skiljde
sig en hel del bland kvinnor och män, vilket var en intressant upptäckt.

6.1.2 Vad anser gymnasieelever är en attraktiv förpackning
Förpackning de anser mest attraktiv var den röda förpackningen med färgade
bokstäver på, då den såg rolig ut.

6.1.3 Vilken förpackning förknippar gymnasielever i Gävle mest med
närproducerad mat
När de olika förpackningarna presenterades under frågan om vilken förpackning de
förknippar med närproducerat livsmedel, rankades den genomskinliga
förpackningen med kött i och etikett på sidan, högst.
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6.1.4 Vilka verktyg använder närproducenter i Gävleborgs län i sin
marknadskommunikation?
Genom de olika medier som finns att använda idag, använder de sig av ytterst få för
att nå ut. De tre producenterna svarade att de använder annonser i tidningar, sociala
medier och via befintliga kunder för att marknadsföra sig och nå ut till konsumenter.
Alla tre närproducenter är positiva till att öka sin försäljning och lönsamhet men
nästan ingen är villig att ta steget ut och låta externa aktörer hjälpa till. ”Om det inte
sker på mitt sätt, så får det vara”, var det en närproducent som sa. De måste kunna
mötas halvvägs för att kunna utvecklas, man kan inte endast se det från en sida utan
man måste inse att har produktionen sett likadan ut i snart 10 år kan man kanske
behöva ta hjälp utifrån för att utvecklas och bli bättre.

6.1.5 I vilken omfattning använder närproducenter i Gävleborgs län
förpackningsdesign som en del i sin marknadskommunikation?
Idag förpackar närproducenterna sina varor väldigt enkelt och med minsta möjliga
kostnader. Vacuumpack, glasburkar och plast förpackningar är det huvudsakliga
materialet de använder för att förpacka varorna. De lägger mest fokus på produkten
i sig och använder burkar med snygga etiketter. De visar förståelse på att en fin
förpackning säljer bättre, men väljer ändå att hålla sig till den enkla och mer
vardagliga förpackningen.

6.1.6 Idéer om förpackningsdesign för närproducerad livsmedel
En del av studien handlade om att ta reda på konsumenternas relation/attityd
gentemot närproducerat livsmedel men även förpackningar, då förpackningen är
viktig som ett reklamblad, där det bör finnas tydlig datummärkning, ursprung och
innehållsförteckning men samtidigt förmedla en härlig känsla.
Det samtliga närproducenter skulle kunna göra är att ha ett gemensamt signum för
sina förpackningar, vilket gör att man ser att det är ”lokalproducerat från
Gävleborg”.
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6.2

Studiens teoretiska bidrag

Man har inte hittat tidigare studier på vilken typ av retoriskt argument som fungerar
bäst för marknadskommunikationen av närproducerade livsmedel. När det kommer
till kommunikationen av närodlat livsmedel har man sett att kommunikation på
livsmedelsförpackningar som försöker påverka konsumenternas känslor är det man
ska satsa på. Denna förstudie kan komma att bidra till ny insikt inom
marknadskommunikation av ”Närproducerad livsmedel”.

6.3

Studiens praktiska bidrag

Vad som kunnat fastslå i studien är att det tidigt i informationskedjan, om vad
närproducerat livsmedel är, faktiskt finns en kunskapsbrist hos många konsumenter.
För någon som arbetar med kommunikation av närproducerade livsmedel kan den
här studien ligga till grund för en början.
Denna studie har även visat att det inte finns någon generell väg att gå för att lyckas
med kommunikation av närproducerade livsmedel då konsumenterna värderar olika.

6.4 Frågor som uppkommit under arbetets gång och som man kan
forskare vidare på

 Hur kommer det sig att vissa av eleverna på Polhemsskolan visste att det
serveras närproducerad mat på skolan medan de andra inte visste det?
 Hur kommer sig att kunskapen kan variera bland elever som går i en och
samma klass och en och samma skola? Kan det ha med intresse att göra?
 Kan närproducenter tänka sig att ändra sitt arbetssätt för att öka sin
försäljning?

