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Abstrakt 

Bakgrund  

Intresset för hållbarhet har ökat efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. För att tillgodose 

efterfrågan och göra dessa produkter lättillgängliga har vanliga butiker inom detaljhandeln 

blivit en intressant försäljningskanal för småskaliga producenter. Samarbeten mellan lokala 

producenter och lokala återförsäljare bidrar till fördelar genom att stödja lokal ekonomi och 

värna om miljön. Dock föreligger det ett flertal barriärer som försvårar lokala producenters 

möjlighet att nå ut med sina produkter på marknaden. 

 

Syfte 

Syftet är att förklara hur lokala livsmedelsproducenter påverkas av samarbeten med lokala 

återförsäljare. Uppsatsen syftar även till att redogöra för hur dessa samarbeten kan bidra till 

utvecklingen mot en hållbar försörjningskedja.  

 

Metod  

Uppsatsen är en kvalitativ studie som skrivs utifrån ett abduktivt förhållningssätt. För att 

uppfylla studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta lokala 

livsmedelsproducenter som ingår i ett samarbete med lokala återförsäljare. Det empiriska 

materialet har sedan analyserats och jämförts med vår teoretiska referensram för att finna 

likheter och skillnader mellan teori och praktik.  

 

Slutsats 

Vi har konstaterat att samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare 

gynnar lokala livsmedelsproducenter. Genom att finnas i dagligvaruhandeln blir lokalt 

producerade matvaror mer lättillgängliga samt att producenternas varumärken och 

hållbarhetsarbete synliggörs, vilket bidrar till utvecklingen mot en hållbar försörjningskedja. 

En slutsats vi kommit fram till är att de barriärer som lokala livsmedelsproducenter står inför 

dessvärre kvarstår vid samarbeten med lokala återförsäljare.  

 

Nyckelord 
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1. Introduktion till samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter 

och lokala återförsäljare 

 

I det inledande kapitlet ger vi en introduktion till ämnet om lokala livsmedelsproducenters 

samarbeten med lokala återförsäljare och hur företag arbetar med hållbarhetsutveckling. 

Bakgrunden följs av en problemdiskussion kring lokala producenters möjligheter att nå ut på 

livsmedelsmarknaden som mynnar ut i vår forskningsfråga och studiens syfte.  

 

1.1 Hållbarhetsutveckling i företag  

Traditionellt sett är företags ansvar att tillverka varor och tjänster, möjliggöra arbetstillfällen 

och sträva efter att gå med vinst (Andersson & Funck 2017). Utöver detta har företag även ett 

ansvar för omvärlden, vilket Carter & Rogers (2008) delar in i tre delar; socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt. Ansvaret blir allt mer angeläget då det under de senaste årtiondena mer 

uppmärksammats om vilken påverkan företag har på jordens resurser. I takt med att påverkan 

på jorden blivit mer påtaglig har företags samhällsansvar ökat och företag har börjat intressera 

sig för sociala och miljömässiga aspekter utöver de ekonomiska (Nilsson & Olve 2018). 

Grankvist (2009) betonar vikten av att balansera fokus på dessa tre ansvarsområden för att få 

en långsiktigt hållbar organisation. För företag som väljer att fokusera endast på sin egen vinst, 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv, finns risken att de kommer att uppfattas som giriga och 

riskerar att minska i attraktionskraft över tiden, menar Grankvist (2009). Nyckelordet är 

samspel mellan dessa tre faktorer. 

 

Samhällsansvaret innebär inte endast att värna om miljön, utan inkluderar även ett 

ansvarstagande gentemot ett företags externa intressenter (Andersson & Funck 2017). 

Utvecklingen har gjort att det traditionella synsättet, där ägarna står i fokus, har ersatts med ett 

synsätt där även andra intressenters intressen är av betydelse. Genom denna förändring blir det 

mer tydligt att företag verkar i en social kontext där de både påverkar och påverkas av sin 

omvärld. För att behålla sin konkurrenskraft i framtiden, måste företag ta hänsyn till och 

efterleva olika krav som externa intressenter ställer på dem (Ammenberg 2012). Kraven är inte 

alltid begränsade till företag i sig, utan ett företag har även ett ansvar utöver sin egen 

organisation. Det kan exempelvis handla om ansvarstagande för arbetsförhållanden och 

miljöpåverkan hos ett företags underleverantörer (Andersson & Funck 2017).  
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1.1.1 Krav på livsmedelsbranschen 

En bransch där företag på senare tid har fått högre ställda krav är livsmedelsbranschen  (Bosona 

& Gebresenbet 2011). Björklund et al. (2008) nämner i en rapport av LivsmedelsSverige och 

SLU att det finns ett stort intresse för lokala matvaror1 hos konsumenter. För att kunna 

tillgodose den efterfrågan är effektiv logistik, mellan jorden till borden, en styrande faktor. 

Waltz (2011) anser att små, oberoende livsmedelsbutiker, vars identitets- och butikssortiment 

har nära förbindelser med specifika geografiska platser, är bättre positionerade för att integrera 

lokala livsmedel som en del av sin företagsidentitet. I en rapport av Jordbruksverket framhålls 

att fördelen med närproducerade livsmedel är det korta avståndet till konsumenten (Björklund 

et al. 2008). Detta grundas i att transportsträckorna till butik är kortare och att förbrukningen 

av energi per transporterad enhet är mindre. En annan fördel med lokalproducerade matvaror 

är att konsumtion sker kort efter skörd eller slakt.  

 

Under tidigt 1900-tal var en stor del av befolkningen bosatta på gårdar och majoriteten av de 

matvaror som brukades var köpta lokalt (Waltz 2011). En fördel med lokala livsmedel var 

färskheten, medvetenheten om ursprunget och kvalitetssäkringen som kunde göras vid 

direktkontakt med producenten. Efter andra världskriget utvecklades transporter som 

möjliggjorde transportering och försäljning av livsmedel världen över till överkomliga priser 

(King et al. 2014). Transportmöjligheterna möjliggjorde även specialisering av produkter och 

olika matvaror kunde tillverkas på platser där klimatet var som bäst för den specifika produkten 

(Waltz 2011).  

 

Konsumenter har emellertid börjat efterfråga mer svenska varor, vilket tyder på att trenden 

börjat vända (Macklean 2016). Konsumenter kräver allt mer kunskap och information om 

försörjningskedjan2 av matvaror, livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan av produktionen samt hur 

livsmedel hanteras och transporteras (Bosona & Gebresenbet 2011). Det finns även genomförda 

studier på ägare till matvarubutiker som visar att lokalproducerade varor är en växande trend 

(Waltz 2011). Trenden är viktig både för kunder och matvarubutiker. Förutom att kunderna får 

färska varor med bra kvalitet bidrar matvarubutikerna med sociala fördelar genom att stödja 

                                                 
1 Lokalproducerade matvaror definieras enligt Björklund et al. (2008) som “mat som producerats, förädlats och 

distribuerats till konsumenter inom ett visst avgränsat område.”   
2 Mattsson (2012) förklarar att en försörjningskedja utgörs av aktörer vilka står i ett visst beroende till varandra. 

Genom kedjan strömmar material, betalningar och information från första leverantör till slutkund.  
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lokal ekonomi och värna om miljön. Genom försäljning av lokalproducerade varor bidrar 

matvarubutikerna till sitt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility). 

 

1.1.2 Hållbarhetsarbete inom livsmedelsbranschen 

Brundtlandrapporten från 1987 definierar hållbar utveckling som: 

“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(World Commission on Environment and Development 1987). 

 

CSR är den engelska termen för hållbart företagande (Borglund et al. 2012). Blowfield & 

Murray (2011) nämner att CSR handlar om företags ansvar för samhällets bästa. Vidare 

förklarar de CSR som vad företag gör för att bidra med något positivt till samhället, utöver vad 

de är skyldiga att göra enligt lagen. Det finns dock en kritisk sida som tar ståndpunkt i att CSR 

endast handlar om att skapa legitimitet och följa trenden i samhället, utan att det egentligen gör 

företag till det bättre (Borglund et al. 2009). Uppfattningen om att företag har ett större ansvar 

än vad lagen uttrycker har blivit allt mer tydlig sedan millennieskiftet (Blowfield & Murray 

2011). Det ökade engagemanget har bidragit till att företag arbetar med frågor som ska öka 

deras miljömässiga och sociala ansvarstagande. I linje med att CSR växer som begrepp 

uppkommer nya variationer av begreppet fram (Borglund et al. 2012). Vissa företag väljer att 

använda förkortningen CR (Corporate Responsibility) för att betona vikten av alla former av 

ansvar, medan andra använder förkortningen SR (Social Responsibility) för att tydligare 

fokusera på samhällsansvaret. Att begreppet utvecklats tyder på att det finns olika inriktningar 

att fokusera på, men i grunden handlar CSR om hur företag tar ansvar för vårt samhälle och vår 

miljö. En undersökning utförd av Hui Research (Blom et al. u.å) visar att livsmedelsbranschen 

är den bransch där flest företag arbetar med CSR-frågor. Studiens resultat var inte förvånande 

enligt Blom et al. (u.å), eftersom konsumenter efterfrågar ekologiska och miljömärkta 

produkter, vilket livsmedelsföretagen försöker tillgodose.  

 

Olika företag väljer att framhäva sitt hållbarhetsarbete i olika utsträckning (Ammenberg 2012). 

En strategi som företag kan anamma utmärks av passivitet och företag som väljer denna strategi 

har som mål att endast infria de mest primära kraven. Företag som har ett väl genomarbetat 

miljö- och hållbarhetsarbete i förhållande till intressenters förväntningar och övriga 

konkurrenter, kan välja profilering som strategi. Profilering innebär att framhäva företagets 

arbete med hållbarhet som ett kärnområde och på så vis stärka produkter, tjänster och 
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varumärken. För att lyckas med profilering som strategi är en förutsättning att det finns en 

efterfrågan och betalningsvilja hos konsumenter som matchar företagets produkter, att 

hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsstrategin samt att hållbarhetsarbetet är inriktat på ett 

företags produkter och tjänster. En annan viktig del av profilering är extern kommunikation, 

eftersom företaget måste höras och synas bland kunder och övriga intressenter (Nilsson & Olve 

2018).  

 

1.2 Barriärer för lokala producenter  

Food Processing Center (2003) har genomfört en undersökning på konsumenter för att utreda 

varför människor bör handla lokalproducerade varor. De främsta anledningarna som framkom 

i undersökningen var att lokalproducerade varor är färskare, har högre kvalitet, möjliggör 

specialiserade och unika produkter samt att relationen mellan producenter och återförsäljare 

utvecklas positivt. Waltz (2011) framhåller även att lokalproducerade varor bidrar till andra 

fördelar för det lokala samhället, exempelvis ökade arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till 

ekonomisk tillväxt om människor köper lokalproducerade varor. Tyvärr finns det ett flertal 

barriärer för lokala producenter som försvårar deras möjlighet att nå ut med sina produkter på 

marknaden. Food Processing Center (2003) har genomfört en studie angående hinder för att 

köpa lokalproducerade varor. Undersökningen konstaterar att de största hindren ligger i 

distribution, leverans, tillgänglighet och högre pris på lokala varor. Blom et al. (u.å) framför att 

det vanligen uppkommer högre produktionskostnader för lokalproducerade varor, vilket kan 

kräva ett högre försäljningspris i butik. Vissa företag är osäkra kring betalningsviljan hos 

konsumenter för lokalproducerade varor, vilket gör att alla inte saluför dessa produkter. Även 

om det finns studier som indikerar att konsumenter är benägna att betala mer för lokala 

produkter, finns det fler omständigheter som kan påverka köpbeslutet när kunden väl står i 

butiken, varav priset är ett av dem. 

 

1.2.1 Lokala producenters samarbeten med lokala återförsäljare  

En annan aspekt som missgynnar den svenska livsmedelsindustrin är den ökade andelen 

importerade varor, vilket medför att andelen svenska råvaror sjunker (Lorentzson 2018). 

Sveriges import av livsmedel har ökat de senaste 25 åren och en stor del av de importerade 

varorna är direkt konkurrerande med våra svenska jordbruk. Det råder även en hög 

marknadskoncentration inom den svenska livsmedelssektorn som idag består av några få stora 

aktörer (OECD 2018). Lönsamhetsutvecklingen i olika verksamheter inom jordbrukssektorn är 

en viktig indikator på hur förutsättningarna för entreprenörskap och investeringar förändras i 
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jordbruksindustrin. Lönsamheten inom jordbrukssektorn är låg, särskilt utan stödbetalningar. 

Allt fler jordbruk har tvingats lägga ner på grund av dålig lönsamhet och mycket åkermark i 

Sverige står idag obrukad (Svensson 2014). Författaren menar att de svenska jordbruken står 

inför en problematik som gör branschen sårbar, men som det ännu inte finns någon lösning till.  

 

En försäljningskanal som blivit intressant för småskaliga producenter är vanliga butiker inom 

detaljhandeln (Björklund et al. 2008). Detta grundar sig i att konsumenter uttrycker en önskan 

om att kunna finna lokalt producerade livsmedel i sina ordinära matvarubutiker. Dock är 

försäljning genom detaljhandeln, vid en första anblick, mindre lönsam som försäljningskanal 

jämfört med gårdsbutiker och andra direkta försäljningskanaler. Samarbeten mellan 

livsmedelsbutiker och lokala producenter kräver utveckling av nya logistiksystem för de 

lokalproducerade produkterna, då de inte kan ingå i det ordinarie logistiksystemet (Björklund 

et al. 2008). Det är också enklare och mer ekonomiskt för återförsäljare att endast förhandla 

med ett få antal leverantörer som hanterar en större mängd livsmedel för att möta en stor 

efterfrågan (Bourlakis et al. 2004). Leverantörerna agerar som länken mellan jordbrukare och 

stormarknader och tar ett stort ansvar för inköp av varor, kontakten med jordbrukare samt 

byggandet av globala nätverk för att försörja återförsäljarna med leveranser året runt. Den goda 

relationen mellan återförsäljare och leverantör leder till att livsmedelsbutiker har en liten eller 

obefintlig kontakt med producenterna (Bourlakis et al. 2004). 

 

Det har tidigare genomförts studier kring närproducerande livsmedelsföretag och lokala 

samarbeten mellan återförsäljare och producenter. I en studie av Andersson Junkka et al. (2017) 

undersöker författarna återförsäljarnas perspektiv på styrning och hur de styr sina leverantörer 

mot en försörjningskedja som är mer hållbar. Tanken är att livsmedelsbutiker ska kunna 

påverka utvecklingen i livsmedelsbranschen och hjälpa till med hållbarhetsarbetet. Genom 

samarbeten mellan producenter och återförsäljare ska lokala alternativ synliggöras. Dessa 

initiativ ska informera och förtydliga vad hållbarhet är och varför det är viktigt. En slutsats 

Andersson Junkka et al. (2017) kom fram till var att relationer och samarbeten är viktiga för en 

hållbar försörjningskedja. En aspekt som vi anser är viktig att ha i beaktande är att ett samarbete 

består av minst två parter. För att skapa en helhetsbild och få förståelse för den fulla potentialen 

är det av vikt att uppmärksamma hur producenterna upplever samarbeten med återförsäljare. 

