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ABSTRAKT  
Lindström, H. 2013. Ekologiska och närproducerade livsmedel. En studie av studenters motiv till köp samt 
kunskap om ekologiska och närproducerade livsmedel. Kulturgeografiska institutionen. Arbetsrapport nr. 872, 
Uppsala universitet. 

Syftet med denna studie är att granska vad som motiverar studenter till köp av närproducerade och ekologiska 
livsmedel. Studien kommer även att undersöka vilken kunskap studenter har om innebörden av ekologiska och 
närproducerade livsmedel, där även innebörden av olika livsmedelsmärkningar relaterade till ekologiska och 
närproducerade livsmedel ingår. Detta är en kvalitativ studie där tio stycken semistrukturerade intervjuer utförts 
på studenter i Uppsala. Resultatet pekar på att det som motiverar studenter till att köp av ekologiska livsmedel 
grundas i miljöaspekter, djuretik och hälsoskäl. Det som motiverar studenterna till köp av närproducerade 
livsmedel visades främst bero på minskade transporter, gynna småskalighet/stödja lokala producenter samt 
kvalitetsaspekter. Gällande studenternas kunskap om dessa livsmedel visar studien på en relativt låg 
medvetenhet. Studien bidrar med att belysa konsumtionen av ekologiska och närproducerade livsmedel, vilket 
blir allt viktigare då produktionen till stor del styrs av efterfrågan. Konsumtion har blivit av större intresse då den 
påverkar och formar världsekonomin och samhället i stort. Studien belyser även konsumenters kunskap av 
närproducerade och ekologiska livsmedel, vilket är av betydelse för att konsumenten ska kunna göra strategiska 
val av livsmedel. Detta är av intresse då resultatet kan främja till ett mer målinriktat informationsflöde som 
täcker de fält som ses som bristande. 
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INLEDNING 
 
Studien fokuserar på två vanligt förekommande koncept inom livsmedelsproduktionen, 
ekologiskt samt närproducerat. Denna studie är till för att granska innebörden av dessa 
begrepp samt vad som motiverar köp av ekologiska och närproducerade livsmedel. 
Undersökningen till studien kommer att behandla studenters köpvanor och vad som motiverar 
dem till att köpa ekologiska och närproducerade livsmedel. Undersökningen kommer även ta 
del av studenternas medvetenhet kring innebörden av ekologiska och närproducerade 
livsmedel.  

Att undersökningen riktar sig till studenter bygger på att deras ekonomi ofta är begränsad. 
Därför är det intressant att ta del av deras inköpsvanor och motiv till köp av ekologiska och 
närproducerade livsmedel. Enligt min mening är studenter även angelägna om att inhämta 
kunskap vilket gör det intressant att undersöka deras inblick och förståelse angående 
innebörden av ekologiska och närproducerade livsmedel.  

Studien bidrar med att belysa konsumtion av både ekologiska och närproducerade 
livsmedel. Detta är av vikt då konsumtion har blivit en allt viktigare del i samhället då 
produktion allt mer styrs utifrån efterfrågan från konsumenterna. Studien kan därför bidra till 
en större förståelse om vad som motiverar konsumenter till att köpa ekologiska och 
närproducerade livsmedel. Studien ger även en antydan till vilken kunskap kring dessa 
livsmedel som finns hos konsumenterna. Detta är av betydelse då konsumenter allt mer ställs 
inför en rad olika livsmedel, där kunskap om dessa är betydande för att kunna göra strategiska 
val. Resultatet är högintressant för livsmedelsproducenter då det får en insikt om hur dessa 
livsmedel förmedlas och framhävs till konsumenterna samt att ta del av faktorer som 
motiverar konsumenterna till köp av dessa produkter. Detta gör att producenter kan utveckla 
både produkter och information runt dessa för att tillfredställa konsumenternas efterfrågan. En 
annan aspekt med studien är att ge läsaren en större insikt och kunskap gällande ekologiska 
och närproducerade livsmedel. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att granska vad som motiverar studenter till köp av närproducerade 
och ekologiska livsmedel. Studien kommer även att undersöka vilken kunskap studenter har 
om innebörden av ekologiska och närproducerade livsmedel, där även innebörden av olika 
livsmedelsmärkningar relaterade till ekologiska och närproducerade livsmedel ingår. 

Frågeställningar 
Genom första frågeställningen vill jag belysa resonemanget inom den vetenskapliga 
litteraturen för vad som motiverar till köp av ekologiska samt närproducerade livsmedel, där 
jag även kommer att ta del av resonemang till vad som inte motiverar köp av dessa produkter. 
Frågeställning två tar del av studenters inköpsvanor samt vad som motiverar deras 
ställningstagande till köp eller icke köp av närproducerade och ekologiska livsmedel. 
Frågeställning tre belyser vilken kunskap studenter har angående närproducerade och 
ekologiska livsmedel. Frågeställning två och tre kommer att utredas genom användandet av 
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semistrukturerade intervjuer. Den kunskapen jag vill undersöka är om studenter är medvetna 
om innebörden av närproducerade och ekologiska livsmedel samt om deras kännedom av 
märkningar till dessa produkter. 

• Vad motiverar köp av närproducerade och ekologiska livsmedel? 
 

• Hur ser inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel ut för studenter och vad 
motiverar deras val av dessa livsmedel? 
 

•  Vilken kunskap har studenter om innebörden av dessa produkter? 

Avgränsning 
Detta är en fallstudie som fokuserar på att undersöka vad som motiverar studenter i Uppsala 
att köpa ekologiska och närproducerade samt vilken kunskap de har av dessa livsmedel. Det 
är en interdisciplinär studie som inom ramen för detta arbete tar del av ett urval av den 
litteratur som finns inom detta område. Undersökningen till denna studie baseras på tio 
stycken intervjuer vilket inte kan generaliseras men dock visa på hur företeelsen kan te sig.           

Geografisk anknytning 
Ett viktigt tema inom geografisk forskning handlar om den globala miljön och den politik som 
styr detta. Det inkluderar forskning om bland annat hållbart jordbruk och 
livsmedelsproduktion. Det har skett stora förändringar i jordbruket och 
livsmedelsproduktionen, vilket har medfört förändringar och utmaningar för både landskap 
och i den miljön som människor lever. Livsmedelsproduktionen är nära knytet med frågor 
kring konsumtion och därmed också blivit en viktig fråga inom kulturgeografin. Dagens 
kulturgeografi har blivit allt mer inriktad på hur varor och tjänster konsumeras efter framtagen 
produkt. Att konsumenter väljer en viss produkt beror delvis på hur producenten framhäver 
sitt varumärke, att produkten ses som önskvärd. Konsumtion är alltså länkat med sociala 
relationer till produkten. Varumärken framhållas bland annat genom reklam eller någon form 
av godkännande. Tidigare styrdes konsumtionen efter produktion, men har idag förskjutits 
mot att konsumtionen styr produktionen. Konsumtionen har idag blivit en viktig del i 
världsekonomin och samhället i stort (Jones, 2012, s 77-80, s 112-115). 

Denna studie men har enligt ovan en geografisk anknytning. Studien behandlar just de 
sociala relationer om vad som motiverar studenter till köp av ekologiska och närproducerade 
livsmedel. Studien tar även del av miljöaspekter samt studenters kunnande och uppfattning av 
märkning gällande närproducerade och ekologiska livsmedel.    

Bakgrund 
Intresset och medvetenheten av vad olika livsmedel innehåller och står för ökar allt mer i 
Sverige. Brülde och Sandberg (2012) menar att den ekologiska försäljningen under 2009 av 
exempelvis ägg, mjölk, bröd, grönsaker och juice beräknades ligga runt 4 miljarder kronor, 
vilket är en ökning med 18 % jämfört med året innan. Utifrån beräkningar från Lantbrukarnas 
riksförbund så ökar också efterfrågan på miljövänliga livsmedel från svenska konsumenter. 
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Det är även högst troligt att försäljningen av ekologiska produkter kommer att öka då allt fler 
lantbruk ställer om till en ekologisk produktion (Brülde och Sandberg 2012). 

Det finns många intressanta moraliska aspekter till dagens livsmedelskonsumtion. Varför 
väljer vissa konsumenter att köpa lite dyrare produkter för att bidra till något de tror på. Borde 
alla handla på detta sätt? Är det moraliskt fel att inte att inte bry sig om var varorna är 
producerade eller under vilka förhållanden? Har dagens globala handel lett till att 
livsmedelskonsumenterna som individer ställs inför olika etiska ställningstaganden utifrån 
vilka produkter vi väljer att köpa? (Brülde och Sandberg 2012).  

Då konsumenterna har svårt att själva avgöra och kontrollera om en produkt till exempel 
är ekologisk eller närproducerad är märkningen av produkten ett viktigt inslag. Det är alltså 
viktigt för konsumenterna att kunna lita på den specifika märkningen samt kontrollerna av 
livsmedlet (Jahn et al., 2005). Janssen och Hamm (2012) har i sin undersökning om EU:s 
ekologiska logotyp kommit fram till tre viktiga faktorer för en framgångsrik 
produktmärkning. Det första är att konsumenterna måste erkänna logotypen och veta vad 
märkningen står för, det andra är att kunna lita på certifieringssystemet och kontrollen av 
produkten, den sista punkten är att konsumenten uppskattar produktens egenskaper som till 
exempel lokalt producerad. 

Tre av de vanligaste märkningarna i Sverige för ekologiska livsmedel är EU:s logotyp, 
KRAV samt privata livsmedelsbutikers egna märkningar som till exempel ICA:s ”I love eko” 
eller Coop:s ekologiska märke ”Änglamark". Nedan kommer det att ges en kortare 
beskrivning av vad som gör att dessa tre får kalla sig ekologiska.     

