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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ur ett miljö- och klimatperspektiv blir vi hela tiden mer och mer medvetna om 

vad vi äter. Konsumenten vill veta hur maten har producerats och varifrån den kommer. Ett 

begrepp som används är närproducerat. I nuläget finns ingen tydlig definition av begreppet 

och det kan definieras ganska olika från person till person. Trots avsaknaden av definition 

används begreppet närproducerat flitigt av både producenter, handel och konsumenter. 

Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka Uppsalastudenters attityder till och definitioner av 

närproducerade livsmedel. 

Metod: En enkätundersökning genomfördes bland Uppsalastudenter utifrån ett 

bekvämlighetsurval. 150 enkäter delades ut på fem olika campusområden vid Uppsala 

universitet. 

Resultat: 146 enkäter besvarades vilket gav en svarsfrekvensen på 97 %. 51 % svarade att de 

hade en mycket positiv attityd till närproducerade livsmedel och 40 % att de hade en positiv 

attityd. De två egenskaper som i högst grad associerades med begreppet närproducerat var att 

det gynnar lokala producenter och att det är miljövänligt. Då studenterna fritt fick beskriva 

vad närproducerat betyder för dem framkom att de vanligaste definitionerna var korta 

transporter och produktens geografiska ursprung. 

Slutsats: En stor del ser närproducerat som ett miljövänligt alternativ och många associerar 

begreppet till ekologisk odling och korta transporter. Vår undersökning tyder på att begreppet 

är bekant och i stor utsträckning viktigt för respondenterna, men få verkar inse dess 

komplexitet. 
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Abstract 

 

Background: From an environmental and climate perspective we are becoming more and 

more aware of what we eat. Consumers want to know how their food is produced, and where 

it is coming from. A term commonly used in this discussion is local produce. At this time, 

there is no clear definition of the term and a wide range of definitions can be found. However, 

despite this lack of definition, the term is often being used by producers, traders and 

consumers.  

Aim: The purpose of this essay is to investigate the attitudes and definitions held by Uppsala 

students concerning local produce.  

Method: A survey was done with students that were selected, disregarding their 

representation value, and 150 questionnaires were handed out around five different campuses 

in Uppsala.  

Results: 146 questionnaires were answered which gave a response rate of 97 %. The general 

attitude found was that students in Uppsala are positive (40%) or very positive (51%) to local 

produce. The two characteristics most commonly associated with the term local produce were 

the benefits for local producers and advantages for the environment. When asked to freely 

describe what local produce means to them, students most commonly answered short 

transportation distances and the geographic origin of the product.  

Conclusion: A large part of the survey group saw local produce as an environmentally 

friendly alternative, and many associated the term with ecological farming and short transport 

distances. Our survey suggests that the term local produce is familiar and even important, but 

few seem to realize its complexity. 
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Bakgrund 
 

Inledning  
Under de senaste decennierna har larmrapporter om smältande glaciärer, ozonhål och växande 

sopberg knappast lämnat någon oberörd. Miljö diskuteras i dag på alla nivåer i samhället. 

Sopsortering har blivit något självklart i svenska hushåll och ska du köpa bil är det inte bara 

lägre bensinkostnad som gör att bränslesnåla bilar blir allt vanligare. På regeringsnivå fattas 

beslut om infrastruktur och nationella miljömål. Sveriges regering har utformat sexton 

miljökvalitetsmål som ska lösa de stora miljöproblemen (Miljömål 2012). Det finns också ett 

sjuttonde, övergripande mål, “att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen i Sverige är lösta” som sammanfattar de sexton kvalitetsmålen (Regeringen 

2005). Vid FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 enades många av världens stater om att 

tillsammans arbeta för hållbar utveckling genom riktlinjerna i det handlingsprogram som 

benämns Agenda 21 (Regeringen 2011). En annan internationell överenskommelse är 

Kyotoprotokollet vars mål är att minska utsläppen av växthusgaser globalt sett 

(Miljödepartementet 2009). Den ständigt pågående klimat- och miljödebatten berör många, 

om inte alla, områden i samhället, inte minst vad vi äter. 

 

Närproducerat 
Enligt Naturvårdsverket (2008) är 25 % av hushållens utsläpp av växthusgaser i Sverige 

relaterat till livsmedelskonsumtion. Som konsumenter blir vi hela tiden mer medvetna om vad 

vi äter och vill veta varifrån vår mat kommer och hur det vi äter producerats (Jordbruksverket 

2010). Intresset för hållbar produktion och konsumtion har ökat i hela jordbruks- och 

matkedjan (Vermier 2006). Ett led i detta är intresset för närproducerad mat som ökar 

(Jordbruksverket 2010). Enligt en konsumentundersökning från Coop tycker 87 % att det är 

mycket viktigt eller viktigt att handla närproducerat (Coop 2009) Efterfrågan på alternativ 

som ekologiskt och närproducerat ökar (Zepeda 2004). Gårdsbutiker, små mejerier och 

marknader som “Bondens egen marknad” växer i antal, men även i livsmedelsbutikernas 

utbud syns det ökade intresset för närproducerat (Jordbruksverket 2010). Både producenter 

och handel använder begreppet närproducerat som försäljningsargument (Wilkins 2000). 

Producenter som är stolta över vad de producerar ser en marknadspotential i denna trend och 

en möjlighet att erbjuda varor med tydligt ursprung (LivsmedelsSverige 2008). “Sju gårdar” 

är ett exempel, där mjölkgårdar i Uppland gått ihop kring idén om närproducerad, ekologisk 

och klimatmärkt mjölk, som distribueras inom ett avgränsat område. 

 

Tidigare forskning och definitioner 

Närproducerat är ett begrepp som alltså används av såväl producenter och handel som av 

konsumenter, men en tydlig definition av begreppet saknas (Jordbruksverket 2010). Därför 

finns inte heller några krav på produktion eller slutprodukt när det gäller närproducerat och 

inte heller någon speciell märkning (Jordbruksverket 2010). Olika aktörer gör ofta sina egna 

definitioner och de skiljer sig åt (LivsmedelsSverige 2008). Även bland konsumenterna skiljer 

sig definitionerna åt från person till person (Jordbruksverket 2010) och lokal mat betyder 

olika saker för olika människor (Zepeda 2004). 

