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Abstrakt 
 

Titel: En studie om relevansen för hållbarhetsrapportering i närproducerande företag. 

Författare: Melker Rolandsson och Henrik Noresson 
Handledare/Examinator: Petter Boye 
Medbedömare: Thomas Karlsson 
Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning 
Kurskod: 2FE75E 

  

Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att förklara relevansen mellan hållbarhetsrapportering och 

närproducerade produkter. Uppsatsen syftar även till att förklara förhållandet mellan 

begreppen hållbarhetsarbete och närproducerade produkter utifrån ett produktions- 

respektive återförsäljarperspektiv. 

  

Vilken relevans har hållbarhetsrapportering för närproducerande livsmedelsföretag? 

  

Metod 
I uppsatsen tillämpas en kvalitativ studie gällande handel och produktion för både 

producenter och återförsäljare. Semistrukturerade intervjuer har genomförts på tio olika 

företag, fem producenter och fem återförsäljare. Ansatsen i uppsatsen är abduktiv, då 

den innefattar både deduktiva och induktiva bidrag. 

  

Resultat 
Resultaten i uppsatsen redogör för relevansen av hållbarhetsrapportering för 

närproducerande livsmedelsföretag. Mycket av det närproducerade produkter innefattar 

bidrar till ett hållbarhetsarbete. Företagen dokumenterar stora delar vad gäller 

närproducerade produkter och har en god grund för att utforma en hållbarhetsrapport i 

framtiden. 
 

Fördelning av arbetet 

Båda författarna har varit lika delaktiga i samtliga delar och processer som uppsatsen 

innefattar.  
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Abstract 
 

Title: A study of the relevance for sustainability reporting in local farming enterprises 

Writers: Melker Rolandsson and Henrik Noresson 

Mentor/Examiner: Petter Boye 

Co-judge: Thomas Karlsson 

Course: Business administration, Bachelor thesis in finance/accounting 

Course code: 2FE75E 

  

Purpose and problem formulation 

The purpose of this thesis is to declare the relevance between sustainability reporting 

and locally produced products. The thesis also aims to declare the relationship between 

the concepts sustainability work and locally produced product by a production and 

retailer’s perspective. 

  

What is the relevance of sustainability reporting for local farming food enterprises? 

  

Methodology 

This thesis is a qualitative study about commerce and production for both producers and 

retailers. Semi-structured interviews have been made on ten different enterprises, five 

producers and five retailers. The approach of this thesis is combined by both deductive 

and inductive elements. 

  

Inference 

The results of the thesis show that the relevance of sustainability reporting for local 

farming food enterprises. A lot of what comes with locally produced products 

contributes automatically to sustainability work. The enterprises are documenting big 

parts about locally produced products and are thereby having a good ground to form a 

sustainability report in the future. 

 

Allocation of work 

Both of the authors have been equally involved in all parts and processes of the thesis 

content. 
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1 Behovet av kunskap om hållbarhetsarbete och 
närproducerade produkter 
I det inledande kapitlet ger vi en bakgrundsbeskrivning kring arbetet med hållbarhet samt 

närproducerade produkter. Vidare diskuterar vi problemen kring de båda områdena, 

vilket leder fram till vår problemformulering samt syfte. 

 

1.1 Bakgrundsfakta om begreppen hållbarhetsarbete och närproducerat 
1.1.1 Hållbara utvecklingens historia 

Regeringen (2016) menar att hållbar utveckling successivt blivit allt viktigare i dagens 

samhälle. The World Commission on Environment and Development (1987) skriver att 

begreppet myntades relativt tidigt och innebörden av det har sedan dess kommit att bli 

ännu mer viktigt. Hållbar utveckling uppkom år 1981 och började spridas år 1987 i 

samband med Förenta Nationernas (FN) rapport om vår gemensamma framtid. I 

rapporten definierar FN begreppet hållbar utveckling, “Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (1987, s. 37). 

 

Naturvårdsverket (1998) beskriver hållbar utveckling som mer än bara en anpassning av 

miljön för samhället. Hållbar utveckling innebär även att sträva efter ekonomiska, 

kulturella samt sociala syften. Naturvårdsverket betonar vikten av att bevara 

förutsättningarna för liv på jorden på lång sikt. Morris (2002) beskriver att en annan 

populär tolkning av hållbar utveckling är att begreppet innefattar fattigdom, sjukdomar, 

miljöförstöring och andra problem vilka skadar världen. Morris beskriver vidare att 

nämnda faktorer behöver reduceras och att främst utvecklade länder står för den största 

belastningen. Därmed ligger ansvaret i deras händer att arbeta mot en mer hållbar 

utveckling. Författaren beskriver vidare att begreppet har fått en större innebörd de senare 

åren och innefattar nu även frågor gällande vård och utbildning.  

 

1.1.2 Redogörelse för hållbarhetsarbete 

Ammenberg (2012) skriver att krav på företag att arbeta med miljöfrågor förr i tiden 

främst kom från myndigheter. Idag har det blivit ett ökat krav från diverse intressenter 

hos företag gällande hållbarhetsarbete. Investerare, personal, konsumenter samt andra 

intressenter har numera ett ökat behov av information gällande miljöarbete. Almgren och 

Brorson (2012) skriver att de ser en trend av att företag mer och mer behöver få 

miljöfrågor och miljöarbete att bli integrerat med företagets verksamhet i sin helhet, både 

genom olika lagstiftningar men även genom påtryckningar från andra intressenter. FAR 

(2016) menar att företag idag arbetar med hållbarhet i olika utsträckning men att de ibland 

har svårt att förmedla och poängtera hur arbetet går till. Exempelvis om de kör med 

miljöbilar eller att de arbetar mot en bättre arbetsmiljö för anställda.  

 

Regeringen (2016) skriver att de vill öka arbetet för hållbarhetsfrågor bland företag i 

Sverige ytterligare och lade därför fram ett förslag att införa en lag om att stora svenska 
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företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Riksdagen (2016) sa ja till Regeringens 

förslag och numera har stora svenska företag enligt lag skyldighet att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är stora företag i 

sammanhanget företag vilka uppfyller minst två av följande kriterier: medelantalet 

anställda är fler än 250, balansomslutningen är större än 175 miljoner kronor eller att 

nettoomsättningen är större än 350 miljoner kronor. Kriterierna ska ha varit uppfyllda de 

två senaste räkenskapsåren för att företag ska få klassificeras som ett stort företag. 

Regeringen (2016) motiverar varför de sätter krav på hållbarhetsrapport för större företag: 

 

“Regeringen har en tydlig förväntan på svenska företag att på ett öppet och 

transparent sätt redovisa hur de agerar ansvarsfullt genom att visa 

miljöhänsyn, respektera mänskliga rättigheter, tillämpa anständiga 

arbetsvillkor, främja jämställdhet och mångfald samt motverka korruption” 

(Regeringen.se, 2016) 

 

KPMG (2016) förtydligar att en hållbarhetsrapport ska innehålla information om icke-

finansiella mått och upplysningar. Tanken med en hållbarhetsrapport är att det ska ge en 

förståelse kring ett företags utveckling, ställning, resultat samt konsekvenser från hur 

företaget agerar. Rapporten ska innehålla exempelvis företagets affärsmodell, policys, 

granskningsåtgärder samt hur olika risker hanteras. Kort sagt ska det bli enklare att 

analysera vad företaget gör för att nå en mer hållbar utveckling.  

 

1.1.3 Skillnaden på närproducerad och ekologisk produktion 

Under 1900-talet så har effektiviseringen av jordbruket lett till masskonsumtion i 

samhället, det har bidragit till ett allt större intresse för närproducerade produkter 

(McMichael, 2000; Jordbruksverket, 2010). Många konsumenter har idag svårt att veta 

skillnaden på närproducerat och ekologiskt (KRAV, 2014). Livsmedelsverket (2015, a) 

betonar problemet och förklarar att en ekologisk produkt inte behöver vara närproducerat 

och vice versa, det medför att konsumenter kan bli vilseledda om de inte förstår 

skillnaden.  

 

Ekologisk produktion innebär att arbeta efter användande av olika naturresurser enligt ett 

långsiktigt hållbart arbetssätt. Syftet med den ekologiska produktionen är att det ska bidra 

till att Sverige kan uppnå uppställda miljökrav (Jordbruksverket, 2017). För att en produkt 

ska få klassificeras och märkas som ekologisk ska produkten i fråga inte innehålla mindre 

än 95 procent ekologiska ingredienser. Med ekologiskt odlade produkter menas att inga 

syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas. 

Däremot får bekämpningsmedel av naturligt förekommande substanser användas. Även 

födan djuren får behöver vara ekologiskt framtagna och majoriteten ska vara odlad på den 

egna gården. Djuren ska också få leva under sitt naturliga beteende och vara utomhus. 

För att få märka produkter med en ekologisk stämpel måste de genomgå en kontroll och 

certifieras av ett accepterat kontrollorgan (Livsmedelsverket, 2015, b).  
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Hur begreppet närproducerat definieras varierar i många fall. En vanligt förekommande 

tolkning är vart produkten har producerats i jämförelse med försäljningsstället. Att 

konsumera närproducerade produkter är något många anser bidrar till ett mer hållbart 

samhälle (Livsmedelsverket, 2015, a). Genom att handla från närliggande producenter 

skapas fler jobb och gynnar den egna traktens invånare. Genom att handla från lokala 

producenter bildas en närmare kontakt mellan konsumenter och producenter. Det leder 

till en större inblick i hur kretsloppets olika delar hänger ihop och under vilka 

förutsättningar produkterna framställs. Då produkterna framställs närmare konsumenten 

bidrar det till kortare transporter och bidrar till en reducerad miljöpåverkan (KRAV, 

2014).  

 

1.2 Problem med begreppen hållbarhetsarbete och närproducerat 
1.2.1 Risken med ökat intresse för hållbarhet 

FAR (2016) poängterar att det finns en risk i att inte arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Ammenberg (2012) förtydligar att det numera handlar om överlevnad gällande att ha 

vetskap om olika krav och önskemål intressenter har för att kunna agera på marknaden, 

snarare än att skaffa sig konkurrensfördelar genom ett sådant arbete. Enligt Coops (2009) 

konsumentundersökning framgår att fler konsumenter anser det vara viktigt att titta på 

produkternas ursprung och att det till stor grad ligger till grund för valet av produkt. Hela 

68 procent av respondenterna svarade att de alltid eller ofta tittar på vilket land produkter 

är tillverkade i. FAR (2016) menar att det även handlar om att veta hur informationen bör 

presenteras, med beaktning i vem informationen är riktad mot samt vad denne är 

intresserad av att veta. Murphy, Schlegelmilch och Öberseder (2013) poängterar dock att 

hållbarhetsansvar ofta beskrivs utifrån ett företagsperspektiv där fokus handlar om hur 

företag ska kunna visa intressenter att de arbetar utefter uppställda krav. Företag ska även 

beskriva varför det är viktigt att arbeta med hållbarhet och vad som motiverar dem att 

göra det. Författarna menar att det finns en risk i det, i form av att det finns ett för stort 

fokus på att kommunicera arbetet med hållbarhet, snarare än att företagen faktiskt gör det. 

Det ger alltså någon form av försköning av hur verkligheten ser ut. Dahl (2010) beskriver 

greenwashing, begreppet belyser just problemet. Begreppet innebär att företag 

marknadsför sig eller på annat sätt ger en bild utåt att de arbetar med hållbarhet alternativt 

säljer hållbara produkter, fastän så nödvändigtvis inte är fallet. Det har blivit ett allt mer 

vanligt förekommande problem i och med omvärldens krav på att företag ska arbeta mot 

en mer hållbar utveckling. 

 

”Although greenwashing has been around for many years, its use has 

escalated sharply in recent years as companies have strived to meet 

escalating consumer demand for greener products and services” 

(Dahl, 2010, s. 247) 

 

1.2.2 Problem med begreppet närproducerat 

Coops (2009) konsumentundersökning visar att konsumenter anser det vara väldigt eller 

relativt viktigt att handla närproducerade produkter. Endast 0,8 procent av respondenterna 
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anser att det är helt oväsentligt medan 87 procent anser det vara av betydande vikt. 85 

procent av de som anser det vara viktigt med närproducerade produkter svarar att det 

främst beror på att bidra till ett bättre klimat och kortare transportsträckor. Det finns enligt 

Jordbruksverket (2010) flertalet problem med närproducerade produkter vilka kan 

vilseleda olika aktörer. Ett av de största problemen är att det inte finns någon klar 

definition om hur närproducerat ska klassificeras. Enligt KRAV (2014) medför det att 

olika aktörer definierar begreppet enligt eget tycke. Vidare förklarar KRAV att för de 

flesta och i synnerhet konsumenter, innebär närproducerat att det är producerat i 

närområdet för försäljningsstället. Det kan även i andra fall tolkas att det är producerat 

inom Sveriges gränser och ändå får klassas som närproducerade produkter. 

Jordbruksverket (2010) beskriver att den allmänna tolkningen bland konsumenter är att 

produkten ska vara tillverkad i närområdet av försäljningsstället för att anses vara en 

närproducerad produkt, dock kan tolkningen variera beroende på tillfrågad aktör. Vidare 

beskriver Jordbruksverket att trots dessa svårigheter används begreppet närproducerat 

flitigt bland exempelvis media, företag och myndigheter och kan därmed vilseleda olika 

aktörer. KRAV (2014) förklarar att konsumenter kan bli vilseledda även på andra sätt, 

exempelvis genom att producenten kan ha med ordet gård eller lant i namnet på 

produkten. Konsumenter kan då få indikationer på att produkten är från en närliggande 

producent men så behöver inte alls vara fallet.  

 

Det finns olika organisationer vilka har satt sina egna krav på hur närproducerat 

definieras. Bondens egen marknad (uå) skriver att de har satt upp olika krav för 

klassificering av närproducerade produkter, exempelvis att försäljningsstället ska vara 

belägrat inom 25 mil från produktionen samt att odling och uppfödning ska ske på 

bondens egna mark. Däremot poängterar Hinrichs (2003) att bara för produktionen sker 

nära butiken behöver det inte vara miljövänligt, en bidragande orsak kan vara bristande 

intresse hos producenten. KRAV (2014) beskriver att det finns närproducerade produkter 

vilka kan vara producerade på gården bara en bit bort från försäljningsstället men sedan 

skickas utomlands för att paketeras och sedan skickas tillbaka till gården för att säljas 

under begreppet närproducerade produkter. Hall och Gössling (2013) tar upp att även om 

det går att säkerställa att maten har producerats i närheten så är det inte per automatik den 

har producerats under miljövänliga förhållanden, exempelvis gällande djuruppfödningen. 

Det är inte heller nödvändigtvis så att produktionen minskar exempelvis koldioxidutsläpp 

bara för den producerats nära. Ett annat problem KRAV (2014) förtydligar, närproducerat 

förklarar ingenting om under vilka förhållande produkterna producerats. Närproducerade 

produkter kan exempelvis vara odlade med dåliga bekämpningsmedel, foder och 

konstgödsel vilka kan vara väldigt skadliga ur en miljösynpunkt.  

 

1.3 Problemformulering 

Vilken relevans har hållbarhetsrapportering för närproducerande livsmedelsföretag? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara relevansen mellan hållbarhetsrapportering och 

närproducerade produkter utifrån ett produktions- respektive återförsäljarperspektiv. 

Uppsatsen syftar även till att förklara förhållandet mellan begreppen hållbarhetsarbete 

och närproducerade produkter. 
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2 Teoretisk referensram för begreppen hållbarhetsarbete 
och närproducerat 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd i tre steg, med målet är att ge en fördjupad 

beskrivning om områdena. Första steget är uppdelat i fyra delar som presenterar 

hållbarhetsarbete samt viktiga aspekter att beakta vid sådant arbete. Det andra steget 

handlar om begreppet närproducerat och vad det innebär. I slutet av kapitlet beskrivs 

förhållandet mellan begreppen hållbarhetsrapport och närproducerade produkter. 

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 
2.1.1 Begreppet hållbarhetsredovisning 

Fler och fler företag väljer att lägga till ytterligare en aspekt till den traditionella 

ekonomiska redovisningen, nämligen företagets roll i samhället. En 

hållbarhetsredovisning ska ge information om miljö- samt säkerhetsaspekter men även 

sociala och etiska aspekter. Hållbarhetsredovisning syftar i de flesta fallen att ge en mer 

rättvisande bild av ett företags verksamhet (Almgren & Brorson, 2012). Global reporting 

initiative (GRI) är en icke vinstdrivande organisation vars syfte är att arbeta för en hållbar 

utveckling. GRI ger ut standarder för hur en hållbarhetsredovisning bör upprättas 

(Ammenberg, 2012). GRI hjälper både regeringar samt företag i alla delar av världen att 

försöka förstå samt sprida information angående sin påverkan på hållbarhetsfrågor. 

Exempel på sådana frågor är mänskliga rättigheter, socialt välbefinnande samt 

miljöpåverkan (GRI, uå, a). GRI (2006) beskriver hållbarhetsredovisning som mätning, 

rapportering samt ansvarstagande mot verksamhetens olika intressenter gentemot målen 

för en hållbar utveckling. Det beskrivs vidare att hållbarhetsredovisningen ska ge en bild 

av verksamhetens sociala, miljömässiga samt ekonomiska arbete.  

 

2.1.2 Riktlinjer att förhålla sig till  

GRI har gett ut en standard, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, vilket anses vara ett 

huvuddokument, vars innehåll är uppdelat i tre olika delar (Ammenberg, 2012). I den 

första delen förklaras syftet med en hållbarhetsredovisning. Där belyses exempelvis att 

ge information, mäta samt ta ansvar i förhållande till olika intressenter angående aspekter 

rörande hållbar utveckling. Den första delen av dokumentet berör även hur bra kvalité 

kan garanteras samt olika principer. Gällande kvalitén på hållbarhetsredovisningen 

redogörs exempelvis aspekter gällande tydlighet, jämförbarhet samt när redovisningen 

ska förmedlas. För att på ett enkelt sätt veta om principerna följs och hur de påverkar 

företagen så består principerna av en definition, en förklaring av innebörden samt en rad 

tester företagen kan använda för att förenkla arbetet (GRI, 2006). 

 

Den andra delen av huvuddokumentet berör vilken typ av information som ska finnas 

med i hållbarhetsredovisningen. Innehållet delas in i tre olika områden, 

hållbarhetsstyrning, hur strategi och profil integreras med hållbarhetsarbetet samt 

resultatindikator. I det första området, hållbarhetsstyrning, finns förklaringar till arbetet 

företaget gör. Det andra området, strategi och profil, innehåller information om 
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exempelvis väsentliga hållbarhetsperspektiv, bakgrund samt företags strategiska 

utgångslägen inom hållbarhetsarbetet. Det tredje området, resultatindikatorer, behandlar 

olika typer av indikatorer uppdelade i de tre kategorierna sociala, ekonomiska samt 

miljömässiga (GRI, 2006).  

 

Den sista delen av huvuddokumentet syftar till olika kärnindikatorer för de tre 

kategorierna, sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Alla kärnindikatorer ska 

vara med så länge det inte är oväsentligt för olika intressenters tolkning av organisationen. 

I det tredje området återfinns även så kallade tilläggsindikatorer. Tilläggsindikatorerna är 

inte lika betydande kontra kärnindikatorerna men kan behöva tas upp under speciella 

förutsättningar eller av vissa organisationer (GRI, 2006). Ammenberg (2012) tillägger att 

ett exempel på en kärnindikator kan vara; “Total vattenanvändning per källa” medan 

“Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen” anses vara en 

tilläggsindikator (s. 504).  