EU logotypen för ekologiska livsmedel upprättades för att skapa ett gemensamt märke 
inom EU och därigenom underlätta för konsumenterna att välja ekologiskt oberoende på vart 
du befinner dig inom EU. Sen den 1 juli 2012 när den nya EU logotypen trädde i kraft ska alla 
färdigpackade och ekologiskt godkända produkter märkas med EU logotypen samt med 
tillhörande ursprungsmärkning (EU-kommissionen.se). Om en produkt bär EU:s ekologiska 
märkning innebär detta att: 

• Åtminstone 95% av produktens innehåll har producerats ekologiskt 
• Produkten följer reglerna i den officiella kontrollen 
• Produkten har kommit direkt från producenten eller förädlaren i en förseglad 

förpackning 
• Produkten har producentens, förädlarens eller försäljarens namn på förpackningen och 

namn på, eller kodför, kontrollorganisationen (EU-kommissionen.se). 

KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologiska livsmedel. De produkter som bär 
KRAV-märket uppnår både EU:s restriktioner (annars får man inte kalla produkten ekologisk) 
och KRAVS egna riktlinjer, produkterna ska även kontrolleras minst en gång per år. Detta 
betyder att produkter som bär KRAV-märkningen även bär EU:s logotyp. I jämförelse med 
EU:s minimiregler för ekologisk produktion har KRAV-märkningen fler restriktioner och 
regler gällande exempelvis ingredienser, djuromsorg, klimat och social hänsyn (KRAV.se).  

För att en produkt ska bli KRAV-märkt måste den innehålla 95% ekologiska ingredienser 
som är certifierade av KRAV. Om en produkt innehåller 95% ekologiska ingredienser men 
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där vissa av dessa inte är KRAV-certifierade får den inte heller säljas som KRAV-märkt, men 
den kan säljas som ekologiskt EU-märkt (SMAK.se).  

Det finns även en del privata regler för producenter av ekologiska produkter. Man kan 
genom dessa regler som ICA och Coop skapa sitt eget ekologiska märke. Dock måste 
produkten uppfylla EU-förordningarna och om produkten även uppfyller ett annat privat 
regelverk som till exempel KRAVS regler sätts även deras logotyp upp tillsammans med EU 
logotypen (Livsmedelsverket.se).  

Vad det gäller närproducerat är det svårt att ta reda på vad det egentligen innebär. Det 
finns idag ingen enhetlig definition av närproducerat vilket även leder till en viss förvirring 
inom området. Producenterna kan själva bestämma sin innebörd av närproducerat och utifrån 
detta skapa egna märkningar till produkter som enligt producenterna tolkas som 
närproducerade (Jordbruksverket, 2010). 

Det är med denna bakgrund intressant att ta reda på vad som motiverar köp av ekologiska 
och närproducerade livsmedel, samt att undersöka vilka kunskaper och attityder som 
konsumenter har utav ekologiska och närproducerade livsmedel. Dessa teman kommer att 
behandlas i nästa avsnitt. 

Vad innebär ett ekologiskt samt närproducerat jordbruk? 
Innan studien går in på teorin som behandlar aspekter om vad som kan bidra till att motivera 
konsumenter till köp av ekologiska och närproducerade livsmedel är det först av vikt att 
presentera hur myndigheter beskriver ett ekologiskt och närproducerat jordbruk. Detta för att 
få en grund inför fortsatt läsning av vad som inbegriper ett ekologiskt och närproducerat 
livsmedel. Myndigheternas beskrivning används då de på ett högre plan bestämmer hur en 
ekologisk och närproducerad odling ska utföras. Om en produkt inte uppnår kraven för EU:s 
logotyp för ekologiskt får produkten inte heller kallas för ekologisk. Gällande närproducerat 
finns det ingen speciell definition om vad innebörden betyder 

EU-kommissionen har staplat upp kriterierna för ett ekologiskt jordbruk på detta sätt: 

• Varierad växtföljd som en förutsättning för effektivt utnyttjande av platsgivna resurser  
• Mycket strikta begränsningar för användningen av bekämpningsmedel och 

handelsgödsel, antibiotika till djuren, livsmedelstillsatser och andra insatsmedel  
• Absolut förbud att använda genetiskt modifierade organismer  
• Utnyttjande av platsgivna resurser, till exempel stallgödsel och foder som produceras 

på gården  
• Användning av växt- och djurmaterial som är motståndskraftiga mot sjukdomar och 

som är anpassade till lokala förhållanden 
• Djuruppfödning som innebär tillgång till vistelse ute i det fria och utfodring med 

ekologiskt foder  
• Uppfödningssystem som är anpassade till de olika djurslagens behov (EU-

kommissionen.se) 
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Livsmedelsverket trycker på att framställningen av ekologiska livsmedel görs på ett sätt där 
man inte använder sig av varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, utan istället 
använder sig av naturliga produkter och processer (Livsmedelsverket.se).  

Som nämnts tidigare finns det ingen uttalad definition för närproducerade produkter. 
Utan konsumenterna måste vara vaksamma på vad den närproducerade varan står för. Är man 
inte observant på innebörden av märkningen så kan det leda till att konsumenten som köper 
ett närproducerat livsmedel inte gynnar sitt personliga ändamål med köpet, som till exempel 
miljöskäl eller gynna sin hembygds sysselsättning. Summering av detta visar att konsumenten 
i slutänden måste ta ett eget ansvar och själv ta ställning till om en produkt innebär 
närproducerat utifrån sina egna värderingar och tankar (Jordbruksverket, 2010).  

Producenter som skapat sin egen definition av närproducerat är till exempel Bondens 
egen marknad och många privata livsmedelskedjor som Coop:s ”Mat från regionen” och 
ICA:s ”Mat nära dig”. Bondens egen marknad har ett torgliknande koncept och definierar 
närproducerat till att marknaden inte får ligga på mer än 250 km avstånd från gården. 
Försäljningen av livsmedel sker direkt från producenten vilket ger konsumenterna en 
personlig kontakt (Bondens egen marknad). Det är mycket vanligt att märken som hävdar sig 
som närproducerade inte anger vad de menar som närproducerat i form av avstånd i kilometer, 
utan bara hävdar att produkten är ska vara lokalt/regionalt producerad. 
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TEORETISK GENOMGÅNG    
 
Aspekter som kan vara bidragande till konsumenters motiv till köp av 
närproducerade och ekologiska livsmedel 
I denna del framhävs litteraturens positiva aspekter kring ekologiska och närproducerade 
livsmedel. Detta ses som ett sätt att ta del av vad som skulle kunna bidra till konsumenters 
motiv till köp av dessa produkter. Denna diskussion kommer även ta del av kritiska perspektiv 
för att få en så balanserad analys som möjligt och därför har jag valt att lyfta för- och 
nackdelar.  

Ett ekologiskt lantbruk är ett samspel mellan lantbruket och konsumenterna för att 
försöka uppnå ett uthålligt och globalt rättvist samhälle där lantbruket är en naturlig del. 
Produktionen ska värna om det naturliga, exempelvis biologisk mångfald samt att minimera 
eller helt undvika onaturliga och förorenade ämnen och processer (Källander, 2005). 
Onaturliga och förorenade ämnen i produktionen innebär bland annat användningen av 
konstgödsel och bekämpningsmedel i produktionen. Fogelfors & Wivstad & Torstensson 
(2003, s. 49) nämner att ett stort antal personer anser att användningen av onaturliga ämnen 
som bekämpningsmedel kan leda till framtida miljö- och hälsoproblem, dock vet man inte 
med säkerhet hur utfallet kommer att bli. 

För att få en bred bild över vad ett stort antal studier anser i ämnet har jag tagit del av 
Mondelaers, Aertsens, & Van Huylenbroeck (2009) metaanalys som behandlar ekologiskt 
kontra konventionellt lantbruk. En metaanalys är en studie som behandlar vetenskapliga 
artiklar och utifrån artiklarnas samlade slutsats drar egna slutsatser. Resultatet från deras 
undersökningar presenteras i nästa stycke, dock ska dessa tolkas med försiktighet då 
författarna själva nämner att många studier inom samma område kunde visa på stora 
skillnader.  

Dagens utvecklade jordbruk som innefattar användning av konstgödsel och 
bekämpningsmedel har ökat produktiviteten avsevärt men också lett till en hård belastning på 
miljön. En av jordbrukets negativa miljöaspekter är den pågående urlakningen av jordarna. 
Det största bekymret med urlakningen är läckaget av kväve som bland annat påverkar yt- och 
grundvatten negativt. Studier har visat att urlakningen inom den ekologiska odlingen varit 
betydligt lägre per hektar gentemot den konventionella (Mondelaers, Aertsens, & Van 
Huylenbroeck, 2009). En annan aspekt gällande växthusgasutsläpp så finns det indikationer 
på att ekologisk odling släpper ut mindre gaser då det gäller per ytenhet. Vilket även stämmer 
överens med kvalitativa studier som exempelvis visar att djurtätheten är mindre vid ekologisk 
odling och därmed minskar metanutsläpp samt att tillverkning av bekämpningsmedel och 
konstgödsel ökar växthusgasutsläppen (Mondelaers, Aertsens, & Van Huylenbroeck, 2009). 
Bengtsson et al. (2005) har publicerat en metaanalys gällande det ekologiska jordbrukets 
effekter på den biologiska mångfalden. Då ekologisk odling inte använder sig av 
bekämpningsmedel eller oorganiska gödselmedel samt i större utsträckning använder sig av 
en mer varierad växtföljd har det antagits att detta skulle öka den biologiska mångfalden. I 
Bengtsson m.fl. (2005) sammanställning visade även att ekologisk odling oftast ökar 
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artrikedomen med genomsnitt 30 procent. Levande organismer var även 50 procent mer 
vanligt förekommande i ekologisk odling jämfört med den konventionella.  