 

Gruppen LivsmedelsSverige är en del av institutionen för Livsmedelsvetenskap vid Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) med kompetens från många olika delar ur livsmedelssektorn. De 

definierar närproducerat enligt följande: “mat som producerats, förädlats och distribuerats till 

konsumenten inom ett visst avgränsat område.” (LivsmedelsSverige 2008). Konceptet 

“Bondens egen marknad” har en definition som grundar sig på avstånd. Producenter som vill 

sälja sina varor måste finnas inom en radie på maximalt 250 km från marknadsplatsen. 
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Coops satsning “Mat från regionen” är ett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

som definierar närproducerat som produkter tillverkade på den plats där produktionen sker. 

“Mat från regionen” lanserades under 2009 och är Coops varumärke för lokalt och regionalt 

producerad mat. Produkter som ingår i “Mat från regionen” måste också uppfylla vissa 

kvalitetskrav (Coop 2008). 

 

Inom forskningen har fokus till stor del legat på konsumenternas intresse för ekologiska 

produkter och lite uppmärksamhet har ägnats åt att ta reda på attityder till geografiska 

egenskaper (Bellows 2010). I takt med att intresset för närproducerat växer och med tanke på 

att det inte finns några normer eller någon definition, så ökar ändå antalet studier för att ta 

reda på attityder till begreppet (Zepeda 2004). Zepeda (2004) genomförde fyra 

fokusgruppintervjuer för att ta reda på attityder till lokal mat bland olika typer av 

konsumenter i Wisconsin, USA. Två av grupperna bestod av konsumenter som handlar 

ekologiska produkter. Dessa grupper var mer benägna att hitta lokala produkter och att köpa 

dem och definierade närproducerat som något som stöder lokala producenter och bevarar 

resurser. I de två andra grupperna, som kallades för konventionella konsumenter, definierades 

lokal mat som något inom ett visst avstånd, räknat i körtid med bil. Alla fyra grupper hade en 

positiv inställning till lokalt producerad mat men med något varierade definitioner. I en annan 

studie, gjord i Storbritannien, nämns saker som fräschare, har bättre smak och är av högre 

kvalité på grund av att den maten har ett kortare transportavstånd. Studien skiljer sig från 

föregående på så sätt att britterna inte anser att de lokala bönderna behöver stödjas, eftersom 

de har det så bra ställt ändå (Chambers 2007). Samma studie visar att ekologisk mat ofta 

nämns i samband med närproducerat (Chambers 2007). En svensk undersökning gjord på 

uppdrag av bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet och LRF säger 

att deltagarna definierar närproducerat som ekologiskt och miljövänligt. Korta transporter, 

giftfritt och stödjande av de lokala producenterna är andra faktorer som enligt samma 

undersökning associeras till begreppet (Ipsos-Eureka 2004). 

 

Lokal och regional mat 

Närproducerat är inte bara ett begrepp som saknar definition, det är också ett begrepp som kan 

sägas vara svenskt. I övriga EU används begreppen “local and regional food”, alltså lokal och 

regional mat (Jordbruksverket 2010). Ett tredje begrepp, som i sin tur är specifikt för 

Danmark, är “livsmedlets nationella identitet”. Detta begrepp kan ha sin förklaring i att 

Danmark till ytan är ett litet land och därför blir innebörden av närproducerat eller lokalt inte 

så stor. (Jordbruksverket 2010) Lokal mat ses generellt som samma sak som närproducerat 

och dessa begrepp kan därför ses som synonymer (LivsmedelsSverige 2008). 

 

Geografiska märkningar 
Regional mat är det mest väldefinierade av tidigare nämnda begrepp och också det som det 

verkar finnas mest konsensus kring. De två märkningar som finns är: Skyddad 

ursprungsbeteckning (t.ex. parmaskinka) och Skyddad geografisk beteckning (t.ex. skånsk 

spettekaka). Produkter med dessa märkningar lever upp till egenskaper som bara den regionen 

kan uppnå. Märkningarna finns för att skydda produkternas ursprung och tillverkningsmetod 

samt för att stödja uppkomst av fler regionala livsmedel eftersom det anses gynna 

landsbygdens utveckling. En tredje märkning är Garanterad traditionell specialitet (t.ex. 

falukorv) men den märkningen skiljer sig från de två övriga då den inte är knuten till någon 

specifik region. Dessa produkter kan tillverkas inom hela EU men märkningen garanterar att 

de är tillverkade på traditionellt sätt och att receptet är skyddat (Jordbruksverket 2010).  
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Politiska satsningar 

Förutom EU:s satsning på geografiska märkningar finns det länder som fristående jobbar på 

att lyfta maten och dess geografiska ursprung. I många länder satsas det på att lyfta det 

närproducerade eller lokala. I Storbritannien vill staten öka konsumenternas inköp av lokalt 

producerad mat i hopp om att det ska bidra till ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar 

för lokalområden (Chambers 2007). Många delstater i USA jobbar för att välja mer lokalt 

(Zepeda 2004) och den svenska regeringen lyfter vår svenska produktion och våra svenska 

råvaror genom projektet, “Sverige - det nya matlandet” (Regeringen 2008). Regeringens 

satsning, “En livsmedelsstrategi för hela Sverige” avsatte år 2008 74 miljoner kronor för att 

främja mat med mervärden som småskaligt, ekologiskt och närproducerat 

(Landsbygdsdepartementet 2010). Livsmedelsverket (SLV) lämnade ett förslag till EU med 

råd om miljösmarta matval, i vilket de rekommenderade att välja närproducerat 

(Livsmedelsverket 2009). Förslaget fick avslag på grund av att EU ansåg att 

rekommendationen om att välja närproducerat skulle innebära ett handelshinder för varor från 

andra länder och regeringskansliet drog därför tillbaka SLV:s förslag (Livsmedelsverket 

2010). 

