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Jag vill rikta ett stort tack till de Butikschefer som deltagit i min enkätundersökning.
Jag vill även tacka Andreas Larsson som hjälpt mig och gett mig goda råd vid skapandet av
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_______________________
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Vi
Vi odlar inte kaffe,
ändå dricker vi kvalitetskaffe.
Vi har inga parfymplantager,
ändå omger vi oss med äkta parfymer.
Vi föder inte upp några lamadjur,
ändå sveper vi oss i lamaull.
Vi odlar inga apelsiner, oliver eller bananer.
Vi har inga fikonlundar,
inga tobaksfält,
inga diamantgruvor.
Vi har inga silkesmaskodlingar,
ändå draperar vi oss i det finaste silke.
Vi har inga risfält,
ändå äter vi det bästa riset.
Vi har inga vinodlingar,
ändå dricker vi vin.
Vi är svenskar

Dikt ur Diktsamlingen Det ringer på dörren av Bo Setterlind (Bonniers)
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ranges, pricing, variation, marketing and exposure have been examined. The
study covers totally 15 shops in Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Järvsö
and has been carried out as a part of the project.,”Ditt val spelar roll –
Konsumentens roll i den moderna livsmedelsproduktionen”, that is a
cooperation between the county administration in Gävleborg and the University
of Gävle. The study was implemented through that each of the fifteen shop
manager got a questionnaire. Nine questionnaires where returned. The result of
the study shows that the food shops play a significant role when it comes to
increasing demand and the consumption of local produced food. The shop
managers experience however that a number of factors hamper the increase of
the local produced assortment, for example central control, too small ranges of
local produced food, high purchase pinches and relatively small demand.
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Sammanfattning

Jag har i min studie valt att undersöka köpmäns attityder till lokalproducerade livsmedel.
Studien har utförts som en del av projektet, ”Ditt val spelar roll - Konsumentens roll i den
moderna livsmedelsproduktionen”, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg
och Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att undersöka vilken roll livsmedelsbutikerna
har när det gäller att öka efterfrågan och konsumtionen av lokalproducerade livsmedel.
Faktorer så som utbud, prissättning, variation samt marknadsföring och exponering har
undersökts. Studien omfattar totalt 15 butiker i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och
Järvsö. Butikerna ingår i kedjorna ICA, Coop och Axfood. Min inställning till
lokalproducerade livsmedel är att dessa har en positiv effekt på samhället och miljön. Jag ser
därför gärna ett ökat utbud och en ökad efterfrågan på dessa livsmedel. Utgångspunkten för
min studie ligger alltså i att en ökad konsumtion av lokalproducerade livsmedel är något som
borde eftersträvas.

Studien genomfördes genom att varje butik fick en enkät som butikschefen anonymt (namn på
butiken eller namn på butikschefen efterfrågades ej, endast namnet på orten/staden) ombads
fylla i och returnera. Enkäten skickades ut i början av juni månad, och returnerades av åtta
respondenter. Efter att ha skickat ut en påminnelse returnerades ytterligare en enkät.
Enkäterna sammanställdes i stapeldiagram där varje fråga med tillhörande resultat
presenteras. Alla frågor med samtliga svarsalternativ finns redovisade i studiens
empirikapitel.

I studiens teoretiska del ges en bakgrund till begreppet lokalproducerade livsmedel samt de
projekt och aktiviteter som genomförts regionalt för att öka produktion och konsumtion av
dessa. Vidare redogörs för de teoretiska resonemang som finns angående attityder för
miljöanpassade handlingar i generell bemärkelse. Även attityder specifikt för
lokalproducerade livsmedel presenteras, då främst resultat från tidigare utförda studier inom
området. De teoretiska studierna visar sammanfattningsvis att konsumenter idag alltmer
efterfrågar livsmedel som är färska och som inte fraktats så långt, och i och med det är
motiverade att handla miljövänligt. Dock upplever konsumenterna samtidigt hinder så som
brist på utbud i livsmedelsbutikerna samt brist på tid, information och kunskap kring
miljövänligt handlande. När det gäller butikkedjors attityder till lokalproducerade livsmedel
så betonas dessa generellt i liten, ibland obefintlig, utsträckning i butikskedjornas
miljörapporter och övriga skrivelser. Det finns också relativt få studier som undersöker
köpmännens attityder till lokalproducerade livsmedel.

Analysen av studiens resultat utmynnar i ett antal slutsatser samt förslag till hur det
lokalproducerade sortimentet kan utökas. Resultatet av studien tyder på att
livsmedelsbutikerna spelar en betydande roll när det gäller att öka efterfrågan och
konsumtionen av lokalproducerade livsmedel. Butikscheferna upplever dock att ett antal
faktorer försvårar utökandet av det lokalproducerade sortimentet, till exempel centralstyrning,
för litet utbud av lokalproducerade livsmedel, höga inköpspriser samt relativt liten efterfrågan
av dessa varor. Exempel på faktorer som kan leda till ett ökat lokalproducerat sortiment är
minskad centralstyrning, framtagandet och användning av en märkning, liknande den för
ekologiska varor. Även en förändrad attityd när det gäller synsättet på lokalproducerade
livsmedels miljövänlighet kan vara ett steg mot ett utökat lokalt sortiment.
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Summary

In my study I examine merchants' attitudes to local produced food. The study has been carried
out as a part of the project,”Ditt val spelar roll - Konsumentens roll i den moderna
livsmedelsproduktionen”, that is a cooperation between the county administration in
Gävleborg and the University of Gävle. The aim of the study is to examine which role the
food shops have when it comes to increasing demand and consumption of local produced
food. Factors so as ranges, pricing, variation, marketing and exposure have been examined.
The study covers totally 15 shops in Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Järvsö. The
shops are included in the chain stores ICA, Coop och Axfood. My attitude to local produced
food is that they have a positive effect on the society and the environment. I see therefore
gladly an increased range and an increased demand on these foodstuffs. The starting point for
my study lies therefore in that an increased consumption of local produced food is something
that should be sought.

Each shop got a questionnaire that the shop manager anonymous (names on the shop or names
on the shop manager were not requested, only the name of the town) was requested to fill in
and to return. The questionnaire was sent out at the start of June, and was returned by eight
shop managers. After I had sent out a reminder was also another questionnaire returned. The
questionnaires were put together in pile figure where each question with associated result was
presented. All questions with all reply alternatives are presented in the study's empiric
chapter.

In the study's theoretical part, a background is given to the concept local produced food and
those projects and activities that have been implemented regionally in order to increase
production and consumption of these. Furthermore is reported for the theoretical arguments
concerning attitudes to environmental demand in general sense. Also attitudes specific for
local produced food are presented from earlier performed studies within the area. The
theoretical studies shows that consumers today increasingly requests foodstuffs that are fresh
and that not have been transported so long, and with it is motivated to act environmentally
friendly. However, the consumers experience concurrent obstacles as deficiency on ranges in
the food shops and deficiency on time, information and knowledge around acting
environmentally friendly. When it comes to shop chains' attitudes to local produced food are
these in general emphasized in small, sometimes nonexistent, extent in the chain stores'
environment reports and other letters. There are also relatively few studies that examine the
merchants' attitudes to local produced food.

The analysis of the study's results end in a number of conclusions and proposals to how the
local produced assortment can be increased. The result of the study shows that the food shops
play a significant role when it comes to increasing demand and the consumption of local
produced food. The shop managers experience however that a number of factors hamper the
increase of the local produced assortment, for example central control, too small ranges of
local produced food, high purchase pinches and relatively small demand of these products.
Examples on factors that can evil to an increased of local produced assortment are slimmed-
down central control, the production and use of a labeling, similar to ecological products.
Also a changed attitude when it comes to the position on local produced foods' as
environmental friendly can be a step towards an increased local assortment.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel ges en kort Bakgrund kring lokalproducerade livsmedel, samt en
beskrivning till varför jag finner detta ämne intressant. En Problemformulering ligger till
grund för arbetets Syfte. Avslutningsvis redogörs för Avgränsningar samt Disposition av
arbetet.

1.1 Bakgrund
Den lokala livsmedelsproduktionen bidrar på många olika sätt till en hållbar utveckling av
landsbygden i Sverige. Genom att satsa på de lokala jordbruken ges dessa möjligheter att
specialisera sin verksamhet, vilket i sin tur kan leda till nya lokala företag och ökad
sysselsättning.1 Livsmedelsproduktionen är ett ständigt omdiskuterat ämne i media och från
forskarhåll. Ofta kommer larmrapporter om hur vår mat produceras och hur den påverkar vår
hälsa och den yttre miljön.2 I och med att den ökade globaliseringen separeras produktion och
konsumtion alltmer, vilket får till följd att det blir svårt för konsumenten att spåra produkten.
Trenden pekar samtidigt på att konsumenter i en allt större utsträckning vill kunna koppla
maten till dess ursprung, och intresset för miljö, kvalitet och hälsa är stort.3 Jag är själv en av
dessa ”miljövänliga” konsumenter som ser ett samband mellan miljövänliga livsmedel och
lokalproducerade livsmedel, och försöker i möjligaste mån att handla därefter. Dock kan jag
som konsument ibland uppfatta att sortimentet av lokalproducerade livsmedel är väl litet,
alternativt så är det bara svårt att hitta dessa produkter i affären. Andra gånger blir det en
prisfråga. Hur mycket mer är man villig att betala för lokalproducerade livsmedel? Skulle
affärerna kunna tänkas sänka priserna, eller blir det då inte ekonomiskt lönsamt för dem att
sälja det lokalproducerade?

Konsumenten ställs inför många medvetna och omedvetna val varje gång hon befinner sig i
affären, och vid val av en vara innebär det samtidigt att andra väljs bort. Detta val grundar sig
ofta på konsumentens uppfattning om vad som är ”bra mat”, men även andra faktorer så som
pris och tillgång spelar in. Förutsättningarna för detta val bygger dock på att konsumenten blir
erbjuden olika alternativ av den aktuella affären.4 Detta resonemang är grunden till mitt
intresse att undersöka vilket utbud av lokalproducerade livsmedel som köpmännen erbjuder
sina kunder. Kanske kan det även vara så att många konsumenter inte ”ser de”
lokalproducerade livsmedlen i butiken då de inte tillhör ett känt märke, och väljer istället de
produkter de redan är bekanta med. Butikernas förhållningssätt till de lokalproducerade
livsmedlen blir därför, i min mening, intressant med avseende på utbud, marknadsföring och
prissättning.