Det finns få vetenskapliga artiklar som handlar om vad som motiverar köp av 
närproducerat. Marknadsföringen till närproducerat framför ofta budskapet att produkterna är 
bättre för både miljö och hälsa. Dock har det inte vetenskapligt studerats i någon större 
utsträckning. En bidragande faktor till den ringa forskningen kan bero på att det inte finns 
någon bestämd definition av närproducerade livsmedel (Edwards-Jones, 2010). I Schuch 
(2008) artikel beskrivs dock flertalet motiv till att köpa närproducerat, framförallt när det 
gäller produktens kvalitet och att det är ett klimatsmart alternativ. Författaren trycker på 
faktorer som minskade transporter som bidrar till minskade utsläpp och påverkan på miljön, 
det är exempelvis onödigt att köpa importerade äpplen under svensk äppelsäsong. Kvaliteten 
på produkterna blir också högre då transporterna/lagringstiden blir kortare. Produkterna 
behöver inte heller besprutas för att klara de långa transporterna, vilket bidrar till sundare mat, 
bättre arbetsvillkor samt minskade utsläpp av miljöfarliga restprodukter. Att handla 
närproducerat bidrar även till en levande landsbygd eftersom sysselsättningen inom det 
småskaliga jordbruket gynnas. Konsumenters inblick i var och hur produkten är producerad 
blir också större, särskilt när de handlar direkt från producenten (Schuch 2008). Ett vanligt 
förekommande motiv till att köpa ekologiska produkter består av att smaken och kvaliteten är 
bättre. Bruce & Lindeskog (2003) anser det svårt att göra jämförelser mellan konventionella 
och ekologiska livsmedel, då det kan vara stora variationer i odlingarna hos båda parter. 
Faktorer som har större inverkan på en produkts kvalitet menar författarna vara sortval, 
mognadsgrad, transport och lagringsförhållanden1.    

    Sedan den ekologiska odlingen startade har den också utsatts för en rad kritiska 
synpunkter. Dels för att lantbrukare enbart ställt om till en ekologisk odling för att höja 
lönsamheten och inte i syfte att skapa ett mer miljövänligt lantbruk. Andra åsikter hävdar även 
att den ekologiska odlingen inte bidrar till en bättre miljö utan att denna vedertagna fasad är 
uppbyggd på obestyrkta förhoppningar snarare än vetenskapliga resultat (Höök & Andersson, 
2003) Som tidigare nämnt bidrar jordbruket till negativ inverkan på både yt- och grundvatten, 
där jordbrukets urlakning och särskilt läckage av kväve är ett bidragande problem. Kritiker till 
ekologiskt jordbruk hävdar att läckaget av kväve inte skiljer sig åt beroende på vilket jordbruk 
man bedriver utan på hur mycket växtnäring man tillför. Det finns även studier där 
jämförelser mellan ekologiskt stallgödsel och konventionellt handelsgödsel som visat att 
kväveförlusterna blivit högre där stallgödsel användes. En bidragande orsak till detta är att 
grödornas upptagning av kväve visat sig vara lägre när man använde stallgödsel (Bergström & 
Geber, 2003). Ett uttalat motiv till att inte använda konventionellt handelsgödsel är att det går 
åt en stor mängd energi att framställa. Men om produktionen av handelsgödsel använder stora 
mängder av energi så får man dock tillbacka detta i form av allt fler kolhydrater. Förespråkare 
för handelsgödsel menar även att bördigheten och uthålligheten för jordarna ökar när man 
använder sig av handelsgödsel jämfört med stallgödsel (Bergström, 2003). Användningen av 
bekämpningsmedlen är ett starkt argument mot det konventionella lantbruket, då det kan leda 

                                                           
1  För vidare läsning gällande problematiken ekologisk kontra konventionellt se Bergström (2008). 
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till framtida miljö och hälsoproblem. Men förespråkarna för bekämpningsmedlen hävdar 
istället att det inte finns några tydliga indikationer på miljöskador eller försämrad hälsa av 
dagens användning. De menar även att bekämpningsmedlen leder till en uthålligare 
produktion och ökar lönsamheten (Fogelfors & Wivstad & Torstensson, 2003) 

Gällande att närproducerade livsmedel skulle vara mer miljövänliga eller hälsosammare 
än andra livsmedel finns det inget belägg för. Det finns faktiskt väldigt lite forskningen om 
vilka för- eller nackdelar konsumtion av närproducerad mat bidrar till. Att lokal mat skulle ha 
högre näringsinnehåll än andra alternativ är svårt att bedöma. Dock kan skillnader uppkomma 
men relateras då till förändringar pågrund av långa transporter eller förvaring. 
Närproducerade produkter behöver inte vara klimatsmartare än andra alternativ. Man måste ta 
del av andra faktorer än bara transporter. Något man ändå kan anta är att äta lokalt odlade 
frukter eller grönsaker under säsong kan vara ett miljösmart alternativ (Edwards-Jones, 2010). 
En ny undersökning av forskare på IVL svenska miljöinstitutet visar även att närproducerat 
inte behöver vara det mest klimatsmarta valet. Även fast långa transporter är en vedertagen 
miljöbov, som leder till höga utsläpp, måste man när det gäller livsmedelsprodukter ta med 
även andra aspekter. Hur maten har odlats, vad djuren har ätit samt hur råvarorna processats. 
Det som visat sig vara klimatsmartast är att under säsong äta svenska frukter och grönsaker 
(Åström m.fl. 2013).  

Sammanfattningsvis finns det många motiv till att handla ekologiskt och närproducerat. 
Dock finns det inga tydliga resultat som pekar på att ekologisk odling skulle vara mycket 
bättre än konventionellt jordbruk eller att närproducerat skulle vara bättre för miljön och 
hälsan. Det finns studier som pekar på både det ena och det andra. Det är därför av intresse att 
vidare diskutera faktorer till vad som bidrar till att konsumenter väljer vissa produkter framför 
andra. 
 
Vad motiverar köp av ekologiska och närproducerade livsmedel 
Faktorer som motiverar konsumenter till att köpa de varor de gör beror på deras inre 
motivation, produktens positiva och negativa aspekter, sensoriska och icke sensoriska 
kvaliteter samt yttre påverkan.  Inre motivation är vad som motiverar just dig till att köpa en 
viss produkt. Det kan exempelvis vara så att du som konsument köper ekologiska livsmedel 
för att bidra till att främja miljön, vilket du mår bra över. Ifall konsumenten inte upplever 
miljö eller hälsoaspekter som viktiga kan det istället leda till att konsumenten väljer andra 
alternativ (Magnusson & Biel, 2005). 

Positiva och negativa aspekter av en produkt bidrar även till att konsumenter köper eller 
väljer bort produkter. Detta kan visa sig i form av att konsumenten gärna köper närproducerat 
då det upplevs som ett klimatsmart alternativ, men väljer ändå att inte göra detta eftersom de 
negativa aspekterna som bland annat kan bestå av att produkten är dyr väger över de positiva. 
Blir man även besviken på en vara som man tidigare upplevde som positiv kan detta leda till 
en förändring i det specifika köpbeteendet, det vill säga att man slutar köpa varan i fråga. Men 
hjälp av Torjusen m.fl. (2001) förklarar Magnusson och Biel innebörden av sensoriska och 
icke sensoriska kvaliteter. Sensoriska består av direkta upplevelser som utseende och lukt. 
Icke sensoriska kvalitéer består exempelvis av hälso- och miljöaspekter. Konsumenter som 
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köper ekologiska produkter har visat sig lägga större vikt vid icke sensoriska egenskaper. Men 
självklart kan alla lockas att inhandla en viss vara på grund av en väldoftande eller estetiskt 
tilldragande produkt. Det finns alltså ett värde i att en produkt marknadsför sig som 
miljövänlig eller hälsosam, och det är här den yttre påverkan kommer in. Yttre påverkan kan 
vara den märkning som vissa livsmedel har. Märkningen kan upplysa och påminna 
konsumenterna att produkten är producerad eller framtagen på ett visst sätt. Det kan därför 
vara avgörande för konsumenters val mellan två liknande livsmedel vilken som har en för 
kunden positiv märkning (Magnusson & Biel, 2005).  

Nästa avsnitt tar del av tidigare studier gällande konsumenters attityder och kunskap till 
ekologiska och närproducerade livsmedel. Detta är av intresse då denna studie även består av 
att undersöka studenters kunskap gällande innebörden av dessa produkter och därigenom 
kunna urskilja samband eller skillnader. 

 
Konsumenters attityder och kunskap till ekologiskt och närproducerat  
Janssen och Hamms (2012) studie undersöker konsumenternas attityder till den obligatoriska 
EU logotypen för ekologiska livsmedel. Undersökningen genomfördes i fem stycken EU 
länder (Tjeckien, Danmark, Tyskland, Italien och Storbritannien) med målet att få insikt i 
vilka positiva och negativa aspekter som konsumenterna anknyter med denna märkning. 
Metoderna som användes var både kvalitativa samt kvantitativa för att utnyttja bådas fördelar 
och få ett bredare resultat. 

Resultatet av deras undersökning visar att de flesta konsumenterna i alla länder var 
positivt inställda till en ny EU-logotyp för ekologisk mat. Storbritannien var det land som 
hade mest invändningar mot EU-märkningen. Detta anser Janssen och Hamm (2012) bero på 
att Storbritannien tidigare bara hade privata ekologiska logotyper, vilket i sin tur ledde till 
skepsis mot den nya EU-logotypen. De konsumenter som var negativt inställda till EU-
märkningen menade att de inte såg några fördelar alls eller att en ny logotyp bara skulle skapa 
förvirring. Den största anledningen till konsumenternas skepsis var dock det låga förtroendet 
för de standarder och kontrollsystem bakom EU-märkningen. 