 

2.2 Hållbarhetsrapportering 
2.2.1 Begreppet hållbarhetsrapport 

För att förstå vad hållbarhetsrapportering innebär är det viktigt att förstå 

företagshållbarhet (Bansal, 2005). Hållbarhet för företag kräver att miljö- och 

samhällsmål sätts upp för organisationer. Speciellt mål relaterade till hållbar utveckling i 

tillägg till ekonomisk tillväxt samt lönsamhet, för att bilda värde för olika intressenter och 

skapa en större medvetenhet kring miljö och social påverkan för organisationen. Hållbar 

utveckling relateras till ett utvecklingsmönster som syftar till att addera ekonomiskt 

välstånd utan att skadegöra miljö eller samhälle för framtida generationer (Guthrie & 

Parker, 1989).  

 

En hållbarhetsrapport ska innehålla nödvändig information för att skapa sig förståelse 

kring företags ställning, utveckling och resultat men ska också ge information om 

konsekvenser företagets verksamhet medför. Nödvändig information handlar exempelvis 

om personal, arbetet för att förhindra korruption, miljö, sociala förhållanden samt respekt 

för mänskliga rättigheter (FAR, uå). Ammenberg (2012) skriver att GRI ger ut den mest 

accepterade globala standarden angående hållbarhetsrapportering. GRI (uå, b) beskriver 

en hållbarhetsrapport likt en sammanställning där företag ger ut information om 

företagets dagliga påverkan på sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Med en 

hållbarhetsrapport ges också en bild över verksamhetens styrmodell, värderingar samt 

visar hur deras strategi speglar engagemanget för hållbarhetsfrågor. Det hjälper även 

företag att mäta hur de olika delarna utvecklas samt att sätta upp mål angående hållbarhet 

för framtiden. GRI (uå, a) skriver att ge ut information angående hållbarhetsfrågor 

indikerar ansvar, hjälper företag att se och behandla olika typer av risker samt identifiera 

möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor. 

 

FAR (uå) förklarar att i revisorns revisionsberättelse så ska det finnas information om en 

hållbarhetsrapport har sammanställts eller inte. De förklarar vidare att det inte finns någon 



 

 

 

8 

skyldighet för granskning av hållbarhetsrapporten från revisorns sida men rapporten ska 

dock gås igenom för att säkerställa att den är uppställd på ett korrekt sätt. FAR beskriver 

att revisorn inte har några åtaganden för granskning om områden vilka tas upp i rapporten 

är de mest relevanta. Far (uå) samt Adams och Frost (2008) skriver att det därför blir 

styrelsens eller företagsledningens ansvar att upprätta och se till att hållbarhetsrapporten 

innehåller de viktigaste aspekterna rörande företaget men också motivera om relevant 

information har utelämnats.  

 

2.2.2 Samspelet mellan hållbarhetsarbete och strategi 

Carter och Rogers (2008) skriver att en organisations hållbarhetsarbete bör vara integrerat 

eller i alla fall väldigt samspråkigt med företagets strategi. En hållbarhetsrapport kan 

hjälpa företaget både att integrera och samtidigt förmedla till olika intressenter hur 

företaget arbetar med de olika delarna. Författarna skriver att ett horisontellt arbetssätt 

genom en försörjningskedja kan bidra till en miljövänligare tillvaro för både klimat och 

sociala förhållanden. Genom horisontellt arbete med leverantörer och andra nätverk 

underlättas kontroller av miljöaspekter som transport och tillverkningsprocesser, vilket 

gynnar företaget och externa intressenter på lång sikt. Almgren och Brorson (2012) fyller 

på med att användandet av något de benämner miljöledningssystem. Ett sådant system 

genererar bättre ordning angående miljöarbetet och bör byggas upp för att nå 

organisationens mål. De största motiven till att införa miljöledningssystem är: kundkrav, 

göra sig attraktiv för medarbetare och skapa bra relationer med omgivningen samt 

miljömedvetenhet. 

  

Kundkrav 

Almgren och Brorson (2012) skriver att fler och fler kunder samt deras kunder blir mer 

insatta i miljöfrågor. Nishitani (2010) beskriver hur det leder till större krav på att 

leverantörer ska lägga vikt vid miljöfrågor. Ammenberg (2012) förklarar ett sätt att möta 

kraven, nämligen genom påtryckningar att leverantörer ska införa miljöledningssystem. 

Ett annat sätt Nishitani (2010) beskriver är att sätta krav på att produkterna ska uppfylla 

vissa miljöaspekter. Många företag blir därför tvungna till mer aktivt arbete gällande 

miljöfrågor, annars minskar efterfrågan på produkterna och leder till att företag tappar 

kunder. 

  

Attrahera medarbetare och skapa relationer till omgivningen 

Almgren och Brorson (2012) menar på att dagens ungdomar är mer insatta i samhälls- 

och miljöfrågor än vad tidigare generationer är. Ammenberg (2012) beskriver att företag 

vilka arbetar och presenterar att de lägger stor vikt vid miljöarbete, har större 

attraktionskraft för nya medarbetare än företag som inte gör det. Nishitani (2010) 

beskriver att det finns en rad andra intressenter vilka också lägger stor vikt vid att företag 

arbetar utifrån ett miljö- samt socialt perspektiv. Ett exempel Almgren och Brorson 

(2012) samt Ammenberg (2012) tar upp är investerare, vilka är en stor del för att företag 

ska kunna fortsätta sin verksamhet. 
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Ökat fokus på miljömedvetenhet 

Nishitani (2010) belyser hur kunder blir allt mer miljömedvetna. Almgren och Brorson 

(2012) förklarar att företagsledningen i företag är minst lika medvetna om miljön som 

allmänheten. Ammenberg (2012) menar på att det leder till en drivkraft för främjande av 

miljön hos företag. Almgren och Brorson (2012) förklarar vidare att anställda är minst 

lika medvetna om miljöfrågor. 

 

2.3 Etik 
2.3.1 Risk för greenwashing 

Walker och Wan (2012) förklarar att det idag finns en ökad press angående miljö- och 

hållbarhetsarbete för företag. Författarna beskriver vidare att företag nuförtiden nästintill 

är tvungna att ta ansvar och kunna försvara hur de bedriver sin verksamhet. Greenwashing 

är en företeelse vilken har uppkommit i och med det. Innebörden av greenwashing är att 

företag ger ut olika symboliska verk genom kommunikation på marknaden till olika 

intressenter för att visa sitt ansvarstagande. Det finns dock en del komplikationer med 

greenwashing. Det är inte ovanligt att företag förmedlar en sak men att det sedan inte 

finns några belägg angående exempelvis miljömässiga eller sociala aspekter. Delmas och 

Burbano (2011) definierar greenwashing genom vilseledning av konsumenter angående 

företags miljöarbete eller fördelar vilka hänför sig till miljöaspekter med en viss produkt 

eller tjänst. Författarna beskriver även att vilseledning av konsumenter angående olika 

tjänster och produkter är ett växande problem i dagens samhälle. En anledning till varför 

företag fortsätter med greenwashing trots de höga risker användandet innebär är 

förekomsten av osäkerhet samt en viss typ av otydlighet kring regleringen av dess 

användande. Belz och Peattie (2012) menar på att det är viktigt att visa hur verksamheten 

verkligen bedrivs samt påvisa att hela verksamhetens drivkrafter för olika etiska samt 

moraliska principer är stora för trovärdigheten inför kunderna.  

 

2.3.2 Värderingar och påtryckningar från omvärlden 

Grankvist (2009) skriver att det intressanta i synnerhet inte handlar om hur mycket företag 

förmedlar sina värderingar. Det intressanta är hur genuina värderingarna känns. Med det 

poängterar författaren vikten av att skilja på om företaget eller företagarna förmedlar den 

här typen av värderingar enbart för att det ska låta bra utåt eller om de faktiskt anser att 

det är viktigt. Walker och Wan (2012) tillägger däremot att desto större påtryckningar 

företag känner från dess intressenter att arbeta med etiska frågor och ta ansvar för sin 

verksamhet, desto större är chansen att företag verkligen kommer arbeta med 

hållbarhetsfrågor än att bara förmedla betydelselösa symboliska åtgärder. Grankvist 

(2009) menar att det bör finnas en strävan efter egen vilja att arbeta för hållbarhet. 

Företagare är ofta rätt ute om de genom sin verksamhet vill dela med sig av sina 

värderingar och göra det enklare för konsumenter att dra mot ett mer hållbart samhälle. 

Genom att agera utifrån något som gynnar en själv och andra är någonting författarna 

menar definierar en bra och ansvarsfull företagare. 
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2.4 Nytta i relation till kostnad 

Det finns en betydande utmaning för företag i ett hållbarhetsarbete. Den utmaningen 

ligger i att uppnå kortsiktiga finansiella resultat och samtidigt klara av långsiktiga miljö, 

finansiella och sociala frågor. Frågorna innehåller bland annat miljöförändringar och 

påverkan på miljö. Genom att systematiskt arbeta med långsiktiga hållbarhetsfrågor kan 

företag hela tiden hantera medföljande utmaningar i ett sådant arbete (Carter & Rogers, 

2008). Kostnads- och nyttoanalyser kommer från välfärdsekonomin. Med 

välfärdsekonomi menas studier av förändringar i välfärden, både för samhället men också 

individer. Förändringar inom välfärden beror på att beslut fattas rörande fördelningen av 

resurser hänförda till att konsumera, producera samt distribuera varor och tjänster. Då 

välfärdsekonomin utvecklas oerhört mycket har det genererat olika teorier kring ämnet 

(Haddix, Teutsch & Corso, 2003). Det är en typ av teknik för att sätta den utvunna nyttan 

av en viss handling mot kostnaderna handlingen medför. Med handling menas att 

medvetet använda sig av resurser, det ska med andra ord inte vara en tillfällighet (Rosén 

et al. 2008). Exempelvis kan det beröra överväganden om en investering ska genomföras 

eller om företaget ska sätta igång med ett visst projekt (Hanley & Barbier, 2009). Vid 

beslutsfattandet gäller det då att sätta nyttan i jämförelse med kostnaderna. Om nyttan är 

betydligt större än kostnaderna anses det lämpligt att genomföra exempelvis projektet 

men om kostnaderna är högre än nyttan bör således inte projektet genomföras (Rosén et 

al. 2008).  

 

För att kunna sätta nyttan i jämförelse med kostnaderna så behöver de mätas i samma 

termer (Rosén et al. 2008). Kostnads- och nyttoanalyser mäts oftast i monetära termer. 

Dock finns det problem vid jämförelsen mellan nytta och kostnad ibland. Ett av de största 

problem är att värdera exempelvis miljö i monetära termer. När någonting ska värderas i 

monetära termer kan det studeras hur mycket mer någon är villig att betala för något som 

är önskvärt eller hur mycket mindre någon vill betala för något oönskat. Ett exempel kan 

vara att jämföra hur mycket mer en fiskare är villig att betala om ett projekt gör att vattnet 

där hen brukar fiska blir mindre förorenat. Genom det här sättet att omvandla icke-

monetära enheter till monetära tas fiskarens preferens för hur mycket hen bryr sig om 

vattnet och fiskarna men även hur mycket hen är villig att avstå från sin inkomst genom 

åtgärden i beaktning (Hanley & Barbier, 2009). 

 

2.5 Närproducerade produkter och hur de skapar värde 
2.5.1 Avsaknad av allmän definition 

I det inledande kapitlet nämnde Livsmedelsverket (a, 2015) att begreppet närproducerat 

är svårdefinierat, då det i många fall varierar från situation till situation. Martinez (2010) 

skriver att betydelsen av närproducerat kan skilja sig mellan regioner, företag och 

konsumenter. Författaren menar att det inte finns någon klar bestämmelse av avståndet 

gällande närproducerade produkter vad gäller produktion och konsumtion. För att försöka 

sätta en tydlig definition av begreppet närproducerat bör den totala sträckan produkterna 

transporterats mellan producent och konsument beaktas. Lehtinen (2012) skriver dock att 

det är svårt att klart definiera eller bestämma en specifik längd på en transportsträcka eller 
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radie. Författaren menar istället att begreppet, med bakgrund för kunders ökade intresse 

av närproducerade produkter, bör klassas efter hur väl kunden känner igen produkten eller 

producenten.   

 

2.5.2 Hur det påverkar landsbygden 

Wretling Clarin (2010) skriver att närproducerade produkter skapar värde för tre olika 

grupper, återförsäljare, producenter samt konsumenter. Författaren menar att om de tre 

grupperna väljer att handla närproducerade produkter kommer det att skapa en större 

hållbarhet vid den regionen det gäller. Närproducerat gynnar framförallt landsbygden och 

sysselsättningen där. Martinez (2010) skriver att konsumtion av närproducerade 

produkter är viktigt för jordbrukslivet, då det mår bäst av att vara utspritt och finnas på 

flera ställen. Författaren skriver även att det ofta är viktigt för konsumenterna att gynna 

företag och ekonomin i trakten de lever vid. Cranfield, Henson och Blandon (2012) 

förtydligar fenomenet genom att beskriva kundens vilja att gynna den lokala marknaden 

inte enbart för företag i närheten, utan att det också känns bra för dem att bidra eftersom 

de då känner sig lojala mot hemtrakten. 

 

2.5.3 Tydlighet vart produkterna kommer från 

Cranfield, Henson och Blandon (2012) menar att konsumenter köper närproducerade 

produkter av tre anledningar, dels för att de vill gynna den lokala marknaden, dels för de 

anser det vara ett miljövänligt val samt att produkterna anses vara fräschare och av högre 

kvalité. Wretling Clarin (2010), Cranfield, Henson och Blandon (2012) samt Darby, 

Batte, Ernst och Roe (2008) menar att närproducerade livsmedel skapar ett värde i att 

spårbarheten för produkterna blir enklare. Med närproducerade produkter blir avsändaren 

oftast tydligare och konsumenterna kan besöka producenterna om de så önskar. Sims 

(2009) poängterar att det finns ett intresse från framförallt kunder att veta vart produkterna 

de handlar kommer ifrån. Närproducerade produkter är mer unika och det faktum att 

kunder kan besöka producenten bidrar till något mer än bara en produkt. Produkten 

kännetecknas av en mer äkta legitimitet och kunderna kan känna sig bekväma med valet. 

Autio, Collins, Wahlen och Anttila (2013) skriver också att en stor anledning till varför 

många kunder vill handla närproducerade produkter är för att de blir tryggare med vad de 

stoppar i sig. Att ha möjligheten att själv ta sig ut till bonden eller producenten för att se 

hur djuren har det eller hur grönsaker odlas gör att kunder känner just en större trygghet. 

 

2.5.4 Påverkan på insatsvaror 

Darby et al. (2008) samt Martinez (2010) skriver att en stor anledning till varför 

konsumenter väljer närproducerad mat är för att den ska vara fräsch och inte framtagen 

med konstgjorda medel. Darby et al. (2008) skriver i och med att maten produceras 

närmare konsumenterna blir det mer tillförlitligt att inte några kemiska bekämpningar 

behövs för att förlänga livstiden på produkterna. Produkterna behöver inte heller gå 

mellan diverse avdelningar innan konsumenterna får tillgång till dem. Wretling Clarin 

(2010) poängterar dock att det finns utrymme för att ställa sig kritisk till hur 

närproducerad en vara verkligen är. Det kanske klart och tydligt är så att råvaran är svensk 
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och lokalt producerat men att insatsvarorna till största delen är inhämtade från andra 

regioner eller till och med andra länder. Författaren belyser ett exempel genom 

köttproduktion, djuruppfödning och djurhållning kanske sker nära försäljningsstället men 

energin för att upprätthålla det kan komma från helt andra områden. Det bör dock 

poängteras att det oftast är orimligt med en strävan efter att samtliga insatsvaror ska vara 

helt och hållet från den egna gården. 

 

2.5.5 Hur de reducerar kemisk bekämpning  

Grankvist (2009) skriver att den mat vi äter bör vara gjord på äkta råvaror, inte produkter 

med lägsta möjliga pris smaksatta på ett konstgjort sätt, alltså med kemisk bekämpning. 

Brown (2003) menar också att massproducerade produkter till en låg kostnad med hjälp 

av kemisk bekämpning inte är att föredra, dels ur ett hälsoperspektiv men även då det i 

synnerhet enbart gynnar stora massproducerade företag. Grankvist (2009) menar att 

kunder har svårt att skaffa sig vetskap om produkter och djurarter vilka borde undvikas 

att konsumera ur en miljöaspekt. I den meningen behöver konsumenterna någon som 

sållar ut icke miljövänliga produkter och endast erbjuder de bättre produkterna. Martinez 

(2010) fyller ut med att inte alla har tillgång till att välja den mest miljövänliga maten. 

Därav har butikerna ett ansvar i att erbjuda miljövänlig mat till sina kunder. I det ansvaret 

ligger dels förhandling med lokala producenter för att få in lokal mat i butiken men också 

för att säkerställa så producenterna odlar under hälsosamma, miljömässiga och sociala 

förhållanden. Grankvist (2009) lyfter fram ett exempel, genom att lista produkter och 

ingredienser med uppenbar negativ påverkan på miljön, går det sedan utesluta dem ur 

företagets sortiment. Författaren menar alltså utöver att skriva på sina produkter vad de 

innehåller så ska de skriva vad produkterna inte innehåller, för att göra kunden mer trygg 

i sina val. Ett arbetssätt författaren menar blir enklare vid samarbeten med lokala 

producenter. 

 

2.5.6 Hur påverkar närproducerat transporter?  

Grankvist (2009) skriver att det är viktigt att inte fuska med varken produkterna eller 

transporterna. Det går inte att kompensera farliga transporter med naturliga och 

hälsosamma produkter och vice versa, båda är viktigt att ta hänsyn till. Chapman (2007) 

samt Grankvist (2009) skriver att uppmaningar till konsumenter att handla av lokala, mer 

närliggande leverantörer kan minska farliga utsläpp och spara på miljön. Grankvist (2009) 

poängterar vikten av att både korta ner transportsträckor samt minska antalet 

transportsträckor för farliga miljöutsläpp. Sheu, Chou och Hu (2005) samt Martinez 

(2010) skriver även de att en kritisk och väldigt viktig del i en miljövänlig 

försörjningskedja är transportlogistiken. Därmed belyser de vikten av att planera och dra 

ner på företags transportsträckor. Här ligger ett ansvar från företagens sida att se till så 

det händer. Användning av närproducerade produkter bidrar till minskade 

transportsträckor genom att produkterna hämtas hem närmare producenterna vilket 

automatiskt minskar transportsträckor och avgasutsläpp.  
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Carter och Rogers (2008) skriver att det finns sätt att både minska sina kostnader och 

samtidigt öka företagets anseende. Några exempel för att åstadkomma dessa delar kan 

vara att förkorta transportsträckor, använda mer bränslesnåla transportmedel, minska 

paketering samt ställa miljörelaterade krav på sina leverantörer. Grankvist (2009) 

beskriver vidare vikten av en bra och optimerad planering av sina transporter. Exempelvis 

bör företag se till att varje gång någonting fraktas är transporten fullastad, så att inte lasten 

sprids ut på flera onödiga transporter. Här poängterar dock Sheu, Chou och Hu (2005) 

samt Ubeda, Arcelus och Faulin (2011) att det inte alltid är så enkelt att planera utifrån 

det. Ibland förekommer det att olika företag har samarbete med samma transportör, det 

medför svårigheter i att maximera nyttan med varje transport för just det eget företaget. 

Därför är det viktigt att transportmedlen är uppdaterade, så att de exempelvis kan ta mer 

i last eller har så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Vidare beskriver Grankvist (2009) 

att det är viktigt med en balans mellan både korta transportsträckor och mer utvecklade 

transporter. Problematiken kring transporter försvinner inte bara genom att åtgärda någon 

av delarna, utan båda är viktiga att utveckla. 

 

2.6 Relationen mellan begreppen hållbarhetsrapportering och 
närproducerade produkter  

Hållbarhetsrapportering fyller många olika funktioner. De viktigaste är att analysera 

pågående hållbarhetsarbeten, identifiera förbättringsområden samt hjälpa till att ta fram 

åtgärder för förbättringsområden (Lozano, 2006; Adomssent & Michelsen, 2006). 