Studien har utförts som en del av projektet, ”Ditt val spelar roll - Konsumentens roll i den
moderna livsmedelsproduktionen”, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg
och Högskolan i Gävle. Syftet med denna studie var att undersöka konsumenters attityder till
lokalproducerade livsmedel. Studien genomfördes med hjälp av enkäter som konsumenter
ombads fylla i när de besökte livsmedelsbutiker i Gävleborg och Hälsingland.

1 Pressmeddelande 28 april, 2005, Jordbruksdepartementet, Regeringskansliet, www.regeringen.se
2 A. Carlsson Kanyama m.fl. Lokala livsmedelsmarknader – en fallstudie, s. 8
3 Hushållningssällskapet, Slutrapport, Lokalproducerade livsmedel i Dalarna och Gävleborg, s. 10
4 Ljungberg C, Bra mat och dåliga vanor. 2001, s. 87
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Jag har dock valt att göra en alternativ studie där köpmännens inställning till lokalproducerade
livsmedel undersöks. Studien har utförts i samma butiker som konsumentenkäten.

1.2 Problemformulering
Ett antal frågor ligger till grund för syftet med studien, dessa är;
– Vilken roll har livsmedelsbutikerna när det gäller att öka konsumtionen av
lokalproducerade livsmedel?
– Vilken attityd har olika handlare till lokalproducerade livsmedel?
– Hur ser det lokalproducerade sortimentet ut?
– Vilka varukategorier dominerar bland de lokalproducerade livsmedlen?
– Vilka möjligheter/hinder ser handlarna med att ha lokalproducerade livsmedlen i
sortimentet?
– Hur gör butiken de lokalproducerade varorna synliga för kunden?
– Vilket pris väljer butiken att sätta på de lokalproducerade livsmedlen?
– Varierar mängden av lokalproducerade livsmedel mellan olika orter?
– Spelar storleken på orten någon roll för butikernas sortiment av lokalproducerade
livsmedel?
– Hur kan det lokalproducerade sortimentet utökas?
– Vad gör en vara miljövänlig?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll livsmedelsbutikerna har när det gäller att
öka efterfrågan och konsumtion av lokalproducerade livsmedel. Detta genom att studera
handlares attityd till lokalproducerade varor med avseende på utbud, prissättning, variation
samt hur aktivt dessa marknadsförs och exponeras. Syftet tydliggörs i modellen nedan:

Figur 1: Samband mellan tillgång, utbud och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel

Tillgång på lokalproducerade livsmedel

Kunders efterfrågan på Köpmännens utbud av
lokalproducerade livsmedel lokalproducerade livsmedel

Källa: Egen bearbetning
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Modellen visar hur jag har valt att se sambandet mellan Tillgång på lokalproducerade
livsmedel, Kunders efterfrågan på lokalproducerade livsmedel och Köpmännens utbud av
lokalproducerade livsmedel. Jag utgår från att de tre hörnen hänger samman och är beroende
av varandra, samt att sambanden är olika starka mellan de tre komponenterna i triangeln.
Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse köpmännens utbud har för kundernas
efterfrågan och för den totala tillgången av lokalproducerade livsmedel.

1.4 Avgränsning
Studien avgränsas till att endast omfatta butiker i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och
Järvsö. Endast de butiker där ”konsumenternas attityd till lokalproducerade livsmedel”
undersöktes ingår i denna studie. Antalet i den tidigare studien var 16 stycken, vilket även
utgångspunkten i denna studie är. En av butikerna fanns dock inte längre kvar på orten, därför
blir det faktiska antalet 15 stycken.

De butiker som studien omfattar ingår i följande svenska butikskedjor; ICA, Coop och
Axfood (Hemköp, och Willys).

1.5 Disposition
Uppsatsens kapitel är disponerade enligt följande:

1. Inledning
2. Metod
3. Teori
4. Empiri
5. Analys
6. Slutsats
7. Förslag till fortsatta studier

I kapitel två redogörs huvudsakligen för de olika moment som utgör grunden för studien.
Även valet av metod beskrivs med avsikt att tydliggöra vilken typ av studie detta är.
Författarens ståndpunkt, reliabilitet och validitet samt metod- och källkritik redovisas också.

Kapitel tre består av två delar och här beskrivs de teoretiska resonemang, som ska ses som en
bakgrund för att ge läsaren ökad förståelse för dels lokalproducerade livsmedel, men också för
människors olika grundläggande attityder. Den första delen belyser bland annat
livsmedelsutvecklingen historiskt sett. Den andra delen beskriver först attityder generellt,
efter det beskrivs de attityder vi har gentemot ett miljöanpassat levnadssätt, och slutligen
redogörs för förändring av attityder.

I kapitel fyra redovisas resultatet av enkätstudien i tabeller, samt i löpande text.

I kapitel fem analyseras och diskuteras resultatet av enkätstudien, med förhoppning om att
kunna besvara studiens syfte.

I kapitel sex lyfts slutsatser fram från den föregående analysen. Efter det ges förslag till hur
det lokalproducerade sortimentet skulle kunna utökas.

I kapitel sju ges förslag till fortsatta studier.
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2 Metod
I detta kapitel redogörs för val av metod samt arbetets gång. Avsnittet bygger på teoretiska
resonemang kring metodval och exempel på hur en studie kan utföras. Detta kopplas samman
med mitt egna val av metod samt redogörelse för hur min studie praktiskt har genomförts.
Här beskrivs till exempel hur enkäten utformades och genomfördes. Vidare beskrivs vad i
studien som, i efterhand, kunde ha genomförts på annat sätt.

2.1 Val av metod
Med metod menas det vetenskapliga sätt som valts för att närma sig det ämne man avser att
skriva om, samt hur man ämnar behandlar detta ämne. Valet av metod påverkar och
genomsyrar hela arbetet.5

2.1.1 Kvalitativ/Kvantitativ metod
Studier som har för avsikt att mäta något i siffror eller tal benämns kvantitativa. Även uttryck
som längre, fler och mer hör till det kvantitativa förhållningssättet.6 Kvalitativa studier
undviker helt mätningar i siffror, tal och liknande utan syftar istället till att förstå eller hitta
mönster och förklara varför människor resonerar och reagerar på ett visst sätt.7 Denna studie
utgår från en kvantitativ metod då enkätundersökningen syftar till att mäta i vilken grad
butiker erbjuder sina kunder lokalproducerade livsmedel. Svaren från enkäterna har dock
delvis tolkats på ett kvalitativt sätt, vilket resulterar i att studien är en blandning av de båda
metoderna.

2.1.2 Deduktiv/Induktiv metod
Deduktiv metod innebär att teoretiska resonemang ligger till grund för studien, dessa
analyseras och leder sedan till en slutsats. Motsatsen till deduktiv metod kallas induktiv och
innebär att empirisk data utgör grunden för arbetet och utifrån denna formuleras begrepp i
form av hypoteser eller teori.8

Denna studie utgår från den induktiva metoden då utgångspunkten ligger på den empiriska
studien. Den teoretiska delen har som syfte att ge en bakgrund till, och en djupare förståelse
för, lokalproducerade livsmedel. Även allmänna attityder till miljöanpassade handlingar, där
ibland lokalproducerade livsmedel, förklaras ur ett teoretiskt perspektiv.

2.1.3 Författarens ståndpunkt
Vid utförandet av en studie, kvalitativ eller kvantitativ, ligger författarens egna föreställningar
och inställningar till grund för val av ämnen, val av teoretisk ansats, sätt att tolka resultatet
med mera. Så är fallet även i denna studie. Även om ämnesvalet i studien grundar sig på mina
egna intressen, och delvis förutfattade åsikter, undviks subjektivitet genom att information om
datainsamling presenteras, samt att resultatet av studien redovisas i sin helhet. Detta gör det
möjligt för läsaren att själv skapa sig en uppfattning om ämnet.

5 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003, s. 31
6 Trost, Enkätboken , 1994, s. 16
7 Ibid. s. 22
8 Thurén T, Vetenskapsteori för nybörjare, 2004, s 20
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Min inställning till lokalproducerade livsmedel är att dessa har en positiv effekt på samhället
och miljön. Jag lägger här in värderingar som kortare djurtransporter och levande landsbygd,
vilka enligt mig borde ses som något positivt ur ett samhällsperspektiv. Jag ser därför gärna
ett ökat utbud och en ökad efterfrågan på dessa livsmedel. Utgångspunkten för min studie
ligger alltså i att en ökad konsumtion av lokalproducerade livsmedel är något som borde
eftersträvas. Trots att jag personligen har en positiv inställning till lokalproducerade livsmedel
försöker jag vara kritisk när jag utför min studie och tolkar dess resultat. Dock är jag
medveten om att mina egna åsikter omedvetet kan färga studien.

2.2 Arbetets gång
Jag beslutade i ett relativt tidigt skede av studien att göra en enkätundersökning. Det kändes
då även logiskt att utföra undersökningen på samma butiker som konsumentstudien gjorts.
Efter dessa beslut valde jag att, under några veckors tid, koncentrera mig på materialinsamling
för att läsa in mig på ämnet ”lokalproducerade livsmedel”. När jag upplevde att jag hade fått
tillräcklig information började arbetet med att utforma enkäten och kontakta aktuella
butikschefer.

Enkäten, se Bilaga 1, skickades ut i början av juni månad, och returnerades av åtta
respondenter. Jag hade önskat att få tillbaka minst tio stycken enkäter för att få ett
tillfredställande resultat i undersökningen och valde därför att skicka ut en påminnelse i form
av ett brev, se Bilaga 2. Påminnelsen resulterade i ytterligare 1 returnerad enkät. Jag bedömde
då att nio returnerade enkäter fick räcka, detta då jag inte ansåg att chansen var särskilt hög att
de övriga butikscheferna skulle returnera enkäten vid ytterligare en påminnelse.