 Janssen och Hamm (2012) fann i sin undersökning att många deltagare saknade 
kunskaper om ekologiskt produktion och certifiering vilket författarna tror var en bidragande 
orsak till skepsisen mot den nya logon. I författarnas slutsatser och rekommendationer trycker 
de på att EU-märkningen har stor potential, men måste marknadsföras mycket hårdare för att 
upplysa konsumenterna vad märkningen står för och därigenom bli mer accepterad och på så 
sätt stärka konsumenternas förtroende.   

Lundquist (2004) har i sin undersökning tagit reda på vad konsumenter har för 
erfarenheter kring lokal- och regionalproducerad mat. Konsumentundersökningen är 
genomförd i Sverige och grundar sig på fem gruppdiskussioner samt 2225 telefonintervjuer. 
Det man kan utläsa av undersökningen är att konsumenterna överlag är positivt inställda till 
lokal och regional mat. Dock var kunskapen och kännedomen om vad som klassas som lokal 
och regional mat låg. Lokal eller regional mat är inget som konsumenterna främst prioriterar 
när de handlar livsmedel. Egenskaperna som prioriterades högst av konsumenterna vid inköp 
av livsmedel var att livsmedlet har god smak, är färsk och av hög kvalitet, noterbart är att 
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egenskapen ekologiskt placerade sig på åttonde plats direkt under närproducerat. Bland det 
som konsumenterna nämnde som viktiga skäl till att köpa regional mat, var topp åtta att 
främja sysselsättningen, miljön, levande landsbygd, stödja bönderna, djuretik, högre kvalitet, 
smaken samt hälsosammare. Det som sågs som problematiskt med lokal mat var att den 
uppfattas som dyr och svår att få tag på.  

I båda dessa studier kan man utläsa att konsumenternas kunskap om både den ekologiska 
samt närproducerade produktionen är låg. Vad som även är problematik med närproducerat är 
att det inte finns någon enhetlig definition så konsumenterna har svårt att få grepp om vad det 
egentligen innebär. Positivt är att konsumenter vekar vara intresserade av vilka livsmedel de 
köper. Konsumenternas inställning till ekologiska och närproducerade livsmedel verkar även 
vara positiv. Dock som Lundquist (2004) visar är attityden till närproducerat positiv men är 
inget som prioriteras högt vid inköp av livsmedel.  
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METOD 

Val av datainsamlingsmetod 
Litteraturen till studien hittades genom litteratursökning på Uppsala universitetsbiblioteks 
hemsida. Ytterligare för att besvara denna studies frågeställningar används en kvalitativ 
utgångspunkt baserad på semistrukturerade intervjuer. Intervjuer används då metoden på ett 
bra sätt lämpar sig till mina frågeställningar eftersom jag vill synliggöra ett fenomen och inte 
veta frekvensen av ett visst skeende. Användandet av en intervjuguide utan bestämda 
svarsalternativ kommer att bidra till rikare och fylligare svar samt chans till oväntade 
utläggningar från respondenterna (Esaiasson 2012). 

Semistrukturerade intervjuer 
Under en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en så kallad intervjuguide där 
specifika teman eller frågor är utformade. Däremot har intervjupersonen en stor frihet att 
utforma sina egna svar. Frågorna i intervjuguiden kan ställas i olika ordning beroende på hur 
samtalet artar sig samt att man kan ställa tilläggsfrågor som inte står med i guiden, dock är det 
lämpligt att ställa frågorna i samma ordning till alla respondenterna (Bryman, 2011).  

Vid skapandet av intervjuguiden är det viktigt att knyta an till problemställningen och 
forma frågor eller teman utifrån den. Frågorna bör vara korta, lätta att förstå samt befriade 
från krångligt akademiskt språk. En annan viktig aspekt gällande intervjufrågor är att de är 
öppna och leder till utvecklade svar. En genomtänkt och bra fråga är kort men ger ändå ett 
långt svar. En av utmaningarna vid en intervjusituation är att motivera intervjupersonen att 
berätta om sina upplevelser och erfarenheter, skapa ett levande samtal. Ett sätt för att försöka 
skapa ett tryggt intervjuklimat är att ställa frågor i en uttänkt ordning. Starta med enkla 
uppvärmningsfrågor som exempelvis namn och ålder etc. för att skapa god stämning. Därefter 
de tematiska frågorna som handlar om själva problemformuleringen och uppföljningsfrågor 
som till exempel kan vara att de ska ge ett förslag på en situation eller liknande. Direkta 
frågor används i slutet för att täcka intressanta teman som inte kommit upp under samtalet och 
därefter slutförs intervjun med tolkande frågor där man stämmer av om man uppfattat de svar 
man fått korrekt (Esaiasson 2012). 

Intervjun till denna studie inkluderade att visa bilder för respondenterna, bilderna bestod 
av ekologiska och närproducerade livsmedelsmärkningar. Detta för att se om de kände igen 
någon av dessa märkningar samt om de vet vad dessa innebär (Bilaga 2). Anledningen till att 
två märkningar kommer från Coops organisation är att kunna jämföra om kunskapen skiljer 
sig trots att de kommer från samma kedja, en märkning står för ekologisk och den andra för 
närproducerat.  Fördelar med fotografier är att de bidrar till att både intervjuaren och 
intervjupersonen hamnar i samma kontext i samtalet. Det stimulerar även intervjupersonen 
visuellt att betrakta ett objekt eller en situation och därmed hjälpa respondenten att reflektera 
över saker som de kanske tagit för givet. Det kan även bidra till att intervjupersonen genom 
att se ett fotografi kopplar detta till minnen som de annars inte hade kommit fram till utan det 
visuella hjälpmedlet (Bryman, 2011). Innan intervjuerna genomfördes uträttades en 
pilotstudie med två lättillgängliga personer för att kontrollera att frågeställningarna var 
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lättförståeliga. Genomförandet av intervjuerna gick smidigt och respondenternas svar stämde 
överens med det innehållet som intervjuguidens syfte till. Användningen av bilder kändes som 
ett uppskattat inslag då man stimulerade intervjupersonerna med ett annat moment. Ingen av 
intervjupersonerna nekade till inspelning, som utfördes på mobilen. Transkriberingen av 
intervjuerna tog en stor del av tiden, dock var de lätta att höra trots att inspelningen utfördes 
på en mobiltelefon. Valda delar plockades sedan ut från de olika intervjuerna för att sedan 
användas i resultatdelen      

Etik 
Att beakta de etiska riktlinjerna är en viktig del inför datainsamlingen. Innan intervjun börjar 
måste det ha skett ett informerat samtycke, det vill säga att intervjupersonerna vet att de ingår 
i en vetenskaplig studie. Om en person säger nej till intervjun måste detta respekteras, även 
om nejet kommer efter intervjun är genomförd ska materialet inte användas (Esaiasson 2012). 
Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen kommer att behandlas med högsta 
konfidentialitet. De uppgifter som samlats in kommer självklart inte heller att användas till 
något annat än till studien (Bryman, 2011). Till denna studie kommer inte namnen på 
deltagarna att användas vilket gör undersökningen inte kan härledas till dem. Under 
intervjuerna kommer de att spelas in som komplement till anteckningarna. Men om 
intervjupersonen inte skulle godta detta eller om det är hämmande för intervjun utesluts 
inspelningen (Esaiasson, 2012). 

Urval 
Urvalet till denna studie består av tio studenter i Uppsala. Motiveringen till att studien 
behandlar studenter är att de oftast inte har en lika stabil ekonomi som arbetsamma personer, 
vilket gör det intressant att se vilka val av livsmedel som målgruppen studenter prioriterar. 
För att få tag i dessa intervjupersoner användes den så kallade snöbollsprincipen vilket bygger 
på att jag tillfrågade några personer som i sin tur rekommenderade passande intervjupersoner. 
Intervjuerna genomfördes på den plats som intervjupersonerna ansåg som lämpligt. Därefter 
arrangerades intervjuplatsen till ett ställe där vi upplevde att det skulle minimera faktorer som 
skulle kunna upplevas som störande. Detta för att få en så lugn och trygg intervjumiljö som 
möjligt. Intervjuerna pågick i ca 10 – 20 minuter och svaren registrerades via anteckningar 
och inspelning. Esaiasson (2012) anser att man inte ska försöka intervjua för många personer, 
tio stycken intervjuer kan räcka för att få fram intressanta analyser om man gjort genomtänkta 
urval. Respondenterna presenteras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Deltagare i intervjustudien. 
 
Respondenterna till denna studie består av tio studenter, fem män och fem kvinnor. Åldern på 
deltagarna varierar mellan 24-29 år. Aspekten extrajobb illustreras även i tabell 1 och 
anledningen till detta är att på ett ytterligare plan förstå respondenternas ekonomiska 
förutsättning. Det behöver dock inte innebära att de som har ett extrajobb har en större 
ekonomisk rölighet, då jag inte har tagit del av faktorer som exempelvis om de tar lån eller 
vilken familjesituation de befinner sig i. Men jag kommer ändå utgå från att dessa personer 
har en lite högre inkomst en övriga. Dessa aspekter kommer vidare att analyseras i 
diskussionen under rubriken ”skillnader mellan män och kvinnor samt påverkan av 
extrajobb”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kön Ålder Extrajobb 
R1. Man 29 Deltid 
R2. Man 28 Nej 
R3. Man 28 Nej 
R4. Man 27 Nej 
R5. Man 28 Nej 
R6. Kvinna 27 Nej 
R7. Kvinna 26 Nej 
R8. Kvinna 26 Deltid 
R9. Kvinna 24 Deltid 
R10. Kvinna 28 Deltid 



14 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 
Studiens resultat och analysdel åskådliggör vad som framkommit i intervjustudien. 
Underrubrikerna baseras på de frågor som redovisats i intervjuguiden (se bilaga 1). Resultatet 
belyser vad respondenterna svarat där en sammanställning av liknande svar förekommer, detta 
för att kunna kategorisera vilka teman som respondenterna oftast relaterar till. 
Respondenterna beskrivs som R1-R10 i enlighet med ovanstående tabell 1. Redovisningen 
sker till största delen av en textsammanställning men även genom tabeller och figurer för att 
försöka tydligöra resultatet. Analysen sker i anslutning till varje resultatsammanställning 
gällande de olika frågeställningarna. 
 