Carbach och Fisher (2017) förklarar att hållbarhetsrapportering generellt ger 

upplysningar om åtgärder vilka behöver förbättras men ger också information om 

uppnådda mål som behöver underhållas för att fortsätta vara bra. Författarna förklarar hur 

rapportering blir ett verktyg, genom att ge information om hur handlingar hör samman, 

vilka miljökonsekvenser olika handlingar genererar samt hur effektiva samarbeten med 

andra parter kan uppnås. Hållbarhetsrapportering kan liknas vid en plattform och 

uppmuntrar både interna och externa intressenter att engagera sig i samarbeten och 

hållbarhetsfrågor ännu mer. Författarna förklarar att hållbarhetsrapporteringen gör att 

företag blir mer uppmärksammade genom exempelvis utmärkelser eller ett positivare 

rykte och på så sätt kan ge en starkare positionering mot konkurrenter. Massa, Farneti och 

Scappini (2015) skriver dock att det finns en risk med hållbarhetsrapporter. Den risken 

ligger i att hållbarhetsrapportering görs i fel syfte. Författarna menar att rapporter kan 

missbrukas genom att den ställs upp enbart för att skapa legitimitet kring företaget och 

rent symboliskt skapa en bra bild utåt, snarare än att den används för att utveckla sin 

organisation och omvärld till att bli mer hållbar. 

 

Precis som tidigare nämnts så beskriver Smithers, Amarche och Joseph (2008) att 

närproducerade produkter skapar starkare ekonomi bland lokala samhällen och på så sätt 

gynnar både producenter och konsumenter. Författarna poängterar också att det bidrar till 

att kunderna får mer insikt i vad de handlar och vad de får i sig, helt enkelt fräschare och 

mer autentiskt mat. Det krävs dock mer än att bara producera och köpa lokal mat för att 

få ett fungerade system kring det. Viktiga frågor att ställa är hur effektiva lokala nätverk 
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skapas, hur de ska vara konstruerade och på vilket sätt de bäst fungerar. Marsden (2000) 

skriver att det inte finns något bestämt sätt för att få en sådan marknad att fungera. Olika 

marknader tar olika former och olika parametrar spelar in för att hitta en passande struktur 

för att den närproducerade marknaden ska fungera. En utmaning är exempelvis hur 

närproducerade produkter kan etablera sig om det redan finns en socialt accepterad, 

verksam och reglerad livsmedelsmarknad. 
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3 Tillvägagångssätt för att genomföra uppsatsen 
Kapitlet redogör vilka tillvägagångssätt vi tillämpat i uppsatsen. Vi motiverar våra val 

och hur de har utformat uppsatsen. Här presenteras forskningsansats, vilken typ av studie 

som genomförts, hur trovärdighet säkerställts, hur olika data samlats in, användande av 

sekundärkällor samt etiska hänsynstaganden.  

 

3.1 Abduktiv forskningsansats 

Den ansats vi använt är den Suddaby (2006) benämner abduktiv ansats. Författaren menar 

att ibland kan det vara så att studien har inslag av både deduktiv respektive induktiv 

ansats. Den abduktiva ansatsen kombinerar de fundamentala kriterierna för deduktiv och 

induktiv ansats.  Vilket innebär att nya mönster identifieras och utvecklar nya teorier. Vi 

började med att samla in teorier till vår teoretiska referensram för att skaffa oss en 

uppfattning om ämnet vi avser att forska i. Utefter de teorier vi har samlat in har vi 

utformat frågor till våra respondenter. Det här kan liknas vid vad Alvehus (2013) samt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) beskriver att en deduktiv ansats innebär. 

Författarna menar att vid en deduktiv ansats är första steget att hitta och iaktta teorier 

inom området, för att sedan samla in empiriskt material och väga delarna mot varandra. 

Efter att ha sammanställt empiriavsnittet har vi även gjort kompletteringar till vår 

teoretiska referensram, likt det Backman (2016) samt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016) skriver att en induktiv ansats innebär. Vid en induktiv ansats samlas först empiri 

in för att förstå problematiken och utifrån den kan sedan teorier utvecklas. Alvesson och 

Sköldberg (2017) fyller på med att det inte finns några tydliga riktlinjer eller referenser 

om hur mycket inslag av deduktion respektive induktion en abduktiv ansats bör innefatta. 

 

3.2 Forskningsdesign 
3.2.1 Kvalitativ studie 

Vi har valt att gå in på djupet för att förstå meningen i ämnet vi analyserat. Vi valde därför 

att utföra en kvalitativ forskningsstrategi, då vi ansåg det ge oss bäst förutsättningar att 

besvara vår problemformulering samt syfte. Vi är medvetna om att en kvantitativ studie 

hade gett oss fler svar men att det inte skulle ge oss en djupare förståelse i ämnet och 

valde därmed en kvalitativ forskningsstrategi. Hartman (2004) samt Backman (2016) 

förtydligar att en kvalitativ studie inte bygger på termer av mätbara storheter, exempelvis 

hur många eller mycket av någonting. Enligt Hartman (2004) har en kvalitativ studie 

fokus på innebörden av insamlad data och vilka karaktärsdrag den har. Det handlar om 

att förstå vilken syn människor har på sig själva samt omvärlden. Alvesson och Sköldberg 

(2017) skriver att det finns olika sätt att ta sig an en kvalitativ studie, exempelvis genom 

fältstudier eller intervjuer. Bell och Waters (2016) skriver att intervjuer ger en bra 

flexibilitet då det går att anpassa intervjun efter intervjuobjektet och på så sätt komma in 

djupare i respondentens tankar och värderingar. Med tanke på att vi är ute efter vad 

respondenterna har för preferenser och synsätt har vi valt att genomföra intervjuer med 

både lokala producenter men även återförsäljare av närproducerade produkter. Vi hoppas 
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på så sätt kunna gå in mer på djupet samt svara på uppsatsen problemformulering samt 

syfte.  

 

Yin (2013) förklarar att en studies betydelse ökar då dess resultat kan generaliseras till 

ytterligare situationer än det studerade. Författaren förklarar vidare att många forskare 

tänker fel vid kvalitativa studier och försöker generalisera sitt resultat till alla enheter i en 

population. Vid kvalitativa studier ska forskaren istället försöka komma upp med 

påståenden på en högre nivå för att sedan se om den insamlade empirin stöds av teorier 

inom området. Författaren fyller på med att det sedan är viktigt att forskaren påvisar hur 

den utvecklade teorin kan generaliseras till ytterligare situationer. Det Yin förklarar har 

vi haft i åtanke genom att inte försöka generalisera till en population utan istället beaktat 

olika synteser inom området vi har studerat. För att sedan testa dem mot insamlad empiri 

samt de teorier som ansågs relevanta. Våra teoretiska framsteg i slutsatsen har vi försökt 

att framställa så att de går att applicera i andra situationer än just det uppsatsen avser att 

studera. Vi har valt att göra ljudinspelningar i våra intervjuer för att inte missa någon 

viktig fakta eller detalj. Vilket går i linje med det Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

skriver, att intervjuer genom samtal bör spelas in eller antecknas, då det är otroligt svårt 

att bara komma ihåg det som sägs. Vi valde också att transkribera alla intervjuer då det 

ansågs vara till hjälp för att lyfta fram den mest väsentliga informationen i empirin. 

Alvehus (2013) förklarar att transkribering av intervjuer är att föredra, oavsett om den 

spelats in eller inte. Bryman och Bell (2013) fyller in med att transkriberingar ger fördelar 

genom bevarande av respondenternas svar ordagrant. 

 

3.2.2 Semi-strukturerade intervjuer 

I vår studie har vi täckt in flera olika områden och gått in på djupet i det uppsatsen syftar 

till. Casell och Symon (2004) menar på att kvalitativa studier i form av intervjuer, borde 

utföras med en mindre grad av struktur, det går i linje med det Eliasson (2013) benämner 

som semi-strukturerad intervju. Eliasson (2013) beskriver att en semi-strukturerad 

intervju innebär en lägre grad av strukturer. Forskaren bör ha fler frågor i frågeformuläret 

än vid exempelvis en ostrukturerad intervju, just för att kunna täcka in fler områden. Vi 

valde därmed att ha ett större antal öppna frågor, just för att få ut mer information från 

våra respondenter. Enligt Alvehus (2013) har respondenten vid intervjutillfället en 

starkare inverkan att påverka innehållet i intervjun. Cassel och Symon (2004) samt Dalen 

(2015) förklarar att intervjuguider bör sammanställas vid semi-strukturerade intervjuer. 

Dalen (2015) menar att intervjuguider är en sammanställning över teman vilka ska 

beröras och att de upprättas för att säkra att frågorna forskaren ställer är relevanta för 

undersökningens syfte. Merriam och Tisdell (2016) fyller in och beskriver hur en 

intervjuguide bör upprättas. De skriver att semi-strukturerade intervjuer bör innehålla 

några specifika frågor forskaren vill få reda på men även öppna frågor där respondenten 

kan svara mer fritt. Vi valde att sammanställa en operationalisering med stark koppling 

till uppsatsens problemformulering, syfte samt teoretiska referensram, se bilaga A och B. 

Det gjordes för att säkerställa insamling av relevant information.  
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När intervjuerna genomfördes utgick vi från att ställa frågorna i samma ordning hela tiden 

men vid några intervjuer föll sig ordningen på frågorna lite annorlunda beroende på de 

svar vi fick, detta för att det skulle bli ett bra flyt i intervjun. Vi valde även att ställa många 

följdfrågor för att skapa oss en djupare förståelse kring ämnet samt säkerställa att vi 

förstått respondenternas svar. Casell och Symon (2004) menar på att frågorna ska ställas 

på samma sätt till alla respondenter. Dalen (2015) menar i annan mening att intervjuaren 

innehar en viss typ av frihet i den ordningen frågorna till respondenten ställs. Vidare 

förklarar Bell och Waters (2016) samt Dalen (2015) att intervjuaren har möjlighet att 

ställa följdfrågor vid semi-strukturerade intervjuer vilka går in mer på djupet. Merriam 

och Tisdell (2016) beskriver att forskare kan säkerställa värdefulla följdfrågor genom 

upprättande av en lista med områden eller problem där svar önskas. Casell och Symon 

(2004) beskriver vidare att forskaren bör göra det för att få ut tillräckligt med information 

och detaljer från respondenterna.  

 

Vi har under intervjuernas gång utvecklat intervjuguiden genom att exempelvis lägga till 

eller formulera om någon fråga. Då det under uppsatsens gång upptäckts saknade aspekter 

eller frågor vilka varit svåra att förstå. Corbin och Strauss (2008) förklarar just det här 

fenomenet. Författarna menar på att det är först under intervjuernas gång betydelsefulla 

intervjufrågor kommer fram, därmed är det väldigt svårt att ha kvar samma frågor under 

hela studiens gång. Casell och Symon (2004) fyller in med att utvecklingen av 

intervjuguiden inte behöver vara fastställd till den första intervjun utan kan utvecklas allt 

eftersom. Olika aspekter författarna lyfter fram är att formulera om, ta bort eller ändra på 

de frågor där ingen nyttig respons genereras. Vår intervjuguide är framställt genom 

operationaliseringen, se Bilaga A och B.  

 

3.3 Hur datainsamling har skett  
3.3.1 Användning av strategiskt urval 

Vi har medvetet påverkat urvalsprocessen och sökt utvalda företag för att kunna få 

djupgående svar från producenter samt återförsäljare till närproducerade produkter. Det 

här sättet att genomföra sitt urval på benämner Alvehus (2013) strategiskt urval. 

Strategiskt urval innebär att de utvalda respondenterna har lämpade erfarenheter för att 

kunna svara på de frågor forskaren söker svar på. Denscombe (2016) beskriver även icke-

sannolikhetsurval, urvalet innebär att respondenter inte väljs ut slumpmässigt, utan de 

väljs utifrån den expertis och erfarenheter de besitter. Författaren beskriver att den här 

typen av urval är lämpligt när det efterfrågas svar inom specifika områden, vilket vi i vårt 

fall gör. Alvehus (2013) förklarar att företagen urvalet består av bör vara homogena. 

Jämförelsen mellan respondenternas svar blir då enklare att förstå men poängterar att 

svaren angående fenomenet kan bli för smalt. Vi har valt att intervjua företag som både 

producerar och säljer närproducerade produkter. Det gjordes för att ta del av deras 

specialiserade kunskap inom området, för att på så sätt gynna vår uppsats. Vi hade till en 

början en begränsad kunskap om närproducerande företag. Vi valde därmed att söka 

information på internet samt föra en dialog med vår handledare för att skapa oss en 

förståelse kring företag vi ansåg vara aktuella. Vi valde därefter att kontakta mindre 



 

 

 

18 

närproducerande företag så de inte skulle falla in under reglerna för att vara tvungna att 

upprätta en hållbarhetsrapport. Angående återförsäljarna till de närproducerande 

produkterna hade vi bättre insikt i aktuella företag, vi valde även här att söka information 

om de aktuella företagen på internet. Det ledde oss fram till de företag vi sedan 

kontaktade. Det var viktigt för oss att få kontakt med personer vilka har stor insikt i 

verksamheten samt på ett eller annat sätt har ett betydande ansvarsområde kopplat till den 

typen av produkter studien hänför sig till. De företag vi intervjuat är: 

 

Tabell 3.1: Presentation av respondenter. 

 
 

3.3.2 Val av kontrollvariabler 

För att säkerställa att ett lämpligt urval gjorts, har kontrollvariabler ställts upp. Bryman 

och Bell (2017) förklarar att kontrollvariablerna fyller en viktig roll. Syftet med 

användningen av kontrollvariabler är att undersöka om urvalet kan generaliseras till andra 

situationer. Vi valde att använda kontrollvariabler då en kvalitativ studie utförts. Vi är 

medvetna om att pålitligheten oftast blir lidande i sådana typer av studier därför har vi 

haft förhoppningar om att kunna stärka den med hjälp av kontrollvariablerna. Vi valde att 

ha olika kontrollvariabler för de två olika områdena uppsatsen berör. De kontrollvariabler 

vi har valt att ställa upp för de närproducerande företagen är position, 

livsmedelsprodukter, egenproducerade produkter, egenförsäljning samt att de inte 

uppfyller kraven för att vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport. Det har även 

ställts upp kontrollvariabler för återförsäljarna av de närproducerande företagen. De 

kontrollvariabler vi har valt att ha är position, livsmedelsbranschen samt att de ska sälja 

produkter från lokala leverantörer.  

 

3.3.3 Hur vi genomförde våra intervjuer  

Trost (2010) förklarar att det finns många olika råd om hur intervjuer bör genomföras 

men tillägger att många av råden ibland är onödiga då de oftast antas självklara för 

forskare. Vid planeringen av intervjuerna tog vi hänsyn till relevanta aspekter, exempelvis 

vart och hur intervjuerna skulle genomföras men också om huruvida båda skulle 

medverka. En strävan var att enbart göra fysiska intervjuer, någonting vi märkte inte 

skulle bli möjligt, eftersom vi strävade efter att hålla intervjuer med den eller dem 

personerna med störst insikt i ämnet. Vi valde därmed att genomföra vissa 

telefonintervjuer samt en mailintervju, då det ansågs vara bättre att intervjua de personer 
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med störst insikt i ämnet över telefon samt mail, än genomföra en fysisk intervjuer med 

personer med mindre insikt. 

 

Innan varje intervju informerades respondenterna om uppsatsens syfte samt vilka 

områden den berör. Frågorna skickades inte ut på förhand. Vi är medvetna om att viss 

information kanske inte nått till oss på grund av detta men valde att inte skicka frågorna 

för att minimera risken för krypterade svar där hela sanningen inte framkommer. De 

frågor vi ställde skiljde sig åt beroende på om det var producenter eller återförsäljare. För 

att fånga aspekter respondenterna själva inte nämnde användes stödord. Vi valde att vid 

de fysiska intervjuerna låta respondenterna välja vart intervjuerna skulle äga rum, för att 

de skulle kunna välja en plats där de känner sig trygga. Det ledde till att samtliga fysiska 

intervjuer ägt rum i angränsning till företagens verksamhet. Vilket går i linje med det 

Trost (2010) anser, att platsen för intervjun är en viktig del. Författaren fyller på med att 

respondenter oftast är mer avslappnade och trygga i miljöer där de känner sig hemma och 

därmed bör forskaren vara beredd på att göra intervjun där respondenten bedriver 

verksamhet. Gällande telefonintervjuerna ansågs den viktigaste aspekten vara tystnad. 

Därmed valdes en tyst lokalisering för att inte störningsmoment skulle uppstå.  

 

Vi valde att båda två skulle medverka vid samtliga intervjuer. Det går i linje med det Trost 

(2010) poängterar. Trost (2010) skriver att en van intervjuare oftast klarar av att 

genomföra en intervju på egen hand men ovana intervjuare bör vara minst två stycken. 

Innan våra intervjuer utsågs en ledare samt ett biträde. En sådan uppdelning valdes för att 

respondenterna tydligt skulle förstå att den ena var huvudintervjuare och ställde de 

viktigaste frågorna, medan den andra kunde flika in med eventuella följdfrågor. 

 

3.4 Hermeneutistiskt synsätt i uppsatsen 

Genom personliga intervjuer har vi försökt skapa förståelse kring individers uppfattningar 

och hur de tolkar sin situation för att få en djupare förståelse inom ämnet. Det här kan 

liknas med det Alvesson och Sköldberg (2017) skriver att ett hermeneutistiskt synsätt 

utgår från, tolkning och förståelse. Bryman och Bell (2017) förtydligar det med att 

forskaren ska försöka sätta sig in i och förstå en företeelse utifrån det synsätt skaparen av 

texten eller verket hade. Vidare beskriver Johansson (2011) att det krävs inlevelse och 

empati från forskarnas sida för att sätta sig in i andra individers position eller sits. Vi har 

hela tiden reflekterat över delar och helheten för att skaffa oss bästa möjliga bild av det 

vi undersökt. Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att delar förstås bäst när de sätts 

ihop med en helhet och helheten består i motsatt riktning av olika delar. Således så går 

arbetssättet till på följande sätt, forskaren börjar titta på en del, för att sedan sätta in den i 

en helhet och på så vis få en bättre förståelse för den studerade delen. Genom den här 

typen av arbetssätt, att varva delar och helheten så ökar förståelsen.  

 

Johansson (2011) poängterar aspekten förförståelse. Begreppet förförståelse innefattar 

dels att forskaren har ett par antaganden, medvetna eller icke medvetna, om vissa 

företeelser men också att forskaren skapar sig någon form av grundkunskap inom 
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området. Alvesson och Sköldberg (2017) tar upp att en sådan förtolkning hjälper till att 

förstå detaljer. Det avslöjar det dolda och hjälper till att styrka eller revidera den 

förtolkning forskaren haft. Vi har skaffat grundkunskaper om ämnena studien berör, 

vilket har hjälpt oss välja relevanta teorier. Vi valde det här tillvägagångssättet för att på 

ett enklare och bättre sätt kunna förstå de teorier vi fördjupat oss i. Vår förförståelse har 

även hjälpt oss angående vilka företag vi valt att vända oss till.  

 

3.5 Hur vi arbetat för en hög trovärdighet  
Vid forskning vill forskaren att trovärdigheten ska vara då hög det går och behöver 

därmed se på det utifrån olika synvinklar (Patel & Davidson, 2011). Vid en kvalitativ 

undersökning bör forskaren utgå från fyra områden för att kunna nå en trovärdig studie 

och därmed en hög kvalité. De fyra områdena är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). 