De returnerade enkäterna sammanställdes först för hand och sedan med hjälp av
datorprogrammet Excel. Sammanställningen utmynnade i stapeldiagram där varje fråga med
tillhörande resultat presenteras. Alla frågor med samtliga svarsalternativ finns redovisade i
studiens empirikapitel. Dock valde jag ut de som, i min mening, givit mest intressant resultat
med avseende på studiens syfte, och dessa utgör grunden för diskussionen i kapitel fem.
Utifrån diskussionen lyftes ett antal slutsatser fram, som syftar till att svara på studiens syfte.
Avslutningsvis listades att antal faktorer som kan tänkas öka det totala sortimentet av
lokalproducerade livsmedel, dessa framtagna utifrån resultatet av studien.

2.2.1 Materialinsamling
Materialinsamling kan ske genom till exempel intervjuer och enkäter.9 Intervjuer lämpar sig
ofta bäst när experter skall utfrågas och då specifika fakta efterfrågas. När avsikten med
studien istället är att få fram attityder, smak och åsikter är enkäter ofta det bättre alternativet.10

Mot denna bakgrund har denna studie utförts med hjälp av en enkätundersökning där
köpmännens attityder till lokalproducerade livsmedel identifierats.

Litteraturstudier föregås vanligtvis av litteratursökning. Med litteratursökning avses, i
forskningssammanhang, i stort sett allt tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, uppsatser
med mera.11 Jag har i denna studie använt mig av samtliga fyra ovanstående typer av tryckt
material. Mycket av det tryckta material jag använt mig av i studien kommer från befintliga
rapporter och tidigare utförda studier inom ämnet lokalproducerade livsmedel.

9 Ejvegård, s. 31
10 Ibid. s. 54
11 Ibis. s. 45
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Information delas vanligtvis in i två kategorier; Primärdata och Sekundärdata. Primärdata
kännetecknas av att informationen samlats in specifikt för en undersökning, då genom till
exempel intervjuer, enkäter och observationer.12 Primärdata kan även innefatta tryckta källor
så som originalhandlingar (till exempel protokoll, officiell statistik, och riksdagstryck).13 I
denna studie utgörs primärdata av enkätstudien.

Sekundärdata består av redan befintlig information, så som litteratur, rapporter, avhandlingar
och artiklar.14 Jag har använt mig av olika typer av sekundärdata i studien, stor del av denna
information ligger till grund för det teoretiska kapitlet.

2.2.2 Urval
Urvalet i min studie är detsamma som i ursprungsstudien där konsumenters attityder
undersöktes. Då de två studierna utförts i samma butiker och på samma orter ges möjlighet att
jämföra konsumenters och handlares attityder till lokalproducerade livsmedel. Jag har valt att
endast låta butikschefen på respektive butik ingå i studien. Detta dels för att jag utgår från att
dessa personer har det yttersta ansvaret för butikens sortiment. Dels för att det även leder till
att undersökningen blir standardiserad i och med att den utförs under samma förutsättningar,
vilket i sin tur gör att resultaten mellan de olika butikerna lättare går att jämföra.

2.2.3 Enkätundersökning
Ett enkätformulär kan liknas vid ett mätinstrument där människors beteenden, åsikter och
känslor mäts.15 Enkäten som används i denna studie avser att undersöka handlares inställning
till lokalproducerade livsmedel, detta genom att låta butikschefen på respektive butik svara på
enkätfrågorna. Innan enkäterna skickades ut till respektive butik tog jag kontakt med
butikscheferna på de 15 butikerna för att informera om studien samt fråga om de ställde sig
positiva till ett delta i undersökningen. Fyra butiker, som ligger centralt i Gävle, valde jag att
personligen besöka för att informera om studien och överlämna enkäten, de övriga elva
butikerna kontaktade jag via telefon. Majoriteten av butikscheferna ställde sig positiva till att
delta i studien, ingen sa nej till att fylla i enkäten men ett par menade att jag skulle skicka
enkäten, så skulle de titta på den. En butikschef fick jag aldrig tag på men valde att skicka
enkäten ändå.

Med enkäten bifogades ett följebrev där information om studien presenterades, samt
instruktioner för hur enkäten skulle besvaras. Butikscheferna ombads returnera den ifyllda
enkäten inom en vecka. Enkätundersökningen genomfördes anonymt, det vill säga
butikschefen ombads inte ange namn på butiken eller namn på sig själv, endast namn på
orten/staden efterfrågades. Detta för att öka möjligheterna till en hög grad av ärlighet i
enkätsvaren.

Hög grad av standardisering är att föredra vid de flesta enkätundersökningar. Med
standardisering menas i vilken grad frågorna och situationen är desamma för alla intervjuade,
frågor skall ställas på samma sätt och komma i samma ordning, följdfrågor skall inte
formuleras beroende av tidigare svar.

12 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten, 1998, s. 150
13 Ejvegård, s. 18
14 Ibid
15 Trost, s. 11
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Vid låg grad av standardisering blir möjligheterna till att jämföra begränsade, och ofta är just
jämförelse syftet med undersökningen.16 Jag har i möjligaste mån försökt att göra
enkätundersökningen standardiserad, detta genom att låta endast en person på varje butik
svara på enkäten, denna person har samma befattning på alla butiker, enkäten skickades ut
samma dag till samtliga butiker samt att butikcheferna fick lika lång tid på sig att svara på
enkätfrågorna.

Enkätfrågorna kan bestå av öppna och slutna frågor, vilket i praktiken innebär att de kan
utgöras av givna svarsalternativ eller vara konstruerade så att respondenten själv får formulera
sina svar. Många gånger rekommenderas frågor med givna svarsalternativ på grund av att
jämförelser blir svåra att göra, det kan vara svårt att tolka svaren, vissa svarar inte alls och så
vidare. Dock rekommenderas ofta att avsluta enkäten med en öppen fråga där respondenten
får möjlighet att framföra ytterligare synpunkter. 17 Jag har valt att utforma enkäten till största
delen med givna svarsalternativ, dock används på vissa ställen öppna svarsalternativ för att få
en djupare förståelse för dessa frågor.

Ett problem med enkätundersökningar är det bortfall som ofta förekommer. Med bortfall
menas att respondenten inte svarar. Det finns två slags bortfall, dels enkätbortfallet, vilket
innebär att formuläret aldrig återkommer, och dels det interna bortfallet då en fråga (eller
flera) inte besvaras.18 Bortfallet i denna studie utgörs av båda ovanstående typer, 6 antal
enkäter returnerades aldrig och i några enkäter var inte alla frågor besvarade.

Vid enkätundersökning undviks att respondenten blir påverkad av intervjuaren, samtidigt
finns där inte heller någon intervjuare som kan förklara vid eventuella oklarheter.19

2.3 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet, och innebär således att de mätningar som utförs
är korrekt gjorda. Exempel på detta kan vara att flera undersökare kommer fram till samma
resultat, att slumpfaktorer någorlunda lyckas minimeras och att uträkningar är rätt. Samma
metod skall också kunna användas av olika personer på samma material. 20 Validitet innebär
att det som studien avser att undersöka verkligen undersöks.21 Låg reliabilitet av ett
mätinstrument resulterar också i låg validitet.22

En svårighet med begreppet lokalproducerade livsmedel kan vara att definitionen inte är helt
tydlig och lika för alla människor. Detta kan innebära att olika butikschefer svarar på
enkätfrågorna med skilda föreställningar om vad lokalproducerade livsmedel är, till exempel
kanske vissa anser att lokalproducerat är produkter just från orten, medan andra tänker på ett
något större geografiskt område. Detta kan leda till att undersökningen inte får den höga
validitet som eftersträvas.

16 Trost s. 53
17 Ibid. s. 68
18 Ejvegård s. 54
19 Wärneryd mfl, Att fråga, s. 15
20 Backman, Vetenskapsteori för nybörjare, 1998, s.22
21 Ibid s. 22
22 Ejvegård s. 75
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Det som ökar reliabiliteten i undersökningen är att jag använt samma material till samtliga
butikschefer, ingen har fått mer information eller vägledning än någon annan.

2.4 Metod- och Källkritik
Både empiriskt och tryckt material bör bedömas när det gäller objektivitet och saklighet. Som
författare bör man lägga vikt vid att bedöma äktheten i materialet, hur oberoende materialet
är, vinklat material och propaganda, material som är taget ur sitt sammanhang, hur nytt
materialet är (det anses i allmänhet bättre med nya källor än med gamla).23 Jag är medveten
om att, då relativt stor del av de tryckta källor jag använd mig av består av rapporter och andra
studier (så kallade sekundärkällor) kan objektiviteten på informationen diskuteras. I vissa fall
kan tänkas att författarnas egna åsikter och ställningstaganden avspeglas i resultatet.

Jag valde att rikta enkätundersökningen till butikscheferna men är medveten ett det på vissa
butiker möjligen kan ha funnits andra anställda som har större insikt i de frågor
undersökningen avser att undersöka. Men då jag eftersträvade att göra undersökningen så
standardiserad som möjligt valde jag ändå detta tillvägagångssätt. Jag kan dock, å andra sidan,
inte vara säker på att det verkligen är butikschefen som besvarat enkäten i samtliga butiker.
Enkäten kan ha överlämnats till någon annan anställd, vilket i sin tur leder till att
undersökningen blir mindre standardiserad då inte samma förutsättningar ligger till grund för
svaren.

Ett annat problem i samband med enkätundersökningen kan vara att butikscheferna lägger in
för mycket egna värderingar i enkätsvaren. Syftet med enkäten är främst att butikschefen ska
representera butiken och butikskedjans ställningstagande när det gäller lokalproducerade
livsmedel. I de eventuella fall där butikschefen i högre grad lagt in egna värderingar istället
för att representera butiken anser jag att svaren blir något missvisade.

Mitt önskemål var att minst tio enkäter skulle returneras, men antalet efter utskickad
påminnelse blev nio. Det är för mig svårt att bedöma i vilken omfattning de enkäter som inte
returnerades skulle ha påverkat resultatet på studien. Tänkbart är att ett större antal enkäter
kunde ha lett till tydligare mönster i sammanställningen av enkätsvaren. Jag anser dock att nio
enkäter är ett så pass stort antal att det går att utläsa mönster utifrån dessa.