Vi har inte funnit några tidigare studier som belyser producenternas perspektiv, vilket leder till 

att vi väljer att utforma vår studie utifrån detta synsätt. 
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1.3 Forskningsfråga  

Hur påverkas lokala livsmedelsproducenter av samarbeten med lokala återförsäljare? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att förklara hur lokala livsmedelsproducenter påverkas av samarbeten med lokala 

återförsäljare. Uppsatsen syftar även till att redogöra för hur dessa samarbeten kan bidra till 

utvecklingen mot en hållbar försörjningskedja.  
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2. Tillvägagångssätt för vår studie  

 

I det här kapitlet motiverar vi de val vi gjort och beskriver hur vi har gått tillväga för att uppnå 

syftet med vår uppsats. Vi inleder kapitlet med att redogöra för vår forskningsansats och valet 

av kvalitativ metod. Sedan följer en presentation av våra respondenter och en beskrivning kring 

vår datainsamling där vi bland annat belyser trovärdigheten i uppsatsen och etiska 

hänsynstaganden som vi förhållit oss till.  

 

2.1 Abduktiv ansats  

Vi har använt oss av en abduktiv ansats i vår studie. Enligt Andersen (2012) är abduktion en 

kombination av induktion och deduktion. Induktion innebär att forskarna formulerar en teori 

utefter insamlad empiri, medan forskarna av en deduktiv ansats istället utformar slutsatser och 

hypoteser utifrån redan framtagna teorier som sedan testas empiriskt. Vid en abduktiv ansats 

sker en växling mellan tidigare teori och empiri, som under processens gång tolkas av varandra 

(Alvesson & Sköldberg 2017). Vår forskningsprocess inleddes med att vi sökte efter relevanta 

teorier för vårt ämne varpå vi efter intervjuerna valde att utöka vår studie med ytterligare teorier 

som vi kände var nödvändiga för att göra uppsatsen fulländad. Enligt Patel & Davidson (2011) 

är flexibiliteten samt att inte bli för låst en av fördelarna med abduktion. En svårighet kan dock 

vara att studien blir för subjektiv, då forskarna utelämnar teori på grund av tidigare erfarenheter. 

Forskarna kommer aldrig helt blanka till en ny forskning. Detta ansåg vi var viktigt att ha i 

beaktande under vår arbetsprocess, för att inte gå miste om väsentliga teorier, aspekter och 

slutsatser.  

 

2.2 Val av forskningsfråga 

När vi som författare skrev vår uppsats under sista terminen på Ekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitet i Kalmar, hade vi under tre år insamlat kunskap om företagsekonomi, i 

synnerhet inom ekonomistyrning. Våra tidigare kunskaper, tillsammans med en strävan efter 

ett aktuellt ämne, hjälpte till att forma vår forskningsfråga. Dessutom har vi studerat vid ett 

småländskt universitet, vilket utgjorde ett skäl till varför vi valde att undersöka ett praktiskt 

initiativ i närområdet. Bryman & Bell (2017) menar att forskningsfrågan är en viktig del av 

forskningsprocessen och att den ofta har sin grund i att forskarna känner intresse för ett ämne. 

Hållbarhet är ett ämne som vi författare hört mycket om, men som vi inom ramen för vår 

utbildning inte fått möjlighet att specialisera oss inom, vilket motiverade oss i valet av 
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forskningsfråga. Enligt Holme & Solvang (1997) är forskarnas förförståelse för ämnet en 

förutsättning vid uppsatsskrivandet. Forskare har olika ämneskunskaper till följd av sin 

utbildning samt eventuellt även en idé om varför problemet finns. Förutom den förförståelse vi 

har tack vare vår utbildning, är vi även konsumenter och en del av ett större samhälle, vilket 

kan ha haft en påverkan på utformningen av vår uppsats. 

 

2.3 Kvalitativ metod  

Vår studie bygger på en kvalitativ metod för att skapa en djupare förståelse för ämnet vi 

behandlat. Hartman (2004) förklarar att syftet med en kvalitativ metod är att försöka skapa en 

förståelse för en individs eller en grupps tankar. En vanlig metod för insamling av material i 

kvalitativa studier är intervjuer (Eliasson 2018). Vanligtvis ställs enkla frågor som ger 

komplexa och omfattande svar där många intressanta tankar, åsikter och mönster kan finnas 

(Trost 2010). Vi valde kvalitativ metod som vi bedömde enklare skulle uppfylla vårt syfte och 

besvara vår forskningsfråga. Kvantitativa metoder fokuserar främst på mätbara egenskaper och 

samband (Hartman 2004), vilket var parametrar vi inte ville koncentrera oss på. Vi ville istället 

fokusera på människors subjektiva tankar och åsikter, vilket är kriterier som bättre stämmer 

överens med en kvalitativ metod enligt Starrin & Svensson (1994). Alvehus (2013) beskriver 

att en kvalitativ metod inriktar sig på meningar och innebörder istället för verifierbara samband. 

I början av vårt uppsatsskrivande hade vi inte så hög kunskap kring det ämne vi valt att skriva 

om och vi ville därmed ha en flexibel metod. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod 

som karaktäriseras av öppenhet är att föredra i denna situation.  

 

2.4 Urval 

Vi genomförde vår studie på lokala livsmedelsproducenter som ingår i initiativet Redig Mat 

från trakten. Vårt intresse för hållbarhet och att hållbarhet är ett aktuellt ämne som blivit 

uppmärksammat på senare tid, var en av anledningarna till urvalet. En annan anledning var att 

vi ansåg det intressant att studera samarbeten i nära angränsning till vår hemort och till 

Linnéuniversitetet. Vi hade även det geografiska avståndet i beaktande. Målet för oss var att 

träffa alla respondenter i fysiska intervjuer, vilket gjorde att avståndet var av betydelse. Vi hade 

inte möjlighet att resa långt för att genomföra våra intervjuer, både ur en tids- och 

kostnadsaspekt. Vårt tankesätt stämmer överens med det Jacobsen (2002) benämner 

bekvämlighetsurval. Vi hade samma tankegång när det var dags att välja ut de lokala 

producenterna i initiativet, då vi valde producenter som hade sin produktion i nära angränsning 
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till Kalmar. Dock var vi till slut tvungna att genomföra fyra av våra intervjuer över telefon, just 

på grund av avståndet och tidsaspekten. Det fanns inte tillräckligt många lokala producenter i 

nära angränsning till Kalmar som ingick i samarbetet Redig Mat, vilket gjorde att vi fick vidga 

vår tilltänkta geografiska avgränsning. Bryman & Bell (2017) förklarar att en nackdel med 

dessa intervjuer är att forskarna inte ser respondentens kroppsspråk. Vi gjorde dock 

bedömningen att fördelarna översteg nackdelarna. En fördel var att respondenter med tidsbrist 

hade möjlighet att ställa upp, vilket har bidragit till ett rikare material. 

 

Totalt intervjuade vi åtta lokala livsmedelsproducenter. För att få en bredd i vårt insamlade 

material valde vi att intervjua producenter av olika livsmedel och storlek. Alvehus (2013) 

namnger metoden att välja ut intervjuade för att få önskat material och variation i sina svar som 

strategiskt urval. Hartman (2004) skriver att det i kvalitativa undersökningar, till skillnad mot 

kvantitativa undersökningar, undersöks betydligt färre individer eller grupper. Anledningen till 

detta är att kvalitativa studier ska studeras på djupet och att bredden inte är lika betydande. 

Hartman (2004) nämner också att forskare till kvalitativa studier vanligtvis har en uppfattning 

om vad de förväntar sig för svar och att ett urval kan ske till de individer som förväntas kunna 

ge den information forskarna eftersöker. 

 

Tabell 1. Överblick av respondenterna. 

 

 

2.5 Presentation av respondenter  

2.5.1 Initiativet Redig Mat från trakten 

För att underlätta möjligheten för lokala producenter att nå ut till konsumenter genom 

dagligvaruhandeln har tolv ICA Maxi-butiker tillsammans med LRF Sydost utvecklat ett 
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samarbete som de kallar Redig Mat från trakten (Lantbrukarnas riksförbund 2018). Initiativet 

grundades i att LRF år 2011 beslutade om en livsmedelsstrategi för att vända den nedåtgående 

livsmedelsproduktionen i Sverige och finna en lösning på problemet (Macklean 2016). Med 

risk att på lång sikt inte kunna möta kundernas efterfrågan och erbjuda svenska produkter valde 

ICA Maxi att stötta initiativet för att stödja de svenska producenterna.  Varumärket Redig Mat 

från trakten ägs av ICA Maxi och syftet med initiativet är att matmakare från regionen ska synas 

mer i butiken, att utbudet på längre sikt ska bli bredare samt att butikerna i Småland, på Öland 

och i Blekinge ska sälja en större andel svenska råvaror. 

 

2.5.2 Våra lokala livsmedelsproducenter 

Axelssons i Aby 

Kronogården, som ligger mellan Målilla och Mörlunda, ägs och drivs av Patrik och Elisabeth 

Axelsson (Axelssons i Aby u.å). På gården odlas det potatis sedan en lång tid tillbaka, men 

även hallon, jordgubbar, sparris med mera. Ägarnas målsättning är att producera och sälja 

potatis med god kvalitet på ett miljövänligt sätt. För att detta ska vara möjligt är ny teknik, 

struktur och hög precision viktigt för paret. 

 

Emåmejeriet 

Emåmejeriet har sitt mejeri i Hultsfred i Småland och deras lokala gårdar ligger i nära 

angränsning, vilket kortar ner transportsträckorna (Emåmejeriet u.å). De erbjuder färsk mjölk, 

smör, grädde och fil som kommer från frigående kor i ett flertal butiker runt om i Småland och 

Blekinge. Emåmejeriet arbetar efter tre principer som utmärker dem, vilka är närhet, kvalitet 

och spårbarhet. De arbetar bland annat för ökad sysselsättning i närområdet, bättre betalt för 

bönder, närproducerade produkter med kvalitet och vetskap om produktens ursprung.  

 

Lindhags Delikatesser 

I Kristdala ligger det lilla familjeföretaget Lindhags Delikatesser som tillverkar marmelad, sylt 

och saft (Lindhag u.å). De har prisats för sitt mathantverk bland annat i SM i Svenskt 

Mathantverk och Great Taste Awards. De väljer råvaror från odlingar i närheten samt egna 

odlingar i den mån det är möjligt och nästan inga tillsatser används i deras produkter. Lindhags 

Delikatesser expanderar ständigt, men de ser alltid till att kvalitet och delikat smak bibehålls 

genom småskalig hantering.  

 

 



 

 11 

Nöbble Gård  

I Rockneby utanför Kalmar ligger Nöbble Gård som benämner sig själva som ett ekologiskt 

lantbruksföretag som värnar om miljön (Nöbble Gård u.å). De som driver gården är intresserade 

av förnyelsebar energiproduktion och ekologi. På gården bedrivs ekologisk mjölkproduktion 

och den mjölk som korna producerar säljs via Arlas mejeri. Förutom mjölk tillverkar och säljer 

Nöbble Gård egenproducerad rapsolja och nötburgare under ett eget varumärke.  

 

Ostkaksbageriet i Vrigstad 

Familjeföretaget Ostkaksbageriet i Vrigstad bakar ostkaka på samma sätt som ostkaka bakades 

förr i tiden (Vrigstad Ostkaka u.å). Familjeföretaget har kvar samma, fast förbättrade, rutiner 

och traditioner från förr och för ägarna är det självklart att använda ingredienser av god kvalitet. 

Ungefär 90 procent av ingredienserna i deras ostkaka är svenska och företaget månar om 

hantverket genom att använda få automatiserade processer under bakningen.  

 

Ängöl 

Ängöl är ett Kalmarföretag som till följd av grundaren Johan Håkanssons starka intresse, slog 

sig in i branschen år 2010 (Ängöl u.å). Tidigare hade grundaren varit hembryggare. Bakom 

företaget ligger stor passion och omsorg och högsta kvalitet är alltid något som eftersträvas. 

Företaget har certifieringar för både EU-ekologisk produktion samt IP-livsmedel3. Den största 

delen av produktionen är konventionell, men i sortimentet finns även ekologiska produkter. 

 

Ölands Ljuvliga 

Ölands Ljuvliga är ett litet företag beläget på Öland som drivs av Ann-Christin Koepke (Ölands 

Ljuvliga u.å). Företaget tillverkar mjölksyrade produkter och på sommarhalvåret kompletteras 

sortimentet med handgjorda potatissallader. All tillverkning sker hemma på Ann-Christins gård 

och försäljning sker via återförsäljare på Öland och i Kalmar med omnejd. I produktionen 

används råvaror från lokala bönder och de syrade produkterna tillverkas på ekologiska råvaror. 

Tre ledord som Ölands Ljuvliga arbetar efter är handgjort, ekologiskt och färskvara.  

 

 

 

                                                 
3 IP är en standard för certifiering som kvalitetssäkrar produktion av livsmedel genom hela försörjningskedjan 

(Sigill 2017). 
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Öländska Bröd  

Genom en sammanslagning av två välkända bagerier på Öland bildades Öländska Bröd år 2008 

(Öländska Bröd u.å). Bageriet är placerat i Löttorp på norra Öland och bröden levereras främst 

till närområdet på Öland och det angränsande fastlandet i Småland. Företaget värnar om det 

traditionella och bröden tillverkas efter gamla recept och i gamla stenugnar med noga utvalda 

ingredienser. 

 

2.6 Insamling av primärdata genom semistrukturerade intervjuer 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket Eliasson (2018) förklarar som ett 

mellanting mellan ostrukturerade och strukturerade intervjuer. En strukturerad intervju innehar 

ofta en detaljerad intervjuguide och intervjuaren är mycket aktiv, medan en ostrukturerad 

intervju mer liknar ett vanligt samtal och intervjuguiden är mycket kortfattad. Merriam & 

Tisdell (2016) skriver att de flesta intervjuer i kvalitativa studier är semistrukturerade. Dessa 

intervjuer kännetecknas ofta av att forskaren skriver ned specifika teman eller frågor som ska 

beröras, men att den intervjuade har stor frihet i utformningen av svaren (Patel & Davidson 

2011). Vi kände ett behov av att utforma en intervjuguide som hjälp att säkerställa att vi 

uppfyllde vårt syfte genom de ställda frågorna. Däremot innehöll vår intervjuguide öppna frågor 

för att inte begränsa svaren från respondenterna. Intervjuguiden återfinns i bilaga B. För att 

säkerställa att den teoretiska referensramen och vår empiri var sammankopplade valde vi att 

utforma ett operationaliseringsschema, vilken går att finna i bilaga C. Med operationalisering 

menas förfarandet att överföra ett teoretiskt begrepp till intervju- eller enkätfrågor (Patel & 

Davidson 2011).  