 

Likt Bryman och Bell (2017) skriver så har vi utgått från de fyra olika områdena då vi 

genomfört vår kvalitativa undersökning. Vi har valt att göra det för att få en hög 

trovärdighet i uppsatsens samtliga delar. Vi har därför starkt försökt koppla till insamlad 

empiri när vi dragit våra slutsatser och med noggrannhet försökt beskriva hur 

tillvägagångssättet varit efter, under men även innan intervjuerna. I det sammanställda 

empirikapitlet har vi haft avsikten att framföra tämligen omfattande svar så att uppsatsens 

läsare själva ska kunna skapa sig en egen bild av tillförlitligheten. Vi har valt göra på det 

här sättet för att genom hela uppsatsens gång försöka hålla en hög tillförlitlighet. Vårt 

resonemang går i linje med det Bryman och Bell (2017) menar på, att händelser forskaren 

haft under undersökningen ska ha stark koppling till slutsatser vilka framkommit i 

samband med genomförda intervjuer. Svensson och Starrin (1996) tillägger att vid 

bedömning av tillförlitligheten så måste det vägas in hur väl forskaren redogör för hur 

arbetssättet varit. Ett problem Svensson och Starrin (1996) lyfter fram är att respondenter 

kan svara på ett sätt de tror att intervjuaren vill och kan därmed reducera tillförlitligheten 

i studien. Vi har med det här i åtanke försökt ha en avslappnad intervju på ett ställe där 

respondenterna känner sig bekväma för att förhoppningsvis fått respondenterna att känna 

sig lugna och säga vad de tycker utan att bli påverkade av miljön runt omkring dem.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver överförbarhet genom att de resultat forskaren kommit 

fram till kan innebära allmänna slutsatser och appliceras i andra sammanhang. Författarna 

poängterar också att överförbarheten kan bli lidande vid kvalitativa studier. De menar på 

att kvalitativa studier baseras till stor del på datainsamling och grundar sig på ett visst 

urval av respondenter utifrån exempelvis erfarenheter eller egenskaper. Det kan därför bli 

svårt att generalisera det resultat forskaren kommit fram till. Likt tidigare nämnt har vi på 

grund av genomförandet av en kvalitativ studie inte försökt generalisera vårt resultat till 

en hel population. Vi har istället försökt testa förhållanden mellan vår teoretiska 

referensram och insamlad empiri. Vi har varit väl medvetna om utmaningarna i att 

generalisera vårt resultat men genom noggrann motivering till valda intervjuobjekt samt 

kontrollvariabler, anser vi att överförbarheten stärkts. 
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Pålitlighet för en studie syftar till hur väl andra forskare kan återskapa studien med samma 

resultat. Vid intervjuer kan det vara svårt att replikera studien och komma fram till samma 

resultat. Det beror på att forskare inte kan säkerställa att resultatet blir detsamma vid nya 

studier, då den sociala miljön är i ständig förändring (Patel & Davidson, 2011). Bryman 

och Bell (2017) menar på att det finns svårigheter för andra forskare med kontrollering 

och säkerhetsställning om studien är utförd på ett korrekt sätt och därmed komma fram 

till samma slutsatser tidigare forskning visat. Vi är väl medvetna om att pålitligheten kan 

bli lidande vid kvalitativa intervjuer. Vi har därför i uppsatsen försökt vara väldigt tydliga 

med vad vi gjort och motiverat olika beslut som tagits, just för att försöka hålla högsta 

möjliga pålitlighet genom uppsatsen.  

 

Med konfirmering eller bekräftelse menas att det forskarna har skrivit ska vara objektivt 

och deras egna värderingar ska inte avspeglas genom studiens gång. Då egna värderingar 

läggs in kan samma data till fler än en forskare få olika innebörd och deras slutsatser kan 

skiljas åt (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vi har försökt stärka konfirmeringen och 

bekräftelsen genom att vi tillsammans försökt skapa oss en gemensam och objektiv 

tolkning av insamlad data. Vi har även tillsammans gått igenom alla delar och diskuterat 

hur olika saker bör tolkas för att stärka uppsatsens objektivitet.  

 

3.6 Användande av sekundärkällor 
Information som skapats och samlats in till tidigare syften, vilken hänför sig till 

andrahandskällor brukar benämnas sekundärkällor (Jacobsen, 2002; Alvehus, 2013). De 

sekundärkällor vi använt är från vetenskapliga artiklar, litteratur, rapporter samt 

internetsidor. De vetenskapliga artiklarna vi tillämpat i uppsatsen är hämtade från 

databaserna OneSearch samt Google Scholar. En del av den litteratur som använts har vi 

själva haft sedan tidigare, resterande har lånats från Linnéuniversitetets bibliotek. Vid val 

av våra sekundärkällor försökte vi använda oss av de senast uppdaterade studierna men 

har medvetet valt att lyfta in äldre källor också för att visa en historisk sida av områden 

uppsatsen berör. Vi valde att inkludera många olika författare för på så sätt stärka 

argumentationen men också visa på skillnader mellan vad olika författarna beskriver. Vi 

har även i största möjliga mån försökt undvika internetsidor, just för det är svårt att veta 

dess trovärdighet. I vår teoretiska referensram har vi använt organisationer vilka ger ut 

standarder kring hållbarhetsarbete. Standarderna anses inte vara vetenskapliga men 

eftersom det är myndigheter vilka ger ut riktlinjer om hur företagare bör gå tillväga så 

ansåg vi det vara av stor betydelse att inkludera.  

 

3.7 Hur vi analyserade och presenterade empirin 

Vi har redan från början försökt se till så vi fått fram väsentlig och bra information från 

våra respondenter. Dels genom att sammanställa en operationalisering men också tänka 

på vilka följdfrågor vi ställde. Det här gjordes för att säkerhetsställa så inte onödig 

information skulle samlas in. Vårt sätt att tänka går i linje med det Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver. Författarna förklarar att forskaren hanterar lägen då den drunknar i 



 

 

 

22 

information genom att inte hamna i sådana situationer från början. Alvehus (2013) 

förklarar vad forskaren bör göra med den insamlade empirin, nämligen att sortera, 

reducera och argumentera. När empiri hade samlat in valde vi att först transkribera våra 

inspelningar och sedan läsa igenom dem flertalet gånger för att skapa oss en bra bild av 

informationen. Under tiden vi läste igenom transkriberingarna försökte vi fundera på vad 

företagen verkligen menar. Vi valde att dela in respondenternas svar i olika kategorier, 

vilket Alvehus (2013) benämner tematisering. Alvehus (2013) förtydligar tematisering 

med att det är ett första steg och kan ske med olika grad av systematik. Tidigare nämnda 

författare menar också på att forskarens förförståelse och intresse är av vikt. Vi kan se 

likheter med det Alvehus (2013) skriver och det vi själva upplevde. Vi märkte av det här 

fenomenet och det påverkade hur den insamlade empirin bearbetades. Likt tidigare nämnt 

valde vi även att reducera den insamlade informationen för att kunna lyfta fram de 

väsentliga delarna för vår uppsats. Det blev i och med det att vi satte oss djupare in i vissa 

delar medan andra delar valde vi att se med en mer övergripande blick. Nylén (2005) 

poängterar dock att forskare inte bör banta ner informationen för mycket då det kan leda 

till att motsägelser kan missas, vilka brukar vara väldigt teoretiskt intressanta. Alvehus 

(2013) förklarar att det sista steget handlar om analysen och den bör ses som en stor del 

av argumentationen för det uppsatsen avser att studera.  

 

3.8 Våra etiska hänsynstaganden 
Den etiska kritiken i en uppsats är väldigt viktig och forskaren bör ha det i åtanke hela 

tiden (Alvehus, 2013). För att forskningen ska utföras på ett etiskt sätt ska forskaren 

arbeta mot att vara pålitlig i största möjliga mån (Merriam, 2009). Vi har under hela 

uppsatsens gång försökt vara etiska i vårt arbetssätt och genom att ständigt ha det i åtanke 

så hoppas vi det syns. Svensson och Starrin (1996) beskriver att det viktigaste när 

forskning genomförs är att ingen person får komma till skada. Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar vidare att forskaren måste ha förståelse kring etiska problem som kan 

uppkomma samt att vara förberedd på dess konsekvenser från valen forskaren tar. Vi har 

hela tiden försökt ha etiska problem i åtanke och hur vi i så fall skulle bemötta dem. Vi 

kände att störst möjlighet för etiska dilemman var i samband med våra intervjuer, 

någonting Kvale och Brinkmann (2014) håller med om. Kvale och Brinkmann (2014) tar 

därför upp tre stycken olika krav forskare borde ta hänsyn till.  

 

Det första kravet handlar om information och innebär att de personer som är delaktiga i 

studien ska bli informerade om exempelvis uppsatsens syfte samt olika moment (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vi har under våra intervjuer varit väldigt noga med att förklara vad 

uppsatsens syfte är och respondenternas roll för genomförandet av uppsatsen. Bryman 

och Bell (2013) samt Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det andra kravet handlar 

om samtycke. Författarna förklarar att det exempelvis kan handla om att forskare inte ska 

tvinga någon till deltagande utan behöver dess samtycke. Vi valde att inte ligga på 

respondenterna och tvinga dem till deltagande utan var väldigt öppna med att det var 

frivilligt. Vi förklarade att om det var någon fråga de inte vill svara på så behövde de inte 

det. Svensson och Starrin (1996) förklarar det sista kravet, konfidentialitetskravet, det 
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handlar om den information respondenterna delar med sig av ska handskas med hög 

sekretess. Vi har noggrant poängterat till respondenterna att de får vara anonyma om så 

önskas. Vi har också frågat om något de förklarat inte får tas med i uppsatsen. Några av 

respondenterna har meddelat att de gärna ville läsa vad vi skriver om dem innan vi 

publicerar deras namn i vårt slutgiltiga arbete. Det här är något vi haft stor respekt för och 

därmed skickat ut sammanställningen av framställd empiri till respondenterna. Vi har 

även utgått från att inte försöka vinkla varken teori eller empiri för att på så sätt påverka 

utfallet av uppsatsen. 
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4 Produktion och handel med närproducerade produkter i 
praktiken 
I det här kapitlet förmedlar vi bilden av hur företag arbetar med hållbarhetsarbete och 

närproducerade produkter utifrån två perspektiv, både producenter och återförsäljares. 

Först presenteras hur respondenterna dokumenterar och förmedlar sitt arbete, sedan 

presenteras respondenternas syn och arbetssätt gällande närproducerade produkter.  

 

4.1 Hållbarhetsarbete i närproducerande företagen 
4.1.1 Dokumentation i verksamheten 

Samtliga av våra respondenter arbetar med någon form av dokumentation eller 

redovisning. Karin Lundqvist på Voxtorpsgården säger att bönder i dagens läge måste 

dokumentera stora delar av sitt arbete, vilket bidrar till att de definitivt arbetar med det. 

Någonting som bidrar till att så pass mycket dokumentation krävs är på grund av 

företagets KRAV-certifiering. Lundqvist beskriver att när företag är anslutna till KRAV, 

måste de kunna visa varifrån allting kommer, exempelvis insatsvaror. Därav används 

dokumentationen och redovisningen i synnerhet till KRAV-redovisningen men att de 

även gör det för sin egen skull. Anledning är för att se så de hanterar saker på ett hållbart 

sätt och för att kunna göra ekonomisk uppföljning på sitt arbete. Mats Karlsson och Lena 

Karlsson på Lenas Gårdsbutik säger att deras gård också arbetar med dokumentering av 

det dagliga arbetet. De beskriver att de håller på med en omställning på gården för att bli 

KRAV-certifierade. De tillägger dock att de redan arbetat i stor utsträckning med 

ekologiska produkter men att omställningen medför ändringar i arbetssättet. De anser att 

dokumenteringen hjälper dem att hålla koll på exempelvis när de sår, vad de sår, vilken 

sort och hur mycket av allting. Även här kommer den ekonomiska aspekten in, det hjälper 

dem göra ekonomisk uppföljning på sitt arbete men i synnerhet handlar det om 

dokumentation kring själva jordbruksarbetet. Daniel Lund på Rössbo Övra Gårdsmejeri 

samt Caroline Landtmanson på Norrgärdets Natur & Lamm fyller också på med att de 

dokumenterar sitt arbete. Landtmanson berättar att de är med i något kallat fårpengen, det 

innebär att fårägare kan söka ersättning för extra djuromsorg. För att bli godkända till 

fårpengen så måste de dokumentera och redovisa hur lammproduktionen går till. 

 

Ingeli Ivansson och Örjan Ivansson på Rugstorps Lantgård berättar att de för 

dokumentation på olika delar i sitt arbete, främst genom olika journaler och datorprogram. 

Dels handlar dokumentationen om att kunna säkerställa och följa upp så djuren samt 

gården i övrigt sköts på ett bra sätt men också för planering av exempelvis inköp och 

lagerhållning. Respondenterna belyser att en stor del av dokumentationen handlar om 

behandlingen av konstgödsel. Det behövs köpas in redan på hösten året innan det ska 

användas då priserna oftast är lägst. Det gäller att ha koll på hur stora kvantiteter de ska 

köpa in, eftersom köper de in tio ton för mycket tvingas de ligga ute med väldigt stora 

summor pengar. De tillägger att det blir dyrt att köpa in en andra omgång om gården köpt 

för lite vid första tillfället. Lund beskriver att de inte använder lika detaljerad eller tydlig 

dokumentation som de övriga respondenterna vad gäller exempelvis vilka insatsvaror 
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gården använder. För dem handlar det mer om dokumentation av det övergripande 

arbetet, de noterar om något särskilt har inträffat. De använder också dokumentationen 

för utvärderingar av sitt arbete, både bra saker och saker med förbättringspotential. 

 

4.1.2 Sammanställning av verksamhetens arbete 

I dagsläget gör ingen av våra respondenter någon sammanställning eller rapport gällande 

de närproducerade produkterna. Även om Lundqvist och Landtmanson berättar att det 

inte är någonting de arbetar med i dagsläget, så ser de en nytta med att göra det. Lundqvist 

förklarar att det eventuellt hade varit önskvärt med sammanställning av någon form av 

rapport, för att ge kunder och övriga intressenter en bättre helhetsbild av verksamheten. 

Respondenten menar att många inte har full förståelse för hur en gård bedrivs, gällande 

hur mat produceras eller odlas. Ett exempel Lundqvist nämner är korven de säljer, den är 

något dyrare än korv kunder köper i vanliga livsmedelsbutiker och det är något många 

kunder reagerar över eller inte förstår varför. Genom en rapport hade de kunnat förmedla 

vilka fina ekologiska kryddor de stoppar i korven för att få den fina smaken, ett budskap 

som annars kan vara lite knepigt att förmedla. Landtmanson anser att en rapport inte 

primärt hade intresserat företagets kunder, då de inte orkar läsa en hel rapport. Däremot 

att det hade kunnat vara ett bra verktyg för dem själva vid exempelvis utförande och 

uppföljning av förbättringsarbeten eller annat hållbarhetsarbete. Respondenten vill inte 

gå in för detaljerat på exakt vad rapporten hade kunnat användas till då det är något 

respondenten anser vara en konkurrensfördel. Respondenten säger dock att det även 

handlar om hur de skulle kunna förmedla sitt arbete till kunder på ett bra sätt. I. Ivansson 

och Ö. Ivansson säger att de ser nytta med framställning av en rapport kring deras arbete, 

för att öka förståelsen bland deras kunder. Dock ställer de sig tveksamma till om kunderna 

verkligen är intresserade av att läsa sig till kunskap om djuren och gården. 

Respondenterna menar att den förståelsen kan förmedlas på ett effektivare sätt genom att 

ge möjlighet till kunderna att fysiskt utforska gården och med egna ögon.  

  

M. Karlsson och L. Karlsson säger att de i dagsläget inte anser det vara värt att göra någon 

rapport på sitt arbete. Arbetet det skulle kräva kan istället fördelas på andra saker, då de 

håller på att lägga om vissa arbetsrutiner. Däremot ser de en större nytta att göra en rapport 

när de fått sitt KRAV-certifikat. En rapport hade kunnat hjälpa dem att förmedla sitt 

arbete till intressenter. Precis som Lundqvist nämnde så poängterar M. Karlsson och L. 

Karlsson att det blir ett bra tillfälle för företaget att ge en insyn till kunder och andra 

intressenter, angående exempelvis hur företaget arbetar och kvalitetssäkrar sitt arbete. 

Utöver aspekten att kunna ge sina intressenter en djupare förståelse kring verksamheten 

ser de även en rapports konkurrenskraft gällande marknadsföring. Att kunna förmedla ut 

en rapport hade ingett förtroende och visat på seriositet. Lund är dock av en annan åsikt 

gällande hållbarhetsrapportering. Respondenten menar att kunder överlag är 

ointresserade om hur arbetet på gården går till eller vilka insatsvaror de använder för 

framställning av sina produkter. Därav finnes ingen nytta med att sammanställa en 

rapport, då det bara skulle krävas onödig tid och resurser. 
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4.2 Hållbarhetsarbete för återförsäljarna 
4.2.1 Dokumentation av närproducerade produkter 

Samtliga av våra respondenter säger att de dokumenterar eller redovisar arbetet med de 

närproducerade produkterna och det samarbete de har med närproducerande företag. 

Respondenterna berättar att arbetet sker löpande, med något större fokus kring våren då 

det handlar om att planera inför den bästa försäljningsperioden, sommaren. Leif Jonsson 

på Stora Coop Kalmar säger att de tillämpar samma arbetssätt vad gäller dokumentation 

för närproducerade produkter som andra produkter. De använder dokumentationen till att 

göra uppföljningar för att de krav företaget ställer följs och för att få in produkter i de 

varugrupper de önskar. Respondent A på City Gross berättar att de använder 

dokumentation på samma sätt som Jonsson beskriver men dokumentationens roll främst 

handlar om att de ska kunna göra uppföljningar och utvärderingar centralt. Anders Eklöf 

på ICA Kvantum Färjestaden samt Thomas Jackson och Mathias Elmerstig på ICA Maxi 

Kalmar är inne på samma spår gällande dokumentationen. Respondenterna berättar att 

deras butiker har satt upp målet att de ska ha närproducerade produkter i varje 

produktkategori där det går. Det innebär att där har dokumentationen en viktig roll för att 

se så det uppnås. Samtidigt berättar de att dokumentationen är ett sätt företaget kan 

säkerställa och kontinuerligt följa upp så att de närproducerade produkterna uppfyller 

kraven företaget har på deras leverantörer.  

 

Jackson och Elmerstig berättar om ett koncept kallat Redig Mat. Konceptet innebär ett 

samarbete mellan elva olika Maxibutiker i Kalmar, Öland och Blekinge. Inom Redig Mat 

ska huvudråvaran komma från något av de tre landskapen. För konceptet har varje enskild 

maxibutik ett eget ansvar, att dokumentera och se till så allt följs enligt överenskommelse. 

Eklöfs butik ställer kravet på sina leverantörer att de ska ha ett så kallat 

egenkontrollprogram, kravet innebär att företaget ska leverera produkter i godkända 

förpackningar. Märker butiken att kraven inte uppfylls, eller att de inte kan redovisa så 

kraven uppfylls, plockas produkten ut ur sortimentet. Eklöf poängterar att det är helheten 

de är ute efter när det kommer till dokumentationen. Både de själva och leverantörerna 

ska kunna säkerställa en hög livsmedelsäkerheten i hela kedjan, från första produktion till 

sista konsument, det är redovisningens viktigaste roll. Jackson och Elmerstig berättar att 

de har tillsammans med andra Maxi butiker i sydost börjat köra ett testprogram när nytt 

sortiment ska in i butiken. Då väljer de ut två till tre butiker i regionen för att testa det nya 

sortimentet. Sedan görs kontinuerlig dokumentation och uppföljning för att utvärdera bra 

och dåliga sidor. Efter en tidsperiod så samlas sedan Maxibutiker inom Redig Mat och 

går igenom exempelvis om de tror på konceptet och om det är värt att ta in till samtliga 

butiker. Jonas Klasson på City Gross Manstorp berättar att dagens tillvaro kräver väldigt 

mycket dokumentation på olika sätt. Respondenten ser både för och nackdelar med det. 

Det är bra för både butiken och huvudkontoret kan säkerställa och göra uppföljningar 

gällande samarbetet med lokala leverantörer. Samtidigt stjäl det tid från verksamheten 

som hade kunnat prioriteras till annat. Dock poängterar respondenten att fördelarna väger 

tyngre än nackdelarna med att dokumentera arbetet med lokala leverantörer.  