Det faktum att jag valde att skicka ut enkäten i början på sommaren kan ha haft samband med
det antal enkäter som inte returnerades (på grund av semesterperioden). Jag tror själv att om
jag istället valt att skicka ut enkäterna innan sommaren så skulle det ha ökat chanserna till ett
större antal returnerade enkäter. Det skulle dessutom antagligen innebära att det var lättare att
få respons om påminnelsen skickats ut några veckor senare.

Noterbart är att de butiker som jag personligen besökte hade en nästan 100 % svarsfrekvens!
Det jag därigenom kunde ha gjort för att öka chanserna till returnerade enkäter är personligt
besök hos samtliga butiker.

23 Ejvegård, s. 63
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Sammanfattningsvis anser jag att enkäten undersöker det jag syftade till att undersöka och att
reliabiliteten och validiteten är höga i min studie. Jag har uppmärksammat vissa saker som
jag i efterhand kunde ha gjort på ett annat sätt, men jag anser inte att dessa har spelat en
avgörande roll för utfallet av undersökningen.
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3 Teori
I kapitlet ges en bakgrund till begreppet lokalproducerade livsmedel samt de projekt och
aktiviteter som genomförts regionalt för att öka produktion och konsumtion av dessa.
Vidare redogörs för de teoretiska resonemang som finns angående attityder för
miljöanpassade handlingar i generell bemärkelse. Även attityder specifikt för
lokalproducerade livsmedel presenteras, då främst resultat från tidigare utförda studier inom
området.

3.1 Lokalproducerade livsmedel
Lokalproducerade livsmedel definieras som; ”Livsmedel producerad i samma område
(geografiskt) som den konsumeras, kan vara såväl baslivsmedel som mer exklusiva
specialiteter” 24. Den lokala maten tillverkas av mindre, oberoende svenska producenter.
Några exakta gränser när det gäller avstånd, procentsatser om hur stor del av råvarorna som
måste komma från trakten, eller hur stor producenten får vara finns däremot inte.25

3.1.1 Från lokal produktion till delokalisering
Det västerländska livsmedelssystemet har gått från att varit ett traditionellt system, där relativt
hög andel av befolkningen arbetar inom jordbruket, till att vara ett modernt system där
produktion och konsumtion vanligtvis är separerat. I det traditionella livsmedelssystemet var
produktionen lokal och småskalig och naturen bestämmer själv förutsättningarna för odling
och skörd. Detta innebär att tillgången på mat med andra ord bestämdes utifrån tid och plats,
och variationen på maten hängde samman med naturens förutsättningar och cykler.
Valmöjligheterna var ofta begränsade, både med tanke på variationer i tillgång men även
möjligheten att tillaga maten. Handeln med livsmedel inom traditionellt livsmedelssystem
bestämdes i stor utsträckning av sociala nätverk där distribution och konsumtion var beroende
av sociala relationer. 26

I takt med vetenskaplig och teknologisk utveckling inom samhället, utvecklades metoder
inom livsmedelsproduktionen som gjorde det möjligt att förvara och hantera livsmedel på ett
sätt som tidigare varit omöjligt. Genom till exempel ökad användning av socker och kemiska
tillsatser kunde maten förvaras längre. Även produktion av nya livsmedel blev möjlig genom
tillsatts av kemiska ämnen. Denna utveckling ledde till att stora delar av produktionsprocessen
flyttades från jordbruket till industrin. De livsmedel som idag konsumeras i det moderna
samhället har blivit allt mer frikopplade från tid och rum, de har blivit delokaliserade. Då
transport och distributionssystemet kontinuerligt förbättras och effektiviserar ökar
delokaliseringen och leder även till internationalisering då varor exporteras och importeras.
Detta leder till att tillgången på, och variationen av, mat ökar. I och med detta har
livsmedelsproduktionens tidigare starka koppling till naturen avsevärt minskat, födan och
ursprunget skiljs åt och människan förlorar den direkta kontakten med
livsmedelsproduktionen.27

24 Ipsos-Eureka, Lokal och regional mat, 2004, s. 26
25 Ibid.
26 Ljungberg, s. 34
27 Ibid. s. 36
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I Sverige skedde denna utveckling till stor del efter andra världskriget, då landet gick från att
vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. Detta i kombination med att import och
export har ökat har lett till att den svenska konsumenten fått allt större valmöjligheter, vilket i
sin tur innebär att den enskilde individen ställs inför många beslut om vad, var, när och hur
man ska äta. Utvecklingen har dock inte bara inneburit ökad valfrihet och variation av
livsmedel. Delokaliseringen har även lett till att regionala och lokala skillnader hos livsmedel
försvinner, vilket i sin tur innebär att utbudet blir standardiserat.28

3.1.2 Från delokalisering till lokal produktion?
Den ökade industrialiseringen inom livsmedelsbranschen har på senare år även skapat en viss
oro bland konsumenter. Det faktum att maten i allt större utsträckning separerats från sitt
ursprung leder till att människor upplever att de har mindre kontroll över vad de stoppar i
munnen. Frågor som; Kan jag lita på ursprungsmärkningen på mina varor? och Hur vet jag
att jag inte får i mig något som kan vara farligt?, leder till minskat förtroende och tillit
gentemot livsmedelsindustrin. Då dagens konsument inte har erfarenhet av, och insikt i,
produktionsprocessen tvingas hon dock att lita på att allt går rätt till inom produktionen.29

Konsumenter vill ofta känna att maten de köper är färsk och livsmedel som fraktats långt ger
inte den upplevelsen. Ett lokalt alternativ inger istället konsumenten en känsla av trygghet då
risken att livsmedlet behandlats på ett onaturligt sätt bedöms som liten.30

Monika Ahlberg, ägarinna av Rosendals trädgårdscafé i Stockholm, skriver i sin artikel Mat
som håller; ”Själv lever jag mycket för dagen men har en stark förankring i och respekt för
miljö och traditioner. Det är lika naturligt för mig att välja färska räkor med skal från
Bohuslän istället för räkor som fiskats i Nordsjön och skalats i Marocko som att koka saft på
rabarbern och mos på äpplena på samma sätt som mormor gjorde”31. På caféet serveras olika
maträtter beroende på årstid, de råvaror som finns tillgängliga används tillsammans med
sådant som har torkats, lagts in och konserverats på traditionellt vis.32 Rosendals
trädgårdscafé har blivit mycket populärt och omtalat, och är ett exempel på den ökade
efterfrågan av naturliga livsmedel.33

3.1.3 Regionala projekt
Länsstyrelsen i Gävleborg har sammanställt övergripande mål för regionen i sin
Verksamhetsplan för 2004. Under punkt 1.2, Regional utveckling, går att läsa;

 ”Främja förutsättningarna för livskraftiga landsbygds-, fiske- och jordbruksföretag
samt arbeta för ett aktivt levande jordbruk och en uthållig livsmedelsproduktion i hela
länet genom bland annat kompetensutveckling av lantbrukare och nyttjandet av
stöden inom miljö- och landsbygdsprogrammet och stödet för småskaligt kustfiske.”

 ”Främja produktionsdjurs och konsumenters hälsa och välbefinnande genom att
arbeta för god omvårdnad och säkra livsmedel”

28 Ljungberg C, s. 37 ff.
29 Ibid., s. 41
30 Ibid. s. 49
31 Svenska Naturskyddsföreningen, Lagom är bäst!,1998, s 119
32 Ibid. s. 115
33 Ibid. s. 112 ff.
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 ”Stimulera samverkan mellan konsumenter och lokala livsmedelsproducenter samt
arbeta för en utveckling av traditionell, småskalig och lokal livsmedelsförädling.”34

Under punkt 2.3, Djur och livsmedelstillsyn, går att läsa;
 ”Genom djur och livsmedelstillsyn förbättra möjligheterna till hållbar

livsmedelskonsumtion.”35

Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg har mellan åren 2001 och 2004 genomfört ett
projekt med fokus på ”lokalproducerade livsmedel i Dalarna och Gävle”.

Syftet med projektet var att;
 ”Öka produktion och efterfrågan/konsumtion av lokalproducerade och förädlade

livsmedel och därmed bidra till ökad tillväxt i länen.
 Att stimulera till ett ökat nätverksbyggande och öka möjligheterna till

erfarenhetsutbyte och inspiration via nya, och förbättrade existerande mötesplatser
 Att öka samordningen inom och mellan länen vad gäller lokalproducerad och förädlad

mat
 Att bidra till en bättre folkhälsa och ett ökat miljötänkande
 Att skapa förutsättningar för ökad jämlikhet36”

Syftet uppfylldes bland annat genom kommunträffar, seminarier, möten och nätverk. Efter
projektets avslutande hade totalt 43 nya arbetstillfällen samt 21 nya företag skapats i de båda
länen.37 I denna studie framkom att det finns en önskan att öka både produktion och
konsumtion av lokalproducerade livsmedel i Dalarna och Gävleborg.38

3.1.4 Butikkedjors utbud av lokalproducerade livsmedel
Studien syftar till att undersöka utbudet av lokalproducerade livsmedel på butiker inom
följande svenska butikskedjor; ICA, Coop och Axfood (Hemköp, och Willys).