 

När de lokala livsmedelsproducenterna tackade ja till våra intervjuer behövde vi ta beslut 

angående platsen för intervjuerna. På grund av avståndet, som vi tidigare nämnt, genomfördes 

fyra intervjuer över telefon. För oss var det viktigt att inte bli störda under telefonintervjuerna, 

vilket medförde att vi placerade oss på en avskild, lugn och tyst plats. Till de producenter som 

vi genomförde fysiska intervjuer med, föreslog vi alternativa platser. Platserna vi föreslog var 

ute hos producenterna eller i universitetets lokaler, men vi erbjöd även respondenterna att själva 

komma med förslag på en plats. Vi var väldigt flexibla med platsen och för oss var det viktigt 

att det skulle vara en plats där producenten kände sig trygg. Trost (2010) betonar vikten av att 

befinna sig på en ostörd plats, i tyst miljö, där respondenten känner sig trygg. Ann-Christin från 

Ölands Ljuvliga valde att komma till oss på universitetet, Christian Williamsson från 

Emåmejeriet bjöd hem oss till sig och vi åkte själva ut till Nöbble Gård och Ängöl. 
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Under intervjuerna började vi med att försöka ställa våra förutbestämda frågor i samma ordning 

till alla intervjuade, men beroende på den specifika intervjun formulerade vi om vissa frågor 

och bytte ordning på dem för att få ett bättre flyt i dialogen. Merriam & Tisdell (2016) skriver 

att semistrukturerade intervjuer möjliggör för följdfrågor, som skapar en djupare förståelse för 

respondenternas svar, men som även kan användas för att kontrollera att vi uppfattat dem på 

rätt sätt. Vi valde att ställa följdfrågor vid behov och anser att det har bidragit till ett bättre 

resultat i vår uppsats i form av mer utvecklade svar. Bryman & Bell (2017) betonar vikten av 

att vara flexibel i semistrukturerade intervjuer. Med flexibilitet avser författarna bland annat 

flexibilitet i ordningsföljd på frågorna, lyhördhet för intressanta teman som framkommer och 

möjlighet att reda ut oklarheter i respondenternas svar. Vi anser att vi var flexibla i våra 

intervjuer för att undvika att intervjuerna blev för strukturerade. Vår intervju med 

Ostkaksbageriet i Vrigstad blev relativt kort i jämförelse med övriga intervjuer. Det kan 

förklaras av att Wihrén hade ett väldigt pressat tidsschema. Vi ansåg dock att de svaren vi fick 

var relevanta och bidrog till att uppfylla vårt syfte. 

 

Vi tre författare medverkade i samtliga intervjuer. En av oss hade huvudansvaret och ledde 

intervjun och de andra två fanns där som stöd i lyssnande position, hjälpte till med inspelning 

av intervjun samt flikade in med möjliga följdfrågor. Trost (2010) menar att ovana intervjuare 

med fördel kan medverka flera stycken vid intervjuer, det leder till en ökad förståelse samt en 

större informationsmängd jämfört med om intervjuerna görs enskilt. Vi såg även detta som en 

möjlighet att presentera oss som författare av denna uppsats för respondenterna.  

 

Vi tog beslutet att spela in samtliga intervjuer för att ha möjlighet att kunna gå tillbaka och 

lyssna vid eventuella oklarheter om vad som sagts under intervjuerna. En annan fördel vi såg 

med ljudinspelning var att det blev enklare att citera de intervjuade ordagrant om det lämpade 

sig för vår studie. Eliasson (2018) uppger dessa fördelar med ljudinspelning. Ett annat beslut vi 

tog var att transkribera samtliga intervjuer, vilket Olsson & Sörensen (2011) betonar vikten av. 

De anser att informationsmaterial alltid ska transkriberas, oavsett vad det är för typ av material, 

vilket även Bell & Waters (2016) hävdar. Med transkribering avses att skriva ned texten 

ordagrant. Vi transkriberade samtliga intervjuer för att underlätta arbetet med framställningen 

av empiri samt analys och vi såg det som fördelaktigt att ha intervjuerna nedskrivna ordagrant. 

Transkriberingen fick oss även att lyssna igenom samtliga intervjuer en gång till, vilket gjorde 

oss mer insatta i vårt insamlade material. Bryman & Bell (2017) skriver att transkribering är en 
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tidskrävande metod, vilket vi hade i åtanke, men vi ansåg att fördelarna hade ett övertag och 

valde därför att genomföra transkribering trots tidsaspekten.  

 

2.7 Hermeneutiskt synsätt  

Vår uppsats utgår från hermeneutiskt synsätt. Enligt Bryman & Bell (2017) är hermeneutik ett 

tolkningsperspektiv av verkligheten där uppfattning och förståelse av människors beteende är 

väsentligt. Starrin & Svensson (1994) förtydligar detta med att beskriva hermeneutik som 

sökande efter kunskap om och förståelse kring olika människors avsikt, betydelse och mening. 

Vidare menar författarna att hermeneutik innebär att diskutera och analysera hur människors 

erfarenheter kan påverka deras uppfattning samt hur denna diskussion och analys behöver testas 

för att slutresultatet ska delge kunskap istället för antaganden och förutfattade meningar. Vid 

hermeneutisk forskning ses forskarnas egna erfarenheter, tolkningar och kunskaper som en 

tillgång för forskningen (Patel & Davidson 2011). Forskningen har på så vis ett subjektivt 

synsätt där forskarna tolkar och relaterar helheten i forskningen med alla dess delar. Vi har 

under hela processens gång varit medvetna om att vi kan påverka uppsatsens resultat, då det är 

svårt att komma ifrån att vi har egna erfarenheter och kunskaper sedan innan. Dock har vi varit 

restriktiva med att tillföra egna åsikter som kan påverka eller vinkla studien, eftersom det kan 

strida mot trovärdigheten. 

 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver hur forskarnas förförståelse ständigt utvecklas och 

förändras under processens gång, samt hur viktigt det är att forskarna redogör för deras 

förförståelse i studien. Vid brist på förförståelse kan forskarna ha svårt att avgöra vad i 

forskningen som är viktigt och värt att prioritera (Gummesson 2000). Vi författare har tidigare 

genomfört en studie tillsammans, vilket bidragit till att vi har förkunskap om hur en kvalitativ 

studie ska genomföras och utformas. Vi hävdar dessutom att vi ständigt utvecklats under 

projektets gång, en utveckling som vår handledare och våra opponenter har bidragit till. 

 

2.8 Trovärdighetsdiskussion  

För att en studie ska ha så hög kvalitet som möjligt understryker Patel & Davidson (2011) hur 

viktigt det är att förklara vilka val forskarna tagit och varför, främst på grund av att varje 

kvalitativ forskning är unik. Detta är något vi tagit till oss och haft i åtanke genom hela vår 

forskningsprocess, genom att ständigt ifrågasätta våra val och argumentera för dem. Bryman & 
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Bell (2017) benämner fyra kriterier som krävs för att få en hög trovärdighet i sin forskning, 

vilka är tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt konfirmering.  

 

Med tillförlitlighet menar Patel & Davidson (2011) hur väl resultatet överensstämmer med 

verkligheten. Det kan vid intervjuer finnas omständigheter som gör att respondenter inte ger 

det svar som de egentligen menar. Genom att vi medverkade alla tre under våra intervjuer kunde 

vi efter intervjuerna, för att öka tillförlitligheten, diskutera hur vi tolkat respondenternas svar. 

Som vi tidigare nämnt ställde vi även följdfrågor under intervjuerna, för att garantera oss om 

att vi uppfattat svaren rätt. Dessutom valde vi att inte skicka ut intervjufrågorna till 

respondenterna innan intervjun, då vi såg risken att respondenterna kunde fundera ut passande 

svar innan intervjun. Allt detta hade vi i åtanke för att vår forskning skulle vara så tillförlitlig 

som möjligt. Pålitligheten i en studie avser istället hur genomförbart det är för andra forskare 

att upprepa studien och få ut samma resultat (Hartman 2004). Patel & Davidson (2011) menar 

att detta kan vara svårt vid intervjuer eftersom den sociala miljön vi verkar i är i ständig 

förändring. Pålitlighet är därför ett begrepp vi haft i beaktande och för att få en hög pålitlighet 

har vi under hela vår arbetsgång varit noggranna med att tydligt beskriva hur och vad vi har 

gjort samt motiverat våra val.  

 

För oss har målet inte varit att generalisera vårt resultat till en hel population. Bryman & Bell 

(2017) menar att det är svårt att generalisera kvalitativa undersökningar. Vårt fokus har istället 

varit att finna förhållanden mellan vår teoretiska referensram och vår insamlade empiri. 

Begreppet överförbarhet innefattar hur väl resultatet av en forskning kan sättas i en annan 

kontext och användas av andra forskare (Bryman & Bell 2017). Jacobsen (2002) förtydligar 

detta genom att belysa hur viktigt det är att sammanhanget och situationen som forskningen 

sker i beskrivs. Förutom att finna kopplingar mellan vår egna teori och empiri,  har vi i 

genomförandet av uppsatsen hela tiden tänkt på att vara detaljerade och strukturerade för att det 

ska bli så tydligt som möjligt för läsaren. Det fjärde begreppet som Bryman & Bell (2017) 

nämner är konfirmering. Vid konfirmering gäller att forskarna inte blandar in sina egna åsikter 

och uppfattningar så att dessa återspeglas i forskningen. För att få så hög konfirmering som 

möjligt, har vi under arbetets gång tänkt på att vara så objektiva som möjligt och alltid ifrågasatt 

samt varit kritiska till såväl teori som empiri. Vi har gemensamt analyserat och tolkat allt 

insamlat material. Som vi tidigare nämnt har vi dock egna åsikter och erfarenheter som påverkat 

oss omedvetet.  
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2.9 Insamling av material 

Vi har under projektets gång samlat in data till vår empiridel genom intervjuer. Detta kallar Bell 

& Waters (2016) för primärdata. Andra källor vi använt oss av är hämtade från vetenskapliga 

artiklar, rapporter, litteratur samt tillförlitliga internetsidor. När vi sökte efter vetenskapliga 

artiklar använde vi sökfunktionerna Google Scholar samt Onesearch. Sökfunktionen Onesearch 

var även aktuell när vi letade efter litteratur. Vi sökte på ämnesrelaterade ord i sökfunktionen 

och inhämtade sedan denna litteratur från Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Vid 

granskningen av litteraturen hade vi med oss våra identifierade sökord samt vår frågeställning, 

vilket underlättade litteraturgenomgången.  När vi letade efter information på internetsidor var 

vi källkritiska och granskade tillförlitligheten i informationen. Det var främst organisationers 

hemsidor som var aktuella när det gällde insamling av data från internetsidor, vilka vi kände 

var mer pålitliga jämfört med andra mindre trovärdiga internetsidor, såsom internetbaserade 

tidskrifter.  

 

All information vi samlat in har vi alltid sett till att stärka med flera källor. Detta kallas enligt 

Patel & Davidson (2011) för triangulering. Det innebär att vi som forskare validerade 

informationen genom att använda olika slags datakällor. Triangulering kan dock yttra sig på 

flera olika sätt (Patel & Davidson 2011). Delvis genom datatriangulering, då flera olika 

datainsamlingsmetoder används. Observatörstriangulering är en annan form av triangulering 

(Olsson & Sörensen 2011) som vi använt oss av eftersom vi alla tre medverkat under samtliga 

intervjuer. Dessutom tillämpade vi teoritriangulering, då vi analyserade vår insamlade data ur 

flera teoretiska perspektiv, genom att vi i analysen systematiskt gick igenom insamlat material 

och betraktade det utifrån valda teoretiska synvinklar.  

 

När vi samlade in material tog vi även hänsyn till de fyra källkritiska principerna som av Thurén 

(2013) beskrivs som äkthet, ett rimligt tidssamband mellan händelse och skildring, oberoende 

och tendensfrihet. Vi beaktade äkthetskriterier genom att endast välja källor som var pålitliga 

och var det de påstod sig vara. Vi ifrågasatte källorna med hänsyn till tiden för publikation och 

använde endast litteratur som fortfarande var aktuell. När vi valde källor såg vi även till att de 

inte påverkats eller var ett referat av andra källor, vilket tyder på oberoende enligt Thurén 

(2013). Vi beaktade också tendensfrihet i den mån det var möjligt. Detta genom att vi under 

uppsatsens gång var lyhörda för den subjektivitet som fanns samt att vi var öppna med hur vi 

tolkade informationen.  
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2.10 Analys av insamlat material  

Vår analys påbörjades redan innan vi genomförde intervjuerna. Ett exempel på detta var att vi 

utformade ett operationaliseringsschema för att anpassa våra frågor till vår frågeställning och 

teori. Kvale & Brinkmann (2014) nämner att analysen påbörjas alldeles för sent om det sker 

när intervjuerna är färdiga. Om analysen istället påbörjas tidigt under processen blir den 

avslutande analysen mer hanterbar och genomarbetad. Efter att vi genomfört våra intervjuer 

påbörjade vi arbetet med att sammanställa det insamlade materialet. Som tidigare nämnts, valde 

vi att transkribera samtliga intervjuer för att underlätta analysen. Som en del i 

sammanställningen av materialet läste vi igenom transkriberingarna ett flertal gånger och 

bearbetade texten genom att reducera ner den och formulera respondenternas meningar på ett 

mer precist sätt. Denna metod kallar Olsson & Sörensen (2001) för meningskoncentrering. Vi 

kortade ner långa meningar samt omformulerade och framhävde det mest väsentliga i texten. 

Under tiden som vi formulerade om meningarna funderade vi på vad respondenterna verkligen 

menade för att tydligare se kopplingar till vår forskningsfråga och redan här börja fundera på 

hur vi skulle utforma vår analys. Vi fördelade materialet från samtliga intervjuer i de olika 

kategorierna som vi delat upp vårt empiriavsnitt i och strukturerade sedan upp textmassan. Vi 

ser likheter i vårt arbetssätt med hur Alvehus (2013) anser att det insamlade materialet ska 

bearbetas och analyseras. Alvehus (2013) menar att materialet ska sorteras, reduceras och 

argumenteras. Han nämner även momentet med att kategorisera respondenternas svar, vilket 

han kallar tematisering.  

 

2.11 Etiska hänsynstaganden  

Innan intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev till producenterna. Detta för att uppfylla 

informationskravet gentemot respondenterna och underrätta dem om vad syftet med 

forskningen var (Olsson & Sörensen 2011). Brevet går att finna i bilaga A. Vi säkerställde även 

att respondenterna läste igenom informationsbrevet innan intervjun påbörjades. Under 

intervjuerna tog vi flera andra forskningsetiska aspekter i beaktande och meddelade 

respondenterna om dessa i informationsbrevet. De forskningsetiska aspekterna, förutom 

informationskravet, är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & 

Davidson 2011). Respondenterna hade i enlighet med samtyckeskravet rätt att själva besluta 

om sitt deltagande. Vi behandlade respondenternas svar från undersökningen konfidentiellt, 

vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Dessutom frågade vi respondenterna innan 

intervjutillfället om det var okej att vi spelade in intervjun och respondenterna blev även 
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underrättade om att ljudinspelningarna raderas efter färdigställandet av uppsatsen. 