 

Andra närliggande begrepp 
Småskaligt, miljövänligt och ekologiskt är begrepp som ofta förekommer i samband med 

närproducerat. Eftersom närproducerat saknar en tydlig definition är det lätt att göra 

kopplingar till andra närliggande begrepp. 

 

En småskalig produktion kan definieras på ett flertal olika sätt; efter antalet anställda, 

omsättning, hanterad råvara eller antal slaktade djur (Jordbruksverket 2010). Enligt EU är 

företag med upp till 50 anställda och en omsättningsgräns på 10 miljoner euro en småskalig 

verksamhet (LivsmedelsSverige 2008). Frågar man allmänheten anser de att gränsen går vid 

10 anställda för att räknas som en småskalig verksamhet (LivsmedelsSverige 2008). 

Småskaliga producenter skiljer sig på det sättet att producenten sköter fler led än bara 

produktion. Producenten står även för förädling, lagring och distribution samt marknadsföring 

av produkten (Jordbruksverket 2010). En småskalig verksamhet kan också skapa mervärde i 

form av unika produkter med smak och kvalité som skiljer sig från det industrin producerat 

(Jordbruksverket 2010). På grund av att producenten sköter så många led själv är produkterna 

ofta märkta med tydlig avsändare, det är lätt att se vem som producerat varan 

(Jordbruksverket 2010). Det ökade intresset för närproducerat gynnar de småskaliga 

verksamheterna, eftersom begreppet närproducerat ofta kopplas samman med småskaligt 

(Jordbruksverket 2010). 

 

Att närproducerat anses vara miljövänligt och ekologiskt är vanligt. Om en produkt inte är 

märkt som ekologisk, med EU:s eller KRAV:s symbol, finns det inga garantier för att den är 

ekologiskt producerad (Jordbruksverket 2010). För att kunna sälja produkter som ekologiska 

måste produktionen vara certifierad, vilket innebär att den är kontrollerad av ett oberoende 

kontrollorgan (Jordbruksverket 2011). Som certifierad är det ett krav att använda EU:s 

symbol för ekologisk odling. Har producenten dessutom certifiering som uppfyller KRAV:s 

eller Demeterförbundets regler kan även dessa symboler användas (Jordbruksverket 2011). 

Att transportsträckan är kortare är ett vanligt argument för närproducerat som ett 

miljövänligare val. En kortare transport har logiskt sett lägre utsläpp av växthusgaser, men 

transporten innebär mer än bara avståndet, t.ex. kan typen av transport spela större roll än 

avståndet (Kommerskollegium 2012). Konsumenten tänker ofta bara ett led bakåt i 

livsmedelskedjan och glömmer ofta bort andra delar som också har en miljöpåverkan. För att 

hela produktens miljöpåverkan ska tas i beaktande måste man titta på utsläppen för alla led, 
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från råvarutillverkning till avfall (Jordbruksverket 2010). LCA, dvs. livscykelanalyser 

beräknar, utifrån vissa iso-standarder (SIS 2009), en produkts totala miljöpåverkan. Utifrån 

det kan man se vilken produkt som totalt sett har den minsta miljöpåverkan. 

 

Avgränsning 

Mat och miljö är ett stort och komplext ämnesområde där många olika perspektiv ska samsas. 

Nationalekonomer, nutritionister, biologer, livsmedelsproducenter med flera har alla sin syn 

på hur vi bör prioritera för en hållbar utveckling. Att det finns en vilja att satsa på 

närproducerat står ganska klart, men det som producenter och handeln uppfattar eller beslutar 

kalla för närproducerat behöver inte stämma överens med konsumentens uppfattning 

(Jordbruksverket 2010). Vilka värden lägger konsumenten in i begreppet? När är en vara 

närproducerad? 

Det ökade intresset för att göra medvetna val, konsumentens önskan om produkternas 

mervärde och ursprung samt de av regeringen ledda projekten för att lyfta det som finns i vårt 

eget land, gör det intressant att undersöka hur begreppet närproducerat definieras. Utifrån 

dessa satsningar, det ökade intresset och det faktum att begreppet närproducerat saknar 

definition finner vi det vara ett intressant område att skriva vår uppsats om. 

 

Syfte 

 
Att undersöka Uppsalastudenters attityder till och definitioner av begreppet närproducerade 

livsmedel. 

 

Frågeställningar: 

 Är Uppsalastudenter generellt positivt eller negativt inställda till närproducerade livsmedel? 

– Finns det några egenskaper som oftare än andra associeras till begreppet närproducerat av 

Uppsalastudenter? 

– Vilka är Uppsalastudenternas spontana definitioner av begreppet närproducerat? 

 

Material och metod 

 

Metodval 

Det finns två typer av forskningsmetodik, kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa 

behandlar numerisk data, siffror och statistik medan den kvalitativa handlar om ord och 

djupare förståelse av fenomen (Bryman, 2009). Kvalitativa undersökningsmetoder kan vara 

intervjuer och fokusgrupper, metoder som resulterar i textmassa. Inom samhällsvetenskapen 

innebär kvantitativ forskning ofta användande av enkäter. 

Ett annat val som måste göras är typ av design. Experiment används ofta inom medicinsk 

forskning där det är intressant att se eventuella skillnader mellan en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Longitudinella studier följer deltagare över en tidsperiod och datainsamling 

sker vid mer än ett tillfälle. Det ger möjlighet att t.ex. se utveckling av och kausala samband 

mellan variabler. En studie med tvärsnittsdesign samlar in data vid ett tillfälle och ger därmed 

en ögonblicksbild av de variabler som undersöks. 