 



 

 

 

27 

4.2.2 Kriterier för samarbeten med närproducerande företag 

Hållbarhetsrapport från närproducerande företag är ingenting våra respondenter tittar 

specifikt efter. Däremot beskriver respondenterna att de har ett tydligt arbetssätt när det 

beslutas om vilka närproducerande leverantörer de ska samarbeta med. Jonsson berättar 

att företagen de samarbetar med måste ha en stark ekonomi i sitt företag, främst för att de 

ska kunna ha en kontinuitet i sina leveranser. Jonsson berättar att de också väger in 

transportmöjligheterna, det ska smidigt gå att leverera mellan producerande företag och 

Coop. Processen för att starta ett samarbete innefattar att företagen behöver fylla i ett 

formulär på deras hemsida där de ställer diverse olika krav. Det här går sedan vidare till 

Växjö vilka ger det slutliga godkännandet på samarbetet. Även Eklöf samt Jackson och 

Elmerstig berättar att de använder ett system där lokala företag som är intresserade av ett 

samarbete får fylla i ett formulär. Utifrån formuläret hjälper de företagen att bli godkända 

till ett samarbete. Precis likt övriga respondenter så menar Respondent A samt Klasson 

att de har olika typer av kontroller för att samarbete med lokala leverantörer ska ingås. 

Här är det dock så att upphandlingar och avtal sker centralt men deras egna butiker har 

en viktig roll i att beskriva kundernas önskemål och därigenom påverka vilka leverantörer 

det bör ingås ett samarbete med. Med förutsättning att leverantörerna kan leva upp till de 

krav kedjan ställer. Klasson tillägger dock att en viktig aspekt för dem när de 

rekommenderar lokala leverantörer till huvudkontoret är att det ska vara ekonomiskt 

försvarbart samt så det finns smidiga och miljövänliga transportmöjligheter.  

 

Jackson och Elmerstig berättar att inom Redig Mat har de ett samarbete med 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), där LRF har hand om det största arbetet för att 

bestämma och godkänna leverantörer till Redig Mat. Eklöf säger att för ett samarbete med 

en leverantör ska ingås, måste deras typer av produkter bidra till en bra mångfald i 

butiken. Leverantören måste själv kunna marknadsföra och profilera de produkter de har, 

butiken blir istället en marknadsplats där de närproducerade produkterna kan exponeras 

och säljas i en större mängd än om försäljningen bara hade skett från leverantören själv. 

Det innebär att leverantörerna inte bara har i uppgift att se till så produkterna produceras, 

de måste också arbeta för att ha en egen marknad genom exempelvis synas på olika 

marknader och mässor och på så sätt göra sina produkter igenkända. Jackson och 

Elmerstig berättar att en av de viktigaste sakerna de tittar på är spårbarheten i produkten. 

Det innebär likt tidigare nämnt att huvudråvaran ska kunna säkerställas så den är från 

någon av de tre regionerna. Likt det Respondent A var inne på gällande kunders 

efterfrågan och önskemål berättar både Eklöf samt Jackson och Elmerstig vikten av att 

kunderna ska känna igen produkterna. Folk ska gärna känna igen produkten sedan tidigare 

eller i alla fall veta varifrån produkten kommer, för att få ett samspel så det kan gynna 

både leverantören och butiken. 

 

4.3 Betydelsen av närproducerat för producenterna 
4.3.1 Definition av begreppet närproducerat 

Någonting samtliga respondenter upplever är en större miljömedvetenhet bland kunder 

och att närproducerade produkter är någonting allt fler intresserar sig av. Dock har våra 
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respondenter olika tolkningar på vad begreppet närproducerat har för innebörd. 

Någonting samtliga respondenter är överens om är att närproducerat borde konsumeras 

nära produktionsstället. Lund poängterar att det är svårt att försöka definiera ett avstånd 

till någon form av gräns för vad närproducerat ska vara. Det spelar även in vilken typ av 

produkt det gäller. Några typer av produkter kan ses närproducerade så länge det är inom 

Sverige men exempelvis mjölk bör vara inom landskapet. Rent generellt menar Lund att 

närproducerat bör klassas regionvis, exempelvis det respondenten gör i Nybro är 

fortfarande närproducerat i Borgholm och Växjö men inte i Malmö. Lundkvist samt I. 

Ivansson och Ö. Ivansson fyller i med att det mesta som används för att bedriva gården 

bör vara producerat på gården eller vid närliggande gårdar för att få benämnas 

närproducerat. 

 

4.3.2 Gynnar det som är nära 

M. Karlsson och L. Karlsson berättar att deras arbete ska gynna både dem själva och 

miljön runt omkring dem. Folk ska kunna köpa färska produkter direkt i deras butik. De 

berättar hur deras verksamhet skapar arbete till bygden. Varje sommarsäsong har de sex 

ungdomar arbetande på gården och butiken. De har märkt att handlaren i samhället drar 

nytta av deras verksamhet. Först handlar kunder fräscha och intressanta produkter i deras 

butik och sedan köper de kompletterande saker hos den lokala handlaren istället för att 

åka in till staden. Den här nyttan poängterar de dock är ömsesidig, de drar båda nytta av 

varandra. Lundqvist samt I. Ivansson och Ö. Ivansson instämmer i att arbetstillfällen är 

viktigt. Respondenterna berättar vidare att närproducerat handlar om att ta hand om jorden 

och miljön som är nära på ett så bra sätt det går. Respondenterna beskriver också att 

närproducerat handlar om samarbeten mellan gårdar för att ta vara på resurser och de 

tillsammans skapar ett levande och starkt näringsliv. Respondenterna betonar hur kul det 

är att kunna erbjuda bra produkter till personer i området. Landtmanson säger att de gärna 

ser samarbeten med närliggande företag. Exempelvis genom att de gör sina inköp från 

närliggande leverantörer. En grundtanke hos respondenten är att producenter trivs på 

landet och vill bo där, därav är det bra att gynna de företag runt omkring för att få ett 

existerande näringsliv i de miljöerna. Respondenten säger att många har en stor passion 

för bondelivet och lägger ner stor mängd tid i gården och respondenten vet att djuren 

behandlas väl. Det bör då ses som en anledning till varför det är bra att handla 

närproducerat. En fungerande ekonomi på landsbygden ökar den allmänna välfärden i 

hela landet. Samtliga respondenter säger att de tror kunder tycker det känns bra för dem 

att göra en god gärning mot deras lokala samhälle genom att handla närproducerade 

produkter. 

 

4.3.3 Spårbarhet och autenticitet  

Gemensamt för samtliga av respondenterna är att de vill skapa en bra och färsk produkt 

till sina kunder. De anser att det är kul att kunder kan komma ut till deras butik och köpa 

produkterna direkt av dem. M. Karlsson och L. Karlsson berättar att många i närområdet 

brukar komma till butiken både för att handla produkter men också för de är nyfikna på 

hur odlingen går till och hur gården drivs i övrigt. Någonting också kunder utanför 
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närområdet intresserar sig av. Av den anledningen berättar M. Karlsson och L. Karlsson 

att de sett en trend av ett växande behov hos kunder att veta vad det är de äter, något även 

övriga respondenter instämmer i. Lundqvist poängterar det M. Karlsson och L. Karlsson 

är inne på, det är väldigt kul att kunna erbjuda fräscha produkter till kunder i närheten. 

Respondenten säger att de även erbjuder så kallad grissafari till sina kunder. Ett koncept 

där folk får chansen att träffa grisarna för att se hur de har det och vilken föda de ges. Ett 

sådant koncept ger en djupare förståelse bland kunderna, en förståelse exempelvis ett 

inlägg via sociala medier inte kan förmedla på ett lika bra sätt. Landtmanson berättar att 

de har ett liknande koncept, de erbjuder sina kunder lammsafari. Respondenten menar att 

ett personligt mål är en ökad förståelse hos konsumenter. Då är lammsafari ett väldigt bra 

verktyg för att göra det. För att kunder ska kunna göra ett bra val i butiker så behöver de 

förstå vad det är de har att välja på. Landtmanson tror att det är lite extra kul för kunden 

när de väl ska konsumera varan att veta varifrån den kommer, det blir lite av en historia 

kring produkten. I. Ivansson och Ö. Ivansson tillägger att de också tillämpar ett 

safarikoncept. På deras bondesafari får kunderna en guidad tur där de får lära sig hur en 

gård bedrivs och hur arbetet med djur sker. Det är någonting de anser är viktigt då det ger 

en personlig kontakt med kunderna och gör att förståelsen hur en gård sköts ökar. Det ger 

en insikt i vad det är de stoppar i sig, samtidigt skapar det en bra relation till kunderna. 

Utöver det redan nämnda gällande att folk vill vara medvetna om vad de stoppar i sig 

menar Lund att produkter av direktförsäljning bland gårdsbutiker och liknande är mer 

spännande än produkter i vanliga livsmedelsbutiker.  Det gör produkten mer unik och det 

känns roligare att handla en sådan produkt än en massproducerad vara. 

 

4.3.4 Vilka insatsvaror som används 

Landtmanson berättar att de strävar efter ett kretsloppstänk så mycket det går, viket även 

innefattas av insatsvaror. Respondenten berättar att de strävar efter att handla sina 

insatsvaror så nära det går. Exempelvis berättar respondenten om bönorna vilka ges till 

fåren, de är hämtade från Öland. Lund beskriver också att målet är att hämta alla 

insatsvaror så nära det bara går men att allt åtminstone ska vara hämtat inom Smålands 

gränser. Respondenten poängterar dock att de flesta av deras insatsvaror producerar de 

själva. Precis på liknande sätt Lund beskriver så berättar M. Karlsson och L. Karlsson att 

de försöker producera insatsvarorna på den egna gården men att det är inte är möjligt att 

kunna göra allt själv från grunden. Andra nödvändiga insatsvaror hämtas enbart från 

Småland. Respondenterna poängterar att de försöker handla så mycket det går av en och 

samma leverantör, bara för att inte allt ska hämtas från olika ställen då transporterna ökar. 

I. Ivansson och Ö. Ivansson berättar att cirka 80 procent av allt foder de använder tas fram 

av dem själva. I övrigt försöker de handla av leverantörer i Kalmar, samtidigt berättar de 

att priset har en bidragande parameter när de köper in insatsvaror. För att det inte ska bli 

alldeles för dyrt är de tvungna att ta hänsyn till priset. Lundqvist beskriver att de har 

liknande målsättning gentemot tidigare respondenter. Främst vad gäller grisfoder, där är 

den största andelen egenproducerat. Insatsvaror de inte har möjlighet att hämta i 

närområdet måste vara EU-ekologiskt godkänt, för att på så sätt säkra att de innehåller 
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bra ämnen. Ett exempel respondenten berättar är deras kryddor, de är svåra att handla i 

Sverige och får istället ta hem ekologiska kryddor från andra länder. 

 

4.3.5 Logistiklösningar som används 

Lundqvist, Lund, Landtmanson samt I. Ivansson och Ö. Ivansson berättar att de arbetar 

med någon typ av återförsäljare. Lundqvist och Landtmanson beskriver att de båda har 

samarbeten med KLS Ugglarps samt Västerslätt. KLS Ugglarps kommer ut till gårdarna 

och hämtar djuren då de ska slaktas medan till Västerslätt får de själva köra. De båda 

förklarar att KLS Ugglarps även skickar iväg det slaktade köttet till olika typer av 

återförsäljare ibland. Lund säger att de flesta av transporterna från deras gård går via 

lastbilar med ledigt lastutrymme. Respondenten förklarar vidare att det de levererar till 

de mer närliggande områdena, exempelvis Kalmar och Öland, kör de själva och försöker 

optimera så mycket det går. Lundqvist fyller in med att de också brukar leverera själva 

till närliggande områden om de ändå har vägarna förbi, annars kommer exempelvis 

restaurangerna själva ut och handlar av dem. Respondenten förklarar att de brukar hämta 

och lämna vid Västerslätt på samma gång, för att minska antalet transporter. Även 

Landtmanson gör likt tidigare respondenter, dock så handlar det oftast inte om 

restauranger utan till privatpersoner de levererar till. De brukar då kontakta 

privatpersonerna när de exempelvis har vägarna förbi Kalmar så de kombinerar andra 

ärenden med avlämning av produkterna. Lundqvist förklarar att de inte kan optimera sina 

transporter mycket mer men har en önskan om att ett mobilt slakteri ska komma ut till 

gårdarna för att minska transportsträckorna.  

 

I. Ivansson och Ö. Ivansson berättar att de enda återförsäljarna de har är en butik i 

Lindsdal vilka köper deras yoghurt samt ett par caféer de säljer glass till. M. Karlsson och 

L. Karlsson säger att de inte arbetar med någon återförsäljare just nu, de förklarar att de 

oftast inte bär sig, för om en restaurang vill ha ett visst antal kilo av en produkt så ligger 

grossisterna så pass mycket lägre i pris. Det medför att restaurangerna väljer det billigare 

alternativet istället. Respondenterna berättar dock att en del av deras kunder har slutat åka 

in till staden för att handla tack vare deras gård och att kunderna kan komplettera deras 

inköp hos handlaren i byn. De förklarar att miljön på så sätt gynnas av de mindre 

transportsträckorna och är glada för att deras gård och handlaren i byn kan dra nytta av 

varandra. 

 

4.4 Betydelsen av närproducerat för återförsäljarna 
4.4.1 Definition av begreppet närproducerat 

Samtliga av våra respondenter anser att begreppet närproducerat är ett diffust begrepp 

och kan tyvärr ibland missbrukas. Eklöf, Respondent A samt Klasson menar att 

närproducerade produkter ska vara producerat i närheten av deras butik. För att sätta ett 

konkret avstånd för hur närproducerat bör definieras menar respondenterna att tio mils 

avstånd är ett rimligt antagande, då det inte alltid går att få tag i varugrupper närmare än 

så. Respondent A tillägger även att det hänför sig till mindre företag, då större företag kan 

vara utspridda på flera orter och kan därmed förflytta produkter mellan städer vilket 
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medför att transportsträckorna blir långa ändå. Eklöf poängterar att Öland bör kunna ses 

som närproducerat generellt för butiker vilka är verksamma på Öland. Respondenten 

menar att produkter odlade här, förädlade här, sålda här, leder till att mindre belastning 

än så är svårt att få på miljön. Jonsson håller med om att närproducerat ska vara producerat 

i närheten, respondenten menar dock att avståndet bör kortas ner till fem mil för att 

definiera vad närproducerat är, i alla fall för deras butik. Sedan nämner respondenten att 

de definierar produkter inom tio mils radie som regional mat. Likt tidigare nämnt så 

arbetar Jackson och Elmerstig med Redig Mat, där huvudråvaran ska vara från Småland, 

Blekinge eller Öland. Utöver de geografiska kriterierna så ska de också kunna spåra 

produkterna på ett tillförlitligt sätt, det är en stor del i begreppet närproducerat. 

 

4.4.2 Gynnar det som är nära 

En trend samtliga respondenter beskriver är att efterfrågan på närproducerade produkter 

har ökat markant bara de senaste åren. Det har bidragit till att våra respondenter har utökat 

sina samarbeten med lokala leverantörer. Eklöf säger att de ser en stor nytta med utökade 

samarbeten mellan butiken och olika leverantörer. Dels gynnas dem själva men det gör 

även att de lokala leverantörerna får möjlighet till ökad omsättning genom att sälja större 

volymer. Respondent A samt Klasson är inne på samma spår gällande att båda parter 

gynnas av ett samarbete. Klasson förtydligar att det är viktigt med arbetet kring lokala 

leverantörer, dels för att deras kunder vill det men även för det känns bra att kunna gynna 

den lokala marknaden och på så sätt få ett starkt näringsliv runt omkring dem.  

 

Respondent A anser det vara viktigt att samarbeta med lokala företag inte bara för 

efterfrågan ökat, utan också för att bevara och utveckla arbetstillfällen på landsbygden. 

Respondenten menar att det inte kan ses hållbart i längden om allt skulle vara förlagt i 

storstäder eller i massproduktion. Jackson och Elmerstig håller med övriga respondenter 

om att det är viktigt med ett samarbete. Precis likt Respondent A, så fyller Jackson och 

Elmerstig på med att det är väldigt roligt att bevara och skapa arbetstillfällen. De har en 

strävan efter att fortsätta ha bönder i Småland då det är viktigt för landskapet. De säger 

att det är viktigt att tänka på lönsamheten även utanför företaget. Kan de skapa 

arbetstillfällen runt omkring dem så kommer folk bosätta sig i närområdet och i slutändan 

bidra till ökad lönsamhet för deras butik. Utöver det tidigare nämnda gällande ett samspel 

som gynnar både butiker och leverantör, berättar Jonsson att de försöker knyta till sig 

lokala leverantörer inte konkurrenter har. Dels för att det ger dem en bra konkurrensfördel 

men framförallt för att fler lokala leverantörer ska få möjligheten att samarbeta med 

återförsäljare och på så sätt öka sina försäljningsvolymer. Det kommer i slutändan rendera 

i att leverantörerna också kan växa tillsammans med omgivningen. Jackson och Elmerstig 

tillägger att kundens värderingar och samvete spelar roll. Kunder gillar att köpa produkter 

från lokala leverantörer då det känns bra när lokala marknaden gynnas.  

 

4.4.3 Spårbarhet och autenticitet 

Samtliga respondenter är överens att den största anledningen till varför folk efterfrågar 

närproducerade produkter är för de har blivit mer medvetna om vad de stoppar i sig. Att 



 

 

 

32 

handla från gårdar de känner till skapar en trygghet. Respondent A, Klasson samt Jonsson 

berättar att de lokala leverantörer de samarbetar med går igenom specifika kontroller för 

kvalitetssäkring av varan. Främsta anledningen är för att de ska kunna säkerställa hur 

produkten både produceras och förädlas. Respondent A samt Klasson förklarar att de 

själva får möjlighet att önska vilka leverantörer de vill samarbeta med, det gör att de väljer 

sådana leverantörer de vet har bra och fräscha produkter. Respondenterna berättar att de 

gör besök hos sina leverantörer för att se hur produktionen går till, de bjuder även in 

leverantörerna till butiken så de kan godkänna att produkterna exponeras på det sätt de 

önskar. Eklöf berättar likt Respondent A samt Klasson att de brukar besöka leverantörerna 

för att se hur verksamheten bedrivs. Genom att göra det tillsammans med rutinmässiga 

uppföljningar är någonting som bidrar till att säkerställa uppställda krav. Om kraven inte 

uppfylls eller besöket inte känns bra kan det leda till att samarbetet avslutas. Likt Eklöf 

tidigare nämnt har de ett krav på de lokala leverantörerna att de ska ha en egen marknad 

där de kan marknadsföra sig själva. De ser gärna att de lokala leverantörerna profilerar 

sig på ett personligt sätt genom exempelvis demos vid olika marknader, mässor eller i 

butiken. Att den lokala leverantören ska kunna profilera sig själva och ha en egen 

marknad är även någonting Jonsson tycker är viktigt, då kunderna ska känna närhet till 

de produkter som finns i butiken.  

 

Jackson och Elmerstig har tidigare nämnt att huvudråvaran hos deras lokala leverantörer 

ska vara från antingen Småland, Blekinge eller Öland. De har också krav på att 

producentens hand ska finnas med genom hela produktionen. Med det menas att de inte 

ska göra en del i Vetlanda eller Stensåkra och sedan skicka det vidare, utan allting ska 

göras genom samma producent. Respondenterna har även demos i sin butik fyra till fem 

gånger per år. Då samlas bönderna utanför butiken och kunderna får chansen att testa 

deras produkter och ställa frågor direkt till bonden. Respondenterna beskriver att 

kunderna vid demos, får ett ansikte på produkten och samtidigt känner sig stolta över att 

handla av en producent de haft direktkontakt med. Det ökar trovärdigheten bland 

kunderna samt gör att de kan berätta om produkterna kring matbordet, någonting 

respondenterna benämner storytelling. 