Nyttjandekravet är den sista forskningsetiska aspekten som Patel & Davidson (2011) nämner, 

vilket innebär att informationen som insamlats endast får nyttjas till det tänkta syftet, 

forskningen. Även detta är något vi beaktat samt meddelat respondenterna om i 

informationsbrevet. 
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3. Teoretisk referensram för samarbeten mellan lokala 

livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare 

 

I det här kapitlet presenterar vi uppsatsens teoretiska referensram. Första delen i 

referensramen utgörs av hållbarhet i försörjningskedjan, följt av begränsningar för lokala 

producenter samt nätverkande och samarbeten i försörjningskedjan. Teorierna syftar till att ge 

en fördjupad bild kring samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter och lokala 

återförsäljare. 

 

3.1 Hållbarhet i försörjningskedjan 

SCM (Supply Chain Management) omfattar alla aktiviteter som är förknippade med produktion 

av varor, från utvinning av råvaror till leverans till konsument (Lumsden 2012). Både material- 

och informationsflöden räknas in i kedjan som även kräver goda relationer för att åstadkomma 

en hållbar och konkurrensmässig försörjningskedja (Seuring & Müller 2008). På grund av 

företagens intresse i hållbarhet har begreppet SSCM utvecklats (Sustainable Supply Chain 

Management). Det ökade medvetandet av miljöfrågor har fått företag att agera på ett mer etiskt 

och socialt ansvarigt sätt när det kommer till deras försörjningskedjor (Chin et al. 2015). 

Huvudsakligt fokus med SCM är att tillförse rätt produkt till rätt kund för rätt kostnad, tid, 

kvalitet och kvantitet. Genom att lägga till en grön komponent blir fokus även att tänka 

miljövänligt inom upphandling, tillverkning och distribution. Företag som arbetar efter detta 

gynnas av att det ger en bättre bild av företagen samt en minskad påverkan på miljön. Lumsden 

(2012) betonar vikten av att arbeta mot hållbarhet i alla delar av en organisation, från 

företagsledning till operativ nivå.  

 

För att uppnå SSCM brukar företag använda sig av the Triple Bottom Line som behandlar de 

tre dimensionerna av hållbarhet; ekonomisk, miljömässig och social (Christopher 2011).  Triple 

Bottom Line förklarar att det måste finnas en balans mellan dessa tre delar. Christopher (2011) 

uttrycker dessa tre element som de tre p:na, people, profit och planet. De finns för att påminna 

företag om att de måste sätta sitt handlande i ett bredare perspektiv för att kunna agera hållbart 

samt öka sin långsiktiga lönsamhet. Främst är det miljömässiga aspekter som företag fokuserar 

på, den sociala aspekten och integrationen mellan de tre dimensionerna av hållbarhet framhävs 

inte lika starkt. Seuring & Müller (2008) beskriver SSCM som styrningen av material, 

information och kapitalflöden blandat med samarbeten mellan de olika leden i kedjan samtidigt 
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som mål ur de tre dimensionerna av hållbarhet tas i beaktande. Enarsson (2006) betonar vikten 

av samarbeten och relationer i kedjan och menar att det inte enbart är avancerade system som 

är av betydelse. Nyckeln till framgång och konkurrenskraft på marknaden är effektiv 

integrering av leverantörer i försörjningskedjan.  

 

Frostenson (2010) beskriver tre olika begrepp som styrning mot hållbarhet kan delas in i. De 

instrument han nämner är formella instrument, informella instrument samt informativa 

instrument. Formella instrument definieras enligt Ax et al. (2015) som bestämda strukturer 

såsom regler, bestämmelser, grundprinciper eller koder som används för att mäta, bestämma 

alternativt justera ansvar. Koder för hur medarbetare ska uppföra sig och policyer är några 

exempel på formella styrmedel. Det grundläggande är att styrmedlet uppmuntrar ett visst 

beteende eller handlingssätt. Informella instrument är sådana som mer diskret leder mot ett visst 

uppförande. Exempel på sådana är synsätt, värderingar eller förebilder. Istället för att bestämma 

hur medarbetare ska agera i en viss situation, ger informella styrmedel medarbetarna ett 

ramverk kring ett önskvärt beteende. Företag utgår från att medarbetare medverkar till att 

upprätthålla detta handlingsförfarande, vilket implicerar att informella styrmedel handlar mer 

om en slags normgivande kontroll. Informativa instrument innebär att med hjälp av information 

styra verksamheten mot målet och att bygga kunskap om miljön och beteenden som har 

betydelse för hållbarhet. Exempel på sådana är utbildningar samt att informera och föra en 

dialog med medarbetarna. Gond et al. (2012) menar att traditionella verktyg för att styra 

verksamheter såsom budgetering, mätsystem och strategier, har nyanserats för att även omfatta 

hållbarhetsaspekter. Vidare menar Nilsson & Olve (2018) att företag ofta är tudelade när det 

gäller frågan om styrning av hållbarhet kontra kommunikation av hållbarhet. Det är viktigt att 

både kunna balansera styrningen av hållbarhetsarbetet och att kommunicera arbetet, vilket är 

något medvetna företag inser. 

 

3.2 Begränsningar för lokala livsmedelsproducenter 

På lokala matmarknader finns ett flertal mindre producenter som säljer en blandning av varor 

och är en del av en kort försörjningskedja (Waltz 2011). En mindre producent sköter, till 

skillnad från aktörer inom det storskaliga systemet, flera led i livsmedelskedjan ensam 

(Björklund et al. 2008). När produktionskedjan kortas ned leder det till att tillverkare inom den 

småskaliga produktionen på egen hand får sköta komplexa uppgifter. Producenterna har själva 

ansvar för lagring, förpackning, transport, distribution och marknadsföring av sina varor (King 

et al. 2014). Fördelen för producenterna är att intäkterna ökar om de sköter flera led själva 
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(Björklund et al. 2008). Det är dock inte givet att detta ger det bästa utfallet ekonomiskt sätt 

samtidigt som det inte heller är säkert att det ekonomiska utfallet är det mest betydelsefulla för 

producenten. Ändamålet kan också vara arbetsglädje, intresse och en ekonomi som går att leva 

på. 

 

Det finns ett antal begränsningar som försvårar lokala livsmedelsproducenters möjlighet till 

expansion och inträde på nya marknader (Forman & Silverstein 2012). En begränsning är 

kapaciteten, vilket innebär att de lokala producenterna oftast inte har möjlighet att producera 

stora volymer och samtidigt hålla den goda kvaliteten och snabba leveranser. Dessutom är lokal 

mat både dyrare och säsongsberoende, vilket gör det svårare för producenterna att konkurrera 

mot de traditionella grossisterna. En annan begränsning är brist på infrastrukturer, som 

förminskar produktionskapaciteten i lokala företag (Waltz 2011). Vid brist på 

investeringskapital är det även svårt att köpa in fordon och förvaringsmöjligheter för 

transportering av varor. Lokala producenters brist på expertis och utbildning inom lokalt 

lantbruk och försäljning till återförsäljare kan också utgöra en begränsning. Detta om 

producenterna inte förstår jordbrukande, ser eventuella risker med produceringen eller vet om 

hur varor ska förvaras och förpackas för bästa hållbarhet. I livsmedelsbranschen finns det även 

många rättsliga regleringar och det kan vara kostsamt att leva upp till statens regler. Det 

underlättar om lokala producenter har tydliga hälso- och säkerhetsregler, licensieringar och 

inspektionskrav (King et al. 2014).  

 

Waltz (2011) menar att det inte finns utformade distributionssystem för lokalproducerade varor, 

vilket också utgör en begränsning för lokala livsmedelsproducenter. För att nå skalfördelar med 

distributionen bygger handelskedjor vanligtvis upp egna logistiksystem (Björklund et al. 2008). 

När detaljister tar in mindre lokala leverantörer får de dock använda ett annat flöde och de ingår 

därmed inte i det normala logistiksystemet. Exempel på produkter som kräver utveckling av 

logistiksystemen är säsongsbetonade produkter såsom exempelvis svenska jordgubbar. Detta 

flöde är den distributionsväg som småskaliga producenter kan använda sig av, vilket innebär 

att det från detaljisternas sida krävs att de utvecklar de vägar som finns. 

 

För mindre livsmedelsföretagare är även transporter en nyckelfråga (LRF & Ekologiska 

Lantbrukarna 2009). Kostnaden för transporter kan bli orimligt hög i förhållande till varuvärdet 

för företagare med små tillverkningsvolymer placerade på avlägsna orter. Människor tar ofta 

för givet att lokala varor kräver färre resurser, men det är inte alltid fallet. Det finns ett antal 
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olika lösningar på problemet med transporter, varav en av dem är att lokala producenter kan 

sälja sina varor i gårdsbutiker. Genom detta alternativ slipper producenterna problematiken med 

transporter av livsmedel, turismnäringen gynnas och mervärde uppstår tack vare den 

direktkontakt som uppstår mellan producent och konsument. Däremot är metoden inte 

miljövänlig eftersom det istället är kunderna som behöver transportera sig till gårdsbutikerna. 

En annan metod som LRF & Ekologiska Lantbrukarna (2009) nämner är att lokala producenter 

själva löser sina leveranser, vilket lättast görs i producenternas egna fordon. Kostnadsmässigt 

anses detta alternativ vara positivt, då det endast är bränslekostnader och producenternas tid 

som räknas. Däremot är metoden inte att föredra med hänsyn till den miljömässiga aspekten. 

Om flertalet lokala producenter kör sina egna bilar halvfulla med varor blir påverkan på miljön 

större än om samtliga varor transporteras i en fullastad långtradare. Ytterligare en metod för att 

lösa transportfrågan är samtransportering (Ljungberg et al. 2012). Det kan göras genom att 

antingen utnyttja befintliga transporter i producenternas områden eller genom att gå ihop och 

skapa samarbeten med andra producenter. En studie av Bosona & Gebresenbet (2011) visar att 

producenter var intresserade av att expandera sina marknadsföringskanaler och att distribuera 

sina produkter till ett större område, men hindrades från att göra det på grund av de stora 

transportkostnaderna. Genom att bilda integrerade nätverk ökade producenternas potentiella 

marknader.  

 

3.3 Nätverkande och samarbeten i försörjningskedjan  

3.3.1 Framväxten av samarbeten 

Hållbara konkurrensfördelar kan inte uppnås av företag i isolation, utan det krävs teknik och 

förvaltning av produktiva samt effektiva försörjningskedjor i samarbete med kunder och 

leverantörer (Bourlakis et al. 2004). Särskilt livsmedelsindustrin har varit långsam att anamma 

denna partnerskaps-filosofi och det är endast under de senaste åren som teorin om SCM letat 

sig fram hos världens ledande livsmedelsproducenter. Nilsson & Olve (2018) nämner två 

trender som är indikatorer på att behovet av samarbeten mellan organisationer har ökat. En 

indikator är den ökade outsourcingen mellan företag, en annan utvecklingen av den traditionella 

affärsförbindelsen mellan köpare och säljare. När kontakten mellan organisationer blir närmare 

ökar företagens beroende till sina motparter, exempelvis leverantörer och kunder. När 

beroendet mellan motparter ökar krävs även interorganisatoriska relationer, vilket kan skapas 

genom nätverk eller olika affärsförbindelser. Bowen et al. (2001) förklarar också fördelarna av 

samarbeten mellan företag och leverantörer. Författarna menar att kunder och leverantörer 

motiveras till att arbeta med hållbarhet i relationer som kräver högt beroendeskap genom att 
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dela med sig av risker, teknik och belöningar med varandra. Genom samverkan blir det enklare 

att arbeta fram en strategi för hållbarhetsarbete.  

 

Det traditionella förhållandet mellan kund och leverantör karaktäriseras av snabba 

förhandlingar som ska ge gynnsamma förutsättningar (Mattsson 2012). Det sker oftast 

förhandling om en affär i taget och perspektivet är på kort sikt. Fokus ligger på lägsta möjliga 

pris och för att möjliggöra detta används ofta flera olika leverantörer parallellt. För båda parter 

handlar det om att vinna eller förlora och det är konkurrens om vinstmarginalen i 

försörjningskedjan (Man 2013). Christopher (2011) förklarar att många företag funnit att de 

genom nära samarbeten med leverantörer kunnat finna ett effektivare sätt att arbeta 

tillsammans. Ett växande tankesätt är att samarbeten mellan nätverkspartners oftast leder till 

förbättrad prestanda i allmänhet. Det är av vikt att alla samarbetspartners drar nytta av 

samarbetet och känner att det är bättre att delta jämfört med att inte delta. För att en 

försörjningskedja ska vara lönsam och kunna effektiviseras krävs samarbeten, goda 

affärsmässiga relationer och en samverkan mellan parterna i kedjan (Mattsson 2012). Vid en 

första tanke på samarbeten mellan organisationer föreställs vanligtvis två parter som är avskilda 

från övriga delar på marknaden (Nilsson & Olve 2018). Det finns dock ytterligare ett sätt att se 

på samarbeten, vilket är som en del av ett nätverk där fler relationer mellan olika företag finns 

och som på något vis har en koppling till varandra. Inuti nätverket påverkar olika företag 

varandra på ett indirekt sätt. Ett företag kan påverkas av interaktioner mellan två andra företag 

utan att ha någon speciell koppling till de andra företagen. Detta kan förklaras genom att 

interaktioner mellan företag skapar effekter som sprider sig vidare i nätverket.  

 

NAPM (Amerikanska National Association of Purchasing Management) förklarar partnerskap 

som  

“a cooperative and collaborative way in which buying firms and key supplying firms 

intensively interact with each other to achieve mutual win-win long term competitive 

benefits” (Mattsson 2012 s.102). 

 

3.3.2 Innebörden av samarbeten 

Gruat et al. (2007) definierar samarbeten som ett sätt där alla enheter i en försörjningskedja 

aktivt arbetar tillsammans mot gemensamma mål och kännetecknas av spridning av 

information, kunskap, risker och vinster. Enligt Gellynck & Kühne (2008) skapas lyckade 

samarbeten genom spridning av information till alla led inom nätverket, att alla inom nätverket 
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är med och arbetar efter samma syn- och arbetssätt samt tydlig kommunikation av 

väldefinierade mål och förväntningar. På samma sätt kan samarbeten misslyckas om det är 

dåligt förtroende mellan parterna i nätverket, om det är brist på förståelse av fördelarna med 

samarbetet samt avsaknad av strategisk vision. En studie av Bosona & Gebresenbet (2011) visar 

att lokala producenter kan få ökad kunskap om produktion av lokala livsmedel genom att bilda 

kluster och logistiska nätverk. Det kan på sikt leda till förbättringar av logistisk effektivitet, 

miljöpåverkan, spårbarhet av kvalitet på livsmedel samt en potentiell marknad för lokala 

livsmedelsproducenter. 