Respondenternas beskrivning av ekologiska och närproducerade livsmedel 
Då respondenterna skulle beskriva ekologiska livsmedel var det framförallt synpunkter om 
bättre djurhållning samt odling utan bekämpningsmedel som var det mest förekommande. 
Över hälften av deltagarna i intervjustudien nämnde dessa två områden som beskrivande för 
ekologiskt. Andra aspekter som förekom men i mindre utsträckning var att bevara miljö och 
natur. Två andra synvinklar som nämndes av två respondenter var att djuren får bättre foder 
och att man inte använder konstgödsel. Ett citat från R9 (2013-05-15) belyser dessa aspekter: 
 

Att det är saker som är bättre för djur och natur. Dels bättre livsmedel på grund av att det inte bekämpats 
så mycket med bekämpningsmedel, eller att djuren fått bättre foder. Att djuren även har haft det bra. 
Bättre för djur och natur. Släpps inte ut så mycket dåliga ämnen i naturen. 

 
Flera av respondenterna upplevde denna fråga som en aning svår och använde sig frekvent av 
ordval som ”tror”, ”osäker” och ”är det inte så?”. Två respondenter uttryckte tydligare än 
övriga att de inte hade någon större inblick i begreppet. En av dessa beskrev det som: 
Skonsammare för djuren, tas mer hand om. Dyrare i butik. Har inte så mycket mer kunskap 
(R4, 2013-05-14).  

När det gällde hur respondenterna skulle beskriva närproducerat nämnde alla 
respondenterna att det ska vara producerat nära inköpsstället. Vad respondenterna definierade 
som nära delade de olika uppfattningar om. Fyra av respondenterna ansåg nära som inom 
länet, tre stycken inom sitt landskap, två inom Sverige men dock så nära som är möjligt, den 
sista respondenten ansåg det rimligt som inom en radie på fem mil. Det var ingen av 
respondenterna som visste om det finns något bestämt avstånd gällande vad som räknas som 
närproducerat utan svaren utgår från deras egna värderingar. Det var endast två respondenter 
som gav en mer innehållsrik beskrivning. Dessa två nämnde uppfattningar om minskade 
transporter och att det finns ett begränsat utbud då det är knutet till odlingssäsonger. 

Av resultatet att döma råder det en tveksamhet hos respondenterna om vad ekologiskt och 
närproducerat inbegriper. Resultatet visar dock att det finns en mer utvecklad förståelse av 
vad ekologiskt innefattar gentemot närproducerat. När respondenterna svarade på hur de 
skulle beskriva ekologiskt rådde det en osäkerhet men det framgick ändå en förförståelse. När 
det gällde beskrivning av närproducerat så beskrivs inte detta i någon större utsträckning. Alla 
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respondenterna svarade att livsmedlen ska produceras nära och inom vilken radie som de 
ansåg räknades som närproducerat, men det fanns det ingen mer innehållsfull beskrivning. 
Detta tyder på en lägre uppfattning om innebörden av närproducerat.   

Respondenternas inköpsvanor gällande ekologiska och närproducerade 
livsmedel 
Tabell 2 åskådliggör vilka av respondenterna som regelbundet handlar ekologiska respektive 
närproducerade livsmedel. De respondenter som handlar ekologiskt eller närproducerat 
markeras med ett X.   
Respondenter Ekologiskt Närproducerat 

R1 X X 

R2   

R3   

R4   

R5   

R6   

R7 X X 

R8 X  

R9   

R10   

Tabell 2. Respondenter som handlar ekologiska eller närproducerade livsmedel. 

Av de som handlar ekologiskt regelbundet är det tre respondenter som anger detta. Det 
hänvisas dock till en viss grad, vilket innebär att de inte alltid väljer ekologiska produkter (R1, 
R7, R8). Närproducerade produkter inhandlas regelbundet av två respondenter (R1, R7). 
Noterbart är att R1 och R7 som handlar närproducerat regelbundet även köper ekologiskt 
regelbundet. R9 vet inte om hon köper närproducerat då hon anser att det inte framgår lika 
tydligt på det man köper till motsats från ekologiska produkter. 

Enligt tabell 2 kan man utläsa att respondenterna inte köper vare sig ekologiska eller 
närproducerade livsmedel i någon större utsträckning. Kanske kan detta bero på det som 
tidigare tagits upp om en osäkerhet av vad ekologiskt och närproducerat egentligen står för. 
Det kan även bero på att denna studie är utförd på studenter vilket ofta innebär en begränsad 
budget för dessa personer. Det som även kan nämnas är att två av de tre respondenter som 
handlar närproducerade och eller ekologiska livsmedel medgett att de har ett deltidsarbete, 
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vilket stärker hypotesen om att den ekonomiska aspekten kan spela in i deras val av 
livsmedel.  
 
Respondenternas motiv till att inte köpa ekologiska och närproducerade 
livsmedel 
Den främsta anledningen till att de inte köpte ekologiskt var att produkterna ansågs dyrare än 
andra alternativ, denna syn delades av åtta respondenter. De resterande två grundade sitt 
resonemang på att det inte var någonting som de tänkte på när de gjorde inköp samt att en av 
dessa inte heller tyckte att det kändes så viktigt. Dock finns det bland flertalet av 
respondenterna en positiv inställning till ekologiskt men att prislappen styrde och att det 
ekologiska valdes bort. R5 (2013-05-14) angav denna anledning, Att det är dyrare. Skulle ett 
ekologisk och en annan liknande produkt ha samma pris skulle jag välja det ekologiska. 

Gällande närproducerat finns det två teman som dominerar svaren om varför de inte 
handlar dessa produkter. De ena är att det anses dyrare och de andra är att respondenterna inte 
vet vad som utmärker ett närproducerat livsmedel. Den sistnämnde orsaken är relaterat till 
märkning samt vad närproducerat egentligen innebär. Två av respondenterna uttrycker sig på 
detta sätt: Aldrig sett det, vet inte hur man gör. Vet inte vart man köper närproducerat (R2, 
2013-05-10). Finns det sådan märkning? Vet inte vad närproducerat räknas som (R5, 2013-
05-14). Något som också nämns av flera respondenter är att de inte tänker på det när de 
handlar, ingenting som de letar efter.  

Gällande både ekologiska och närproducerade livsmedel är enligt respondenterna den 
största anledningen till att inte köpa dessa produkter det höga priset. Den stora skillnaden är 
att ytterligare motiv till att inte köpa ekologiskt grundade sig i att respondenterna ansåg att det 
inte var något de tänkte på eller att det inte kändes så viktigt. När respondenterna istället 
beskrev ytterligare motiv till att inte handla närproducerat nämnde de även att de inte vet hur 
man gör. Att det inte fanns någon tydlig märkning eller uttalad plats där man får tag i dessa 
produkter. Detta innebär alltså att det kan finnas ett handlingshinder för närproducerat då 
konsumenter inte vet hur de ska köpa produkterna.   

 
Respondenternas motiv till att handla ekologiska och närproducerade 
livsmedel 
Det som motiverar respondenterna (R), även de som inte handlade ekologiskt regelbundet, att 
handla ekologiskt kan delas upp i tre kategorier. Kategorier är utformade utifrån 
respondenternas svar, vilka berörde liknande sammanhang. Dessa kategorier är miljö (M), 
djuren (D) samt hälsa (H). Figur 1 nedan visar dessa kategorier och symboliserar för vad som 
motiverar respondenterna till att handla ekologiskt. Anledningen till att pilarna från 
respondenterna är fler än antalet respondenter i denna undersökning beror på att de olika 
respondenterna nämnde flertalet orsaker vad som motiverar dem till köp. De olika färgerna på 
pilarna representerar de olika respondenterna, detta för att kunna utläsa mönster mellan de 
enskilda respondenternas svar relaterat till de olika kategorierna.  

Sex stycken av respondenterna svarade att främja miljön motiverade dem att köpa 
ekologiskt, tre av dessa specificerade detta med att det minskade användningen av 
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bekämpningsmedel och besprutning. Fyra stycken motiverade köpen med att den ekologiska 
produktionen bidrog till en bättre djurhållning (djuretik). Fyra nämnde att ekologiska 
produkter var bättre för hälsan, där två nämnde att ekologiska produkter uteslöt gifter i 
produktionen och därmed även i livsmedlen. De resterande två som framhöll sin egen hälsa 
som motiv till köp av ekologiska produkter hänvisade detta till produktion utan 
bekämpningsmedel och besprutning. Ordvalet gifter nämndes endas i de svar som framhöll 
sin egen hälsa som motiv till köp av ekologiskt. Det man även kan utläsa i figuren nedan är att 
tre av de som nämnde miljön som motiv till köp även nämnde djurhållning. När det gäller de 
fyra personer som valde sin hälsa som främsta orsaken till köp av ekologiskt nämnde endast 
en person (lila) aspekten om förbättrad djurhållning samt miljöaspekter. Detta kan tolkas som 
två olika motiv till köp av ekologiskt. Där det ena motivet handlar om sitt eget välbefinnande 
medans den andra grundar sig i att värna om miljön samt de djur som hälleds till ekoligisk 
produktion. 

Citat som belyser motivet till köp av ekologiskt grundat på hälsoaspekten: Anledningen 
är att jag inte vill ha gifter i maten, tror att det är skadligt (R2, 2013-05-10). R9 (2013-05-15) 
framhäver istället miljön och djurhållning som främsta motiv:  
 

Fått med mig från grundskolan att det att det ska vara bättre för miljön. Vill även att djuren ska ha det 
bra! Bryr mig mindre om tomater än livsmedel som kopplas till djur som kött och ägg. Känslomässig 
motivation tror jag. Inte för min skull mer för andra. Ingen användning av bekämpningsmedel heller.        
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Figur 1. Visar på vad som motiverar respondenterna att köpa ekologiska livsmedel. De tre stora 
kategorierna representerar Miljö (M), Djuren (D) och Hälsa (H).  