 

4.4.4 Logistiklösningar som används 

För de närproducerade produkterna använder sig våra respondenter av bil eller lastbil när 

de fraktas. Jonsson berättar att de har arbetat fram ett sätt för att transportera produkter 

mellan de lokala producenterna och butiken. Istället för att var och en av leverantörerna 

ska komma in till butiken med produkterna har de skapat en transportsamordning, där 

produkterna hämtas upp hos varje leverantör. Dock lämnas inte produkterna direkt till 

butiken, utan körs till en samlingsplats i Växjö där de sedan fördelas och fraktas ut till 

butiken. Eklöf, Respondent A samt Klasson förklarar att de inte hämtar produkter själva 

hos leverantörerna. De berättar att de har samarbete med speditionsföretag vilka samlar 

ihop produkter från de olika leverantörerna och sedan kör dem direkt till butiken och på 

så sätt slipper leverantörer köra ut produkterna själva. Anledningen är att det dels blir 

bättre ekonomiskt för samtliga parter men framför allt en minskad miljöpåverkan. Eklöf 
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tillägger att de lokala leverantörerna har möjlighet att ansöka om att få skicka med sina 

produkter med de vanliga ICA transporterna. Även Jackson och Elmerstig berättar att de 

använder en samarbetspartner som samlar upp alla produkter och sedan levererar ut till 

butikerna. Förut hade de problem med logistiken kring de lokala leverantörerna då det 

var väldigt spridda skurar och onödiga transporter mellan leverantörerna och butiken. I 

dagsläget har de hittat en lösning de känner sig nöjda med. Jackson och Elmerstig 

förtydligar att eftersom de har valt att ta in ett större sortiment av närproducerade 

produkter har de lyckats få ner transportsträckorna. Eklöf tillägger dock att det är viktigt 

att tänka på hur planeringen av transporterna sker. Respondenten menar att det är viktigt 

att ställa allting i relation till volymen. Eftersom de närproducerade produkterna kommer 

i mindre skalor än produkter ICA tillhandahåller är det inte per automatik 

miljöbelastningen ur ett transportsynsätt per produkt blir mindre än om en lastbil med 

släp levererar från Helsingborg. Utan det gäller att planera så miljöbelastningen blir så 

liten det går även för de närproducerade produkterna. 
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5 Redogörelse för likheter och skillnader mellan teori och 
praktik 
I kapitlet presenteras likheter och skillnader vi har identifierat mellan den teoretiska 

referensramen och åsikter från både producenter och återförsäljare. Kapitlet är indelat 

i fyra steg. Det första berör hållbarhetsarbete, det andra handlar om närproducerade 

produkters betydelse, det tredje förklarar nyttan producenter ser med uppställandet av 

en hållbarhetsrapport och sista steget berör förhållandet mellan begreppen 

hållbarhetsrapport och närproducerat.  

 

5.1 Begreppet hållbarhetsarbete för producenter 
5.1.1 Arbetet med hållbarhetsredovisning 

Almgren och Brorson (2012) förklarar att fler företag väljer att lägga till en ytterligare 

dimension till den ekonomiska redovisningen. Författarna fyller på med att den ytterligare 

dimensionen benämns hållbarhetsredovisning och syftar till att förmedla information 

angående miljö, säkerhets, sociala samt etiska aspekter. Tanken är att 

hållbarhetsredovisningen ska ge en mer rättvisande bild över verksamheten. Vi kan se 

likheter med det Almgren och Brorson (2012) skriver och det respondenterna förklarar. 

Samtliga respondenter arbetar med dokumentation av sitt arbete på ett eller annat sätt. Vi 

kan se att Lundqvist har lagt till en ytterligare dimension likt det teorin säger. Lundqvist 

förklarar att de är tvungna att dokumentera mer än bara de ekonomiska aspekterna tack 

vare deras KRAV-certifiering men lägger till att de också använder dokumentationen för 

att se så de arbetar på ett hållbart arbetssätt.  M. Karlsson och L. Karlsson har lagt till en 

ytterligare dimension likt Lundqvist, de arbetar för att bli KRAV-certifierade och måste 

därför också dokumentera i stort sätt allt de gör. Vi kan även se att Landtmanson gör det 

på grund av deras medverkan i fårpengen och behöver likt tidigare respondenter 

dokumentera en stor del av sitt arbete. Vi kan också identifiera att I. Ivansson och Ö. 

Ivansson gör en del dokumentation men inte för de är tvungna till det utan för att se så att 

djuren samt gården sköts på ett bra sätt. Lund dokumenterar också sitt arbete men inte ur 

ett hållbarhetsperspektiv. Respondenten förklarar att de främst dokumenterar om några 

specifika saker inträffar. Vi kan alltså se att samtliga respondenter dokumenterar sitt 

arbete men på lite olika sätt och inte helt samstämmigt enligt det Almgren och Brorson 

(2012) lyfter fram. Vi kan urskilja att tre av respondenterna, Lundqvist, M. Karlsson och 

L. Karlsson samt Landtmanson gör det för några av dess intressenter kräver det, genom 

KRAV-certifieringen samt fårpengen. Vi kan se att det går i linje med vad GRI (2006) 

beskriver. De säger nämligen att en av anledningarna för att göra en 

hållbarhetsredovisning är på grund av verksamhetens intressenter.  

 

Som tidigare nämnts ger GRI ut ett huvuddokument vilket är indelat i tre olika delar med 

riktlinjer för hur en hållbarhetsrapport ska upprättas (Ammenberg, 2012). Ingen av våra 

respondenter förhåller sig till de riktlinjerna GRI ger ut men vi kan se inslag av att de tar 

upp aspekter GRI menar att företag borde ha med. GRI (2006) förklarar bland annat i 

första delen av dokumentet att syftet med hållbarhetsredovisningen är att ge information, 
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mäta samt ta ansvar gentemot intressenter om frågor hänförda till hållbar utveckling. Vi 

kan se likheter med det GRI tar upp och det respondenterna säger. Både Lundqvist, M. 

Karlsson och L. Karlsson samt Landtmanson för dokumentation främst för att visa hur de 

arbetar med djuren och vart insatsvarorna är hämtade, för att sedan redovisa 

dokumentationen till myndigheter med krav på att dokumentation görs. Vi kan även se 

vissa olikheter i det GRI (2006) säger att hållbarhetsredovisningens syfte är. Lund samt 

I. Ivansson och Ö. Ivansson gör dokumentationen främst för deras egen skull och 

förmedlar alltså inte ut informationen till andra. 

 

I GRI:s (2006) andra del av riktlinjerna så tas det upp vilken information företag ska 

inkludera i en hållbarhetsredovisning. De tar upp olika områden, exempelvis 

hållbarhetsstyrning samt hur strategi och profil hänför sig till hållbarhet. Här kan vi se 

likheter med att samtliga våra respondenter på något sätt dokumenterar vad det är de gör 

på sina gårdar men med lite olika innehåll. Lundqvist, M. Karlsson och L. Karlsson samt 

Landtmanson påstår sig dokumentera det mesta av det dagliga arbetet medan Lund samt 

I. Ivansson och Ö. Ivansson enbart dokumenterar vissa saker, exempelvis inköp, 

lagerhållning samt se så gården sköts på ett bra sätt. Det här är typiska saker GRI (2006) 

benämner hållbarhetsstyrning. Däremot vad gäller det andra området, hållbarhetsstrategi 

och profil (GRI, 2006), ser vi ingen direkt koppling med det och vad respondenterna 

dokumenterar.  

 

Det sista området, kärnindikatorer (GRI, 2006), är lite svårare att utläsa från 

respondenterna men en av kategorierna, de ekonomiska indikatorerna arbetar samtliga 

med i varierande utsträckning. Vi kan likaså se likheter med några av våra respondenter 

och de miljömässiga indikatorerna. Då olika organisationer ställer krav på Lundqvist, M. 

Karlsson och L. Karlsson samt Landtmanson behöver de uppfylla olika miljömässiga 

krav. Vi har dock inte kunnat hitta några inslag av sociala indikatorer hos våra 

respondenter. 

 

5.1.2 Användning av hållbarhetsrapportering 

Almgren och Brorson (2012) samt Nishitani (2010) menar att fler och fler kunder blir 

insatta i miljöfrågor, det leder till högre krav på producenter att arbeta för miljön. GRI 

(uå, a) skriver att utgivande av information om hållbarhetsfrågor indikerar ansvar och 

hjälper företag i sitt arbete för hållbarhet. Carter och Rogers (2008) skriver att en 

hållbarhetsrapport kan användas både till att integrera hållbarhetsarbete tillsammans med 

företagets strategi samt för förmedling av information till sina intressenter hur företaget 

arbetar. Vi kan se både likheter och olikheter i det Almgren och Brorson (2012), Nishitani 

(2010), GRI (uå, a) samt Carter och Rogers (2008) skriver. Helt klart är det så att samtliga 

av våra respondenter har märkt ett ökat tryck från kunder vad gäller miljöfrågor, det 

vittnar då om ett större tryck på närproducerade livsmedel. Huruvida det är värt att 

sammanställa en rapport för att förmedla till sina intressenter råder det delade meningar 

mellan respondenterna.  
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Lundqvist, M. Karlsson och L. Karlsson samt I. Ivansson och Ö. Ivansson förklarar att 

det finns fördelar med sammanställning av en rapport för att ge ut till kunder och övriga 

intressenter. Respondenterna ser en möjlighet att kunna öka förståelsen kring deras 

arbete. Exempelvis förklara jordbrukslivet och ge information om varför deras produkter 

är lite dyrare än massproducerade produkter. Landtmanson menar att det primärt inte hade 

varit en fördel att förmedla sitt arbete till företagets kunder, då respondenten ställer sig 

tveksam till om kunder verkligen hade läst en sådan rapport. Respondenten berättar dock 

vidare att det hade varit ett bra verktyg för att säkerställa företagets arbetssätt. Det 

sistnämnda håller Lundqvist, M. Karlsson och L. Karlsson samt I. Ivansson och Ö. 

Ivansson också med om. Lund är inte lika positiv till en rapport. Lund är av åsikten att 

kunder inte alls intresserar sig av arbetet på gården, utan det handlar mer om att 

produkterna ska vara unika och skapa spänning till att vilja köpa dem. 

 

5.2 Begreppet hållbarhetsarbete för återförsäljarna 
5.2.1 Hur återförsäljare till närproducerande företag arbetar med 
hållbarhetsredovisning 

Almgren och Brorson (2012) förklarar likt tidigare nämnt att många företag lägger till 

ytterligare en aspekt till den ekonomiska redovisningen och fyller på med att syftet är att 

ge en rättvis bild av företaget. GRI (2006) förtydligar det här med att en 

hållbarhetsredovisning kan omfatta att rapportera, mäta men även ta ansvar till olika 

intressenter. Vi kan se vissa samband med det teorin säger och det våra respondenter har 

yttrat. Majoriteten av våra respondenter förklarar att de arbetar i stort sätt likadant oavsett 

om det är närproducerade produkter eller inte. Samtliga respondenter säger dock att de 

dokumenterar sitt arbete angående de närproducerande produkterna fast på lite olika sätt. 

Eklöf, Jackson och Elmerstig samt Jonsson säger att de vill kunna ha närproducerade 

produkter på alla avdelningar de kan få tag på och det blir då väldigt viktigt med 

dokumentation av dessa produkter. Det här är något vi kan se går i linje med det teorin 

säger. Det visar likt det GRI (2006) förklarar på att ta ansvar mot sina intressenter och 

kunna erbjuda ett mer hållbart utbud till sina kunder. 

  

Vi kan identifiera ett starkare samband med den andra delen av riktlinjerna, rörande vad 

som ska finnas med i en hållbarhetsredovisning. GRI (2006) förklarar att det finns tre 

kategorier i den andra delen av riktlinjerna. Hållbarhetsstyrning, hållbarhetsstrategi och 

profil samt resultatindikatorer. Vi kan här se att samtliga våra respondenter har en strategi 

och profil för de närproducerade produkterna och att de dokumenterar arbetet som görs 

men det bör poängteras att den strategin i synnerhet handlar om vilket sortiment de ska 

ha i butikerna. Vilket gör det tveksamt om det ses som en uttalad hållbarhetsstrategi. 

Samtliga respondenter säger att de använder dokumentationen främst till uppföljning av 

krav de ställer på leverantörerna och är en del av processen för arbetet med de 

närproducerade produkterna. Vi kan även se spår av resultatindikatorer hos 

respondenterna. Likt vi tidigare nämnt så vill Eklöf, Jackson och Elmerstig samt Jonsson 

ha närproducerade produkter på så många avdelningar det går vilket vi tolkar går i linje 

med GRI:s (2006) förklaring av resultatindikator. Vi tolkar det så eftersom de kollar i 
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redovisningen och ser vilka avdelningar de har nått målen i och vilka de behöver få in 

närproducerande produkter i. 

  

GRI:s (2006) tredje del om kärn- samt tilläggsindikatorer kan vi inte se några likheter 

med det respondenter säger. Respondenterna förklarar att den huvudsakliga 

dokumentationen angående de närproducerande leverantörerna handlar om att se så de 

uppfyller kraven angående deras leverantörer. Respondenterna tillägger dock att de flesta 

kraven hänför sig till ekonomiska krav och att verksamheten är stabil. Vilket gör att vi 

främst ser likheter med GRI:s (2006) beskrivning om ekonomiska indikatorer. De två 

andra indikatorerna GRI (2006) beskriver, kan vi inte se några direkta samband med 

respondenternas dokumentation. 

 

5.2.2 Hur återförsäljare ser på hållbarhetsrapportering angående närproducerade 
produkter  

Nishitani (2010) skriver att inte bara kunder bidrar till högre krav på att producenter måste 

tänka på miljön. Vi kan se det Nishitani (2010) beskriver i respondenternas svar. 

Producenter som är intresserade av att ingå samarbete med återförsäljare ställs det 

särskilda krav på. Det vittnar om att inte bara kunder ställer krav på producenter, utan 

också återförsäljare. Martinez (2010) menar att det finns ett ansvar bland butiker, de måste 

erbjuda kunder hälsosam mat. Dels handlar det om att samarbeta med lokala leverantörer 

men också se till att producenterna framställer produkter under hälsosamma förhållanden. 

Även om uppställande av en hållbarhetsrapport inte är ett av de kraven återförsäljarna 

har, ser vi kopplingar mellan återförsäljarnas krav och användningen av en rapport som 

ett verktyg för att möta kraven. Vi ser också ett ansvar från butikernas sida, vilket går i 

linje med det Martinez (2010) skriver. Jonsson beskriver ett av de krav som ställs, 

producenterna de samarbetar med måste kunna uppvisa en stark ekonomi i företaget för 

att ha kontinuitet i leveranser. Klasson beskriver ett krav de har är att med de olika 

producenterna ska det finnas smidiga och miljövänliga transportmöjligheter. Jackson och 

Elmerstig säger att huvudråvaran hos producenterna måste komma från Småland, 

Blekinge eller Öland. Carter och Rogers (2008) beskriver att en rapport är ett bra verktyg 

för att kunna spåra exempelvis tillverkningsprocesser. Här ser vi ett samband hur en 

rapport hade kunnat hjälpa närproducerande företag att säkerställa sitt arbete och på så 

sätt kunna ingå ett samarbete med återförsäljare, trots att hållbarhetsrapport inte tittas 

specifikt på. 

 

5.3 Närproducerat för producenter 
5.3.1 Hur producenter kan gynna det som är nära 

Wretling Clarin (2010) samt Martinez (2010) skriver att produktion och konsumtion av 

närproducerade produkter bidrar till hållbarhet på landsbygden angående exempelvis 

sysselsättningen. Konsumtion av närproducerade produkter bidrar till att kunna ha ett rikt 

jordbruksliv, utspritt på olika ställen. Det författarna beskriver står i paritet med 

det respondenterna säger på många olika plan. Ingen av respondenterna motsäger att det 

är bra för landsbygden med konsumtion av närproducerade produkter. Allra tydligast blir 
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det när M. Karlsson och L. Karlsson berättar om hur de märkt att byns handlare och de 

själva drar nytta av varandra för försäljning av produkter. Respondenterna berättar även 

att de varje år skapar arbete till sex sommararbetare ute på landsbygden. Lundqvist samt 

I. Ivansson och Ö. Ivansson förtydligar att det är viktigt både för att ge fler arbetstillfällen 

på landsbygden men även för att ta hand om jord och miljö på ett bra sätt. Ytterligare en 

dimension respondenterna tillägger är möjligheten till samarbete mellan de olika gårdarna 

i närheten. Genom ett samarbete kan de se till att skapa ett starkt näringsliv på 

landsbygden. 

  

5.3.2 Spårbarheten mellan producenter och kunder  

Autio et al. (2013) skriver att kunder handlar närproducerade produkter på grund av att 

de känner sig tryggare med vad de stoppar i sig. Då kunder har möjligheten att besöka 

producenten och utforska hur djuren har det eller hur grönsaker odlas. Vi anser kunna 

uttyda starka indikationer på att det stämmer överens med det respondenterna säger. M. 

Karlsson och L. Karlsson berättar om hur folk både från byn men även utifrån intresserar 

sig i hur gården drivs och hur odlingen av produkterna går till. Lundqvist, Landtmanson 

samt I. Ivarsson och Ö. Ivarsson använder sig av olika typer av safaris. Konceptet gör att 

kunder får möjlighet att inte bara besöka gården, utan dessutom utforska den. Kunderna 

kommer då i kontakt med djuren och får samtidigt vetskap om exempelvis vilken föda 

djuren ges. Ett effektivt sätt för att lära ut kunskaper och insikter till kunder. Ytterligare 

en stark dimension vi kan se är att några av respondenterna vill åstadkomma någonting 

mer än bara försäljning av en produkt. Landtmanson berättar att förutom skapa insikt i 

verksamheten för kunderna, vill de även att det ska bli en historia kring produkten. 

Kunderna kan då förutom att enbart konsumera produkten berätta historier om hur djuren 

föds upp och i övrigt under vilka förutsättningar produkten tas fram. 

 

5.3.3 Hur producenterna påverkar transporter 

Lundqvist samt Landtmanson förklarar att de båda har samarbeten med KLS Ugglarps 

där de kommer ut till gården och hämtar djuren vid slaktning. Lund fyller också in med 

att deras produkter levereras genom olika transportföretag. Det medför att de inte kan 

styra transporterna speciellt mycket. Vi kan identifiera att det här fenomenet liknar det 

Sheu, Chou och Hu (2005) samt Ubeda, Arcelus och Faulin (2011) skriver. Författarna 

förklarar att påverka transporter är svårt om det görs av andra än det egna företaget. Det 

kan på så sätt bli svårt att maximera nyttan med transporterna då hänsyn behöver tas till 

andra. Lundqvist och Landtmanson berättar att KLS Ugglarps ibland skickar produkterna 

vidare till exempelvis Stockholm och kan då inte påverka de transporterna heller. 

 

Grankvist (2009) förklarar två aspekter vilka är väldigt viktiga, dels att minska ner 

transportsträckorna men även antalet transporter. Det här är något vi kan se likheter med 

arbetssättet respondenternas har. Landtmanson förklarar att de brukar kontakta kunder i 

närheten när de har vägarna förbi deras position för att på så sätt slippa åka två gånger. 

Lundqvist ser vi gör likadant då de kombinerar sina leveranser med andra ärenden samt 

hämtar och lämnar på Västerslätt på samma gång. Lund brukar också försöka leverera till 
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flera av sina närliggande kunder samtidigt för att optimera sina transporter. Vi kan se att 

det här går i linje med det Grankvist (2009) skriver om att företag bör försöka optimera 

sina transporter så de slipper köra samma sträcka flera gånger. Något vi dock inte kunnat 

se några likheter mellan, är det Grankvist (2009) skriver om att varje transport bör fyllas 

till max så inget tomt utrymme går till spillo och våra respondenters arbetssätt. Vi har inte 

kunnat urskilja några likheter med det Carter och Rogers (2008) skriver om att företag 

bör tänka på vilka transportmedel de använder och respondenternas svar. Det våra 

respondenter levererar själva sker med bil och det de inte levererar själva sker med lastbil. 