 

Genom att skapa kluster och integrerade nätverk kan företag samarbeta och öka 

konkurrenskraften som region på en nationell nivå och som land på internationell nivå  (Bosona 

& Gebresenbet 2011). Olika former av samarbeten på detta sätt baseras på ekonomisk 

motivation, makt, förtroende och informationsutbyte. Detta skapar effektiva länkar mellan 

återförsäljare, producenter och grossister, vilket leder till ekonomiska, sociala och miljömässiga 

fördelar (Mikkola 2008). När komplexiteten i försörjningskedjan ökar blir samarbeten och 

informationsdelning mellan parterna allt viktigare (Bartlett 2007). I ett projekt introducerades 

nätverksbildning i syfte att länka lokala livsmedelsproducenter, tjänsteleverantörer och 

återförsäljare till att arbeta tillsammans (Bosona & Gebresenbet 2011). Samarbetet baserades 

på förtroende för att dela information och stödja varandra, för att på så sätt öka 

konkurrenskraften och förbättra sin hållbara tillväxt. Den föreslagna nätverksintegrationen för 

att förbättra de logistiska aktiviteterna i det lokala livsmedelsleveranssystemet ledde till ett antal 

fördelar. Samordnade transporter och optimerade rutter av lokala livsmedel ledde till minskade 

avstånd och tidsbesparing (Ljungberg 2006). Marknaden för lokala livsmedelsproducenter 

expanderade (Jones et al. 2004), kostnader minskade och konkurrenskraften ökade (Sandberg 

2007), samtidigt som det stärkte partnerskapet mellan producenter, distributörer, återförsäljare 

och konsumenter (Bosona & Gebresenbet 2011). Dessutom uppmuntrade det till utbyte av 

kunskaper, erfarenheter samt information. 

 

I försörjningskedjor där partsintressen dominerar är det svårt att effektivisera kedjan genom 

samverkan eftersom samverkan ofta kräver beroendeförhållanden mellan parterna (Mattsson 

2012). På grund av begränsningarna i en traditionell försörjningskedja fokuserar kunder och 

leverantörer numera i större omfattning på det nya förhållningssättet som kallas partnerskap. 

Kundens fokus är istället att skapa och bevara nära och goda relationer med ett få antal företag 

samt att uppnå överenskommelser om affärer som gynnar båda parter. Jämfört med det 
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traditionella förhållandet sker en frekvent kontakt mellan kund och leverantör och en strävan 

efter långa avtal, samverkan och beroendeförhållanden föreligger. Spekman et al. (1998) menar 

att samarbeten där företag växlar information och engagerar sig i längre relationer med andra 

företag blivit den nedre gränsen för samarbeten. Nästa nivå är samordning av företag, varvid 

både ett specificerat arbetsflöde och information utväxlas mellan parterna. Samarbeten kräver 

hög grad av förtroende, engagemang, informationsdelning och en gemensam vision om 

framtiden. Därför deltar företag i sådana samarbetspartnerskap i gemensamma 

planeringsprocesser långt över de nivåer som uppnås i mindre intensiva handelspartnerskap. 

 

En risk som finns med partnerskap som strategi är valet av fel partner (Mattsson 2012). På 

grund av stark samverkan och avtal kan det vara svårt att bryta upp samarbeten. Vid val av fel 

partner riskerar företaget därmed sin egen existens. Risken blir högre vid närmare samarbeten 

som inkluderar flera delar av ett företags funktioner. Fördelarna med partnerskap är 

möjliggörandet av effektiva försörjningskedjor, då strategin stödjer ett helhetsperspektiv och 

SCM. Det är den samlade konkurrenskraften i en försörjningskedja som avgör dess 

konkurrenskraft på marknaden. För att få ett effektivt partnerskap krävs förtroende mellan 

parterna, gemensamma åtaganden och delaktighet. Det krävs även högre grad av 

informationsutbyten och utbyten av varor och tjänster jämfört med traditionella affärsrelationer. 

Partnerskap är något som utvecklas över tid i en process, inget som någon endast väljer att 

införa. Det krävs därefter både tid och resurser för att utveckla och behålla det goda förhållandet 

som byggts upp. Som en verkan av detta är det inte fördelaktigt att ingå partnerskap med många 

leverantörer, utan det gäller att noga välja ut och lägga fokus på vissa leverantörer. Man (2013) 

menar också att relationsskapandet blir mer komplext vid partnerskap med fler parter. Varje 

part måste utveckla en relation till övriga parter i nätverket. Det är inte heller ovanligt att parter 

lämnar samarbeten och andra parter tillkommer, vilket kräver kontinuerligt nätverkande och 

relationsbyggande som är tidskrävande.  

 

Oavsett typ av affärsförhållande mellan kund och leverantör finns det ett styrkeförhållande och 

en maktbalans mellan parterna (Porter 2008). I relationer som karaktäriseras av partnerskap har 

leverantörer en styrkeposition om det finns få leverantörer på marknaden och om deras produkt 

är unik. Kundens styrkefaktorer ökar i sin tur om leverantörens produkt är standardiserad, om 

det finns många olika leverantörer att välja på eller om kunden utgör en stor del av leverantörens 

omsättning. Traditionellt sett kan leverantören sägas ha ett underläge i att om en kund är viktig 

för verksamheten accepterar leverantören ofta de villkor som kunden ställer (Mattsson 2012).  
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Mattsson (2012) nämner att det finns undersökningar som belyser faktorer för lyckade och 

misslyckade partnerskap. För att få en tydligare bild över vad som kännetecknar bra samt 

mindre bra samarbeten har författaren sammanställt de mest förekommande svaren ur dessa 

undersökningar. Nedan illustreras svaren i en bild.  

 

Tabell 2. Faktorer för lyckade samt misslyckade partnerskap. Egen bearbetning av Mattsson 

(2012). 

 

 

3.3.3 Bindningar  

Mattsson (2012) nämner åtta bindningar som finns mellan företag som ingått partnerskap i 

försörjningskedjan. Lumsden (2012) har också valt att belysa en del av dessa bindningar. De 

åtta bindningarna som Mattsson (2012) nämner är kunskapsmässiga, tekniska, ekonomiska, 

sociala, tidsmässiga, juridiska, marknadsmässiga och informationsteknologiska. Bindningarna 

har olika funktioner och fyller olika syften. Kunskapsmässig bindning uppkommer när kunder 

och leverantörer delar med sig om kunskap kring sina egna verksamheter och problem. 

Kunskapsöverföringen möjliggör att parterna kan anpassa sig till varandra och hjälpas åt med 

problemlösningar. Teknisk bindning avser bindningar som är av teknisk karaktär. Ett sådant 

exempel är när kund och leverantör anpassar sin produktionsmetod eller produktionsutrustning 

till varandra. Ekonomiska bindningar handlar om ägarinflytande eller hjälp med 

tillhandahållande av kapital för finansiering eller gemensamma investeringar. Sociala 

bindningar fokuserar på relationer som uppstår av kontakten mellan leverantör och kund och 

även förtroendet som uppstår mellan parterna. Tidsmässig bindning fokuserar på det operativa 

flödet och handlar bland annat om att leverera produkter i tid och hålla deadlines. En annan 
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bindning är den juridiska, som fokuserar på överenskommelser och avtal mellan parterna för 

att trygga långsiktiga relationer. Marknadsmässiga bindningar handlar främst om den image 

eller prestige som det innebär att vara leverantör till en välkänd kund som kan generera goodwill 

till leverantören. Den åttonde bindningen är den informationsteknologiska, som handlar om att 

kund eller leverantör kan behöva investera i ny utrustning för att kunna utbyta information och 

kommunicera. Det kan exempelvis gälla ny systemutrustning eller nya programvaror.  

 

Figur 1. Bindningar mellan företag i partnerskap. Egen bearbetning av Mattsson (2012).  

 

3.3.4 Förtroende och tillit  

Relationer företag emellan har under de senaste åren blivit allt viktigare och kravet på 

förtroende ökar när företag är ömsesidigt beroende av varandra (Weele 2012). Lee & Billington 

(1992) menar att SCM bygger på förtroende och engagemang. Förtroende kan bidra väsentligt 

till en organisations långsiktiga stabilitet (Heide & John 1990). Det krävs idag långsiktiga 

relationer, avsikt att dela information mellan företagen samt en aktiv samverkan för att en 

försörjningskedja ska kunna integreras (Weele 2012). Företag måste känna tillit till varandra 

och då krävs kunnig och erfaren personal. Om ett företag slutit avtal med ett annat är det även 

viktigt att de handlar i enlighet med avtalet. Generellt kan enligt Weele (2018) tre olika typer 
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av tillit identifieras; contractual trust, competence trust samt goodwill trust. Contractual trust 

handlar om att leverera de utlovade varorna eller tjänsterna. Competence trust rör andra partens 

förmåga att uppfylla förväntningarna medan goodwill trust innebär åtagandet att göra mer än 

förväntat, till exempel att bidra med förbättringsidéer. Contractual trust är mest förekommande 

och återfinns i transaktionella relationer, medan goodwill trust vanligtvis tar sig uttryck i 

långsiktiga samarbetsrelationer. Tillit förväntas uppstå och växa när en part är omtalad att på 

ett tillförlitligt sätt göra goda insatser, att uppträda i enlighet med tidigare åtaganden och att inte 

dra orättmätig stor fördel av den andra parten. 
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4. Hur lokala livsmedelsproducenter upplever samarbeten med lokala 

återförsäljare i praktiken 

 

I det här kapitlet belyser vi vårt insamlade material, vilket är uppdelat i tre rubriker med stark 

koppling till den teoretiska referensramen. De tre rubrikerna är producenternas syn på 

hållbarhet i försörjningskedjan, praktiska utmaningar som lokala livsmedelsproducenter står 

inför samt producenternas syn på nätverkande och samarbeten. 

 

4.1 Producenternas syn på hållbarhet i försörjningskedjan 

Våra intervjuer visar att respondenterna arbetar med hållbarhet i olika utsträckning. Koepke på 

Ölands Ljuvliga och Lindhag på Lindhags Delikatesser nämner dels att de använder glasburkar 

till sina produkter, vilka går att returnera och återanvända. Förutom detta framställs Lindhags 

produkter helt utan tillsatser och råvarorna är från ett odlingsföretag i närheten. Williamsson 

förklarar att Emåmejeriet har ett genomtänkt hållbarhetsarbete i hela företaget. Deras bönder är 

belägna inom endast fem mils radie för att gynna landsbygden och mejeriet arbetar med 

transparens och spårbarhet för den producerade mjölken. Förutom dessa aspekter har 

Emåmejeriet egen elproduktion för att kunna använda sin egen värme. De gör även ost av den 

mjölk som blir över för att motverka spill och har en nollvision på utsläpp av koldioxid. 

Widegren berättar att Öländska Bröd har övergått till pappersalternativ när de förpackar sina 

bröd, en metod som även Axelsson på Axelssons i Aby anammat. Axelsson benämner sig själv 

som lokal producent och menar att företagets varor endast levereras och säljs inom Småland, 

vilket är ett hållbarhetstänk. Axelsson är även den enda respondent som nämner att hennes 

personal får gå utbildningar inom hållbarhet. 

 

Nöbble Gård är ett av de företag, tillsammans med Emåmejeriet, som arbetar mest med 

hållbarhet. Svenzén förklarar att all produktion på gården är KRAV-godkänd och ekologisk. 

Utöver det har Nöbble Gård energiproduktion i form av vindkraft, solceller och biogas i olika 

former. All mjölk på gården går via värmeväxlar, vilka tar ut värmen från mjölken som sedan 

kan nyttjas på gården. Svenzén nämner även att de har ett hållbarhetstänk vid nyinvesteringar 

av maskiner. Öge förklarar att Ängöl fokuserar mest på hållbarhetsarbete när det gäller 

transporter. Tidigare har de tillverkat en ekologisk ölsort, men på grund av låg efterfrågan har 

de fokuserat på hållbarhet i andra delar av företaget. “Ju mer kunderna handlar av oss, desto 

enklare blir det för oss att arbeta hållbart”, säger Öge. Ängöl är även certifierade för IP-
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livsmedel samt har ekologisk certifiering, Öge menar dock att dessa certifieringar även syftar 

till att vara en kvalitetsförsäkran ut mot deras konsumenter. 

 

Samtliga företag har ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela företaget. Svenzén berättar dock 

att när läget blir ekonomiskt pressat såsom vid förra sommarens torka, är det tyvärr 

miljöåtgärder som stryks först. Han menar dessutom att det måste finnas en rejäl ekonomisk 

grund i företaget för att kunna fokusera på hållbarhet. Samtliga respondenter förklarar att deras 

hållbarhetsarbete inte har förändrats sedan de gick med i samarbetet Redig Mat.  

 

4.2 Praktiska utmaningar som lokala livsmedelsproducenter står inför  

4.2.1 Logistik och transport 

Logistiken är en utmaning för flera av respondenterna. Axelsson nämner att transportfrågan är 

uppe för diskussion minst en gång i veckan. Hon nämner att det är svårt att effektivisera 

logistiken och samtidigt hålla nere kostnaderna. Axelssons i Aby samarbetar sedan ett par år 

tillbaka med Emåmejeriet med transporter, vilket har underlättat logistiken. Även Nöbble Gård 

har numera ingått ett samarbete för leveranser med Emåmejeriet. Svenzén nämner att det 

tidigare varit svårt att samarbeta med logistikföretag och att de försökt lösa många transporter 

på egen hand. Hur distributionen till återförsäljarna sker och hur den görs på ett så miljö- och 

kostnadseffektivt sätt som möjligt är en stor utmaning, menar Svenzén. Även Ängöl samarbetar 

med Emåmejeriet gällande transporter. Dock har Ängöl fokuserat på att finnas lokalt och säljer 

mycket till restauranger och grossister i närheten. De kör i sin tur ut produkterna till 

slutdestinationen, vilket är positivt för Ängöl som slipper tänka på dessa transporter. För att 

underlätta distribution och transport försöker även Wihrén på Ostkaksbageriet i Vrigstad skapa 

samarbeten med andra aktörer för att kunna nyttja de synergieffekterna som kan bli genom 

samarbeten. Enligt Koepke skulle det också vara önskvärt om lokala livsmedelsproducenter 

kunde samköra sina produkter eftersom transporterna är en av de största begränsningarna för 

henne. I dagsläget levererar Koepke själv sina produkter till samtliga återförsäljare. För att 

värna om miljön kör hon aldrig kylbilen förrän den är fullastad. Koepke menar att det inte finns 

någon leverantör som kan samköra alla lokala livsmedelsproducenters kylvaror från Öland till 

ett rimligt pris. Kostnaden för att få till en leverans skulle överstiga nyttan med tillverkningen.  

 

Williamsson ser också logistiken som en utmaning. Att Emåmejeriet producerar kylvaror som 

kräver kylbilar vid leverans försvårar ytterligare. Williamsson ser även en svårighet att hitta 

logistik vid expansion, men Emåmejeriets ambition är att stanna i kärnområdet. Företaget har 
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blivit väletablerat i trakten och deras logistik fungerar väl. Genom våra intervjuer har det, som 

tidigare nämnts, framkommit att flera producenter i Redig Mat samarbetar med Emåmejeriet 

för transporter. Med storhet kommer ansvar, och Emåmejeriet är stora för att vara små, menar 

Williamsson. “Om vi har fungerande logistik så är det naturligt att vi hjälper de som kämpar 

med just den biten”.  