Gällande vad som motiverar respondenterna (R), även de som inte handlade närproducerat 
regelbundet, att handla närproducerat kan även detta delas upp i tre stora kategorier. Transport 
(T), Småskalighet (S) och Kvalitet (K). Figur 2 nedan är uppbyggd på samma sätt som den 
tidigare, men visar i detta fall på vad som motiverar respondenterna till att köpa 
närproducerade livsmedel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Visar på vad som motiverar respondenterna att köpa närproducerade livsmedel. De tre stora 
kategorierna representerar Transport (T), Småskalighet (S) och Kvalitet (K). 

Alla respondenterna nämnde transport som en motiverande faktor till att köpa närproducerat. 
De kopplade detta med en miljömässig synpunkt där utsläppen minskar. Tre av dessa 
respondenter nämnde även motivet att djuren skulle få det bättre då de transporteras kortare 
sträckor. Hälften av respondenterna svarade att det kändes bra att gynna småskalighet eller att 
stödja lokala producenter för att få behålla dessa produkter och minska importen. En av dessa 
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motiverades även av att det skulle bidra till ett levande landskap. Fyra personer pekade på 
kvalitet, där två betonade bättre smak på produkterna och de andra två framhävde att det 
kändes bra att veta var produkten kommer ifrån. R1 uttryckte vikten av ursprung på detta sätt:  

 
Tänker mest på transporter. Onödigt att köpa utländska varor när man kan köpa något som producerats i 
Sverige, eller Uppland till och med. Man vill gärna veta ursprung, vilket jag tycker märkningen brister 
lite, man får inte veta vart exakt produkten kommer ifrån. Man kan se det som en garanti med 
närproducerat, ger väl ett ökat förtroende för varan (R1, 2013-05-10).  

 
De respondenter som upplevde att närproducerade livsmedel har bättre smak upplevde även 
produkten som en sorts lyxkonsumtion. Att i denna studie koppla ihop kvaliteten med 
ursprung baseras på att respondenten upplevde ett ökat förtroende och en garanti för varan om 
ursprunget var känt. 
  
Respondenternas inblick och uppfattning angående kritik som riktas mot 
ekologiskt och närproducerat. 
Av alla tillfrågade respondenter var det endast en som ansåg sig att ha en inblick i den kritiska 
diskussionen gällande närproducerad och ekologisk produktion. Respondenternas uppfattning 
av den kritik som riktats mot ekologiskt har också visat sig vara låg. Nästan hälften (fyra) av 
respondenterna anger att det inte vet vilken kritik som riktas mot ekologiskt. Men det som 
framkommit är att tre respondenter tryckt på att den ekologiska odlingen ger en lägre 
avkastning. Tre nämner att ekologiska varor kanske inte är så ekologiska som de utger sig för 
att vara. R2 utvecklar detta med att producenterna vill göra så lite som möjligt för att uppnå 
till exempel KRAV-märket. De bryr sig egentligen inte om innebörden av märkningen utan 
enbart på den vinst som kommer ut från detta. Producenterna försöker att tänja på gränserna 
för vad som räknas som ekologiskt och närproducerat. R2 fortsätter med att han heller inte har 
någon möjlighet att kontrollera märkningarna, att det är som de säger och därmed kanske inte 
är så ekologiska. En respondent hävdar att ekologiska producenter slår ut andra producenter 
som inte är det. Av de fyra som ansåg att de inte hade någon insikt i den kritik som finns 
uttryckte två respondenter den ekonomiska aspekten, att det är dyrare med ekologiska 
produkter. 

Av den kritik som riktas mot närproducerade livsmedel svarade hälften av respondenterna 
att de inte vet vilken kritik det skulle vara. Två nämner en begränsning där konsumenten 
måste välja säsongsbundna livsmedel. De resterande fyra har olika uppfattningar gällande den 
kritik som kan riktas mot närproducerade livsmedel. De resterande fyras uppfattningar 
beskrivs på följande sätt: slår ut den internationella konkurrensen, ser ingen nackdel, 
närproducerat är en definitionsfråga (vad innebär nära?) samt som tidigare nämnts av R2 
svårigheten med att kontrollera märkningen och att producenterna försöker tänja på gränserna 
för vad som innebär närproducerat och bryr sig egentligen inte om innebörden av begreppet, 
vill bara uppnå kravet för märkningen. 

Genomgående är vetskapen om kritik mot både ekologiska och närproducerade livsmedel 
låg. Det kändes som om respondenterna fick en liten tankeställare när frågan om kritik mot 
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dessa produkter ställdes. Kanske är det så att den information angående ekologiska och 
närproducerade livsmedel som når konsumenterna mestadels alltid är riktad i positiv 
bemärkning. Det vill säga att mycket av informationen sker i marknadsföringssyfte.  

    
Respondenternas syn på marknadsföringen av närproducerade och 
ekologiska livsmedel 
Alla respondenterna anser att de inte får tillräckligt med information gällande ekologisk och 
närproducerade livsmedel. Övervägande delen av respondenterna bygger detta på att det inte 
vet vad det egentligen innebär. Sju av respondenterna menar att den reklam som finns endast 
visar en idyllisk bild av hur bra det är med ekologiskt eller närproducerat. Men att det inte 
framkommer någon tydlig information om vad det egentligen innebär. De anser även att man 
som konsument själv måste sätta sig in i ämnet för att förstå innebörden av begreppen. R6 
(2013-05-13) som anser att hon inte får tillräcklig information och utrycker sig vidare på detta 
sätt: jag vet inte vad det innebär. Vet inte varför jag ska köpa det. Säljare borde förklara 
skillnaderna mellan livsmedel. Vad betalar jag för? R10 (2013-05-16) förklarar att:  

det är mest en samvetsfråga, det är det dem trycker på att när det gäller närproducerat och ekologiskt. Vill 
du bidra till en sämre miljö och natur? Vill du vara en av de dåliga eller en av de bra som är snäll mot 
korna, kycklingarna eller miljön. Det är lite så man ställs, upplever jag. Inte något detaljerat eller tydligt 
innehåll.  

Alla respondenterna anser även att det finns ett glapp mellan vad forskningen kommer fram 
till och vad konsumenten får reda på. 

Ja det finns ett glapp. Det är väl ganska naturligt att forskningen ligger på en annan nivå. Allt är inte 
vedertaget som de kommer fram till och därför inte kan gå ut med detta. Det är bara hur det kan vara. Det 
som kommer fram till konsumenter måste vara fastställt. Så där finns det ett glapp tycker jag (R4, 2014-
05-14). 

 R9 (2013-05-15) som också anser att det finns ett glapp uttrycker sig på detta sätt:  

Jag är inte så bra på att söka upp information om detta själv. Det finns säkert mycket info man inte tar del 
av. Forskas säkert hela tiden men att det inte når ut till allmänheten genom de enklaste kanalerna där man 
inte behöver anstränga sig så mycket för att ta del av informationen. 

Det verkar finnas ett samband mellan den kunskap respondenterna uppvisar gällande 
innebörden av dessa begrepp och vad de får reda på genom marknadsföringen. 
Respondenterna tycker i detta fall att konsumenten inte får någon tydlig bild på vad 
begreppen innebär utan bara en aspekt av hur bra det är för miljö, natur och att det smakar 
bättre. Det vill säga känslomässiga aspekter utan något tydligt innehåll. Respondenterna 
tycker även att det finns ett glapp mellan forskningen och konsumenten. Kanske behövs det 
någon form av mellanhand som kan förmedla olika synpunkter och upptäckter gällande detta 
område. Viktigt i detta är även som en respondent nämnde att denna information i sådana fall 
sker genom lättillgängliga källor för konsumenten. 
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Respondenternas kännedom om ekologisk och närproducerad märkning 
För att ta del av respondenternas erfarenheter av märkningar och logotyper inom ekologiska 
och närproducerade livsmedel visades en bild med några exempel på märkningar (se bilaga 
2). I tabell 3 nedan redovisas respondenternas kännedom av de olika märkningarna. De 
märkningar som respondenten upplevde att de kände igen markeras med ett X. 
 
Respondent KRAV Bondens 

egen 
marknad 

EU:s logotyp 
för 
ekologiskt 

Mat från 
regionen. Coops 
märkning för 
närproducerat 

Änglamark. 
Coops 
märkning för 
ekologiskt 

R1 X X X  X 

R2 X    X 

R3 X  X  X 

R4 X    X 

R5 X X X  X 

R6 X    X 

R7 X X X  X 

R8 X  X  X 

R9 X X X  X 

R10 X    X 

Tabell 3. Respondenternas kännedom av märkning på ekologiska och närproducerade livsmedel 

Tabell 3 demonstrerar att alla respondenter kände igen KRAV och Änglamark, märkningar 
för ekologiska produkter. Fyra personer kände igen Bondens egen marknad. Sex personer 
kände igen EU:s logotyp för ekologiska produkter och ingen kände igen Mat från regionen 
som är Coops märkning för närproducerade livsmedel. Att alla respondenter kände igen 
KRAV märkningen är inte konstigt med tanke på att den ofta framhävs i olika sammanhang 
och är även Sveriges vanligaste märkning för ekologiska livsmedel.  