Konsum Gävleborg arbetar utifrån ett eget projekt för att öka sitt utbud av lokalproducerade
livsmedel. Ett antal ”pilotbutiker” har valts ut och dessa kommer att ha ett betydligt större
sortiment av lokalproducerade livsmedel än övriga butiker. Coop har satt som mål att öka
försäljningen av lokalproducerade livsmedel från 2 % till 5 %. Kedjan har även startat ett
projekt med syfte att öka försäljningen av lokala livsmedel. Då ICA: s butiker ägs av de
enskilda handlarna har dessa möjligheter att själva bestämma vilka livsmedel de vill ska ingå i
sortimentet. Om man som lokal producent vill komma in med sina produkter på Hemköp skall
man först och främst kontakta sin lokal handlare, och inte ta kontakt med Axfood koncernen.
Det finns, från Hemköps sida, önskemål om att de lokala producenterna hjälper till att hitta på
aktiviteter kring sina produkter i butikerna.39

34 Hushållningssällskapet, Slutrapport, Lokalproducerade livsmedel i Dalarna och Gävleborg, s. 7
35 Ibid. s. 10
36 Ibid. s 7
37 Ibid. s. 6
38 Ibid. s. 24
39 Ibid. s. 45 ff.
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Den allmänna uppfattning jag får när jag studerat butikskedjornas miljörapporter, policys och
reklamkampanjer är att ekologiska livsmedel lyfts fram i relativt stor utsträckning, jämfört
med lokalt producerade varor som generellt betonas lite, ibland inte alls. I Coop: s miljöpolicy
står dock skrivet; ”Butiken skall vara en positiv grannskapskraft för miljön. Därför skall vi
fördjupa vårt samarbete med kunder, konsumentföreningar, lokala leverantörer, skolor,
daghem, lokala företag, intresseorganisationer och lokala myndigheter”.40

3.2 Attityder
De flesta handlingsmönster, bland annat miljöanpassade handlingar, uppstår huvudsakligen
genom olika socialisationsprocesser. Det innebär att värderingar, attityder, handlingar,
kunskaper och så vidare överförs mellan individer och grupper i samhället genom livslånga
processer. Överföringen av normer och värderingar ser ofta olika ut för olika individer och
generationer. Våra grundläggande värderingar förändras relativt långsamt genom samverkan
mellan individer och samhälle.41

En individs handlingar utgår från olika motiv, dessa kan utgöras av medvetna eller omedvetna
behov, önskemål, förväntningar med mera. Motiven leder till handlingar som för individen
mot uppsatta mål, till exempel mot ett miljöanpassat levnadssätt. Motivstrukturen blir då det
individuella sättet att rangordna och värdera olika områden i livet. Dock kan olika hinder stå i
vägen för en individs strävan att nå sina mål, till exempel att leva på ett miljöanpassat sätt.
Vissa förutsättningar kan också underlätta individens försök att leva på önskat sätt.42

3.2.1 Attityder till ett miljöanpassat levnadssätt
Några av de vanligaste individuella hindren för att leva enligt en miljöanpassad livsstil är;
tidsbrist, vanor, ej råd att satsa på miljöanpassade altarnativ, låg tilltro till att miljöanpassade
livsmedel är bra och effektiva, bekvämlighet, tendenser att skylla miljöproblemen på andra
vilket inte motiverar individen att själv agera med mera.43

Exempel på vanliga samhälliga hinder för att leva miljöanpassat är; organisationer och
myndigheter har en allmän låg motivation och uppmuntrar i och med det inte individer att
leva miljövänligt, regeringens och riksdagens ovilja att i högre utsträckning införa avgifter
och skatter på miljöförstörande beteenden, politisk oförmåga att agera kraftfullt beträffande
miljöproblem. Vidare är samhället inriktat på att medborgare skall konsumera i så hög
utsträckning som möjligt, samhällssystemet grundar sig på materialistiska värderingar där
ekonomisk tillväxt och hög vinstavkastning prioriteras framför omsorgen om miljön. Det
finns också begränsad möjlighet att köpa miljöanpassade produkter på grund av
tillgängligheten på marknaden.44

En central faktor när det gäller motiven för en miljöanpassad livsstil är motivation. Låg
motivation innebär ett dominerande hinder. Dock tyder undersökningar på att befolkningen i
Sverige är motiverad när det gäller att leva miljövänligt.

40, http://www.coop.se 2005-05-04, Miljörapport, s. 22
41 Angelöw B m.fl., Individ och miljö, s. 70
42 Ibid. s. 63
43 Ibid. s. 66
44 Ibid. s. 66
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Exempel på att miljörelaterade aktiviteter stigit i Sverige är att miljöorganisationers
medlemsantal ökat, studiecirkelverksamheten inom miljöfrågor har ökat liksom efterfrågan på
litteratur kring ämnen som berör miljöfrågor.45

När det gäller konsumtionsbeslut så tenderar dessa att många gånger bli vanemässiga eller
närmast automatiska. Om konsumtionsvalet får positiva eller negativa följder för miljön är då
många gånger ett övervägande som inte blir aktuellt för individen.46

3.2.2 Att förändra attityder
Det finns flertalet strategier som har till syfte att påverka och förändra människors beteende, i
vissa fall till och med människors livsstil. En av de vanligaste metoderna är att förse
människor med information. Informationen kan ges muntligt, genom skriftligt material och
bilder. När människor ges information uppfylls vanligtvis två syften. Det första är att
kunskapen om en viss fråga fördjupas och ökar hos mottagaren. Det andra syftet är att
informationen leder till att mottagaren reflekterar och kanske ändrar sina attityder och
beteende i en viss fråga. Dock tar ofta denna förändringsprocess lång tid och det dröjer många
gånger lång tid innan förändringar kan konstateras. Informationen kan utformas på olika sätt
beroende på aktuell situation. Den kan ges vid ett enstaka tillfälle, upprepas eller vara
kontinuerlig. Även sändarens utformning kan variera då den kan var mer eller mindre tydlig
och känd för mottagaren. Budskapet kan också kräva mer eller mindre engagemang från
mottagarens sida.47

3.2.3 Konsumenters attityder till lokalproducerade livsmedel
De senaste årtionden har matkulturen i många länder globaliserats på ett tydligt sätt, så också i
Sverige. Den svenska matkulturen lever nu sida vid sida med mat från hela världen.48 I
förändringsprocesser finns dock motkrafter som ser fördelar och extra kvaliteter med lokalt
producerade ingredienser. Det finns konsumenter som argumenterar för att mat som helhet
bör vara lokalproducerad, så kallade ”anti-kosmopoliter”. De anser att matkulturen bör vara
grundad på lokala förutsättningar såväl kulturellt som när det gäller
produktionsförutsättningar. 49

Enligt studien Matens kvalitet, utförd på uppdrag av Centrum för tillämpad näringslära,
Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Sigill och Sveriges Konsumentråd, framkom att mer
än hälften av alla konsumenter bryr sig om hur maten har producerats och tycker att
produktionskvaliteten är viktig. Många av dessa konsumenter känner stark lojalitet med
kvalitetsbegreppet och vill i möjligaste mån köpa sådant som de upplever har bra kvalitet, till
exempel svenskt kött och grönsaker med ursprungsmärkning. Omvänt kan också konsumenter
känna mindre lojalitet med kvalitetsbegreppet. På grund av omständigheter som bristande tid,
information och kunskap resonerar konsumenten att ”det får bli vad det blir” när de handlar.50

45 Angelöw B m.fl. s. 68
46 Lindén A-L, Människa och miljö, 1994 s. 79
47 Lindén A-L, Allmänhetens miljöpåverkan, 2001 s. 155 ff.
48 Ibid. s. 69
49 Ibid. s. 171
50 http://www.svensktsigill.com, 2005-06-07, Matens kvalitet
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Enligt en annan studie angående lokal och regional mat framkommer att konsumenter anser
att det är mer än dubbelt så betydelsefullt att livsmedlen är producerade i Sverige, än att de är
lokalproducerade. 56 % av de tillfrågade konsumenterna ansåg att det är viktigt/mycket
viktigt att maten är producerad i Sverige, medan 26 % ansåg att närproducerat är en egenskap
som är viktig/mycket viktig.51

Samma studie visar också att det finns en skillnad mellan konsumenters attityder kring
lokalproducerade livsmedel beroende av om konsumenten bor på landsbygden eller i storstan.
Generellt är konsumenterna i storstaden mindre lojala när det gäller att handla
lokalproducerat. Enligt konsumenterna är de tre viktigaste skälen till att köpa lokal mat; för att
främja sysselsättningen, för miljöns skull, för att skapa en levande landsbygd.
Enligt konsumenterna finns det också starka önskemål om att hitta den lokalproducerade
maten i vanliga livsmedelsbutiker.52

Studier visar också att ett problem för många konsumenter är att de har svårt att hitta
lokalproducerade livsmedel i butiker. Bra märkning saknas och utbudet är dessutom ofta
mycket begränsat.53

Konsumenters intresse för lokalproducerade livsmedel varierar och beror på många olika
faktorer, några av dessa är; Tillgång, tillgänglighet, upplevd kvalitet, färskhet, olika
miljöaspekter så som ekologisk odling och transporter samt övriga mervärden så som
tillväxtfaktorer på landsbygden och lokal identitet.54 Dock upplevs att det finns en stor
potential till attitydpåverkan hos konsumenter.55

3.2.4 Köpmännens attityder till lokalproducerade livsmedel
Generellt uppfattar jag att det finns betydligt färre studier kring köpmäns attityder kring
utbud, efterfrågan och pris på produkter än studier kring konsumenters attityder för dessa.
Tidigare utförda studier visar dock att centralstyrning av butikernas sortiment ofta uppfattas
som ett hinder när det gäller att erbjuda kunder lokalproducerade livsmedel. Även kännedom
och efterfrågan bland konsumenter uppfattas många gånger som låg.56

Sammanfattningsvis visar de teoretiska studierna att konsumenter idag alltmer efterfrågar
livsmedel som färska och som inte fraktats så långt, och i och med det är motiverade att
handla miljövänligt. Dock upplever konsumenterna samtidigt hinder så som brist på utbud i
livsmedelsbutikerna samt brist på tid, information och kunskap kring miljövänligt handlande.
När det gäller butikkedjors attityder till lokalproducerade livsmedel så betonas dessa
generellt i liten, ibland obefintlig, utsträckning i butikskedjornas miljörapporter och övriga
skrivelser. Det finns också relativt få studier som undersöker köpmännens attityder till
lokalproducerade livsmedel.

51 Ipsos-Eureka, s. 5
52 Ibid. s. 6 ff.
53 Hushållningssällskapet, s. 8
54 Ibid. s. 8
55 Ibid. s. 24
56 Ipsos-Eureka, s. 24
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4 Empiri
I kapitlet redogörs kort för de 15 butiker, i vilka studien utförts. Vidare presenteras resultatet
av enkätstudien i form av stapeldiagram. Varje fråga redovisas med samtliga svarsalternativ.
Enkäten som skickades till butikscheferna återfinns i Bilaga 1.