 

Lindhag ser inga hinder med att nå ut med sina produkter som lokal livsmedelsproducent. De 

använder sig av ett externt transport- och logistikföretag. Om de behöver skicka ordrar utöver 

det så levererar de på egen hand. Har de vägarna förbi någon av sina kunder brukar de ringa 

och fråga om de möjligen behöver påfyllning av någon av deras produkter. Det ligger både ett 

försäljnings- och hållbarhetstänk bakom det arbetssättet, berättar Lindhag. Dessutom 

framhåller Lindhag att det ibland kan vara en fördel att vara en liten producent, eftersom de kan 

dra nytta av den goda relationen de har till sina leverantörer. Widegren framför, likt Lindhag, 

att han inte ser några hinder med att nå ut med deras produkter. Under sina tio år som 

verksamma har de byggt upp goda samarbeten med andra företag, vilket underlättar 

transporterna. Tidigare distribuerades deras varor med egna transporter, men de lyckades inte 

fylla bilarna, vilket motiverade samarbeten med lokala samtransporter. Även detta har gett en 

positiv miljöeffekt, menar Widegren.  

 

4.2.2 Produktionskapacitet och investeringsmöjlighet  

Widegren och Williamsson är ensamma om att inte se några begränsningar i 

produktionskapacitet. Williamsson ser dock en begränsning i investeringsmöjlighet och menar 

att Emåmejeriet hade tillverkat flera olika typer av produkter om de haft bättre 

investeringsmöjlighet. Wihrén däremot berättar att de är begränsade i produktionskapacitet, 

främst runt större högtider då största delen av försäljningen sker. Även Öge nämner att de är 

begränsade i produktionskapacitet på grund av att deras varor har långa ledtider som kräver god 

planering och logistik. Axelsson ser i sin tur en begränsning i andelen mark de har i förfogande 

och menar att det är ett pusselarbete att få ihop odlingen. Lindhag och Svenzén framhåller 

begränsningar i investeringsmöjlighet. Lindhag nämner att de varit tvungna att belåna företaget 

för att ha möjlighet att investera i nya vitvaror, för att på så sätt kunna öka produktiviteten och 

inte bli begränsade i produktionen. Hon berättar även att de fått hjälp med kapital från 

Regionförbundet och att de ständigt jagar efter mer hjälp. Går företaget med vinst försöker hon 

även återinvestera den i företaget. Svenzén påpekar svårigheten med att hitta redskap till 

produktion av rapsolja och menar att det är den ekonomiska delen som hindrar tillväxten. 
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Koepke nämner att hon är begränsad både i produktionskapacitet och investeringsmöjlighet, 

vilket i sin tur begränsar möjligheten till expansion. Hon förklarar att hon endast har möjlighet 

att producera en viss mängd på grund av att det är ett tungt arbete. Hon har inte heller möjlighet 

att anställa personal eller investera i maskiner, eftersom det skulle leda till en stor kostnad.  

 

4.2.3 Försäljning och marknadsföring  

Lindhag framhåller att det är krävande och slitsamt att som mindre livsmedelsproducent sköta 

flera led i livsmedelskedjan på egen hand, såsom produktion, försäljning och marknadsföring. 

Hon berättar att de valt att anställa en person till produktionen, vilket har gett större utrymme 

till försäljning. Lindhag påstår att försäljningen är det mest väsentliga i ett litet företag och att 

denna möjliggör tillväxt. Axelsson betonar vikten av att ha fokus på alla delar i 

försörjningskedjan som en lokal producent. Hon framhäver framförallt vikten av försäljning, 

vilken hon anser är mer problematisk än produktionen. Axelsson menar att lokala producenter, 

framförallt lantbrukare, kan ha svårare för försäljning. Skälet till det är ovana samt att stora 

delar av deras tid läggs på produktion. Att största delen av arbetsdagen för en lokal producent 

går till produktionen är något som även Svenzén nämner. Han menar att Nöbble Gård är 

begränsad i försäljning. Axelsson ser däremot inga utmaningar kring marknadsföring. Hon 

nämner att de arbetar för att vara kända i Småland, vilket hon upplever att de är. Öge konstaterar 

att större företag ofta har större ekonomiska resurser och därmed kan erbjuda en stark 

marknadsföring, vilket oftast saknas i mindre företag.  

 

Widegren ser inga särskilda utmaningar med att sprida sitt varumärke och menar att de har 

många samarbeten via evenemang på Öland som hjälper till med detta. Dock förklarar 

Widegren att de ska försöka fokusera mer på marknadsföring i sociala medier framöver. Även 

Koepke påpekar att det säkerligen skulle ge resultat om hon skulle marknadsföra sig mer via 

sociala medier, men att hon i dagsläget inte har den tiden. Nöbble Gård har på senare tid fått 

mer uppmärksamhet i media. Svenzén berättar att andra lantbrukare, traditionellt sett, inte är 

vana vid den sortens marknadsföring och uppmärksamhet som Nöbble Gård har fått. “Det 

sticker lite i ögonen på andra lantbrukare och den så kallade Jantelagen slår till”, menar han.  

 

4.2.4 Konkurrens 

Williamsson för fram att den största utmaningen för Emåmejeriet är konkurrensen, både från 

livsmedelsbutikerna och från andra producenter. I Emåmejeriets fall har de en konkurrent som 

är väldigt stor, vilket på många plan inte är gynnsamt. En annan faktor som kan bli en 
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begränsning är om varorna placeras fel ute i butikerna. Det kan hända om butikerna struntar i 

vart varorna kommer ifrån och inte vill sälja lokalproducerat samt om främsta fokus är att tjäna 

pengar. Axelsson och Wihrén anser, likt Williamsson, att konkurrensen är ett stort hinder. 

Resterande respondenter menar att deras produkter särskiljer sig så pass mycket från övriga 

producenter att de inte ser konkurrens som en begränsning. Öge hävdar till och med att det finns 

fler positiva fördelar med att vara en lokal producent.   

 

4.3 Producenternas syn på nätverkande och samarbeten 

Axelsson anser att Redig Mat har underlättat några av de hinder som finns för lokala 

producenter. Bland annat har samarbetet hjälpt till att sprida företagets varumärke genom 

marknadsföring. Det har inte haft en avgörande betydelse, men det har hjälpt dem på traven. 

Lindhag menar att samarbetet till viss del har bidragit till spridning av deras varumärke, 

eftersom ICA Maxi marknadsför dem i butiken och via sociala medier. Hon menar dock att 

samarbetet inte har lyft deras företag. Widegren, Williamsson och Öge uttrycker tveklöst att 

Redig Mat har hjälpt dem att sprida sitt varumärke, bland annat via sociala medier. Öge berättar 

vidare att de tack vare samarbetet numera finns i flera butiker. Även Williamsson uppger att de 

fått etablera sig i flera butiker genom samarbetet. Svenzén påstår att det i första hand inte är 

Redig Mat som spridit deras varumärke. Han menar att Nöbble Gård fick desto mer 

marknadsföring via ICA Maxis kanaler innan Redig Mat initierades. Wihrén och Koepke har 

svårt att se en koppling mellan spridningen av deras varumärken och Redig Mat. 

 

Axelsson berättar att varje enskild butik som medverkar i initiativet Redig Mat har en 

representant som sköter kontakten med de lokala producenterna. En fördel som Öge lyfter fram 

med Redig Mat är att de blivit lovade en viss försäljningsmängd, vilket har möjliggjort större 

leveranser som minskat antalet transporttillfällen. Widegren anser att de lokala producenterna 

lyfts fram via Redig Mat, vilket gynnar dem. Genom att lokalproducerade varor återfinns under 

detta varumärke blir möjligheten för konsumenterna att lägga märke till producenterna enklare. 

Öländska Bröd har ett intresse i att lyfta lokala varor och ICA Maxi har ett intresse i att vara 

med i den lokala satsningen. Widegren berättar också att det är enklare att följa med i 

utvecklingen inom hållbarhet tack vare Redig Mat. De känner ett större ansvar för hållbarhet 

och miljötänk nu och Widegren framhåller att de numera förändras i samstämmighet med nya 

regler.  
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4.3.1 Återförsäljarnas villkor  

Axelsson, Lindhag, Svenzén, Widegren, Wihrén och Williamsson förklarar att Redig Mat inte 

ställer några särskilda krav på dem som producenter, utöver de kriterier som finns för att gå 

med i samarbetet. Kriterierna som LRF och ICA Maxi arbetat fram är Småland Öland Blekinge, 

Äkthet, Råvaran, Bonden och Matmakaren, Smak samt Historien (Redig Mat u.å). Dessa 

innebär att produkten ska vara producerad i Småland, Öland eller Blekinge i den utsträckningen 

det är möjligt. Varan ska vara förädlad utan tillsatser och vara förenad med äkthet. Ursprung på 

råvarorna ska framgå via märkning och produktionen ska dokumenteras var och hur den skett. 

Det ska även framgå var råvaran kommer ifrån och varför producenten valt att gå med i 

samarbetet Redig Mat. Konsumenten ska även få förståelse för produktens smak samt bästa 

tillagningssätt. Till sist ska producentens historia lyftas fram tillsammans med dess produkter 

och ursprung. 

 

Koepke nämner att ICA Maxi kräver certifieringar av de lokala producenterna för att de ska få 

sälja sina varor i fler än fem butiker. Koepke menar dock, liksom Lindhag, att certifieringar och 

licensieringar endast är ett dyrt sätt för företag att tjäna pengar. Öge berättar att Ängöl tidigare 

inte var godkända leverantörer till ICA Maxi centralt sett. Det krävdes certifiering inom IP-

livsmedel samt att så stor del av ingredienserna som möjligt skulle vara närproducerade. För att 

kunna fortsätta sälja sina produkter hos ICA Maxi behövde Ängöl erhålla dessa certifikat för 

att få ett skriftligt underlag. Axelsson och Williamsson förklarar även att det är kutym att ställa 

upp så mycket de kan på ICA Maxis marknadsdagar. “Ger det dem så ger det oss”, uttrycker 

Axelsson. 

 

4.3.2 Logistik och transport till återförsäljare 

Inom samarbetet Redig Mat löser de lokala producenterna själva distribution och transport till 

återförsäljarna. Axelsson, Svenzén, Widegren, Williamsson och Öge använder sig av externa 

fraktbolag för att leverera sina produkter till ICA Maxi-butikerna. Koepke och Lindhag 

levererar däremot sina varor själva och Wihrén likaså inom nio mils radie från Ostkaksbageriet. 

Koepke berättar att det är hon själv som fyller på hyllorna med sina produkter i ICA Maxis 

butiker, vilket hon tycker är omständigt. ICA Maxi hör inte heller av sig när hyllan är tom och 

behöver påfyllning, utan Koepke måste själv besöka butiken för att avgöra hur många produkter 

som behöver levereras. För att få reda på vad hon sålt för under en månad måste hon även själv 

ringa till ICA Maxi, då de inte hör av sig till henne. Koepke uttrycker sitt missnöje över 
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bemötandet från återförsäljarna och berättar för oss att “Redig Mat för mig betyder faktiskt 

egentligen ingenting. Det är mina andra kunder”. 

 

Lindhag har sitt sortiment i endast en av tolv ICA Maxi-butiker som verkar under Redig Mat. 

Hon berättar att hon själv sköter leveransen dit eftersom att hon frekvent besöker butiken privat. 

Detta gör att hon själv håller koll på om det behövs påfyllning av varor i hyllan. Lindhag 

påpekar dock att ICA Maxi kontaktar henne om det mot all förmodan skulle vara tomt i hyllan. 

Wihrén levererar också till återförsäljarna på egen hand, men personalen på ICA Maxi hjälper 

henne att plocka upp varorna i hyllan. För att få reda på om det krävs påfyllning ute i butikerna 

ringer Wihrén till ICA Maxi varje vecka. Svenzén förklarar att de flesta butiker ringer honom 

och meddelar om det behövs påfyllning av hans varor. Han berättar även att han själv packar 

upp varor i vissa butiker, medan att det i andra butiker är personalen som sköter uppackning. 

Axelsson, Widegren, Williamsson samt Öge lämnar varorna på lagret som sedan plockas upp 

av butikspersonalen. För att avgöra vad som behöver levereras har Axelsson telefonkontakt 

med butikerna. Axelsson nämner också att hon själv hjälper till att plocka upp varorna om hon 

är ute i butikerna. Widegren konstaterar att det som rör butikens del är en fråga för butiken och 

att butikspersonalen har bättre koll på varuplaceringen än vad han själv har. Öge berättar att 

Ängöl, ur en hållbarhetsaspekt, har telefonkontakt med butikerna för att stämma av vad som 

behöver fyllas på. Telefonkontakten minskar antalet onödiga resor.  

 

Williamsson förklarar att Emåmejeriet är med i ICA Maxis ordersystem. Genom systemet 

registreras antalet varor som levereras till butikerna samt hur många varor som säljs. Utifrån 

den statistik som tas fram i systemet sker det automatbeställningar till butikerna. Axelsson 

menar att hon aldrig får veta exakt antal varor som sålts hos återförsäljarna. Däremot har de i 

samarbetet Redig Mat ett uppföljningsmöte två gånger per år, där de går igenom försäljningen. 

Axelsson berättar att de fakturerar ICA Maxi var fjortonde dag, medan Lindhag, Svenzén och 

Öge fakturerar vid leverans. Widegren och Williamsson fakturerar varje vecka och Wihrén 

fakturerar månadsvis. Koepke nämner att hon endast får betalt för de varor som blivit sålda och 

att hon får betalt först en månad efter leverans.  

 

4.3.3 Relationer mellan parterna 

Axelsson och Williamsson framhåller att relationen till övriga medlemmar inom Redig Mat är 

god. Axelsson menar att samarbetet bland annat har bidragit till att hon vidgat sitt nätverk och 

hittat fler leverantörer till sin gårdsbutik. Williamsson förklarar att det logistiska samarbetet 



 

 36 

som Emåmejeriet skapat är ett resultat av den goda relationen mellan medlemmarna. Han anser 

dock inte att det finns något nätverkande inom Redig Mat. Williamsson uppger att han träffar 

andra producenter i samarbetet med jämna mellanrum, men då i andra sammanhang. Lindhag 

menar att den goda relationen mellan producenterna fanns redan innan Redig Mat, men att 

samarbetet har förstärkt kontakten. Svenzén framhåller att de lärt känna producenterna i 

samarbetet bättre, vilket har varit mycket värdefullt. Öge vill inte påstå att det finns ett 

nätverkande mellan medlemmarna i Redig Mat och Widegren samt Koepke berättar att det inte 

sker någon kontinuerlig kontakt producenterna emellan. Koepke påstår att det beror på 

tidsbristen, att producenterna inte hinner. Däremot menar hon att viljan finns där och att hon 

önskar att det fanns någon som sydde ihop gruppen. Koepke och Widegren anser det svårt att 

dra nytta av andra producenter inom samarbetet, med argumentet att de producerar olika 

livsmedel. 