För att få ett tillräckligt stort material för att uppfylla syftet valdes kvantitativ metod, enkät, 

och med hänsyn till arbetets tidsram och syftet med undersökningen valdes tvärsnittsstudie 

som undersökningsdesign. Fördelar med enkäter är att man når många, det är billigt och det 

går fort. 
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Urval 

Populationen är studenter i Uppsala och med det avses personer inskrivna vid Uppsala 

Universitet och SLU. Respondenter inskrivna vid andra lärosäten eller icke studerande har 

behandlats som externt bortfall. Ett urval av populationen gjordes eftersom en 

totalundersökning av Uppsalas ca 45 000 studenter inte var rimlig att tänka sig. Detta då en 

totalundersökning hade krävt tillgång till register över alla inskrivna studenter och deras 

mailadresser för att distribuera enkäten. 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval och därför icke slumpmässigt. En nackdel med 

bekvämlighetsurval är att det inte kan användas för att generalisera resultaten, eftersom det 

inte är slumpmässigt och därmed inte representativt för populationen (Bryman 2009). Även 

om generaliseringar inte kan göras så kan resultaten jämföras med liknande undersökningar 

(Bryman 2009). Urvalet kan inte ses som slumpmässigt men är ändå tillräckligt stort för att 

vissa slutsatser ska kunna dras. Bekvämlighetsurvalet innebär att respondenterna består av 

personer som är lättillgängliga för undersökarna (Bryman 2009). Denna urvalsmetod valdes 

på grund av att studenter är lättillgängliga för C-uppsats-arbeten och utifrån att det var en 

tidsbesparande grupp att nå. 

Som distributionsform valdes “gruppenkät” (Ejlertsson, 2005) vilket innebär att de individer 

som svarat på enkäten är studenter som råkat vara på plats när enkäterna delats ut. Detta 

förfaringssätt var tidsbesparande eftersom adresser eller andra kontaktuppgifter inte krävdes 

för att dela ut enkäten till respondenterna. Med en gruppenkät uppnås ofta hög svarsfrekvens i 

och med att enkäten ofta delas ut, fylls i och samlas in vid samma tillfälle. 

 

Enkät 

En enkät med totalt 14 frågor konstruerades för att undersöka vilka vanliga associationer till 

närproducerat som görs av Uppsalastudenter. Enkäten utformades med inledningsvis fyra 

bakgrundsfrågor följt av tio frågor kring attityder och associationer till begreppet 

närproducerat. Den första av de tio frågorna angående begreppet närproducerat var en öppen 

fråga för att fånga upp ’top of mind’-begrepp. Svarsalternativen till de övriga frågorna var 

uttömmande, d.v.s. alla tänkbara svar täcktes in, då de bestod av en 4-gradig skala samt ett vet 

ej alternativ (Trost 1994). Den 4 gradiga skalan gör att respondenterna måste ta ställning för 

eller emot och inte kan gömma sig i mitten med ett varken/eller-alternativ. En pilotstudie 

genomfördes före den egentliga undersökningen. Detta för att ta reda på om enkäten var 

tydligt utformad, om något saknades eller behövde förbättras. Vid piloten samlades 22 enkäter 

in bland studenter på SLU. Tolv män och tio kvinnor svarade. Utifrån de synpunkter och svar 

som kom in gjordes justeringar och ändringar i enkäten innan den egentliga undersökningen 

genomfördes. 

 

Genomförande 
Enkäterna delades ut under tre dagar i april, vid fem av Uppsala universitets campusområden: 

Ekonomikum, Engelska Parken, Blåsenhus, BMC och Ångström. Totalt 150 enkäter delades 

ut, trettio stycken per campus. Uppdelningen på olika campusområden gjordes för att få en 

spridning mellan olika fakulteter och en bredd i urvalet. Enligt vetenskapsrådets fyra krav på 

individskydd ska all forskning bedrivas med information, samtycke, nyttjande och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet). Enkäten delades ut och samlades in vid samma tillfälle 

under vilket muntlig information gavs om att enkäten ingick i arbetet med en C-uppsats på 

Institutionen för kostvetenskap. I och med detta kunde respondenterna ställa frågor och 

avgöra om de ville delta eller inte. Den muntliga informationen ansågs tillräcklig och något 

missivbrev skrevs inte, då det skulle ha upptagit mer av respondenternas tid om de 

överhuvudtaget skulle ha läst det. Konfidentialiteten säkerställdes genom att respondenterna 

aldrig identifierades. Inga personuppgifter har hanterats vid något tillfälle under arbetets gång. 
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Som tack för deltagande i undersökningen fick de som svarat på enkäten lite godis. 

 

Analys 

Data från enkäterna matades in i statistikprogrammet IBM SPSS version 20. Svarsalternativen 

för hälften av frågorna (fråga 1, 2, 4, 5, 7, 10 och 11) kodades numeriskt för att kunna matas 

in och läsas av SPSS. Därefter togs resultat fram för att kunna visas i form av deskriptiv 

statistik, tabeller och diagram. Frågorna 6 och 14 analyserades som kvalitativa data då de 

hade formen av öppna frågor. För fråga 6 gjordes en färgkodning med färgade lappar. Efter 

att ha läst igenom svaren på fråga 6 flera gånger kunde teman väljas ut bland de oftast 

förekommande associationerna som gjordes. Det resulterade i fem olika teman som alla fick 

varsin färg. Följande teman och färger valdes: transport kodades med gröna lappar, svar med 

geografisk anknytning fick orangea lappar, miljövänligt kodades med gult, ekologiskt 

ljusgrönt och lokalt/småskaligt producerat gjordes till ett gemensamt tema som kodades med 

rosa. Lapparna fästes i enkäterna, vid frågan, och varje fråga kunde få flera färgkoder om flera 

teman togs upp av respondenten. Kommentarerna på fråga 14 lästes igenom och ordnades 

efter innehållet i olika grupper. Det blev sex olika grupper uppdelade i kommentarer som 

handlade om: pris, miljö och klimat, tillgång, allmänt positiv inställning, förvirrande begrepp 

och övrigt. Data från fråga 3, 8 och 12 matades inte in i SPSS. Fråga 9 visade sig ha 

missuppfattats av ett flertal respondenter varför den inte har analyserats. Fråga 13 innehöll en 

del intressanta aspekter även om flera respondenter uppenbart missuppfattat 

svarsinstruktionen. På grund av dessa missförstånd har den inte matats in i SPSS. 