Lundqvist bidrar dock med ett intressant förslag, respondenten vill införa ett mobilt 

slakteri för att på så sätt minska transporterna.   

  

Då M. Karlsson och L. Karlsson inte har några återförsäljare kan de inte uttala sig om 

transporterna. Vi ser dock att respondenterna vittnar om att folk i närområdet har slutat 

åka in till staden för att handla då deras butik samt handlaren i byn kan komplettera 

varandra. Respondenterna säger att det minskar transporterna och bidrar till en bättre 

miljö. Vi kan se likheter med det M. Karlsson och L. Karlsson beskriver och det Chapman 

(2007) samt Grankvist (2009) förklarar, då de menar på att om konsumenter handlar av 

lokala företag så gynnar det miljön. 

 

5.4 Närproducerat för återförsäljare 
5.4.1 Hur återförsäljare kan gynna det som är nära 

Wretling Clarin (2010) samt Martinez (2010) beskriver att närproducerade produkter 

skapar värde för återförsäljare och producenter. Närproducerade produkter är viktigt för 

jordbrukslivet vilket i sin tur är viktigt för landet som helhet. Det här går i linje med det 

respondenter bland återförsäljarna säger. Samtliga respondenter är rörande överens om 

att samarbeten med lokala producenter stärker både butikernas och producenternas 

verksamhet. Eklöf förtydligar nyttan genom ett utökat samarbete med lokala producenter. 

Det gör att de lokala producenterna ges möjlighet till ökad omsättning genom större 

försäljningsvolym och skapar utrymme för producenterna att utveckla sin verksamhet. 

Respondent A förtydligar fördelen med att ha ett starkt och rikt jordbruksliv, då det inte 

kan anses vara hållbart i längden att ha allt förlagt i storstäder eller i massproduktion. 

Jackson och Elmerstig har en intressant infallsvinkel vilken handlar om att inte bara 

fokusera på lönsamheten innanför de egna väggarna. Det är dessutom viktigt att deras 

omgivning och leverantörer kan vara lönsamma och på så sätt gynna hela regionen. 

Cranfield, Henson och Blandon (2012) beskriver en viktig aspekt i det hela, nämligen 

kunders värderingar och samvete. Författarna menar att kunder tycker om att handla av 

lokala producenter för det känns bra och kan på så sätt gynna den lokala marknaden. 

Någonting samtliga respondenter instämmer i. 

 

5.4.2 Spårbarhet mellan producenter och återförsäljare 

Wretling Clarin (2010), Cranfield, Henson och Blandon (2012) samt Darby et al. (2008) 

beskriver att spårbarheten för produkten blir tydligare i närproducerade produkter. 

Respondent A, Klasson, Eklöf samt Jackson och Elmerstig förtydligar att det inte bara är 



 

 

 

40 

kunderna spårbarheten ökar för. Respondenterna får också chansen att träffa de lokala 

producenterna, genom besök på gårdarna alternativt att producenterna kommer till 

butiken. Hos Respondent A samt Klasson blir producenterna inbjudna till butiken för att 

godkänna hur exponering och försäljning sker i butiken. Jackson och Elmerstig berättar 

hur de har så kallade demos utanför sin butik. Demo innebär att producenten är där och 

visar upp sig, kunden får då möjligheten att prata direkt med bönderna samt ta del av 

deras produkter. Det ovan nämnda ger ytterligare en dimension till spårbarhet och 

autenticitet gällande närproducerade produkter.   

 

Jackson och Elmerstig har förutom att skapa autenticitet kring produkterna genom sina 

demos även försökt skapa en historia kring produkten. Genom att producenten för sin 

kunskap vidare kan konsumenten sitta och prata om produkten vid matbordet eller grillen. 

Lund poängterar ytterligare en intressant aspekt i sammanhanget. Nämligen att 

produkterna från just de här gårdarna och producenterna är unika på det sättet att det 

endast är en relativt liten skala som kan ta del av produkterna. Det gör varan både mer 

spännande och unik. 

 

5.4.3 Hur återförsäljare till närproducerade produkter påverkar transporter  

Sheu, Chou och Hu (2005) samt Martinez (2010) förklarar att ett sätt för minskning av 

transportsträckor är genom användning av närproducerade produkter. Vi kan se likheter 

mellan teorin och det tankesätt Jackson och Elmerstig har. De har istället för att plocka 

produkter från centrallagret försökt få in fler närproducerade produkter till sin butik. De 

har valt att utöka sitt utbud av närproducerade produkter mycket på grund av reduceringen 

av transportsträckorna. Dock menar Eklöf att bara för företag tar in närproducerande 

leverantörer så behöver inte miljöbelastningen minskas av sig självt. Respondenten påstår 

att det även gäller noggrann planering vid den här typen av arbete och det bör sättas i 

relation till volymen. Respondenten menar på att miljöbelastningen per närproducerad 

produkt kan vara högre än om de har transporterats en längre sträcka. Vi kan inte 

identifiera några samband med det våra respondenter säger och det Sheu, Chou och Hu 

(2005) samt Ubeda, Arcelus och Faulin (2011) skriver om att företag bör tänka på vilka 

typer av transportmedel företag använder. Författarna förklarar också att transportmedlen 

behöver uppdateras för att ha en så låg miljöpåverkan det bara går.  

 

Samtliga av våra respondenter har på något sätt försökt optimera sina transporter genom 

att ha samarbeten med speditionsföretag eller transportsamordning. Ingen av deras 

närproducerande leverantörer levererar sina produkter själva. Med dem här typer av 

lösningar har det möjliggjort så att antalet transporter dragits ned. Eklöf förklarar att deras 

närproducerande leverantörer erbjuds få skicka med sina produkter så de kommer ut till 

butiken med de vanliga ICA transporterna. Vi kan se att det går i linje med vad Grankvist 

(2009) beskriver, att företag bör försöka dra ner antalet transporter samt försöka fylla 

transporterna och på så sätt minska de farliga utsläppen. Vi finner också olikheter 

gentemot teorin, nämligen det Jonsson förklarar. Respondenten berättar att deras 
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närproducerade produkter inte lämnas direkt till butiken utan körs till Växjö och sedan ut 

till butikerna.  

 

5.5 Värdet för producenter av att upprätta en hållbarhetsrapport 
Rosén et al. (2008) beskriver att företag ska sätta nyttan i relation till kostnaden för olika 

aktiviteter. Om nyttan är större än kostnaden är det värt att genomföra och vice versa om 

kostnaden är större än nyttan. Haddix, Teutsch och Corso (2003) menar att konsumtion, 

produktion och distribution av varor och tjänster påverkar förändringar i välfärden både 

för samhället och individer. Författarna menar att de olika aspekterna utvecklas mycket 

och snabbt. Utifrån konstaterandet att ingen av våra respondenter i dagsläget 

sammanställer en hållbarhetsrapport skulle vi kunna anta att respondenterna inte anser 

nyttan vara större än kostnaderna för uppställandet av en rapport, enligt den teori Rosén 

et al. (2008) presenterar. I det här fallet är det dock inte fullt så enkelt. Vi anser att det 

finns samband mellan teorin Haddix, Teutsch och Corso (2003) presenterar och det 

Lundqvist samt Landtmanson säger. Lundqvist menar att en rapport hade varit till nytta 

då det hade kunnat öka förståelsen kring hur jordbrukslivet fungerar och hur det påverkar 

samhället. Landtmanson menar att en fungerande landsbygd ökar välfärden och en 

rapport hade hjälpt företaget säkerställa sitt arbete kring både gården och 

hållbarhetsfrågor. M. Karlsson och L. Karlsson fyller även på med att en rapport hade 

kunnat vara en konkurrensfördel, att presentera en rapport till sina kunder hade ingett 

förtroende. I. Ivansson och Ö. Ivansson är dock mer inne på att en rapport inte är bästa 

sättet för att öka förståelsen bland konsumenter. De påstår att den bästa förståelsen ges 

genom uppvisande av arbetet så kunderna får se det med egna ögon. 

  

Lundqvist och Landtmanson ser en viss nytta med en rapport. Att de i dagsläget inte 

uppställer någon sådan anser vi ligga i linje med det Carter och Rogers (2008) poängterar. 

De beskriver en utmaning företag står inför gällande hållbarhetsarbete är att uppnå 

kortsiktiga finansiella resultat och samtidigt klara av de långsiktiga miljö, finansiella och 

sociala frågorna företagen står inför. Respondenterna behöver hålla ett stort fokus på att 

bedriva gården och generera intäkter och gör att tidsåtgången till annat arbete begränsas. 

Denna linje förtydligas genom det M. Karlsson och L. Karlsson samt Lund säger, det är i 

dagsläget inte är värt med någon sammanställning av en rapport, då resurserna effektivare 

kan fördelas på andra sätt. 

 

5.6 Förhållandet mellan begreppen hållbarhetsrapportering och 
närproducerade produkter 
Vi har sedan tidigare kunnat se ett mönster i det Smithers, Amarche och Joseph (2008) 

skriver. Det författarna menar är att närproducerade produkter gynnar lokalbefolkningen 

genom starkare ekonomi bland lokala samhällen och både producenter och konsumenter 

gynnas. Samtliga av respondenterna är eniga om att närproducerade produkter gynnar 

landsbygden. M. Karlsson och L. Karlsson förklarar hur närproducerade produkter ger 

ökad sysselsättning och Jackson och Elmerstig berättar hur närproducerade produkter 

ökar lönsamhet för både producenter och återförsäljare. Det kan även anses gå i linje med 
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det FAR (uå) tar upp om att en hållbarhetsrapport bör innehålla information om sociala 

förhållanden. 

  

Ytterligare någonting FAR (uå) menar att en hållbarhetsrapport bör innehålla är 

miljöpåverkan. Här ser vi främst ett mönster i det våra respondenter beskriver om 

spårbarhet och transporter. Samtliga producenter vittnar om att de har försäljning på den 

egna gården, det innebär att redan där går varan genom ett led mindre. Det gör också att 

det blir betydligt enklare för kunder att veta varifrån produkten kommer och hur den 

framställts. Respondent A, Klasson, Eklöf samt Jackson och Elmerstig berättar att det är 

enklare för dem vid kontroller av närproducerade produkter eftersom de har möjlighet till 

att besöka producenter. M. Karlsson och L. Karlsson berättar om hur den lokala 

befolkningen inte behöver ta bilen in till staden för att handla, utan deras produkter 

tillsammans med den lokala handlaren bidrar till att allt färre behöver åka in till staden 

för att få tag i livsmedelsprodukter. Samtliga av återförsäljarna menar att ett effektivt 

logistikschema ger närproducerade produkter möjligheten till kortare transportsträckor 

för att få in produkter till butiken. Spårbarhet och transporter är även någonting vi anser 

går i linje med det Carbach och Fisher (2017) skriver om att en hållbarhetsrapport bör 

innefatta information om hur handlingar hör ihop och vilka miljökonsekvenser det får. 

  

Vi kan inte se någon direkt koppling mellan det FAR (uå) skriver. De skriver att en 

hållbarhetsrapport ska innehålla information om korruption, mänskliga rättigheter, 

företagets ställning, utveckling samt resultat och vad närproducerade produkter 

innefattar. GRI (uå, b) beskriver att i en hållbarhetsrapport ska information om företagets 

hållbarhetsstrategi, styrmodell samt olika mål för hållbarhetsarbetet redogöras. Inte heller 

här ser vi något direkt förhållande med vad närproducerade produkter innebär. Vi ser 

heller inte någon direkt koppling mellan hållbarhetsrapportering och den autenticiteten 

närproducerade produkter bidrar med. Både producenter och återförsäljare beskriver att 

närproducerade produkter skapar ett annat värde hos kunderna i form av att de med egna 

ögon kan bevittna hur produkten kommer till och vart den faktiskt kommer från. Vilket 

kan bli väldigt svårt att förmedla genom ord.  
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6 Relevansen och förhållandet mellan 
hållbarhetsrapportering och närproducerade produkter 
I kapitlet besvaras relevansen av hållbarhetsrapportering för närproducerande 

livsmedelsföretag utifrån ett produktions- respektive återförsäljarperspektiv.. Här 

förklaras även förhållandet mellan hållbarhetsrapportering och närproducerade 

produkter. 

 

6.1 Hållbarhetsrapporteringens relevans utifrån producentens 
perspektiv 
6.1.1 Låg relevans för hållbarhetsrapportering 

Vi finner relevansen av att upprätta en hållbarhetsrapport i dagsläget inte är särskilt stor 

för producenterna, då närproducerade produkter i sig bidrar till en hållbar konsumtion. Vi 

finner även tydliga indikationer på att närproducerade produkter bidrar till att stärka 

landsbygden och det lokala näringslivet, ökar spårbarheten, autenticiteten samt minskar 

både antalet transporter och de totala transportsträckorna.  

 

6.1.2 Frånvaron av hållbarhetsrapportering 

Vi kan se att det i dagsläget inte är någon av producenterna som ger ut någon form av 

hållbarhetsrapport till sina kunder. Däremot ser vi tydligt att samtliga dokumenterar stora 

delar av sitt arbete. Framförallt Lundqvist, M. Karlsson och L. Karlsson samt 

Landtmanson, då de är anslutna till någon form av myndighet de behöver redovisa sitt 

arbete till. Vi ser att producenterna tillämpar ett arbetssätt, mer eller mindre omfattande, 

angående dokumentationen liknande det arbetssätt teorier tar upp om 

hållbarhetsredovisning. Exempelvis dokumenterar producenterna vilka insatsvaror de 

använder, vart insatsvarorna hämtas ifrån, hur de arbetar på ett miljövänligt sätt, hur 

djuren och gården mår, vad de behöver bli bättre på samt planering av inköp för att slippa 

att produkter går till spillo.  

 

6.1.3 En starkare landsbygd 

Både Wretling Clarin (2010) samt svar från producenter vittnar om att närproducerade 

produkter ökar sysselsättningen på landsbygden. Det skapar arbete både åt dem själva och 

andra. Vi kan se att produktionen bidrar till både direkta och indirekta samarbeten. Dels 

kan gårdarna dra nytta av varandra genom att handla av och samarbeta med varandra men 

närproducerade produkter gör också att butiker och andra verksamheter i området kring 

producenterna får ett lyft. Kunder till gårdsbutikerna som kommer för att handla är även 

potentiella kunder för övrig näringsverksamhet i området, det skapar en stark fungerande 

landsbygd. Närproducerade produkter bidrar också till att ta vara på landsbygdens 

resurser. Genom att jorden brukas och utnyttjas i större utsträckning än om all produktion 

hade varit förlegad på ett fåtal platser.  
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6.1.4 Spårbarheten blir tydligare  

Det blir tydligt när det kommer till producenterna och deras produkter att både spårbarhet 

och autenticitet ökar. Kunder ges möjlighet att besöka gården där produkterna blivit 

producerade. Det medför att kunderna får mer direkt kontakt med producenten och ges 

möjligheten att ställa frågor gällande produkterna direkt till producenten om de så önskar. 

Lundqvist, Landtmanson samt I. Ivansson och Ö. Ivansson erbjuder någon form av safari 

och gör att kunder med egna ögon får se hur djuruppfödning och odling går till. Det här 

leder till att kunder får större insyn i exempelvis vad djuren matas med för produkter. 

Möjligheten till att besöka gårdarna samt åka på safari bidrar till en högre kunskapsgrad 

bland kunder. 

 

6.1.5 Minskad transport 

Lundqvist, Landtmanson samt Lund använder utomstående logistikföretag vilka då 

kommer och hämtar produkterna på deras gårdar, vilket vi anser gör det svårt för dem att 

se till så transporterna sker på absolut bästa sätt. Det är alltså precis som Sheu, Chou och 

Hu (2005) samt Ubeda, Arcelus och Faulin (2011) poängterar, det är upp till de 

utomstående företagen att det sker. Vi finner dock att respondenterna försöker optimera 

transporter de själva distribuerar, då de försöker kombinera sina transporter med andra 

ärenden och får på så sätt ner antalet transporter. Det här tillsammans med att kunder från 

närområdet slipper åka in till staden och istället kan ta en promenad eller cykeltur för att 

handla, leder till minskat antal transporter men även en minskning av de totala 

transportsträckorna. 

 

6.1.6 Mervärde som skapas genom att framställa en hållbarhetsrapport 

Trots relevansen att framställa en hållbarhetsrapport i dagsläget är låg, kan vi urskilja 

vissa mervärden en sådan rapport kunnat ge producenterna. Vi finner att det hade skapat 

en legitimitet kring företaget gentemot sina kunder. Vi ser även möjligheten av att det kan 

komma att bli en standardisering intressenter kommer efterfråga i framtiden. I den mån 

kan de börja tillämpa hållbarhetsrapport redan nu för att ligga i framkant. I företagen finns 

en stor mängd dokumentation hänfört till ämnet, därav anser vi att steget till att upprätta 

en hållbarhetsrapport inte är särskilt långt. Det innebär att det extra arbete företagen 

behöver lägga för att göra en rapport inte hade blivit särskilt omfattande, utan att det 

snarare handlar om att skaffa sig kunskap kring hur en rapport bör ställas upp. 

 

6.2 Hållbarhetsrapporteringens relevans för samarbete mellan 
producenter och återförsäljare 
6.2.1 Låg relevans av hållbarhetsrapportering för samarbete mellan producent och 
återförsäljare 

Vi finner att relevansen i att uppställa en hållbarhetsrapport hos producenterna för att hitta 

ett samarbete med återförsäljarna är låg. Då återförsäljarna ställer tydliga krav gentemot 

närproducerande företag plus att återförsäljarna för en tydlig dokumentation på att kraven 

följs anser vi vara tillräckligt. Samarbetet mellan återförsäljare och producenter speglas 

av att båda parter gynnas och även hela regionen. Att arbeta med närproducerade 
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produkter ökar spårbarheten för återförsäljarna och gör att de kan känna sig tryggare i 

kvalitetssäkringen av produkterna. Med rätt planering kan vi konstatera att både antalet 

transporter blir färre och den totala transportsträckan kortare om samarbete mellan 

återförsäljare och producent ingås.  

 

6.2.2 Inget krav för producenter att upprätta en hållbarhetsrapport 

I dagsläget tittar inte återförsäljarna specifikt på om leverantörerna ställer upp någon form 

av hållbarhetsrapport. Däremot har de väldigt tydliga krav på producenter om ett 

samarbete ska ingås. De krav återförsäljare ställer är exempelvis att producenter ska 

kunna visa en stark ekonomi, kontinuitet i leveranser, att det ska finnas smidiga och 

miljövänliga transportmöjligheter samt att huvudråvaran ska komma från regionen. Vi 

kan se att både teori samt respondenter vittnar om att kontinuerliga kontroller och 

uppföljningar genom dokumentation är en viktig del i sammanhanget. Dels för ta in 

närproducerade produkter i varje produktkategori det finns möjlighet till men även för att 

se till att de uppställda kraven hela tiden uppfylls.  

 

6.2.3 Lokala samarbeten gynnar båda parter 

Vi har funnit att samarbete mellan producenter och återförsäljare är någonting båda parter 

gynnas av. Vi kan se att det blir tydligt genom det Eklöf samt Jackson och Elmerstig 

menar, ett samarbete för producenter är en möjlighet till ökad omsättning och ger på så 

sätt utrymme att utveckla verksamheten. Vi anser det är viktigt att inte bara tänka på 

lönsamheten i sin egen verksamhet. Ett samarbete mellan producent och återförsäljare 

ökar chanserna för båda parter att öka sin lönsamhet. Eftersom producenter och 

återförsäljare drar nytta av varandra bidrar det till ett bättre välstånd för hela regionen, då 

det både bevarar och skapar nya arbetstillfällen.  

 

6.2.4 Lättare att kvalitetssäkra närproducerade produkter 

Vi kan se att spårbarheten i närproducerade produkter blir tydligare för återförsäljare. 