 

Under intervjuerna framkom det att de lokala producenterna ska medverka under demodagar 

ute i butikerna. Koepke förklarar att producenterna samarbetar och drar nytta av varandra i den 

mån det är möjligt. Under marknadsdagar kan de exempelvis dela demobord för att minska 

kostnaden. Widegren anser att stämningen är god mellan producenterna under dessa dagar. 

Axelsson och Wihrén ser demodagar som ett tillfälle att hjälpas åt att diskutera och finna 

lösningar på gemensamma problem som producenterna upplever. Axelsson ser till största del 

positivt på dessa marknadsdagar, men hon anser att det ibland kan bli lite mycket på en gång. 

Hon ser risken att konsumenterna inte har tid att lyssna på samtliga producenter. Williamsson 

uttrycker däremot inget negativt om demodagar. Istället menar han att tillfällena gynnar 

Emåmejeriet och utgör en möjlighet att visa upp företaget. Lindhag menar att marknadsdagarna 

är det enda tillfälle som finns för att träffa övriga medlemmar i samarbetet. Hon påpekar att hon 

inte har tid att medverka på andra nätverksträffar och dylikt som erbjuds. Koepke, Svenzén och 

Öge förklarar att de inte säljer så mycket under demodagar. Aktiviteten är tidskrävande och de 

förlorar tid och resurser i produktionen. Svenzén förklarar att det främst handlar om 

marknadsföring och goodwill på längre sikt. Öge och Koepke framhåller tanken att demodagar 

är en aktivitet som gynnar ICA Maxi, för att det är uppskattat när det händer något i butikerna. 

Koepke menar också att dessa dagar ibland sker på bekostnad av producenterna.  

 

4.3.4 Förtroende och tillit mellan parterna 

Axelsson, Svenzén, Widegren, Williamsson och Öge anser att förtroendet och tilliten till ICA 

Maxi är god. Axelsson nämner att deras motto är att vara generösa och att alltid leverera det 
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bästa, vilket Axelsson tror ICA Maxi känner att de lever upp till. Öge konstaterar att ICA Maxi 

definitivt är deras bästa kund och att de är trogna kunder till Ängöl. Wihrén och Lindhag ser 

inga problem med förtroendet och tilliten mellan parterna i samarbetet, men Lindhag framhåller 

att de tagit ställning och medvetet valt att inte finnas på alla ICA Maxis butiker. Deras varor 

passar bättre in i mindre butiker, såsom gårdsbutiker, menar Lindhag. Dessutom hävdar hon att 

det är bättre att ha en bas med många små kunder och endast ha några stora drakar. Om ICA 

Maxi en dag väljer att inte fortsätta med detta koncept så finns Lindhags Delikatesser 

fortfarande hos flera andra återförsäljare. Koepke menar att samarbetet Redig Mat är 

bristfälligt, vilket gör att hon inte vågar finnas på flera ICA Maxi-butiker och hon sprider därför 

riskerna genom att även finnas i andra butiker. Koepke nämner att hon känner att hon inte 

betyder så mycket för ICA Maxi och att samarbetet Redig Mat handlar om att det ska se bra ut 

utåt sett. 

 

Koepke uttrycker sitt misstycke kring samarbetet även vad gäller förhandling. Hon menar att 

det är lönlöst att förhandla med ICA Maxi och att hon endast är glad att varorna finns i butikerna 

för att möta hennes kunders efterfrågan. Koepke uttrycker även missnöje kring 

kommunikationen mellan henne och ICA Maxi. Hon berättar att det inte finns någon dialog alls 

när det gäller varornas placering och exponering i butikerna, utan att det är ICA Maxi som 

bestämmer. Svenzén och Widegren anser att de till viss del blir styrda av återförsäljarna 

eftersom de ska in under ICA Maxis koncept. Placeringen av produkter är en sådan sak som 

butikerna själva bestämmer över. Lindhag anser, tvärtemot Koepke, Svenzén och Widegren, att 

de haft mycket inflytande kring placering av produkterna i butikerna och att de inte upplever 

att de blir styrda av ICA Maxi. Axelsson, Lindhag, Wihrén, Williamsson och Öge har ingen 

upplevelse av att de blir styrda och de ser heller inga svårigheter vid förhandling med ICA 

Maxi. Ett flertal respondenter nämner dock att bemötandet skiljer sig åt mellan olika butiker.  

 

4.3.5 Svagheter med samarbeten  

Respondenterna uppmärksammade oss om att det tidigare funnits ett samarbete på ICA Maxi i 

Växjö som benämndes En God Granne. Svenzén och Wihrén hävdar att samarbetet var mer 

strukturerat då. Förr hade de regelbundna träffar, halvdagarsmöten och seminarium som ICA 

Maxi anordnade, men dessa återfinns inte i Redig Mat. Svenzén väljer att kalla Redig Mat för 

“en lightversion av En God Granne”. Han berättar att de i En God Granne hade gemensamma 

mål på en övergripande nivå, något som Svenzén efterfrågar inom Redig Mat.  
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En nackdel som Lindhag uttrycker med Redig Mat är att mindre butiker som har Lindhags 

produkter förlorar kunder om produkterna finns att köpa på ICA Maxi. Det är betydligt enklare 

för kunderna att handla Lindhags produkter när de storhandlar på ICA Maxi. Svenzén ser också 

en nackdel i att gårdsbutiker inte vill ta in Nöbble Gårds produkter i sitt sortiment om de finns 

på ICA Maxi. Han har dock valt en strategi som innebär att han inte nekar någon kund. De höga 

volymer som ICA Maxi genererar gör dem till en viktig kund, konstaterar Svenzén. Koepke 

upplever att ICA Maxi har hög personalomsättning, vilket utgör en svårighet med att 

upprätthålla ett gott samarbete. Personalomsättningen leder till bristande kunskap hos 

personalen och sämre kommunikation mellan Koepke och ICA Maxi. Axelsson, Widegren, 

Wihrén, Williamsson och Öge ser inga nackdelar med samarbetet. Ett par producenter 

misstänker dock att ICA Maxi ser satsningen på hållbarhet som något som blivit populärt på 

senare tid, som de stora butikerna nu också vill ta del av och få eloge för. De menar att det bör 

läggas mer fokus på producenterna bakom initiativet. 
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5. Förhållandet mellan den teoretiska referensramen och praktiken  

 

I det här kapitlet belyser och analyserar vi likheter och skillnader mellan vår teoretiska 

referensram och vårt empiriska resultat. För att få en tydlig bild av kapitlet är det, likt tidigare 

kapitel, uppdelat i tre delar. Dessa tre delar är hur samarbeten bidrar till utveckling mot en 

hållbar försörjningskedja, svårigheter som lokala livsmedelsproducenter upplever samt 

nätverkande och samarbeten inom livsmedelsbranschen. 

 

5.1 Hur samarbeten bidrar till utveckling mot en hållbar försörjningskedja 

Seuring & Müller (2008) samt Enarsson (2006) framhåller att det krävs goda relationer för att 

åstadkomma en hållbar och konkurrensmässig försörjningskedja. Bowen et al. (2001) påstår att 

samarbeten ökar motivationen till att arbeta med hållbarhet. Det är svårt att se en koppling till 

vår studie här, då respondenterna uppger att deras hållbarhetsarbete i företagen inte har 

förändrats efter initieringen av Redig Mat. Däremot hävdar samtliga respondenter att de arbetar 

med hållbarhet i hela företaget, vilket innebär att detta är möjligt även utan goda relationer. Det 

styrker vad Gond et al. (2012) framhåller om att traditionella verktyg i företagen har utvecklats 

för att även omfatta hållbarhetsaspekter. Ett exempel vi ser på detta är Emåmejeriets nollvision 

på koldioxidutsläpp. Enarsson (2006) tillför vidare att effektiv integrering av leverantörer i 

försörjningskedjan är nyckeln till framgång och konkurrenskraft på marknaden. Vi ser likheter 

till det Lindhag nämner som fördel med att vara en mindre producent. Det skapar en möjlighet 

att dra nytta av den goda relation de har till sina leverantörer.  

 

Samtliga respondenter betonar vikten av att arbeta med hållbarhet i alla delar av en organisation, 

vilket även Lumsden (2012) belyser. Axelsson sticker ut genom att utbilda personal i företaget 

inom hållbarhet. Det leder till att personal på operativ nivå blir mer insatta i ämnet, vilket 

underlättar hållbarhetsarbetet i hela företaget. Widegren tillför att det tack vare Redig Mat blivit 

lättare att beakta hållbarhet i företaget samt att följa med i utvecklingen, vilket kan uppfattas 

som att Öländska Bröd numera ger en minskad påverkan på miljön. Det går att se likheter med 

vad Chin et al. (2015) skriver i frågan. Författarna tillför att företag som arbetar efter SSCM 

gynnas av den goda bild det ger företaget. Respondenterna har uttryckligen inte nämnt att de 

gynnas utåt sett tack vare att de arbetar med hållbarhet, men i dagens debatt kring hållbarhet 

och miljö förmodar vi att deras hållbarhetsarbete gynnar dem. Även om Redig Mat inte har 

utvecklat eller förbättrat producenternas hållbarhetsarbete har samarbetet en tydlig symbolisk 
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verkan. Genom att utveckla Redig Mat visar ICA Maxi att de satsar på de lokala producenterna 

och lokalproducerade varor. 

 

5.1.1 Olika aspekter av hållbarhet  

Mikkola (2008) förklarar att nätverk skapar effektiva länkar mellan parterna, vilket i sin tur 

leder till ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Christopher (2011) menar att de tre 

dimensionerna av hållbarhet; ekonomisk, miljömässig och social vanligtvis används för att 

uppnå SSCM samt att det måste finnas en balans mellan dessa. Genom våra intervjuer har vi 

insett att det främst är den miljömässiga aspekten som fokuseras på hos producenterna inom 

Redig Mat. Det går att finna övriga kategorier, men inte i samma utsträckning. Williamsson 

nämner vikten av att gynna landsbygden, vilket kan kopplas till social hållbarhet. Detta beaktas 

genom att producenterna införskaffar råvaror från närområdet. Ekonomisk hållbarhet 

framkommer genom god ekonomi och tillväxt hos producenterna, vilket i sin tur främjar hållbar 

utveckling eftersom det innebär att fler handlar lokalproducerat. 

 

5.1.2 Styrning mot hållbarhet 

Frostensen (2010) framhåller tre begrepp för styrning mot hållbarhet; formella, informella samt 

informativa instrument. Ax et al. (2015) definierar formella styrmedel som bestämda strukturer 

vilka ska uppmuntra ett visst beteende. Inom Redig Mat ser vi de kriterier som återförsäljarna 

inom initiativet ställer på producenterna som formella styrmedel. Vår uppfattning om Redig 

Mat är att samarbetet är väldigt öppet och fritt, vilket kan kopplas till en avsaknad av fler 

formella instrument. Informella styrmedel är istället sådana som diskret ska leda mot ett visst 

uppförande och önskvärt beteende (Ax et al. 2015). Vi kategoriserar ICA Maxis Redig Mat-

ansvarigas förväntningar om att producenterna ska medverka på demodagar som ett informellt 

styrmedel. Vi ser även att producenterna själva använder sig av informella styrmedel ut mot 

konsumenter under marknadsdagar genom storytelling. De arbetar med att framhäva och 

förstärka sina varumärken genom att berätta sin historia. Nilsson & Olve (2018) betonar vikten 

av att både styra hållbarhetsarbetet och att kommunicera det. Genom demodagar som anordnas 

på ICA Maxi ges producenterna möjlighet att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Eftersom 

respondenterna marknadsför lokalt producerade matvaror är det möjligt att dra en koppling 

även till informativa styrmedel. I och med att producenterna arbetar med hållbarhet i sina 

företag sker informationsspridning om lokalproducerade varor per automatik ut mot 

konsument. Producenterna försöker bygga kunskap om miljö hos befolkningen samt förklara 

att vårt beteende är avgörande för hållbarhet. Detta stämmer överens med vad Ax et al. (2015) 



 

 41 

beskriver som informativa styrmedel. Som tidigare nämnt utbildar Axelsson sin personal inom 

hållbarhet, vilket vi också väljer att kategorisera som informativt styrmedel mot personalen.  

 

5.2 Svårigheter som lokala livsmedelsproducenter upplever  

5.2.1 Den korta försörjningskedjan  

Björklund et al. (2008) och King et al. (2014) konstaterar att en mindre producent ansvarar för 

flera led i livsmedelskedjan, något Lindhag framhåller som slitsamt. Även Axelsson påpekar 

att rollen som lokal livsmedelsproducent innebär att fokus måste ligga på samtliga delar i 

försörjningskedjan. En stor del av de tillfrågade respondenterna har ett pressat tidsschema och 

påpekade att produktionen är tidskrävande. Större aktörer inom det storskaliga systemet 

ansvarar inte själva för alla delar av kedjan (Björklund et al. 2008), vilket vi tror är anledningen 

till att mer tid kan läggas på försäljning och marknadsföring. Flera av respondenterna 

konstaterade att en tidskrävande produktion leder till avsaknad av försäljningstillfällen. 

Axelsson påpekar att försäljningen är en väsentlig del som lokal producent, men som emellertid 

kan vara problematisk för lantbrukare. Hon menar att lantbrukare ofta inte har någon 

försäljningsvana samtidigt som tiden inte räcker till. Detta stärker det Waltz (2011) framhåller 

som en av de begränsningar lokala livsmedelsproducenter upplever. Svenzén betonar också 

tidsbristen som en faktor för hans begränsning i försäljning. I mindre företag finns vanligtvis 

mindre ekonomiska resurser, vilket Öge lyfter som en anledning till varför mindre företag inte 

kan erbjuda en ordentlig marknadsföring på det sätt som större företag kan. Vi kan konstatera 

att tidsbrist, ekonomi samt försäljningsvana är avgörande faktorer för företagen. 

 

Bland respondenterna utmärker sig Williamsson, som inte nämnde någon brist på tid till varken 

marknadsföring eller försäljning. Förklaringen till detta kan vara den väsentliga skillnad i 

storlek mellan Emåmejeriet och resterande företag. Därmed finns större resurser i form av tid 

och kapital, resurser nog för att anställa en marknads- och försäljningsansvarig, vilket de gjort. 

Även Lindhag har fått större utrymme till försäljning eftersom hon valt att anställa en person 

till produktionen. Likt Lindhag tror vi att ökad tid till försäljning möjliggör tillväxt i ett företag. 

Mindre producenter som inte har möjlighet att anställa ur en ekonomisk synpunkt går miste om 

denna tillväxt. Waltz (2011) nämner även brist på expertis inom jordbrukande eller producering 

som en annan begränsning. Här ser vi ingen likhet i jämförelse med vår studie. Vi upplever att 

det är producenterna som är kunniga inom området. Anledningen till att det inte finns tid till 

försäljning är främst för att mer tid läggs på produktionen. Samtliga producenter är kunniga om 

allt från bästa förpackning till att skapa en hållbar och riskfri produktion. Även om det 
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ekonomiska utfallet är en viktig del för företagens överlevnad ser vi att det finns ett starkt 

intresse i det producenterna gör. Björklund et al. (2008) menar att ändamålet med produktionen 

inte alltid är att uppnå det mest förmånliga utfallet ekonomiskt sett, utan att syftet även kan vara 

att det finns ett stort intresse och arbetsglädje i det producenterna gör, till en ekonomi som går 

att leva på. Trots att ingen av respondenterna uttryckligen nämnt detta, tror vi att samtliga 

producenter lägger värde i att arbeta med något de känner ett stort intresse för. 