6.5 Vad vet jag nu som jag inte visste innan arbetet?
Idag vet jag att många gymnasieelever på Polhemsskolan inte har så bra koll på
närproducerat livsmedel men att de försöker tänka på miljön. De kopplar
närproducerat till något positivt, men med tråkiga förpackningar.
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Jag vet nu hur några av närproducenterna i Gävleborgs län använder sin
förpackningsdesign i sin marknadskommunikation samt att de har svårt att
överlämna delar av sitt jobb till externa företag, då de är rädda att det inte ska göras
på rätt sätt.
6.6 För vem är denna rapport intressant att läsa?
Denna rapport kan vara intressant att läsa för de som är insatta i ämnet och de som
jobbar med marknadskommunikation och förpackningsdesign.
Det kan även vara intressant för Polhemsskolans rektor att ta del av denna förstudie
för att få en bättre bild om hur pass mycket kunskap eleverna har om närproducerat
livsmedel men även hur mycket de vet om maten på skolan.
Denna förstudie kan ligga till grund för framtida forskningar inom
förpackningslösningar och förpackningsdesign.
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Bilagor
Bilaga 1
Hej, tack för att du är med och svarar på min enkät. Svaren är helt anonyma och
kommer att användas till mitt examensarbete. Era svar är viktiga för mig.
Svara så ärligt ni kan.

1. Ålder
25-35

36-45

46+

Kvinna

Annat

2. Kön
Man

3. Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet närproducerat?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
4. Beskriv vad du tror att närproducerad mat är
__________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________
5. Finns det råvaror i er skolrestaurang som är närproducerad?
Ja

Nej

Vet inte

6. Skulle det beröra dig om det serverades mer närproducerad mat på
skolrestaurangen?
Ja

Nej

Bryr mig inte

Vet inte

7. Anser du dig själv vara en medveten person när det kommer till råvaror?
Lite medveten

Väldigt medveten

Inte alls

8. Är du miljömedveten? Om Ja, i så fall på vilket sätt? Nämn några exempel
Ja

Nej

Vet inte

__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
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9. Vad är viktigast för dig när du handlar mat? Ranka svarsalternativen
mellan 1 och 5, där 1 är viktigast och 5 är minst viktigt
Pris
Kravmärkt
Fairtrade
Ekologiskt
Närproducerad
10. Vilken förpackning anser du vara mest attraktiv?

Varför valde du just den förpackningen?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
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11. Vilken förpackning förknippar du mest med närproducerad mat?

Varför?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________

Har du några övriga åsikter eller tankar kring närproducerad mat får du
gärna dela med dig i rutan under

Tack så mycket för dina svar. Har du några frågor eller funderingar kring
enkäten är du välkommen att höra av dig till Sepideh.t@live.se
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Bilaga 2
Tack för att du är med och svarar på min enkät. Svaren är helt anonyma
och kommer att användas till mitt examensarbete. Era svar är viktiga för
mig.

1. Hur länge har du varit verksam som matproducent? Ange i månader
eller antal år. Med verksam menar jag att du sålt dina produkter vidare
som företag.
__________________________________________________________

2. Hur stort intresse har du av att öka din försäljning och lönsamhet på en
skala mellan 1 till 6, där 1 är ett lågt intresse och 6 är ett stort intresse?
Ringa in ett nummer.

1

2

3

4

5

6

3. Hur jobbar du med marknadskommunikation, alltså på vilket sätt du
medvetet är med och påverkar de förväntningar och konsumentkrav som
finns idag?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Vilka av dessa medier nedan använder du dig av idag för att
marknadsföra dig och nå ut till konsument? Går bra att kryssa i flera
svarsalternativ.
☐ Direktreklam (Lapp i postlådan)
☐ Annonser i tidningar
☐ Radioreklam
☐ Sociala medier (Facebook, Instagram etc.)
☐ Via internet (Google, Youtube, Blogg, Optimerad websida)
☐ Med hjälp av förpackningsdesign
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☐ Via befintliga kunder (vänner, ”mun till mun”)
☐ Annat:

Om Annat, ange:
________________________________________________________________________

5. Tror du att förpackningen har någon betydelse för ökad försäljning och
lönsamhet? Om ja, varför tror du det?
☐ Ja

☐ Nej 

☐ Vet inte

__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Vad är viktigast hos en förpackning enligt dig? Kryssa i de alternativ du
anser är viktigast, max 4 stycken.
☐ Priset
☐ Storleken
☐ Formen
☐ Färgen
☐ Lättöppnad
☐ Lätthanterlig
☐ Informationsbärare om produkten
☐ Annat
Om Annat, ge exempel:
________________________________________________________________________

7. Hur förpackar du dina varor idag?
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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8. Hur tänker du kring valet av dina förpackningar/förpackningslösningar?
Är det av ren slump eller är de noga utformade och genomtänkta?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. Vad tror du är de vanligaste orsakerna till att en konsument inte väljer
att handla närproducerad mat?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Vad tror du är de avgörande faktorerna för att öka din försäljning och
lönsamhet? (Om du svarat lågt på skalan i fråga 2, lyft då gärna fram vilka
anledningar du har för att faktiskt inte vilka öka)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

57

Bilaga 3

Sammanställning av gymnasieelevernas enkätresultat
Respondenter: 80 personer medverkade totalt, varav 55 stycken Män och 25
stycken kvinnor.
Ålder mellan 16-20 år.
Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet
närproducerat?

Återkommande svar bland kvinnor och män listas här nedan:
-

Mat producerat i hemort eller i landet med korta transporter, bättre för
miljön

-

Bra mat men som oftast är dyrare

-

Lokala bönder, Gefleortens

-

Mat producerat nära som svenskt kött och svenska äpplen

-

Djur som lever bra på en gård och får det dom behöver. Bra och friska
djur som producerar maten.

-

Produkten är tillverkad nära och ofta av mindre företag

-

Ekologisk mat med mindre onödiga tillsatser

-

Frigående djur som har det bra

-

Gefleortens, grönsaker och mjölkprodukter som producerats i närheten
av mig

-

Produkter som inte transporterats långt för att man ska kunna köpa det

-

Mjölk, kött och vete som kommer från bönder i närheten av affären
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Finns det råvaror i er skolrestaurang som är närproducerat?

Finns det råvaror i er skolrestaurang som
är närproducerat?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nej
Kvinnor

Vet inte
Män

Anser du dig själv vara en medveten person när det kommer till
råvaror?

Anser du dig själv vara en medveten
person när det kommer till råvaror?
80%
60%
40%
20%
0%
Lite Medvetna

Väldigt Medvetna
Kvinnor

Män
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Inte alls Medvetna

Vilken förpackning anser du vara mest attraktiv?

Vilken förpackning anser du är mest
attraktiv?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Förpackning 1

Förpackning 2
Kvinnor

Förpackning 3

Män

Vilken förpackning förknippar du mest med närproducerad mat?

Vilken förpackning förknippar
gymnasieeleverna på Polhemsskolan i
Gävle mest med närproducerad mat?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Förpackning 1

Förpackning 2
Kvinnor

60

Män

Förpackning 3

Vad är det konsumenterna uppskattar hos förpackningar, och vad
utmärker en bra förpackning och gör den intressant och attraktiv?
Utseende är föga förvånande den övergripande men också avgörande dimensionen
som skiljer en bra och attraktiv förpackning från en mindre uppskattad sådan även
om informationen på förpackningen är viktigt för helhetsintrycket. Detta stämmer
delvis när det är en produkt som man inte känner till så väl, annars ökar betydelsen
av relevant och begriplig information på förpackningen.
Utseende
Material, text, bild, form och design, starka färger, att förpackningen syns men även
att den visar innehållet. Förpackningarna få gärna vara tilltalande eftersom att man
handlar med ögat. Design kan vara viktigt, men oftast vet man vad man vill köpa och
då spelar utseendet mindre roll. Det är viktigt att förpackningen och produkten ser
fräsch och trevlig ut, samtidigt som den är enkel.
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