 

Resultat 

 

Av 150 utdelade enkäter besvarades 146, vilket gav en svarsfrekvens på 97 %. Fördelningen 

på respondenterna var 66 % kvinnor (n=96) och 34 % män (n=50). Respondenternas ålder var 

19-44 år och typvärdet var 22 år. De flesta respondenter har angett att de helt eller delvis 

ansvarar för livsmedelsinköpen i sitt hushåll. 

 

Bortfallsanalys 

Med en svarsfrekvens på 97 % är en bortfallsanalys knappast nödvändig men en del 

definitioner bör klargöras. 

Externt bortfall är enligt Ejlertsson (2005) och Trost (1994) när en tillfrågad i urvalet vägrar 

eller inte har möjlighet att delta i undersökningen. En tillfrågad respondent är unik och kan 

enligt Ejlertsson (2005) aldrig ersättas med en annan. Då vårt urval var icke slumpmässigt har 

vi valt att inte ta hänsyn till hur många som inte ville svara. De få som avböjde gjorde det 

nästan uteslutande p.g.a. tidsbrist. Externt bortfall har vi istället valt att kalla de 4 enkäter som 

delades ut men som inte kunnat användas vid dataanalysen. Två enkäter som delades ut 

samlades aldrig in då respondenterna lämnade platsen innan de fyllt i dem. En respondent har 

svarat att den inte studerar och en annan att den är student vid KTH. Dessa två ingår därmed 

inte i syftets population. Det interna bortfallet består av några få obesvarade svarsalternativ 

och i ett fall har bara 5 av de 14 frågorna besvarats.  
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Attityder 

Den generella attityden till närproducerade livsmedel är övervägande positiv bland 

Uppsalastudenter. Mer än hälften av respondenterna, 51 %, svarade att de har en mycket 

positiv attityd till närproducerade livsmedel. 40 % svarade att de har en positiv attityd och 9 

% svarade att deras attityd varken är positiv eller negativ (se figur 1). Ingen av respondenterna 

svarade att de hade en ”negativ” eller ”mycket negativ” attityd till närproducerade livsmedel.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Associationer 
I enkätens fråga 7 fick respondenterna kryssa för i vilken grad de associerade ett antal listade 

egenskaper till begreppet närproducerat (se bilaga 2). Svarsalternativen var: i mycket hög 

grad, i hög grad, i låg grad, inte alls samt vet ej. De fem egenskaper som starkast associerades 

till närproducerat var ”gynnar lokala producenter”, ”miljövänligt”, ”dyrare”, ”liten 

klimatpåverkan” och ”ekologiskt odlat”. 94 % av respondenterna hade kryssat att de i mycket 

hög grad eller i hög grad associerar ”gynnar lokala producenter” med begreppet 

närproducerat. 87 % hade svarat att de associerar ”miljövänligt” i mycket hög grad eller hög 

grad med begreppet närproducerat (se figur 2). Dessa två egenskaper hade båda typvärdet ”i 

mycket hög grad” (se tabell 1). 
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 Tabell 1. 
Svarsfrekvens (n=145) för grad av association för respektive egenskap. Andelen representerar procentuell 

fördelning över de som besvarat delfrågan.  
 

 I mycket hög 
grad 

I hög grad I låg grad Inte alls Vet ej 

Gynnar lokala 

producenter 
 

62, 8 % 

 

31,7 % 1,4 % 0 % 4,1 % 

Miljövänligt 
 

46,2 % 40,7 % 9,0 % 0,7 % 3,4 % 

Dyrare 
 

35, 2 % 40,0 % 17,2 % 2,8 % 4,8 % 

Liten 
klimatpåverkan 
 

25,5 % 46,2 % 17,2 % 3,4 % 7,6 % 

Ekologiskt odlat 
 

24,8 % 42,1 % 20,0 % 8,3 % 4,8 % 

Småskaligt * 
 

11,9 % 55,9 % 14,0 % 6,3 % 11,9 % 

Bättre smak ** 
 

11,8 % 49,3 % 15,3 % 12,5 % 11,1 % 

Inga tillsatser 

 

17,9 % 38,6 % 21,4 % 11,7 % 10,3 % 

Begränsad 
tillgänglighet ** 
 

10,4 % 43,1 % 31,3 % 5,6 % 9,7 % 

Mer näringsrikt 
 

15,2 % 37,2 % 27,6 % 14,5 % 5,5 % 

*n=143 

**n=144 
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Utbud av livsmedel  

Av de respondenter som svarat på hur viktigt de tycker att det är att det finns närproducerade 

grönsaker (n=145), svarar 89 % att det är mycket viktigt eller viktigt (se figur 3). Däremot 

svarar endast 72 % att det är mycket viktigt eller viktigt med närproducerade tomater (n=142), 

(se figur 4). Lika stor andel, (89 %), som anser det vara mycket viktigt eller viktigt med 

närproducerade grönsaker tycker också att det är mycket viktigt eller viktigt att det finns ett 

utbud av närproducerade ägg (se figur 3). 
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Definitioner 

Två av enkätens frågor (6 och 14) besvarades öppet, respondenterna fick på dessa skriva egna, 

fria svar. I fråga 6 skulle respondenterna beskriva vad närproducerat betyder för dem. På fråga 

14 kunde respondenterna lämna övriga, fria, kommentarer angående begreppet närproducerat. 

 

Transportsträckor och geografiskt ursprung 
Resultatet av fråga 6 visar att de beskrivningar som förekom flest antal gånger handlar om 

transport och geografiskt ursprung. Dessa associationer förekom ofta också tillsammans. 