4.1 Beskrivning av butiker
Studien har utförts i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Järvsö. Nedan
presenteras vilka butiker som deltagit från respektive kommun. Av de 15 utvalda butikerna
returnerade nio stycken den ifyllda enkäten.

Gävle
 ICA Plus Björsjön i Bomhus
 ICA KVANTUM i Sätra
 PRIX Seglet på Brynäs
 Hemköp på Söder
 Konsum Triangeln i Stigslund
 Willys

Sandviken
 ICA Kvantum
 Konsum Enen
 Prix

Ockelbo
 ICA Supermarket Ugglebo
 Konsum

Hofors
 Prix
 ICA Supermarket

Järvsö
 Konsum Gävleborg
 ICA Supermarket
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4.2 Enkätundersökningens resultat

BAKGRUNDSFAKTA

Fråga 1

Fråga 2

Vilket år är Du född?
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Fråga 3

Under hur många år har Du varit butikens
chef?
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Fråga 4

I vilken ort/stad ligger butiken?
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Gävle Hofors Järvsö Ockelbo Sandviken



Lokalproducerade livsmedel i Gävleborg
– köpmännens attityder

26

Fråga 5

Hur många år har butiken funnits på orten/i
staden?
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Fråga 6
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Fråga 7

Hur stor var butikens omsättning år 2004 i
miljoner kronor?
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BUTIKENS SORTIMENT AV LOKALPRODUCERADE LIVSMEDEL

Fråga 8

I vilken utsträckning upplever Ni att butikens
kunder erbjuds lokalproducerade livsmedel?
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Fråga 9

Fråga 10

Inom vilka varukategorier erbjuds butikens
kunder lokalproducerade livsmedel?
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Den butikchef som markerat alternativet Annat, har honung i sitt sortiment.

Hur stor procentuell del av butikens totala
sortiment utgörs av lokalproducerade

livsmedel?
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Fråga 11

I vilken utsträckning upplever Ni att kunderna
erfterfrågar lokalproducerade livsmedel?
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Fråga 12

Inom vilka varukategorier efterfrågar
butikens kunder lokalproducerade

livsmedel?
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Annat

Den butikschef som markerat alternativet Annat skriver; ”ingen uppfattning om att det är
någon person som är intresserad av detta rent allmänt”.
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Fråga 13

Vilken av nedanstående kundkategori
upplever Ni främst efterfrågar
lokalproducerade livsmedel?
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Fråga 14

I vilken utsträckning har kunderna möjlighet
att påverka butikens utbud av
lokalproducerade livsmedel?
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Fråga 15

Hur är det tillgängliga utbudet av
lokalproducerade livsmedel på marknaden

idag jämfört med för fem år sedan?
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Fråga 16

Hur är utbudet av lokalproducerade
livsmedel i butiken idag jämfört med för

fem år sedan?
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Fråga 17

Hur bestäms butikens lokalproducerade
sortimentet?
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Fråga 18

I vilken utsträckning marknadsförs butikens
lokalproducerade sortiment?
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Fråga 19

På vilket sätt exponeras butikens
lokalproducerade sortiment?

0
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5

Egen
avdelning

Genom
speciell

placering

Genom
skyltning

Inte alls Annat

Två av butikscheferna angav att exponeringen sker på annat sätt. Enligt den ena finns ”var sak
på sin plats”, enligt den andre finns det lokalproducerade sortimentet på ”öppnare hyllor”

Fråga 20

Ge gärna exempel på lokalproducerade märken som ingår i butikens sortiment.
Sex av butikscheferna svarade på frågan och gav följande exempel:

Butik i Ockelbo: Mattes bröd, Ockelbo ägg, Pannkaka, Fornströms potatis (Skärplinge),
Honung från Evan lager, Gävlefisk, Nötkött från Hälsinge lantkök, Gefleortens mejeri.
Butik i Gävle: Gefleortens mejeri, Margaretehill ägg, Skärplinge potatis, Sohlbergs chark,
Jordnära produkter.
Butik i Gävle: Margaretehills ägg, Gefleortens mejeri, Ohlssons bröd, Potatis.
Butik i Gävle: Sohlbergs chark, Ohlssons bröd, Gefleortens mejeri.
Butik i Gävle: Kravodlat, Sohlbergs, Gefleortens mejeri, Potatis.
Butik i Sandviken: Sohlbergs chark.
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BUTIKENS FÖRHÅLLANDE TILL LOKALA PRODUCENTER

Fråga 21

I vilken utsträckning tar butiken själv kontakt
med de lokala producenterna?
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Fråga 22

Hur upplever Ni att samarbetet med de lokala
producenterna fungerar?

0

1

2

3

4

5

Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Har inte något
samarbete



Lokalproducerade livsmedel i Gävleborg
– köpmännens attityder

35

Fråga 23

Finns det någon form av nätverk mellan
butiken och lokala producenter?
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Den butikschef som markerat alternativet Ja anger att det finns nätverk i form av
demonstrationer samt flygblad.

PRISSÄTTNING AV LOKALPRODUCERADE LIVSMEDEL

Fråga 24

Vad anser Ni om inköpspriset på de
lokalproducerade livsmedlen?
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Fråga 25

Vad anser Ni om butikens försäljningspris på
de lokalproducerade livsmedlen?
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Fråga 26

Hur tror Ni att kunderna upplever butikens
försäljningspris på de lokalproducerade

livsmedlen?
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Fråga 27

I vilken utsträckning är det ekonomiskt
lönsamt att sälja lokalproducerade
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BUTIKENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LOKALPRODUCERADE LIVSMEDEL

Fråga 28

Anser Ni att lokalproducerade livsmedel
genererar några av följande interna

mervärden?
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Fråga 29

Anser Ni att lokalproducerade livsmedel
genererar några av följande externa

mervärden?
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Fråga 30

Hur ställer Ni er till märkning av
lokalproducerade livsmedel?
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Fråga 31

I vilken utsträckning får butikens personal
information om lokalproducerade livsmedel?
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Fråga 32

I vilken utsträckning anser Ni att det är viktigt
att stödja lokal livsmedelsproduktion?
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Fråga 33

Vilka faktorer skulle få Er att utöka butikens sortiment av lokalproducerade livsmedel?

Åtta av Butikscheferna svarade på frågan och angav följande faktorer:
”Tillgång och efterfrågan”
”Att det centralt beslutades om det (Centralstyrning innebär att butiken inte kan ta in varor
själv längre)”
”Vetskap om sortiment, leveranser och information”
”Efterfrågan”
”Större tillgång”
”Större utbud av lokalproducerat”
”Tillgång till lokalproducerade livsmedel”
”Tillgång av sortiment”

Fråga 34

Vilka faktorer skulle kunna uppfattas som hinder när det gäller butikens utökande av
lokalproducerade livsmedel?

Åtta av Butikscheferna svarade på frågan och angav följande faktorer:
”Att det centralt beslutades om det (Centralstyrning innebär att butiken inte kan ta in varor
själv längre)”
”Centralstyrning från butiksleden”
”Priser”
”Vi får inte köpa in hur som helst, måste gå centralt”
”Kostnader”
”Inköpspriser”
”Ojämn tillförsel (finns bara ibland)”
”Tillgång av sortiment”

Om Ni avslutningsvis har några kommentarer eller åsikter angående lokalproducerade
livsmedel får Ni gärna skriva dessa här! Framför även gärna egna kommentarer och
åsikter gällande denna enkätundersökning.

En av de nio butikscheferna hade ytterligare kommentarer; ”Idag är det inte lätt att även om
jag och butiken vill gynna lokala så styrs och bestäms det från Stockholm och egna inköpare i
vår organisation”.
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5 Analys
I kapitlet analyseras och diskuteras svaren på enkätfrågorna som presenterades i föregående
kapitel. Underrubrikerna i detta kapitel utgörs av de fem delar som enkäten är indelad i. De
frågor vars resultat är av störst intresse för att besvara studiens syfte har valts ut och utgör,
tillsammans med den teoretiska bakgrunden, utgångspunkten för analysen.

5.1 Bakgrundsfakta
Två av de totalt nio tillfrågade butikscheferna är kvinnor. Det faktum att andelen män utgör
en majoritet kan tänkas påverka resultatet av studien, detta då attityder kan vara olika
beroende av kön. Det skulle innebära att frågorna tolkats och besvarats på ett, till stor del,
manligt sätt. Dock anser jag att det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån detta
resonemang. Attityder kan, som tidigare beskrivits, även bero på andra faktorer.

Cheferna är födda mellan 1945 och 1979, även ålder kan ha betydelse för en individs attityd,
dock anser jag inte att det är avgörande för resultatet av denna studie. Fem av butikerna ligger
i Gävle, vilket jag anser kan ha påverkan på resultatet. Till exempel erbjuds dessa butiker ett
liknande sortiment av lokalproducerade livsmedel. Gävle är den största av de fem orterna,
vilket kanske kan innebära att kunderna inte känner lika stark samhörighet gentemot de
lokalproducerade livsmedlen som på andra mindre orter. Butiker som funnits många år på
orten kan tänkas ha utvecklat relationer med lokala producenter i större omfattning än butiker
som är relativt nyetablerade. Vilken kedja butiken hör till kan också tänkas spela i då det
lokalproducerade sortimentet, enligt uppgift från några butikschefer, till viss del bestäms
centralt.

5.2 Butikens sortiment av lokalproducerade livsmedel
Butikschefernas svar tyder på att butikerna generellt inte har särskilt stort sortiment av
lokalproducerade livsmedel, detta framgår främst av fråga åtta och nio. Ingen butikschef
uppger heller att butikens kunder efterfrågar lokalproducerade livsmedel i stor utsträckning
(fråga 11). Dock är, enligt cheferna, medelålders kvinnor den kundkategori som främst
efterfrågar dessa livsmedel. Majoriteten av cheferna menar att det lokalproducerade
sortimentet har minskat jämfört med för fem år sedan, både på marknaden och i den enskilda
butiken. Frågan är varför utbudet på markanden har minskat, är det på grund av minskad
efterfrågan hos butikerna, hos kunderna eller beror det på andra faktorer som till exempel
minskat intresse hos allmänheten eller sämre ekonomiskt stöd för de lokala producenterna?