Alla respondenter kände även igen Coops egen märkning Änglamark, vilket kan visa på 
en god marknadsföring av detta märke. Dock kände ingen igen Coops egen märkning för 
närproducerat ”Mat från regionen” vilket kan visa på att denna märkning inte marknadsfört 
lika hårt eller inte intresserar konsumenterna lika mycket som ekologiska produkter. Detta 
resonemang kan överföras även på ”Bondens egen marknad” då enbart fyra respondenter 
kände igen deras logotyp. Något som kan förvåna var att endast sex stycken personer kände 
igen EU:s logotyp. Varför jag använder ordet förvåna beror på att logotypen finns på alla 
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ekologiska livsmedel samt att varje livsmedel som får kalla sig för ekologiskt måste minst 
uppnått kraven som EU logotypen satt upp. 
 
Respondenternas uppfattning om innebörden av de ekologiska och 
närproducerade märkningarna. 
På frågan om respondenterna vet vad innebörden av de märkningarna de kände igen innebar 
visar resultaten på att flertalet respondenter inte var medvetna om detta. Av alla respondenter 
som kände igen KRAV-märkningen var det ingen som visste vad märkningen egentligen 
innebär. Fyra stycken angav dock att KRAV betyder att en produkt är ekologiskt och fem 
stycken gissar på att det innebär att en produkt är ekologiskt. Det är enbart två av dessa som 
bygger på svaret med att det finns bestämmelser för djurhållning, foder samt användande av 
bekämpningsmedel. Dock vet de inte vilka bestämmelser som finns eller vad som gäller för 
KRAV. Den sista respondenten är inne på att KRAV-märkningen är ett rättvisemärke som 
värnar om människorna som ligger bakom produktionen. 

Logotypen för ”Bondens egen marknad” kände fyra respondenter till. Dessa respondenter 
hade god kunskap om att de företräder närproducerade livsmedel. Alla nämnde att det var 
lokala bönder som sålde sina produkter på en form av marknad. Men inom vilket avstånd från 
böndernas gård till marknaden som måste uppfyllas för att få sälja sina produkter under 
logotypen bondens egen marknad var det ingen som kommenterade. 

Angående EU:s logotyp för ekologiska produkter var det utav de sex som kände igen 
märkningen ingen som visste vad den stod för. Det var två av dessa som gav en gissning och 
den första chansade på hållbara fiskebestånd medans den andre på att det var något som var 
godkänt av EU, enbart med tanke på stjärnorna i bilden. 

Änglamark var känt av alla respondenter dock var medvetenheten om innebörden svår att 
definiera. Hälften av respondenterna visste att det var en ekologisk märkning, där även tre 
nämnde att det var Coops egna märke. Resterande fem gissar på att innebörden är ekologisk, 
varav en nämner ekologiskt eller närproducerat. Ingen av respondenterna vet vilka riktlinjer 
som måste uppfyllas och inte heller vad som skiljer ”Änglamark” mot ”Krav”.  

Medvetenheten gällande innebörden av riktlinjer kring dessa märkningar har i denna 
undersökning visat sig vara bristfällig. Gällande ”bondens egen marknad” var dock de som 
kände igen märkningen väl medvetna om vad den innebar. Angående resterande märkningar 
kände respondenterna i stor utsträckning till att märket stod för ekologiskt, men i frågan om 
riktlinjer eller andra aspekter var kännedomen liten. Av vad som tidigare redovisats har 
respondenterna i denna studie en positiv blid av ekologiska och närproducerade livsmedel 
men trots detta har de ingen inblick i vad märkningarna står för. Det verkar som att 
marknadsföringen inom detta område har framfört budskapet om ekologiska och 
närproducerade livsmedel som det bästa alternativet, vilket idag verkar vara vedertaget. 
Därmed har konsumenterna ingen större inblick i vilka uppfyllandekrav dessa märkningar står 
för, utan bara en samvetstro på att dessa produkter är det bästa valet. En problematik som 
uppkommit är konsumenter som vill veta mer om innebörden eller processen av ekologiska 
och närproducerade livsmedel själva måste leta upp denna information. 



23 

 

DISKUSSION 

Motiv till att handla ekologiska samt närproducerade livsmedel 
Gällande vad litteraturen till denna studie visar finns det delade meningar om vad 
produktionen av ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar till. Ekologiskt beskrivs som 
miljövänligt då användning av konstgödsel och bekämpningsmedel utesluts. Processen 
minskar utsläpp av kväve, växthusgaser, motverkar framtida miljö- och hälsoproblem samt 
bidrar till ökad biologisk mångfald. Närproducerat benämns som ett klimatsmart alternativ då 
det minskar långa transporter. Kvaliteten på dessa livsmedel ses även som högre då ingen 
besprutning används samt att transporttiden/lagringstiden minskas. Att handla närproducerat 
bidrar även till en levande landsbygd då det småskaliga jordbruket bevaras. 

 Dock har detta stött på motsättningar från andra studiers resultat. Att den ekologiska 
odlingen inte skulle vara mer effektiv för att minska kväveförlusterna och att det inte finns 
några indikationer på att dagens användning av bekämpningsmedel skulle leda till framtida 
miljöskador eller försämrad hälsa. Även att den konventionella odlingen ger högre avkastning 
samt leder till en mer hållbar och uthålligare produktion, som därmed ökar lönsamheten. 
Närproducerade livsmedel behöver inte heller vara det mest klimatsmarta alternativet då man 
måste se till hela processen och inte enbart utgå från den minskade transporten. Det har även 
framkommit att det inte finns några tydliga belägg för att närproducerade livsmedel skulle 
vara miljövänligare eller mer hälsosammare. 

Janssen och Hamms (2012) studie visar att konsumenterna hade en positiv attityd till 
EU:s logotyp för ekologisk mat. Undersökningen till denna studie pekar också på att 
studenterna är positivt inställda till ekologiska produkter. Dock var det endast tre av 
studenterna som köpte ekologiskt regelbundet. Det som motiverade studenterna till köp av 
ekologiska livsmedel i denna studie grundade sig i tre stora kategorier (Miljö, Djur och Hälsa, 
se figur 1, s 20). Miljöaspekten nämndes av sex studenter varav tre hänvisade till att den 
ekologiska odlingen inte använder sig av bekämpningsmedel/besprutningsmedel vilket 
främjade miljön och naturen. Djuraspekten berördes av fyra studenter som upplevde att 
ekologisk produktion värnade mer om djurhållning vilket var en bidragande anledning till köp 
av ekologiskt. Kategorin hälsa nämndes av fyra studenter som köpte ekologiska produkter av 
den anledningen att produktionen inte innehöll bekämpningsmedel eller andra gifter, vilket 
medförde att livsmedlen inte heller innehöll dessa. Av de som inte handlade ekologiska 
livsmedel var det främst priset som var avgörande. 

Det som motiverade studenterna till att köpa närproducerade livsmedel delades även det 
upp i tre kategorier (Transport, Småskalighet och Kvalitet, se figur 2, s 21). Transport 
kategorin relaterades till både minskade utsläpp och djurtransport, där nio av studenterna 
nämnde miljöaspekten med höga utsläpp och tre minskad djurtransport. Att gynna 
småskalighet och stödja lokala producenter var det fyra studenter som nämnde där en av dessa 
menade att det bidrog till en levande landsbygd. I kategorin kvalitet var det också fyra 
studenter som placerades, där två hävdade bättre smak och de resterande två belyste vikten av 
att veta ursprunget av produkten. Lundquist (2004) har gjort en liknande studie där 
respondenterna fick nämna de tre viktigaste skälen till att köpa regional mat. Topp åtta i 
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inbördes ordning blev främja sysselsättningen, miljön (relaterat till transport), levande 
landsbygd, stödja bönderna, djuretik, högre kvalitet, smaken samt hälsosammare. Det är 
liknande teman som kommit upp i denna undersökning men i en lite annorlunda ordning. I 
denna studie placerar sig transport (miljö) på första plats sedan gynna småskalighet/stödja 
lokala producenter, djurtransport (som kanske relateras till Lundquist djuretik), smak samt 
ursprung och slutligen med en student som nämnt levande landsbygd. Av de som inte 
handlade närproducerade livsmedel var det främst priset och osäkerheten på vad som 
utmärker ett närproducerat livsmedel orsaken till detta. 