Transporten ska vara så kort som möjligt för att påverka miljön i mindre utsträckning. Några 

av respondenterna anger också ett miltal som de anser vara gränsen för hur långt en vara får 

transporteras för att vara närproducerad. 

De geografiska beskrivningar som framkommer skiljer sig mellan respondenterna. Det som 

anses vara närproducerat utifrån det geografiska perspektivet är alltifrån ’inom staden, länet, 

landskapet man bor i’ till ’inom Sverige’. 

 

“Produkter som produceras där man bor, nära, i samma stad eller så nära att man bara 

behöver transportera korta sträckor.” 

 

“Något som inte fraktas långt. Ca 10 mil.” 

 

“Produkter som är producerade inom en radie av 15 mil, där man bor.” 
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“Närodlat à korta transportsträckor à miljövänligt” 

 

“Kort transport, lite utsläpp, bra för miljön.” 

 

“Producerat inom mitt län och inte transporterat längre än så.” 

 

“Livsmedel producerat inom det landskap inom vilket jag bor.” 

 

“Bor i uppland så uppländska producenter. Även närliggande län i undantag.” 

 

Miljövänligt och ekologiskt 
Många beskriver också närproducerat som något miljövänligt och ekologiskt. Närproducerat 

förknippas med ett alternativ som tar mer hänsyn till naturen, djuren och konsumenten och är 

bättre för miljön. Samtidigt finns kommentarer som pekar på att närproducerat inte behöver 

ha en lägre miljö- och klimatpåverkan. 

 

“Närodlat/närproducerat betyder för mig att maten är inte bara lokal men även att 

produktionen är mer anpassad efter lokala betingelser och att det produceras med mer 

hänsyn till naturen och konsumenten.” 

 

“Livsmedel som är producerat nära dig och att det handlar om att värna om djur och natur.” 

 

“Nära, ekologisk, bättre för miljön.” 

 

“Miljövänligare, oftast ekologiskt. Godare” 

 

“Livsmedel som tagits fram ekologiskt i närheten/precis där de säljs. Alltså inga långa 

transporter.” 

 

“Bara för att det är märkt närproducerat betyder det inte att det behöver vara klimatsmart.” 

 

“Vissa närproducerade varor i Sverige under vintrarna kan ha större klimatpåverkan än om 

de kommer från ett annat land eftersom de då måste odlas i växthus som drar mycket energi.” 

 

“Väldigt viktigt både för miljö och arbete i Sverige. Håller ofta en högre kvalité också/.../” 

 

Småskaliga producenter 
Närproducerade produkter anses komma från lokala, småskaliga producenter. Närproducerat 

beskrivs också som något som stöttar eller gynnar dessa småskaliga och lokala producenter. 

Begreppen småskalig och lokal producent likställs av respondenterna i denna fråga. 

 

“Minskade utsläpp - bättre miljö Stöttande av småskaliga producenter” 

 

“Lokal bonde el. företag. Kan vara mat eller andra produkter. Närproducerat = bra för 

miljön och att stödja lokala företag.” 

 

“Lokala produkter, vars råvaror gynnar det lokala samhället/kommunen.” 

 

“Miljövänligt. Bra för de lokala producenterna.” 
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Dyrare 
Fråga 14 visar att flera av respondenterna ser närproducerat som ett dyrare alternativ. De 

flesta tycker att det är en negativ aspekt, eftersom de inte har råd att välja närproducerat trots 

viljan att göra det. En av respondenterna tycker dock att det gärna får kosta lite mera bara det 

är bra råvaror. 

 

“Jag föredrar om det är närproducerat men min ekonomi tillåter inte att jag köper det i den 

grad som jag skulle vilja.” 

 

“Det är självklart viktigt med närproducerat men tyvärr ofta dyrare, och just nu när jag 

studerar har jag inte möjlighet lägga för mycket på mat.” 

 

“Hade gärna handlat mer närproducerat, men studentkassan tillåter inte riktigt detta.” 

 

“Det känns lyxigare och mer rätt. Betalar hellre lite mer för bra råvaror som är “på riktigt”, 

utan så mycket tillsatser osv. + för att gynna alla små söta bönder! På något sätt känns det 

som att maten blir godare när det är närproducerat och småskaligt.” 

 

Tillgänglighet 
Många kommenterar att de önskar bättre tillgänglighet av närproducerade varor och att de 

borde synas tydligare i affären. 

 

“Skulle köpa mer om det bättre framgick i affärer vart/vilka dessa var och tydligare 

reklam/info om vart man kommer åt närproducerat.” 

 

“Närproducerat är bra, men tyvärr något jag inte hittar alltför ofta. Mer närproducerat åt 

folket!” 

 

Skepsis 
Två av respondenterna skiljer sig från de övriga då de ställer sig kritiska till de vanligaste 

argumenten för närproducerat. 

 

“Stort fokus på transportsträckor, ej transportslag” 

 

“Marginell miljönytta, men lokalkännedom är bra.” 

 

De ställer sig inte kritiska till närproducerade livsmedel som sådana men deras synpunkter 

tyder på att de anser att begreppet är mer komplext än många andra respondenter anser. 

 

“Gjort LCA
1
, där lokalproducerat visade sig ha låg påverkan på köttets miljöpåverkan. 

Därför är jag något skeptisk till att handla närproducerat av miljöhänsyn. Snarare handlar 

det om att gynna lokala bönder/industri.” 

 

“Jag tror det är viktigare om jordbruket blir självförsörjande på energi än att allt odlas 

nära.” 

  

                                                        
1 LCA står för livscykelanalys och innebär att man beräknar en produkts totala miljöpåverkan. 
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Diskussion 

 

De två egenskaper som av respondenterna i undersökningen främst associerades med 

begreppet närproducerat var att det gynnar lokala producenter och att det är miljövänligt. Då 

studenterna fritt fick beskriva vad närproducerat betyder för dem framkom att de vanligaste 

definitionerna var korta transporter och produktens geografiska ursprung. En annan vanlig 

kommentar var att det var ett dyrare alternativ och det stämmer överens även med resultaten 

från enkätfråga 7, där “dyrare” är den egenskap som procentuellt rangordnats som nummer tre 

vid analys av data. 