Tre av de tillfrågade butikerna är helt centralstyrda, det vill säga den enskilda butiken
bestämmer inte några delar i sortimentet. Detta kan ses som ett hinder för utökandet av de
lokalproducerade livsmedlen i de fall där orten/regionen har stort utbud av lokala producenter.
I andra fall kan det tänkas öka utbudet då varje butik måste ha en viss andel lokalproducerade
livsmedel i sitt sortiment enligt de beslut som tagits på central nivå. Om man jämför
sortimentet av lokalproducerade livsmedel mellan de olika butikerna i studien kan man, enligt
fråga 20, konstatera att butikerna i Gävle har relativt lika utbud av lokala produkter. Butiken i
Ockelbo är den som anger flest exempel på lokalproducerade märken, flera av dessa
produkter återfinns inte hos någon av butikerna i Gävle, Sandviken eller Järvsö. Butiken i
Sandviken gav endast ett exempel på lokalproducerade märken, och butiken i Järvsö svarade
inte alls.
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Anledningen till att butiken i Ockelbo anger betydligt fler exempel än de övriga butikerna kan
tänkas höra samman med storleken på orten, ett större allmänt intresse för att handla lokala
produkter och gynna lokal produktion samt långvariga samarbeten med lokala producenter
med mera. Dock bör nämnas att de övriga butikscheferna kan ha utelämnat och glömt att ange
lokalproducerade märken, vilket innebär att denna fråga endast bör ses som en fingervisning
angående sortimentet av lokalproducerade livsmedel hos butikerna.

Av de varukategorier som angavs i fråga 10 var frukt den enda som ingen av butikscheferna
uppgav finns i deras sortiment. Potatis är den kategori som flest markerat (samtliga). På
frågan inom vilka varukategorier butikens kunder efterfrågar lokalproducerade livsmedel är
grönsaker den dominerande kategorin (fem butiker), på andra plats återfinns potatis (fyra
butiker). Fisk är det som anses minst efterfrågat av kunderna.

Majoriteten (sex stycken) av de tillfrågade butikscheferna menar att det lokalproducerade
sortimentet marknadsförs i liten utsträckning, de övriga anger alternativet ”i viss
utsträckning”. Detta kan tänkas vara en orsak till den relativt dåliga efterfrågan av
lokalproducerade livsmedel, kunderna vet helt enkelt inte om att de finns i den lokala butiken.
Ett alternativ för att öka medvetenheten bland kunderna skulle kunna vara att butiken och den
lokala producenten går samman och marknadsför de varor som finns i butiken. När kunden
sedan skall handla bör dessa produkter exponeras på ett sådant sätt att de blir lätta att hitta.
Enligt fråga 19 exponeras produkterna genom skyltning i tre av butikerna, genom att
återfinnas på en egen avdelning i en butik, genom att ha ”var sak på sin plats” i en samt
genom ”öppnare hyllor” i en. De övriga butikscheferna (tre stycken) menar att det inte
förekommer någon exponering. Enligt mina observationer så skulle relativt små medel kunna
underlätta för kunderna att hitta butikens lokala produkter, till exempel genom en speciell
symbol eller skylt vid hyllkanten. Att samla de lokala produkterna i egen avdelning kan också
vara ett alternativ, dock kanske det är att föredra när butiken riktar sig till turister. Vid
vardagshandling kan det tänkas vara mer praktiskt att till exempel den lokalproducerade
potatisen finns vid de övriga grönsakerna.

5.3 Butikens förhållande till lokala producenter
Åtta av de totalt nio butikscheferna uppger att det inte finns något samarbete mellan butiken
och de lokala producenterna. Den butik som har samarbete beskriver att detta sker i form av
demonstrationer samt flygblad. Dock anser majoriteten av butikscheferna att samarbetet med
de lokala producenterna fungerar bra eller mycket bra. En anser att samarbetet fungerar
mindre bra och två har inget samarbete.

Tre av butikerna uppger att de inte själva tar kontakt med de lokala producenterna. Kanske
skulle ett sådant initiativ leda till ett utökande at det lokala sortimentet samt ett bättre
samarbete med de lokala producenterna. Dock anser jag att det yttersta ansvaret när det gäller
att ta kontakt bör ligga hos producenterna, sen är det upp till butikerna att nappa på
erbjudandet och ha ett intresse i att försöka gynna den lokala produktionen på orten.
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5.4 Prissättning av lokalproducerade livsmedel
Majoriteten (sju stycken) av butikscheferna anser att inköpspriset på de lokalproducerade
livsmedlen är lagom, de övriga anser att det är för högt. Samma fördelning återfinns på fråga
25, där det handlar om butikens försäljningspris av de lokalproducerade livsmedlen.
Dock blir svaren annorlunda på fråga 26 där fem av de tillfrågade butikscheferna menar att
butikens kunder anser att försäljningspriset är för högt på de lokalproducerade livsmedlen.
Resterande fyra menar att kunderna tycker att det är lagom. Detta tolkar jag som att
butikscheferna anser att efterfrågan från kunderna inte är så hög att de är villiga att betala det
pris som finns på marknaden i dagsläget.

Jag anser att det blir svårt för handlarna att sänka priset om inte samtidigt inköpspriset sänks,
vinstmarginalen blir antagligen för liten för att det skall vara lönsamt att sälja
lokalproducerade livsmedel. De lokala producenterna har antagligen inte heller, till skillnad
från större producenter, möjlighet att sänka priset på sina varor, de fasta och rörliga
kostnaderna måsta alltid täckas, samtidigt som produkten bör generera vinst för att det skall
vara lönsamt att producera. Den enskilde konsumenten upplever många gånger mervärden när
det gäller livsmedel som inte färdats så långt och som är färska, och är därför ofta positivt
inställda till att handla lokalproducerat.57 Dock visar svaren från fråga 26 att kunderna, enligt
tillfrågade butikschefer, upplever att priset på de lokalproducerade livsmedlen är för högt.
Med detta resonemang som utgångspunkt anser jag att det bör till en attitydförändring hos
konsumenterna när det gäller prissättning av lokalproducerade livsmedel. Den enskilde
konsumenten bör prioritera de värden som lokalproducerade livsmedel genererar, framför att
dessa varor eventuellt kostar något mer.

5.5 Butikens förhållningssätt till lokalproducerade livsmedel.
Endast en av butikerna anger att lokalproducerade livsmedel ingår i butikskedjans policy
(fråga 28). Detta kan jämföras med ekologiska livsmedel, som många butikskedjor lyfter fram
i sina miljöredovisningar, policys med mera. Då jag studerat årsredovisningar samt
miljöpolicys för de kedjor som ingår i denna studie upplever jag ett stort engagemang för
ekologiska livsmedel, men ett näst intill obefintligt engagemang för lokalproducerade
livsmedel. Detta anser jag hänger samman med att allmänheten ser en tydligare koppling
mellan ekologiska livsmedel och miljövänliga livsmedel, än med lokalproducerade livsmedel
och miljövänliga livsmedel. Det kan hänga samman med de senaste årens kampanjer och
satsning på ekologiska produkter, vilket har lett till en ökad kännedom och en ökad vilja att
handla miljövänligt hos konsumenterna. Om samma metod kunde användas på
lokalproducerade livsmedel anser jag att det skulle öka intresset att handla dessa produkter,
speciellt i de fall där man lyckas lyfta fram de miljömässiga vinsterna med produkterna. Detta
visar sig även i fråga 30, där majoriteten av de tillfrågade butikscheferna menar att de är
positiv eller mycket positivt inställda till en märkning, liknande den märkning som används
för ekologiska produkter, av lokalproducerade livsmedel.

De övriga parametrarna i fråga 29 är relativt jämn fördelade, där ”Ger butiken en positiv
profil” är den som flest kryssat i. Fem av butikerna menar att kundefterfrågan uppfylls, dock
är det svårt att veta hur stor andel av butikens kunder som efterfrågar lokalproducerat. Är det
endaste en liten andel finns risken att sortimentet minskar.

57 Ljungberg C, . s. 49
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På frågan ”Anser Ni att lokalproducerade livsmedel genererar några av följande externa
mervärden”? Svarar sju av butiksägarna att kortare djurtransporter är ett av de externa
mervärdena, dock anser endast fem stycken att produkterna är mer miljövänliga.
Detta anser jag vara ett exempel på att de lokalproducerade livsmedlen inte uppfattas ha en
direkt koppling till miljövänligare livsmedel. Dock tolkar jag det som att de flesta menar att
kortare transporter i de allra flesta fall kan anses var mer miljövänliga än långa…

De två sista frågorna i enkätundersökningen gav butikscheferna utrymme att fritt ange vilka
faktorer som skulle få dem att utöka butikens sortiment av lokalproducerade livsmedel, samt
vilka faktorer som kan uppfattas som hinder när det gäller utökandet av dessa produkter. Det
som framkommer från flera chefer är att centralstyrning ses som ett hinder, liksom tillgången
på lokalproducerat. Tidigare studier som gjorts kring ämnet tyder också de på att
centralstyrning är ett hinder när det gäller utökandet av det lokalproducerade sortimentet. Jag
tolkar detta som att just centralstyrning är en av de främsta anledningarna till varför utbudet
av lokalt producerade produkter är begränsat. Det torde också innebära ett stort hinder för de
lokala producenterna då de inte spelar någon roll att de själva tar kontakt med de lokala
köpmännen för att erbjuda sina produkter. De tvingas då istället hitta andra sätt att nå
konsumenterna. Det kan i sin tur tänkas innebära svårigheter i den grad att antalet lokala
producenter minskar, vilket leder till minskad tillgång på lokalproducerade livsmedel (vilket
var det den andra faktorn som butikscheferna angav som hinder till utökandet av det
lokalproducerade sortimentet i butiken).