Magnusson och Biel (2005) förklarade tidigare om konsumenters köpbeteende. De 
hävdar att orsaker som gör att konsumenter köper olika varor består av inre motivation, 
produktens positiva och negativa aspekter, sensoriska och icke sensoriska kvaliteter samt yttre 
påverkan. Studenterna i denna undersökning verkar styras till stor del av inre motivation. Inre 
motivation grundar sig i att konsumenten upplever att det bidrar till en god sak. Studenternas 
inre motiv till att handla ekologiska livsmedel ser ut att bestå av att antingen gagna miljö och 
djurhållning eller att främja sin egen hälsa. Detta grundar jag på genom att de flesta studenter 
som nämnde miljö även påpekade djuretik. Av de som uttryckte hälsa som främsta orsak 
nämnde endast en aspekten miljö och djuretik. Studenternas inre motivation till att handla 
närproducerat baserades i stor del på miljöaspekter av minskade utsläpp från kortare 
transporter. Att gynna småskalighet och stödja lokala producenter var också en av de större 
orsakerna. Något som nämndes i mindre utsträckning var att minska transporten för djur. En 
skillnad från vad som motiverade studenterna till att köpa ekologiska livsmedel till att köpa 
närproducerade livsmedel är att den sensoriska- och yttre motivationen är bidragande till valet 
av närproducerade livsmedel. Två studenter nämnd den sensoriska aspekten att 
närproducerade livsmedel smakar bättre och två respondenter nämnde även att ursprunget var 
ett viktigt inslag som kan relateras till yttre motivation. Studenterna är överlag positiva till 
närproducerade och ekologiskt märkta livsmedel (vilket tyder på inflytande av yttre 
motivation) men det är endast tre av dessa som köper ekologiska livsmedel regelbundet och 
två som köper närproducerat regelbundet. Varför det ser ut på detta vis kan beskrivas utifrån 
Magnusson & Biel (2005) förklaring av positiva och negativa aspekter till en produkt. I denna 
studie har studenterna belyst olika faktorer som motiverar dem till att handla ekologiska och 
närproducerade livsmedel, vilket kan ses som positiva aspekter. Trots detta är det ett fåtal av 
dessa studenter som köper dessa produkter. Detta innebär att de negativa aspekterna som 
associeras med dessa livsmedel väger över. De negativa aspekter som berörts utifrån 
ekologiska livsmedel består till största delen av att produkterna är dyra. När det gäller 
negativa aspekter utifrån närproducerade livsmedel står även där priset i fokus men också att 
många studenter inte vet vad som utmärker en närproducerad produkt eller vart man köper 
dessa. Detta ser jag som en viktig upptäckt då de visar på ett handelshinder samt en brist på 
tydlig marknadsföring av närproducerade livsmedel. Det kan alltså behövas någon form av 
mellanhand inom detta område, där information om riktlinjer, uppnåendekrav samt ny 
forskning förmedlas till konsumenterna genom en lättillgänglig källa. Detta för att på ett 
effektivt sätt förmedla information samt att göra det lättare för konsumenterna att ta del av 
denna information. 
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Kunskap gällande ekologiska samt närproducerade livsmedel 
Denna studie visar på att det finns en låg medvetenhet gällande vad ekologiska och 
närproducerade livsmedel innebär, särskilt gällande närproducerat. När respondenterna till 
denna studie beskrev innebörden av ekologiskt så kunde dock flera av respondenterna relatera 
detta till specifika teman. Men vid innebörden av närproducerade livsmedel rådde en stor 
tveksamhet. Studenterna hade svårt att beskriva närproducerat mer än att utifrån sig själva 
värdera vilket avstånd som de anser produktionen borde vara inom för att få kallas 
närproducerat. Dock är det inte något som egentligen är konstigt då det enligt Jordbruksverket 
(2010) inte finns någon bestämd definition för närproducerade produkter. Detta borde enligt 
min mening fastställas. De flesta studenterna hävdade även att de inte har någon inblick i den 
kritiska diskussionen mot dessa produkter. Vilket också resultatet visar då flera av studenterna 
inte hade någon uppfattning om den kritiska diskussionen. 

 Studenterna antydde även att det finns en svårighet med att ta till sig information 
gällande ekologiska och närproducerade livsmedel eftersom reklam enbart tar upp en idyllisk 
bild av hur bra produkterna är utan något tydligt innehåll. Studenterna antydde att man som 
konsument måste leta upp information själv vilket oftast inte skedde. De påpekade att det 
behövs mer information som även måste förmedlas genom enkla källor ut till konsumenterna. 

Gällande innebörden av olika ekologiska och närproducerade märkningar var också där 
vetskapen bristfällig. Respondenterna hade ingen insikt om vilka riktlinjer eller grunder de 
olika märkningarna stod för. Janssen och Hamm (2012) undersökning visade även den att 
många deltagare saknade kunskaper om ekologisk produktion och certifiering. Deras 
rekommendationer var att marknadsföra EU-märkningen hårdare för att upplysa konsumenter 
om vad den står för och därmed bli accepterad och stärka konsumenters förtroende. Detta 
anser jag vara ett bra steg att ta då även min undersökning visade att bara sex kände till EU- 
märkningen samt att ingen av dessa hade någon aning om vad den innebar.  

Lundquist (2004) har i sin undersökning om erfarenheter kring lokal- och regional mat i 
enighet med denna studie också fastslagit att kunskapen av vad som klassas som lokal- och 
regional mat är låg.  
 
Skillnader mellan män och kvinnor samt påverkan av extrajobb  
Studiens syfte är inte att göra jämförelser mellan män och kvinnor. Det är dock av intresse att 
titta närmare på detta, samt att se om aspekten extrajobb spelar in i valet av ekologiska och 
närproducerade livsmedel. I studiens sammanlagda empiri kan man inte se några betydande 
skillnader mellan män och kvinnor gällande inköpsvanor, motiv till köp/ icke köp eller i 
någon av de resterande frågeställningarna. Det finns inte heller några tydliga skillnader mellan 
studenter som har extrajobb kontra de som inte har extrajobb. En antydan som dock kan 
belysas är att två av de tre respondenter som handlar närproducerade och/eller ekologiska 
livsmedel medgett att de har ett deltidsarbete. Detta visar alltså på att den övervägande delen 
som handlar dessa produkter har ett extrajobb. Man kan dock inte göra några generaliseringar 
utifrån detta då underlaget är alldeles för snävt.   
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Metoddiskussion 
Denna studie tar del av tio studenters erfarenheter och värderingar gällande ekologiska och 
närproducerade livsmedel. Det fåtaliga antalet deltagare gör att denna studie inte kan 
generaliseras men kan ge en antydan om studenters kunskaper om ekologisk och 
närproducerat samt vad som motiverar dem till att köpa dessa livsmedel. Man hade kunnat 
använda sig av en mer kvantitativ metod med enkäter för att nå ut till betydligt fler 
respondenter. Nackdelen i detta ligger dock på att man i förhand måste kategorisera teman 
och utifrån detta utveckla frågor och möjligtvis fasta svarsalternativ, för att underlätta 
ifyllningen för respondenterna. Men till denna studie ville jag dock utgå från ett tomt blad och 
därefter sammankoppla respondenternas svar och därifrån sammanställa kategoriseringar. 
Anledningen till användandet av intervjuer är även att kunna få mer oväntade svar och en 
personlig utformning av respondenternas åsikter.  

Användningen av bilder som komplement till intervjuerna var något jag inte provat på 
tidigare. Detta är något jag kan rekommendera och förmodligen använda mig av i 
nästkommande uppsatser. Detta eftersom jag anser att det förhöjde intervjusituationen och att 
det uppskattades av intervjupersonerna när det kom in ett annat moment i intervjun. 
Användandet av inspelning till intervjuerna är något jag också vill framhäva då det verkligen 
förenklar arbetet med sammanställningen, då det är svårt att på papper eller minnet få med allt 
som intervjupersonerna säger. 

 Något som kunde förhöjt denna studie skulle vara att även utfört undersökningen på en 
ytterligare kategori utöver studenter för att därefter också jämföra dessa resultat, dock har jag 
känt att tiden för detta arbete inte räckt till. 

 
Slutsats 
Denna studie visar på att studenterna är positivt inställda till ekologiska samt närproducerade 
livsmedel. Det som motiverar studenter till att handla ekologiskt består av att främja miljön 
och djurhållningen eller att främja sin egen hälsa. Vad som motiverar studenterna till att 
handla närproducerat består till största del av att minska utsläpp genom kortare transporter. 
Men även att gynna småskalighet/stödja lokala producenter samt att de närproducerade 
produkterna ses som en kvalitetsvara med bättre smak och kännedom om ursprung. Dock 
köper inte studenterna dessa livsmedel i någon större utsträckning. Skälen till detta är att 
produkterna ses som dyra samt att det råder en tveksamhet inför vad produkterna innebär. 
Studenternas medvetenhet angående innebörden av närproducerat samt ekologiskt har visat 
sig vara låg. Studenternas kunskap kring ekologiska och närproducerade 
livsmedelsmärkningar har även visat sig vara brisfällig då ingen visade sig veta vilka riktlinjer 
eller krav som dessa produkter måste uppnå. 

Studenterna verkar ha ett intresse och flera motiv till att handla ekologiska och 
närproducerade livsmedel. Dock behövs det således mer information till konsumenterna av 
vad ekologiska och närproducerade livsmedel står för samt vad dessa märkningar har för 
riktlinjer och krav. Bristen på information har även visat sig leda till ett handlingshinder 
gällande närproducerat, detta eftersom en del av respondenterna inte vet hur de ska gå till 
väga för att handla dessa produkter. Studenterna antyder även att det finns ett glapp mellan 
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vad forskningen kommer fram till och vad konsumenterna får ta del av. Ett sätt att framföra 
informationen till konsumenterna skulle kunna vara att använda sig av någon form av 
mellanhand som bland annat tar del av riktlinjer, uppnåendekrav samt nya undersökningar 
gällande dessa produkter, som sedan förmedlas till konsumenterna genom en lättillgänglig 
källa.  

     
Vidare forskning 
Något som skulle vara intressant att vidare undersöka är hur marknadsföringen inom 
ekologiska samt närproducerade livsmedel riktas och framhävs till konsumenter. Hur 
presenteras den och finns det något dolt budskap som framförs till konsumenterna. Ser även 
en stor behövlighet i att försöka skapa en slutgiltig definition om vad som utmärker ett 
närproducerat livsmedel. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
Kön? Ålder? Extrajobb? 

 

• Hur skulle du beskriva ekologiskt/närproducerat relaterat till livsmedel? 

 

• Handlar du ekologiskt/närproducerat regelbundet? 

 

• Vilka är anledningarna till att du inte köper ekologiskt/närproducerat regelbundet? 

 

• Vad är det som motiverar dig till att handla ekologiskt/närproducerat? 

 

• Har du någon inblick i den kritiska diskussionen angående ekologiskt och 
närproducerat? 

 

• Viken uppfattning har du angående kritik som riktats mot ekologiska/närproducerade 
livsmedel? 

 

• Hur ser du som konsument på marknadsföringen av ekologiska/närproducerade 
livsmedel? – får man tillräckligt med information? – Finns det ett glapp mellan 
forskning och konsument? 

 

• Känner du igen någon av dessa märkningar? (Bilaga 2). 

 

• Vad är innebörden av dessa? (av de märken de kände igen) 
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BILAGA 2. MÄRKNINGAR  
 

                         

 

                            

Eu:s logotyp för ekologiska livsmedel.                  Coop:s märkning av närproducerade livsmedel. 

 Coop:s märkning av ekologiska livsmedel. 
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