 

Metoddiskussion 
I och med arbetets tidsbegränsning var tvärsnittsdesign tämligen given. För val av metod var 

enkätens fördel att nå ett stort urval av populationen avgörande. Dock fördes en diskussion 

om vilka fördelar en kvalitativ metod som fokusgrupper hade kunnat medföra. Fokusgrupper 

hade gett möjlighet att ställa följdfrågor och gett en djupare förståelse för på vilka grunder 

vissa associationer och definitioner görs, men det hade också medfört ett betydligt mindre 

urval. Undersökningens syfte gjorde nu att ett större urval var att föredra framför en djupare 

förståelse av några få individers ståndpunkt. En annan fördel med enkät var att närheten till 

populationen gjorde datainsamlingen effektiv då den distribuerades i form av en gruppenkät 

(Ejlertsson 2005). Distribueringen i form av gruppenkät valdes eftersom det finns ett flertal 

platser på Uppsala Universitet där studenter ofta uppehåller sig vilket gav möjlighet till att 

dela ut och samla in formuläret vid ett och samma tillfälle. På så sätt kan en viss uppsikt 

hållas över respondenterna och svarsfrekvensen blir ofta hög. 

 

Fyra av de fem platser som valdes ut för datainsamlingen var utrymmen där vi själva visste att 

studenter ofta uppehåller sig. I ett fall var vi inte personligen bekanta med campuset utan 

frågade en bekant som studerat där var bästa möjligheten hitta respondenter var. 

 

Med gruppenkät som distributionsform behövdes inte tillgång till några register eller 

personuppgifter. Inga respondenter identifierades och det numeriska kodandet av enkäterna 

som skedde vid datainsamlingen gjordes för att hålla räkningen på formulären samt veta vid 

vilket campus de besvarats. Dessa koder kunde inte kopplas till någon enskild individ. 

 

Resultatdiskussion 

Positiv attityd 
Undersökningens resultat visar på en generellt positiv attityd till närproducerade livsmedel, 

något som också Zepeda (2004) konstaterade i en studie av konsumenters attityd till 

lokalproducerat. Att ingen enda respondent har ställt sig negativ i någon grad till 

närproducerade livsmedel skulle kunna bero på socialt önskvärda svar (Ejlertsson 2005). Å 

andra sidan är det ingen stor del (9 %) som ställer sig likgiltig till närproducerade livsmedel 

heller varför vi med stor säkerhet ändå kan säga att attityden i huvudsak är positiv. En slutsats 

som kan styrkas med andra studier som kommit fram till detsamma. Chambers (2006) 

undersökte konsumenters syn på lokalproducerat och kunde konstatera att det fanns en stor 

entusiasm för lokal mat oberoende av socioekonomisk status. 

 

Transportsträcka 

I likhet med en rapport som gjorts av Ipsos-Eureka (2004) beskriver respondenterna i den 

genomförda undersökningen att närproducerat innebär korta transporter. Även Coops 

konsumentundersökning visar att 85 % väljer närproducerat på grund av korta 

transportsträckor som anses vara bättre för klimatet (Coop 2009). Det är många som drar den 
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slutsatsen att närproducerat, på grund av korta transporter, innebär ett miljövänligare 

alternativ. Resultatet av den gjorda undersökningen visar att den här allmänna slutsatsen 

förekommer även bland våra respondenter. Transportsträckan är för många det mest självklara 

miljöproblemet med livsmedelshandel (Jordbruksverket 2010). Det verkar logiskt att en 

kortare transport har en mindre miljöpåverkan, men transporten är dock sällan det som har 

den största delen av totala utsläppen för en produkt (Jordbruksverket 2010) och transportledet 

är så mycket mer komplext än bara avståndet (Kommerskollegium 2012). Det är några 

respondenter i den utförda undersökningen som ifrågasätter associationen mellan 

transportsträcka och miljö. En av dem har gjort LCA, vilket gör denne skeptisk till den 

miljöhänsyn som i allmänhet förknippas med närproducerat. Under en vetenskaplig konferens 

vintern 2009 konstaterades att båttransport var det mest effektiva med tanke på utsläpp av 

växthusgaser, medan transport med mindre bilar var det minst effektiva (Edwards-Jones 

2010). Så även om närproducerade livsmedel har en kortare transportsträcka mellan 

produktion och konsument behöver det inte innebära en mindre miljöpåverkan. Konsumenten 

verkar behöva information angående en produkts hela miljöpåverkan för att förtydliga hur 

komplext det är och att det inte bara handlar om varans transportsträcka. Samtidigt kan vi inte 

förvänta oss att det ska finnas LCA för alla produkter och inte heller att konsumenten ska ta 

LCA i beaktande för allt som denne köper (Coley 2009). Coley (2009) pekar på att en mer 

nyanserad debatt, som tar upp hur komplext det är kunde vara till stor nytta. 

 

Gynnar lokala producenter 

Den egenskap i undersökningen som i högst grad associerades med närproducerat var att det 

gynnar de lokala producenterna (94 %). I de öppna frågorna framkom att respondenterna 

anser att valet av närproducerat stöder den lokala bonden och lokalsamhället. Andra studier 

visar samma resultat. Chambers (2007) gjorde en studie på konsumenters syn på 

lokalproducerat där deltagarna ansåg att det var bra att stötta de lokala producenterna när detta 

var möjligt. Också Coops konsumentundersökning (2009) gav ett resultat där 79 % säger att 

de väljer närproducerat för att gynna lokala producenter. Att stötta de lokala producenterna 

ger arbetstillfällen och gynnar lokalsamhället och ekonomin. Zepeda (2004) redovisar i sin 

studie att deltagarna väljer lokalproducerat för att stötta lokala producenter eftersom de kan 

förstå utmaningarna i att vara producent/bonde. I förlängningen bidrar valet av produkter från 

lokala producenter till en levande landsbygd och öppna landskap. Varor från lokala 

producenter kan ha ett mervärde i form av trovärdighet för både producenten och produkten. 