Sammanfattningsvis visar analysen på att butikscheferna upplever att flera faktorer försvårar
utökandet av det lokalproducerade sortimentet, främst centralstyrning, för litet utbud av
lokalproducerade livsmedel, höga inköpspriser samt relativt liten efterfrågan av
lokalproducerade livsmedel. Som ett resultat av dessa faktorer menar majoriteten av
butikscheferna att det lokalproducerade sortimentet på deras butik har minskat jämfört med
för fem år sedan (även det till tillgängliga utbudet på marknaden). För att bryta denna
negativa trend krävs att någon av de tre aktörerna i Figur 1, Kunden, Producenten och
Butiken agerar på ett sätt som påverkar de övriga två i positiv bemärkelse. Jag anser, utifrån
resultatet av studien samt tidigare studiers resultat, att kunden i slutändan är den som har
makten att bestämma i vilken omfattning lokalproducerade livsmedel skall finnas i butikernas
sortiment, detta då efterfrågan styr vad som lever kvar och vad som försvinner. Dock är det
butiken som har medlen och möjligheterna att påverka kunden att välja det lokalproducerade
sortimentet.
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6 Slutsats
I detta avslutande kapitel lyfts slutsatser fram utifrån analysen av studiens resultat.
Slutsatserna skall ge svar på studiens syfte. I analyskapitlet framkom även ett antal förslag på
åtgärder som skulle kunna leda till ett utökande av det lokalproducerade sortimentet, dessa
sammanfattas också i detta kapitel. Avslutningsvis reflekterar jag över mitt arbete samt ger
förslag tillfortsatta studier.

6.1 Sammanfattande slutsatser
Min slutsats av denna studie är att livsmedelsbutikerna spelar en betydande roll när det gäller
att öka efterfrågan och konsumtionen av lokalproducerade livsmedel. Butikscheferna upplever
att ett antal faktorer försvårar utökandet av det lokalproducerade sortimentet, till exempel
centralstyrning, för litet utbud av lokalproducerade livsmedel, höga inköpspriser samt relativt
liten efterfrågan av lokalproducerade livsmedel. Som ett resultat av dessa faktorer menar
majoriteten av butikscheferna att det lokalproducerade sortimentet i deras butik har minskat
jämfört med för fem år sedan. Trots att det är upp till kunden att i slutändan bestämma vilka
livsmedel som skall konsumeras är det butiken som har medlen och möjligheterna att påverka
kunden att välja det lokalproducerade sortimentet. Studiens resultat visar dock att dessa
möjligheter inte utnyttjas fullt ut. Exempel på detta är att butikerna i studien generellt inte
skyltar med de lokalproducerade varorna i butiken, och tar inte heller själva kontakt med
lokala producenter i någon större utsträckning. Sådana insatser torde ligga på butikens ansvar
att genomföra, och genom att aktivt jobba för att utöka, marknadsföra och exponera det
lokalproducerade sortimentet kommer det troligen på sikt att leda till att kunderna i större
utsträckning väljer det lokala sortimentet, vilket i sin tur leder till att det produceras mer.

Andra faktorer åligger butikskedjorna att på en central nivå agera för, detta genom att till
exempel inkludera lokalproducerade livsmedel i den övergripande policyn, införa en
märkning av lokalproducerade livsmedel som används på samtliga butiker samt förtydliga den
miljömässiga aspekten när det gäller lokalproducerat. Om inte butikskedjorna på en central
nivå ställer sig positiva till lokalproducerade varor blir det svårt för köpmännen ett utöka det
lokal sortimentet och möta kundernas efterfrågan. Butikskedjorna borde också verka för att
tydliggöra koppling mellan lokalproducerade livsmedel och miljövänliga livsmedel, på
liknande sätt som ekologiska livsmedel framställs. Detta genom till exempel kampanjer och
tydlig information på hemsidor och årsredovisningar.

Utifrån resultatet av studien och de slutsatser som dragits enligt ovanstående resonemang,
anser jag att det är butiken som har störst möjlighet att påverka de två övriga aktörerna enligt
Figur 1 (se Syfte 1.3), vilket får som resultat att den totala omsättningen av lokalproducerade
livsmedel ökar.
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6.2 Förslag som kan leda till utökning av det lokalproducerade sortimentet

 En attitydförändring bör till hos konsumenterna när det gäller prissättning av
lokalproducerade livsmedel. Den enskilde konsumenten bör prioritera de värden som
lokalproducerade livsmedel genererar, framför att dessa varor eventuellt kostar något
mer.

 Lokalproducerat förknippas inte med miljövänlighet i så stor utsträckning som till
exempel ekologiska varor, om denna inställning kan förändras borde det på sikt leda
till att efterfrågan på lokalproducerat ökar.

 Butikskedjans policy bör innehålla riktlinjer för det lokalproducerade sortimentet, där
de miljömässiga fördelarna lyfts fram (på liknande sätt som ekologiska livsmedel
framhävs).

 Då centralstyrning ses som ett hinder av många butikschefer bör butikerna själv få
större utrymme att påverka sitt sortiment, samtidigt som det centralt bör beslutas att
lokalproducerat skall utgöra en större andel av butikernas totala sortiment.

 En märkning, liknande den märkning som används för ekologiska produkter, bör tas
fram för det lokalproducerade sortimentet.

 Butiken och den lokala producenten går samman och marknadsför de varor som finns i
butiken. När kunden sedan handlar exponeras dessa varor på ett sådant sätt att de blir
lätta att hitta.

 En speciell symbol eller skylt vid hyllkanten kan användas för att underlätta för
kunderna att hitta butikens lokala produkter. Att samla de lokala produkterna i egen
avdelning kan också vara ett alternativ.

 Ett större engagemang från butikernas sida när det gäller att ta kontakt med lokala
producenter kan tänkas leda till en ökning av det lokalproducerade sortimentet. Dock
bör producenterna alltid säkerställa att de närliggande butikerna blir medvetna om
vilka varor de producerar.

 Tillgången på lokalproducerade livsmedel bör ökas (hänger dock samman med att
efterfrågan ökas)
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6.3 Reflektioner över det egna arbetet
Min förhoppning är att studien har belyst attityder kring lokalproducerade livsmedel ur en
aspekt där det tidigare inte funnits särskilt mycket skrivet, nämligen ur köpmännens
synvinkel. Vidare anser jag att det överhuvudtaget inte funnits så mycket information och
undersökningar kring just lokalproducerade livsmedel. För mig vore det därför roligt om mitt
arbete kan hjälpa till att synliggöra de lokala produkterna i ett miljömässigt sammanhang. Jag
hoppas även att de tankar och resultat som undersökningen utmynnat i kan ge inspiration till
fortsatta studier inom området.

6.4 Förslag till fortsatta studier
Under studiens gång har det uppkommit ett antal frågor och funderingar som jag föreslår
fortsatta studier kring.

Vilka egenskaper bör en vara ha för att konsumenten skall anse att de gör ett miljövänligt val
då de köper detta livsmedel? Är ekologiska varor mer miljövänliga än lokalproducerade
varor? Samma frågeställningar kan riktas mot köpmännen. Intressant vore även att jämföra
konsumenter och köpmäns åsikt kring frågeställningen.

Bör vi gå mot en mindre centralstyrd livsmedelshandel eller borde fokus istället ligga på att
butikskedjorna centralt satsar på lokalproducerade livsmedel i större utsträckning? Vilken roll
spelar kampanjer i media, annonser och information på butikskedjornas hemsidor,
årsredovisningar med mera?

På vilket sätt skulle lokala producenter och lokala handlare kunna samarbeta och dra vinning
av varandra?

Resultatet av studien tyder på att utbudet av lokalproducerade livsmedel har minskat de
senaste åren. I fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka vilka huvudsakliga
faktorer som lett till denna utveckling.
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Bilaga 1 Enkät

Institutionen För Ekonomi

Köpmäns attityder till lokalproducerade livsmedel

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg genomför Högskolan i Gävle, Institutionen för
Ekonomi, en studie: Konsumentens val, om konsumenters attityder till lokalproducerade
livsmedel. Er butik var en av de totalt 18 butiker där konsumenter ombads fylla i enkäter
angående deras attityder till lokalproducerade livsmedel. Som en del av projektet har jag, som
min c-uppsats, valt att göra en studie där även köpmäns attityder till lokalproducerade
livsmedel undersöks. För att koppla denna studie till den ursprungliga, och göra jämförelser
möjliga, har jag valt att genomföra den i samma butiker som konsumentundersökningen
utfördes.

Enkäten kommer att besvaras av butikschefen på respektive butik. Som butikschef svarar Du
dels för dina egna uppfattningar kring det lokalproducerade sortimentet, dels representerar Du
butiken och butikskedjans åsikter och ställningstaganden.

De data som framkommer i enkätundersökningen kommer endast att behandlas av mig och
användas i studiesyfte. Inga namn på butikschefer kommer att presenteras i rapporten.

När enkäten är besvarad skickas den tillbaka i det bifogade svarskuvertet. Jag ser gärna att
enkäten skickas tillbaka senast måndag den 20 juni.

Tack på förhand för att Du tar dig tid att besvara enkäten och för att Er butik är en del av min
studie. Vid eventuella frågor angående enkäten är Du välkommen att kontakta mig eller min
handledare Maria.

Med Vänlig Hälsning

Malin Karlsson Maria Fregidou-Malama
Telefon: 026-12 04 12 Universitetslektor
Mobil: 073-674 46 84 Telefon: 026-64 86 87
E -mail: ei02mkn@student.hig.se Mobil: 070-620 16 01
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Bilaga 2 Påminnelse Enkät

Institutionen för ekonomi

Köpmännens attityder till lokalproducerade livsmedel – Påminnelse

I juni skickade jag ut enkäter till ett antal butiker i Gävleborg, där butikschefen på respektive
butik ombads besvara frågor angående lokalproducerade livsmedel. Då jag inte fått tillbaka
den ifyllda enkäten från Er butik hoppas jag att Du har möjlighet att ta dig tid att fylla i den nu
istället. Det skulle vara av allra största betydelse för min undersökning att Du svarar då jag
behöver en viss svarsfrekvens för att kunna gå vidare med arbetet.

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare Maria. Skulle
Du redan ha svarat på enkäten behöver du inte bry dig om den här påminnelsen.
Stort tack på förhand

Med Vänlig Hälsning

Malin Karlsson Maria Fregidou-Malama
Telefon: 026-12 04 12 Universitetslektor
Mobil: 073-674 46 84 Telefon: 026-64 86 87
E-mail: ei02mkn@student.hig.se Mobil: 070-620 16 01