Återförsäljarna har möjligheten att åka till producenten och få ett direkt möte med denne 

vilket vi anser gör att produkterna kan kontrolleras på ett mer tillförlitligt och autentiskt 

sätt. Det förekommer också att producenten blir inbjuden till återförsäljaren. Dels för att 

producenterna ska få se hur deras produkter exponeras och behandlas i butikerna men 

även för att ge kunderna chansen att möta producenten direkt för att ställa frågor om 

produkten och hur den framställts. 

 

6.2.5 Minskad miljöpåverkan angående transporter 

Någonting vi har kunnat uttyda vad gäller transporter mellan närproducerande företag och 

återförsäljare är att möjlighet ges till minskning av både antalet transporter men och 

längden på transportsträckorna. Både teorier samt svar från respondenter tyder på att det 

går att hitta effektiva sätt för transporter av närproducerade produkter till butiker. Istället 

för att var och en av producenterna ska leverera sina produkter till butiken så utnyttjas 

samarbete med speditionsföretag. Med rätt planering kan då produkterna samlas in genom 
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samma rutt och levereras till butikerna. Det leder till att både minska antalet transporter 

men också behovet av att frakta produkterna längre sträckor.  

 

6.3 Förhållandet mellan begreppen hållbarhetsrapportering och 
närproducerat  

Enligt de teorier vi hittat kan det ses att hållbarhetsrapportering och närproducerat inte är 

samma sak eller hör ihop med varandra. Vi finner dock att områdena i praktiken har ett 

förhållande med varandra angående vissa aspekter. Enligt FAR (uå) ska en 

hållbarhetsrapport innefatta nödvändig information om korruption, miljöpåverkan, 

sociala konsekvenser och mänskliga rättigheter. Utöver det här ska en rapport enligt GRI 

(uå, b) även innehålla hållbarhetsstrategier, styrmodeller, samt hållbarhetsmål. Vi kan se 

att närproducerade produkter berör områdena gynnar det som är nära, spårbarhet, 

autenticitet, insatsvaror samt transporter.  

 

 
Figur 6.1: Likheter och skillnader mellan närproducerat och hållbarhetsrapport. Det blå 

området visar sådant närproducerat innefattar men inte hänförs till hållbarhetsrapport. 

Det gröna området visar delar som berör både hållbarhetsrapport och närproducerat. 

Det orange området visar sådant en hållbarhetsrapport innefattar men inte hänför sig till 

närproducerat. 

Vi finner att det finns delar vilka hör till vad en hållbarhetsrapport innebär och ska 

innehålla som inte direkt berör närproducerade produkter, exempelvis motverka 

korruption och strategier för hållbarhetsfrågor. Däremot kan vi se ett förhållande mellan 
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delarna miljöpåverkan och sociala konsekvenser. Sociala konsekvenser innefattas av att 

närproducerade produkter gynnar det som är nära. Genom en rapport kan företag påvisa 

hur sociala faktorer påverkas av närproducerade produkter, exempelvis genom att det 

stärker landsbygden. Miljökonsekvenser innefattas av spårbarhet och transporter. I en 

rapport skulle producenter kunna presentera spårbarhet kring produkten genom 

exempelvis vilka led den har gått igenom för att framställas, vilka typer av insatsvaror 

företaget använt och varifrån de hämtas. Likaså med transporterna, där finns utrymme att 

presentera hur de närproducerade produkterna påverkar miljön genom att både dra ner 

antalet transporter men även den totala transportsträckan. Däremot anser vi att den 

autenticiteten närproducerade produkter tillför ligger utanför förhållandet mellan 

områdena. En rapport kan försöka ge en bild av produkten genom att beskriva den med 

ord men det blir ändå inte samma sak som att åka ut till producenten för att se produkten 

och arbetet kring den med egna ögon.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Resultaten pekar på att relevansen för uppställandet av en hållbarhetsrapport i dagsläget 

är låg för närproducerande livsmedelsföretag. Under uppsatsens gång har vi förklarat 

begreppet närproducerat och relevansen av hållbarhetsrapportering för närproducerande 

företag. Vi belyste i det inledande kapitlet att det finns problematik kring att begreppen 

närproducerat och ekologiskt kan förväxlas eller att det sätts ett likhetstecken mellan dem, 

trots att de faktiskt skiljer sig åt på många sätt. Vi finner därav ett behov att reda ut 

relevansen av hållbarhetsrapportering för ekologiska livsmedelsföretag.  

 

Resultatet i uppsatsen tyder på att återförsäljare ställer relativt tydliga krav på producenter 

för att ett samarbete ska ingås mellan dem. I det avseendet påverkas producenters 

arbetssätt av återförsäljarnas krav. Det kan i underförstådd mening innebära att 

producenter som behöver ett lyft i sin försäljning och därmed har anledning att arbeta 

med återförsäljare i viss mån pressas till att arbeta på ett sätt de inte är helt tillfreds med. 

Vi anser därför att det vore av intresse att undersöka maktförhållandet mellan 

återförsäljare och närproducerande företag.  

 

Även om återförsäljare ställer tydliga krav gentemot de producenter där samarbete finns, 

pekar det resultat vi kommit fram till att återförsäljare inte specifikt kollar på om en 

hållbarhetsrapport uppställs. Det finns dock andra intressenter till närproducerande 

företag, där en av de viktigaste är dess konsumenter. Vi anser att det hade varit intressant 

att studera konsumenters perspektiv på uppställandet av en hållbarhetsrapport. Vi anser 

alltså att det är av intresse att reda ut vilken relevans hållbarhetsrapportering har för 

närproducerande livsmedelsföretag utifrån ett konsumentperspektiv. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide närproducerande företag 

 

Kontrollfrågor: 

 
 Vill du vara anonym? 

 
 Tycker du att det är okej att vi spelar in intervjun? 

 
 Hur länge har du arbetat med närproducerade produkter? 

 
 Vad är din befattning och vad har du för arbetsuppgifter? 

 
 Hur länge har butiken funnits? 

 
1. Kan du berätta lite om företaget? 

 

2. Vilka är det som brukar handla av er? 
- Folk som kommer till butiken? 
- Företag? 

 
3. Vad betyder begreppet närproducerat för dig? 

 

4. Vad är anledningen till att ni har valt att arbeta med närproducerade 
produkter? 

- För att det är viktigt för dig? 

- För kunder ville? 
- Annan anledning? 

 
5. Har ert arbetssätt förändrats något de senaste åren? 

 

6. Dokumenterar ni arbetet som ni gör? 
- Vad är det i så fall ni dokumenterar? 
- Om ja: Vad dokumenteras och vad använder ni i så fall den 

dokumentationen till? 
- Om nej: Ser du några fördelar ni hade kunnat vinna på att dokumentera 

ert arbete? 
 

7. Hur förmedlar ni ert arbete till era kunder och andra intressenter? 
- Hur ser du på att ge ut någon form av rapport som alternativ för att 

förmedla ert arbete? 
 

8. Vad är ert mål med att arbeta med närproducerade produkter? 
 

9. Vilka fördelar anser du finns med att du/ni säljer och producerar 
närproducerade produkter rent ekonomiskt? 

 

10. Vilka nackdelar anser du finns med att du/ni säljer och producerar 
närproducerade produkter rent ekonomiskt? 

 



 

 

 

II 

11. Vad tror du/ni att den främsta anledning är till att folk handlar 
närproducerat? 

- Gynnar lokala 
- Spårbarhet 
- Insatsvaror 

 
12. Har du/ni märkt att det är större tryck från kunder att handla 

närproducerat? 

 

13. Har ni några regler eller lagar ni måste följa? 

 

14. Vad får ni för respons från de som handlar av er? 

 

15. Var hämtar ni era nödvändiga insatsvaror från? 

 

16. Skickar ni era produkter till någon form av återförsäljare? 

- Hur transporteras i så fall de varorna? 

  



 

 

 

III 

Bilaga B Intervjuguide återförsäljare  

 

Kontrollfrågor: 

 
 Vill du vara anonym? 

 
 Tycker du att det är okej att vi spelar in intervjun? 

 
 Hur länge har du arbetat med närproducerade produkter? 

 
 Vad är din befattning och vad har du för arbetsuppgifter? 

 
 Hur länge har butiken funnits? 

 
 

1. Kan du berätta lite om företaget? 

 

2. Vad betyder begreppet närproducerat för dig? 

 

3. Vad är anledningen till att ni har valt att arbeta med närproducerade 

produkter? 

- För att det är viktigt för dig? 
- För kunder ville? 
- Annan anledning? 

 
4. Har ert arbetssätt förändrats något de senaste åren? 

 

5. Dokumenterar ni arbetet som ni gör gällande närproducerade produkter? 
- Vad är det i så fall ni dokumenterar? 
- Om ja: Vad dokumenteras och vad använder ni i så fall den 

dokumentationen till? 
- Om nej: Ser du några fördelar ni hade kunnat vinna på att dokumentera ert 

arbete? 
 

6. Vad har ni för kriterier när ni väljer lokala företag att samarbeta med? 

- Räcker det med enbart närproducerat, eller finns det mer krav? 

 

7. Vad är ert mål med att arbeta med närproducerade produkter? 

 

8. Vilka fördelar anser du/ni finns med att ni säljer närproducerade produkter 

rent ekonomiskt? 

 

9. Vilka nackdelar anser du/ni finns med att ni säljer närproducerade 

produkter rent ekonomiskt? 

 

10. Vad tror du/ni att den främsta anledning är till att folk handlar 
närproducerat? 
- Gynnar lokala 
- Spårbarhet 



 

 

 

IV 

- Insatsvaror 
 

11. Har du/ni märkt att det är större tryck från kunder att handla 

närproducerat?  

 

12. Vad får ni för respons från de som handlar av er? 
 

13. Hur anser du att de närproducerade produkterna kan kvalitetssäkras 
jämfört med andra produkter? 

 
14. Hur påverkas era transporter av att ni använder er av närproducerade 

produkter? 

  



 

 

 

V 

Bilaga C Operationalisering närproducerande företag 

 

Teoriavsnitt Frågor Syfte med fråga Referens 

 
Kan du berätta 

lite om 

företaget? 

Sätta sig in i 

företagets 

verksamhet. 

 

 
Vilka är det som 

brukar handla av 

er? 

 

-Folk som 

kommer till 

butiken? 

-Företag? 

Ta reda på vilka 

kunder de har.  

 

Närproducerat Vad betyder 

begreppet 

närproducerat 

för dig? 

Ta reda på vad 

respondentens 

tolkning av 

närproducerade 

produkter är. 

Martinez 

(2010) 

Närproducerat 

 

Vad är 

anledningen till 

att ni har valt att 

arbeta med 

närproducerade 

produkter? 

 

- För att det är 

viktigt för dig? 

- För kunder 

ville? 

- Annan 

anledning? 

Förstå vad det är 

som driver 

ägaren/företaget 

att arbeta med 

närproducerat? 

Almgren och 

Brorson 

(2012), 

Grankvist 

(2009), 

Walker och 

Wan (2012), 

Belz och 

Peattie (2012) 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Närproducerat 

Har ert arbetssätt 

förändrats något 

de senaste åren? 

Ta reda på om 

arbetet kring 

dokumentationen 

har förändrats 

samt arbetet 

Almgren och 

Brorson 

(2012), 

Grankvist 

(2009), 



 

 

 

VI 

kring det dagliga 

arbetet. 

Walker och 

Wan (2012), 

Belz och 

Peattie (2012), 

Henriques och 

Richardson 

(2004) 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Dokumenterar ni 

arbetet som ni 

gör? 

 

-Vad är det i så 

fall ni 

dokumenterar? 

 

Om ja: Vad 

dokumenteras 

och vad 

använder ni i så 

fall den 

dokumentationen 

till? 

 

Om nej: Ser du 

några fördelar ni 

hade kunnat 

vinna på att 

dokumentera ert 

arbete? 

Ta reda på om de 

dokumenterar sitt 

arbete och gör en 

rapport. 

 

GRI (uå, b), 

Hanley & 

Barbier (2009) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Hur förmedlar ni 

ert arbete till era 

kunder och andra 

intressenter? 

 

Hur ser du på att 

ge ut någon form 

av rapport som 

alternativ för att 

förmedla ert 

arbete? 

Se om de ger ut 

någon rapport. 

Almgren och 

Brorson 

(2012), 

FAR (uå), GRI 

(uå, b), 

Ammenberg 

(2012) 



 

 

 

VII 

Hållbarhetsrapport/redovisning Vad är ert mål 

med att arbeta 

med 

närproducerade 

produkter? 

Ta reda på om 

hållbarhetsarbetet 

är integrerat med 

strategin eller om 

det är två olika. 

Carter och 

Rogers (2008) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Vilka fördelar 

anser du/ni finns 

med att ni säljer 

och producerar 

närproducerade 

produkter rent 

ekonomiskt? 

Ta reda på vilka 

fördelarna är.  

Carter och 

Rogers (2008) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Vilka nackdelar 

anser du/ni finns 

med att ni säljer 

och producerar 

närproducerade 

produkter rent 

ekonomiskt? 

Ta reda på vilka 

nackdelarna är. 

Carter och 

Rogers (2008) 

Närproducerat Vad tror du/ni att 

den främsta 

anledning är till 

att folk handlar 

närproducerat? 

-Gynnar lokala 

-Spårbarhet 

-Insatsvaror 

Vad 

producenterna 

tror att 

närproducerat 

bidrar med.  

Wretling 

Clarin (2010), 

Cranfield, 

Henson och 

Blandon 

(2012), 

Martinez 

(2010), Darby 

et al. (2008) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Har du/ni märkt 

att det är större 

tryck från kunder 

att handla 

närproducerat?  

Ta reda på om 

det är ett krav 

från kunder att 

arbeta med 

miljöfrågor.  

Almgren och 

Brorson 

(2012) 



 

 

 

VIII 

Hållbarhetsrapport/redovisning Har ni några 

regler eller lagar 

ni måste följa? 

Undersöka om 

ett motiv till att 

arbeta med 

miljöfrågor 

hänför sig till 

lagstiftning. 

Almgren och 

Brorson 

(2012) 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Närproducerat 

Vad får ni för 

respons från de 

som handlar av 

er? 

 

Ta reda på om ett 

motiv till att 

arbeta med 

miljöfrågor 

hänför sig till att 

försöka skapa 

relationer till 

omgivningen. 

Almgren och 

Brorson 

(2012), 

Cranfield, 

Henson och 

Blandon 

(2012) 

Närproducerat Var hämtar ni 

era nödvändiga 

insatsvaror från? 

 

 

Ta reda på om de 

också är 

närproducerade 

samt vilka som 

används. 

Wretling 

Clarin (2010), 

Darby et al. 

(2008) 

Närproducerat Skickar ni era 

produkter till 

någon form av 

återförsäljare? 

Hur 

transporteras i så 

fall de varorna? 

För att se om 

nyttjandet av 

närproducerade 

produkter bidrar 

till att 

transportsträckor 

minskas. 

Chapman 

(2007), 

Grankvist 

(2009) 

 

 

  



 

 

 

IX 

Bilaga D Operationalisering återförsäljare 

 

Teoriavsnitt Frågor Syfte med fråga Referens 

 
Kan du berätta 

lite om 

företaget? 

Sätta sig in i 

företagets 

verksamhet. 

 

Närproducerat Vad betyder 

begreppet 

närproducerat 

för dig? 

Ta reda på vad 

respondentens 

tolkning av 

närproducerade 

produkter är. 

Martinez (2010) 

Närproducerat 

 

Vad är 

anledningen till 

att ni har valt att 

arbeta med 

närproducerade 

produkter? 

 

- För att det är 

viktigt för dig? 

- För kunder 

ville? 

- Annan 

anledning? 

Förstå vad det är 

som driver 

ägaren/företaget 

att arbeta med 

närproducerat? 

Almgren och 

Brorson (2012), 

Grankvist (2009), 

Walker och Wan 

(2012), 

Belz och Peattie 

(2012) 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Närproducerat 

Har ert arbetssätt 

förändrats något 

de senaste åren? 

Ta reda på om 

arbetet kring 

dokumentationen 

har förändrats 

samt arbetet kring 

det dagliga 

arbetet. 

Almgren och 

Brorson (2012), 

Grankvist (2009), 

Walker och Wan 

(2012), 

Belz och Peattie 

(2012), 

Henriques och 

Richardson (2004) 



 

 

 

X 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Dokumenterar ni 

arbetet som ni 

gör gällande 

närproducerade 

produkter? 

 

-Vad är det i så 

fall ni 

dokumenterar? 

 

Om ja: Vad 

dokumenteras 

och vad 

använder ni i så 

fall den 

dokumentationen 

till? 

 

Om nej: Ser du 

några fördelar ni 

hade kunnat 

vinna på att 

dokumentera ert 

arbete? 

Ta reda på om de 

dokumenterar sitt 

arbete med 

närproducerade 

produkter. 

 

GRI (uå, b), 

Hanley & Barbier 

(2009) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Vad har ni för 

kriterier när ni 

väljer lokala 

företag att 

samarbeta med? 

 

-Räcker det med 

enbart 

närproducerat, 

eller finns det 

mer krav? 

Ta reda på vad de 

har för kriterier 

när de ingår 

samarbete samt 

om producenterna 

behöver uppställa 

en 

hållbarhetsrapport.  

Carter och Rogers 

(2008), Almgren 

och Brorson 

(2012), Nishitani 

(2010) 



 

 

 

XI 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Närproducerat 

Vad är ert mål 

med att arbeta 

med 

närproducerade 

produkter? 

Ta reda på om 

hållbarhetsarbetet 

är integrerat med 

strategin.  

För att öka 

spårbarheten, 

autenticiteten, 

transporterna. 

Carter och Rogers 

(2008), Chapman 

(2007), Grankvist 

(2009), Wretling 

Clarin (2010), 

Cranfield, Henson 

och Blandon 

(2012) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Vilka fördelar 

anser du/ni finns 

med att ni säljer 

närproducerade 

produkter rent 

ekonomiskt? 

Ta reda på vilka 

fördelarna är.  

Carter och Rogers 

(2008) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Vilka nackdelar 

anser du/ni finns 

med att ni säljer 

närproducerade 

produkter rent 

ekonomiskt? 

Ta reda på vilka 

nackdelarna är. 

Carter och Rogers 

(2008) 

Närproducerat Vad tror du/ni att 

den främsta 

anledning är till 

att folk handlar 

närproducerat? 

 

-Gynnar lokala 

-Spårbarhet 

-Insatsvaror 

Vad 

återförsäljarna 

anser att 

närproducerat 

bidrar med.  

Wretling Clarin 

(2010), Cranfield, 

Henson och 

Blandon (2012), 

Martinez (2010), 

Darby et al. 

(2008) 

Hållbarhetsrapport/redovisning Har du/ni märkt 

att det är större 

tryck från kunder 

att handla 

närproducerat?  

Ta reda på om det 

är ett krav från 

kunder att arbeta 

med miljöfrågor.  

Almgren och 

Brorson (2012) 



 

 

 

XII 

Hållbarhetsrapport/redovisning 

 

Närproducerat 

Vad får ni för 

respons från de 

som handlar av 

er? 

 

Ta reda på om ett 

motiv till att 

arbeta med 

miljöfrågor hänför 

sig till att försöka 

skapa relationer 

till omgivningen. 

Almgren och 

Brorson (2012), 

Cranfield, Henson 

och Blandon 

(2012) 

Närproducerat Hur anser du att 

de 

närproducerade 

produkterna kan 

kvalitetssäkras 

jämfört med 

andra produkter? 

För att ta reda på 

om 

närproducerade 

produkter är mer 

spårbara än andra 

produkter. 

Cranfield, Henson 

och Blandon 

(2012), Darby et 

al. (2008) 

Närproducerat Hur påverkas era 

transporter av att 

ni använder er av 

närproducerade 

produkter? 

För att se om 

nyttjandet av 

närproducerade 

produkter bidrar 

till att 

transportsträckor 

minskas. 

Chapman (2007), 

Grankvist (2009) 

 

 