Konsumenten vet varifrån varan kommer och hur den producerats samt känner sig säkrare på 

att djuren haft det bra (Jordbruksverket 2010). Genom att köpa direkt från producenten känner 

konsumenten att de uppmuntrar och visar sin uppskattning över att de lokala producenterna 

finns (Zepeda 2004). 

 

Småskaligt 

Nästan 70 % svarar att de i “mycket hög grad” eller i “hög grad” associerar närproducerat 

med småskaligt. Liknande resultat ser man i rapporten från Ipsos-Eureka (2004) där 51 % 

tycker att småskaligt är utmärkande för närproducerad mat. Varor bedöms och uppfattas av 

konsumenten utifrån funktionella och emotionella aspekter som tillsammans skapar 

trovärdighet för produkten. De funktionella aspekterna handlar om att produkten håller 

samma kvalité varje gång, har ett acceptabelt pris och är känd på marknaden. De emotionella 

aspekterna tilltalar konsumentens personliga värderingar och gör att priset och den jämna 

kvalitén spelar mindre roll eftersom det är en unik produkt (Ipsos-Eureka 2004). Småskaligt 

producerade produkter tilltalar genom att vara ett alternativ till de stora anonyma 

livsmedelsföretagens produkter (Jordbruksverket 2010). Småskaliga producenter kan ofta 

också bygga upp en idyllisk bild av sin produktion och en historia bakom produkten som 
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tilltalar konsumenten. Småskaligt behöver inte betyda att det också är närproducerat, 

småskaligt innebär att producenten sköter flera led i produktionen på den egna gården och att 

produkten har en tydlig avsändare. Slutprodukten kan sedan säljas över hela landet 

(LivsmedelsSverige 2008). Konceptet “Bondens egen marknad” har som ett kriterium att 

produktionen ska ske på den egna gården och en vara köpt på “Bondens egen marknad” kan 

därför anses både småskalig och närproducerad, åtminstone i förhållande till avståndet till 

marknadsplatsen. Medan en vara som köps i mataffären, producerad hos en mindre producent, 

inte behöver komma från närområdet. 

 

Miljövänligt och ekologiskt 
Många anser att närproducerat är ett miljövänligare och ofta ekologiskt alternativ. Det verkar 

vara en koppling som görs utan större reflektion. Logiskt sett borde väl en vara som kommer 

från närområdet ha en mindre miljöpåverkan än en som fraktats lång väg. Närproducerat kan 

vara det mest miljövänliga alternativet under säsong och för vissa livsmedel - men inte alltid 

(Edwards-Jones 2010). Exempelvis tomater odlade i växthus i Sverige kan ha en större 

miljöpåverkan än vad tomater odlade i Spanien som transporterats hit har (Edwards-Jones 

2010). 

Närproducerat nämns som ekologiskt av flera respondenter. Vi resonerar kring att det kan 

vara en koppling som görs i två led. Första ledet är att närproducerat anses vara småskaligt 

och det i sin tur likställs av många med en ekologisk produktion. En produkt som inte är 

märkt med vare sig EU:s eller KRAV:s symbol för ekologiskt ger inga garantier för att det är 

ekologiskt producerat (Jordbruksverket 2010). 

 

Dyrare 
Många respondenter kommenterar att närproducerat är ett dyrare alternativ och det är också 

den tredje mest associerade egenskapen. Studenter har ofta små inkomster, vilket gör att det 

inte är konstigt att den associationen görs. Även här har rapporten från Ipsos-Eureka (2004) 

ett resultat som stämmer överrens med den utförda undersökningen. Majoriteten av de 

tillfrågade i rapporten tycker att närproducerad mat är dyrare (Ipsos-Eureka 2004). Många 

uppfattar det som en negativ aspekt medan ett antal tycker att det är värt det och kanske anser 

att det visar på en bättre kvalité och unik produkt som man är villig att betala lite mera för. Att 

välja närproducerat kan innebära status och styrka den identitet som man vill visa andra att 

man har och därför kan ett högre pris för vissa uppfattas som något positivt. 

 

Utbud av livsmedel 

Att det är viktigt att det finns ett utbud av närproducerade alternativ inom olika 

livsmedelskategorier är respondenterna tämligen överrens om. Inget livsmedel utmärker sig 

som extra viktigt, utan alla livsmedelskategorier och också specifika livsmedel som förekom i 

undersökningen fick ett relativt likartat resultat. Undantaget saft, sylt och apelsiner. Att 

respondenterna inte tycker att det är så viktigt med ett utbud av närproducerad saft och sylt 

kan bero på att man gör egen eller att det är produkter som inte köps så ofta av studenter. Att 

respondenterna tycker att det är viktigt att det finns ett utbud av övriga livsmedel behöver inte 

betyda att de köper eller skulle köpa om det fanns att tillgå. Det kan vara ett utfall av socialt 

önskvärt svar (Ejlertsson 2005) eller så enkelt som att man tycker att det är bra med 

valmöjligheter, även om det inte innebär att man alltid väljer det. Det kan också vara så, att 

det anses viktigt med ett utbud på grund av den koppling som görs till närproducerat som 

mera miljövänligt. 
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Slutsats 

Uppsalastudenterna i vår undersökning är positiva eller mycket positiva till närproducerade 

livsmedel. En stor del ser det som ett miljövänligt alternativ med korta transporter och många 

associerar begreppet till ekologisk odling. Avsaknaden av definition av begreppet 

närproducerat verkar förvirra och gör att många drar slutsatser som inte behöver stämma. Vår 

undersökning tyder på en begränsad kunskap om begreppet närproducerat. Det verkar vara ett 

bekant och till och med i stor utsträckning viktigt begrepp, men få verkar inse dess 

komplexitet. 
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