 

5.2.2 Begränsningar inom produktion och investering  

Forman & Silverstein (2012) framhåller brist på produktionskapacitet och 

investeringsmöjlighet som ytterligare en begränsning, vilken gör det svårare för lokala 

livsmedelsproducenter att expandera och träda in på nya marknader. Samtliga respondenter ser 

någon av dessa faktorer som en begränsning. Koepke, Lindhag, Svenzén och Williamsson ser 

alla en brist i investeringsmöjlighet, vilket hämmar producenternas ekonomiska tillväxt. För att 

inte begränsas produktionsmässigt har bland andra Lindhag varit tvungen att belåna företaget 

för att ha möjlighet att införskaffa nya vitvaror. Vi tror att det kan skapas en ond cirkel av att 

vara begränsad i investeringskapital eftersom det leder till en begränsning i 

produktionskapacitet, något Koepke menar att hon är utsatt för. Det tunga arbetet leder till en 

begränsning i produktionen samtidigt som hon är begränsad i investeringskapital. Koepke har 

därmed inte möjlighet att anställa personal eller införskaffa maskiner, vilket hade underlättat 

produktionen. Forman & Silverstein (2012) nämner även andra begränsningar som lokala 

livsmedelsproducenter kan utsättas för, bland annat i kapacitet och det faktum att lokala 

producenter ofta tillverkar säsongsanpassade produkter. Vi ser likheter till studiens 

respondenter, då Öge menar att produktionen av deras varor kräver långa ledtider, vilket gör 

god planering och logistik till en nödvändighet. Wihrén konstaterar även att de främst är 

begränsade i produktion runt stora högtider eftersom den största delen av försäljningen sker då, 

vilket ytterligare stärker de begränsningar som Forman & Silverstein (2012) framhäver. 

 

5.2.3 Begränsningar inom logistik och distribution  

Waltz (2011) nämner att distributionssystem utgör en begränsning för lokala 

livsmedelsproducenter. Att på ett kostnadseffektivt sätt distribuera lokalproducerade varor till 

traditionella marknader är problematiskt. Av respondenterna är det endast Williamsson som 

berättar att de ingår i ICA Maxis automatiska ordersystem. Björklund et al. (2008) menar att 

handelskedjor bygger upp egna logistiksystem för att uppnå skalfördelar. Genom ICA Maxis 

automatiska ordersystem får Williamsson statistik över antal varor som sålts och beställningar 
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sker automatiskt. Axelsson påpekar att hon inte blir underrättad om exakt antal varor som sålts 

på ICA Maxi, men att de går igenom försäljningen två gånger per år under uppföljningsmöten. 

Genom att Emåmejeriet kan använda de logistiksystem som redan finns tillgängliga antar vi att 

de sparar tid genom att de själva inte behöver hålla kontakt med butikerna. Samtidigt får de 

bättre kontroll över sina leveranser och sin försäljning, vilket skapar en större överblick i hur 

det går för företaget. Resterande respondenter berättar att de har telefonkontakt med butikerna 

för att få information om det behövs påfyllning i hyllan. Öge ser telefonkontakten som en del i 

hållbarhetsarbetet eftersom de inte behöver besöka butikerna och fylla på i onödan.  

 

Vidare menar Björklund et al. (2008) att småskaliga producenter bör kunna använda sig av de 

logistiksystem som redan finns och att det är återförsäljarnas uppgift att utveckla dessa vägar. 

Med respondenterna som utgångspunkt ser vi att detta inte är något som förekommer inom 

Redig Mat. Endast Emåmejeriet kan använda det automatiska ordersystemet, vilket vi återigen 

förmodar har att göra med den storleksskillnad som finns mellan dem och de andra 

producenterna. Det krävs således att företaget är av större storlek för att de ska få ingå där. Trots 

att telefonkontakt mellan producenterna och återförsäljarna är positivt ur en miljösynpunkt, tror 

vi att det är tidskrävande och att det kunnat underlättas genom ytterligare utveckling av 

distributionssystemen. 

 

Även faktureringen till ICA Maxi skiljer sig åt mellan respondenterna. De flesta fakturerar vid 

leverans av varorna. Däremot uttrycker Koepke ett stort misstycke kring faktureringen. Hon får 

endast betalt för sålda varor och betalningen kommer först en månad efter leverans. Vi tolkar 

det som att återförsäljarna drar orättmätig fördel av företagets småskalighet. Det är 

kundfakturorna som ger mindre företag inkomst och dessa företag tvingas då ligga ute med 

mycket pengar, vilket i längden försämrar möjligheten till investeringar och tillväxt.  

 

5.2.4 Kostsamma bestämmelser  

I livsmedelsbranschen finns det många kostsamma regleringar att leva upp till som producent 

(Waltz 2011). Förutom regleringar finns det en stor mängd licensieringar, som enligt King et 

al. (2014) kan underlätta för producenterna. Både Lindhag och Koepke menar dock att 

certifieringar och licensieringar endast är ett sätt för företag att tjäna pengar. För att få finnas i 

fler än fem ICA Maxi-butiker kräver återförsäljarna särskilda certifieringar, påpekar Koepke. 

Öge berättar även att de var tvungna att licensiera företaget för IP-livsmedel för att få fortsätta 

sälja sina produkter på ICA Maxi. Detta tyder på att återförsäljarna ställer ytterligare villkor på 
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producenterna, förutom de kriterier som finns för samarbetet. Vi kan konstatera att statliga 

regleringar är svåra att undkomma oavsett produktion. Däremot får producenterna själva 

bestämma över ytterligare licensieringar, vilket kan vara en kostnadsfråga. Vi tror dock att 

producenterna framhäver sina produkter genom andra kriterier, till exempel produkternas 

innehåll. 

 

5.2.5 Transportfrågan 

Transporter är en utmaning för mindre livsmedelsproducenter (LRF & Ekologiska 

Lantbrukarna 2009). Det stämmer väl överens med vårt resultat eftersom att en stor del av 

respondenterna konstaterar att transporter är ett bekymmer. Vidare blir transportkostnaderna 

orimligt höga i förhållande till varuvärdet för mindre producenter placerade på avlägsna orter. 

Koepke förklarar att det inte går att finna ett transportföretag som kan transportera kylvaror 

från Öland till ett överkomligt pris och att kostnaden i så fall skulle överstiga nyttan med att 

tillverka produkterna. Det kan konstateras att det krävs att producenterna tillverkar och säljer 

en särskild mängd varor innan det blir lönsamt att ta hjälp av ett transportföretag.  

 

LRF & Ekologiska Lantbrukarna (2009) nämner ett antal förslag på hur lokala 

livsmedelsproducenter kan komma tillrätta med transporterna. Att producenterna själva 

transporterar sina varor är en lösning, medan samtransportering är en annan (Ljungberg et al. 

2012). Ljungberg (2006) menar att samtransportering leder till minskade avstånd och 

tidsbesparing. Flera av respondenterna har valt denna metod, delvis genom att Emåmejeriet 

startat upp ett logistiskt samarbete som bland andra Axelsson, Svenzén och Öge berättar att 

deras respektive företag deltar i. Även Wihrén försöker samarbeta med andra aktörer för att på 

så sätt samordna transporterna. Vi ser samtransporter som ett bra alternativ som tar hänsyn till 

den miljömässiga aspekten istället för att varje producent kör sina egna bilar. Vi tror dock att 

det är svårt att hitta optimerade rutter, vilket kan förklara varför detta alternativ inte fungerar 

för alla producenter.  

 

En annan aspekt är att vissa producenter tillverkar kylvaror, vilket försvårar ytterligare i frågan 

om samtransportering. Ett förslag till lösning på transportfrågan menar LRF & Ekologiska 

Lantbrukarna (2009) är att lokala livsmedelsproducenter har egna gårdsbutiker. Bland 

respondenterna är det endast Axelsson som nämnt att hon har en egen gårdsbutik. Förutom att 

en gårdsbutik är en lösning på transportfrågan tror vi även att det ger mervärde i form av att 

konsumenterna får se vart och vem som tillverkar produkterna. Dock är denna lösning inte 
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positiv ur miljösynpunkt eftersom att konsumenterna måste transportera sig till gårdsbutikerna. 

Denna faktor nämner även LRF & Ekologiska Lantbrukarna (2009). Tidsaspekten är en annan 

svårighet vi observerat. Samhället utvecklas mot en enklare vardag där allt ska effektiviseras 

och vi upplever att människor uppskattar tillgänglighet. Denna tillgänglighet skapas genom att 

lokalproducerade varor finns hos större återförsäljare.  

 

5.2.6 Val av återförsäljare  

Några av respondenterna upplever en problematik med att finnas på ICA Maxi. Somliga mindre 

återförsäljare vill inte sälja de lokala producenternas produkter om de finns att köpa på ICA 

Maxi. Vi har fått uppfattningen om att mindre återförsäljare såsom gårdsbutiker anser att 

produkterna tappar sin exklusivitet. Det blir problematiskt för de lokala producenterna eftersom 

de inte vill förlora någon kund. Svenzén menar att ICA Maxi är en viktig kund för honom och 

att han aktivt väljer att inte neka någon kund. En svårighet som Lindhag tar upp är att mindre 

återförsäljare kan förlora sina kunder om varorna finns att köpa på ICA Maxi. Vi ser en olikhet 

till vad Mattsson (2012) skriver om den marknadsmässiga bindningen där han nämner den 

goodwill som uppkommer av att vara leverantör till en välkänd kund. Producenterna har gett 

oss uppfattningen om att ICA Maxi inte genererar någon prestige eller goodwill. Vi tror dock 

att lokala livsmedelsproducenter är beroende av all sin försäljning och att de gynnas av att 

finnas hos en sådan stor återförsäljare som ICA Maxi. Genom att finnas på ICA Maxi genererar 

det fler kunder och dessutom är det ett smidigt sätt för konsumenter att handla lokalt 

producerade matvaror. När fler köper lokala varor bidrar det till lokala producenters 

överlevnad, vilket resulterar i en levande landsbygd.  

 

Konkurrensen från andra livsmedelsproducenter upplevs som en svårighet för de lokala 

producenterna. Williamsson påpekar att Emåmejeriets största utmaning är konkurrensen, både 

från livsmedelsbutikerna och från andra producenter. Även Axelsson och Wihrén nämner att 

konkurrensen är en stor utmaning, medan resterande producenter menar att konkurrens inte är 

en begränsning för dem. Öge anser snarare att hon ser fördelar med att vara en lokal producent. 

Anledningen till att svaren skiljer sig mellan respondenterna tror vi beror på att produkterna 

som producenterna tillverkar särskiljer sig. Det kan vara skillnader i till exempel ingredienser, 

smak, kvalitet och förpackning jämfört med liknande produkter som finns hos 

livsmedelskedjorna. Det går dock inte att komma ifrån att priset också är en styrande faktor. En 

begränsning som Forman & Silverstein (2012) nämner och som vi tror gör det svårare för lokala 

livsmedelsproducenter att konkurrera är det faktum att lokalt producerade matvaror ofta är 
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dyrare jämfört med matvaror som inte är det. Vi tror att anledningen till det högre priset är 

producenternas höga produktionskostnader jämfört med de produktionskostnader som ligger 

bakom billigare livsmedel. Det är dock en fråga för konsumenterna om de är villiga att betala 

mer för en produkt som anses vara mer premium. Dessutom kanske villigheten att betala extra 

skiljer sig mellan olika produkter. Oavsett produkt tror vi att Redig Mat är ett sätt för ICA Maxi 

och LRF att kommunicera ett budskap till sina kunder för att öka försäljningen av lokalt 

producerade matvaror. Redig Mat har därmed hjälpt producenterna att expandera och hitta nya 

marknader. 

 

5.3 Nätverkande och samarbeten inom livsmedelsbranschen 

Bartlett (2007) samt Nilsson & Olve (2018) konstaterar att samarbeten mellan organisationer 

blir allt mer nödvändiga på grund av att avståndet mellan organisationer minskar. Initiativet 

Redig Mat ser vi som ett bevis på detta. Det möjliggör samarbete mellan återförsäljare och 

producenter, vilket i sin tur ska gynna hållbarhetsarbetet. Till skillnad från hur förhållandet 

mellan kund och leverantör såg ut tidigare finns nu en ständig kontakt mellan parterna samt en 

ambition om långvariga avtal och beroendeförhållanden (Mattsson 2012). Samtliga 

respondenter, bortsett från Koepke, har frekvent kontakt med ICA Maxi. Med grund i det 

utvecklade samarbetet mellan parter samt den frekventa kontakten bör producenterna inom 

Redig Mat inneha en ambition om långvariga avtal. Ingen av respondenterna har uttryckligen 

diskuterat detta, men vi förmodar att de strävar efter långa avtal med sina återförsäljare, 

däribland ICA Maxi. Mattssons (2012) juridiska bindningar styrker också vikten av 

överenskommelser och avtal för att trygga långsiktiga relationer. Att sträva efter långvariga 

avtal minskar risken att välja fel partner, vilket författaren vidare nämner. Vi tänker att Redig 

Mat innebär att producenterna har säkrat upp sig med en stark återförsäljare. Å andra sidan 

kanske inte producenterna anser att ICA Maxi är en stark samarbetspartner i och med att en del 

av respondenterna framhäver vikten av att sprida sina risker. 

 

5.3.1 Struktur   

Mattsson (2012) framför att det krävs tid och resurser för att underhålla och bevara goda 

relationer som byggts upp via partnerskap. Genom vår undersökning kan vi konstatera att 

respondenterna lägger största delen av sin arbetstid i produktion. På grund av den korta 

försörjningskedjan har producenterna ofta inte tid att nätverka och bygga relationer, eftersom 

de då förlorar resurser i produktionen. Vi har dock lyckats utläsa att producenterna efterfrågar 
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mer struktur inom Redig Mat och någon som styr upp samarbetet. Vi kan fastställa att tidigare 

samarbetet En God Granne var mer strukturerat och att Svenzén samt Wihrén önskar att det 

hade fortsatt så när samarbetet övergick till Redig Mat. En orsak till förändringen kan vara 

utvidgningen av samarbetet. Vår uppfattning är att En God Granne var ett samarbete mellan 

ICA Maxi i Växjö och lokala producenter. Sedan utvidgades samarbetet till Redig Mat och 

numera medverkar tolv ICA Maxi-butiker. Man (2013) menar att relationsskapande blir mer 

komplext när samarbeten består av flera parter samt att parterna måste utveckla en relation till 

samtliga medlemmar, vilket är tidskrävande. Vi ser därmed utvidgningen av samarbetet som en 

orsak till den försämring som respondenterna upplever. Att tiden till att nätverka inte finns hos 

mindre producenter samt avsaknaden av en huvudansvarig för Redig mat förklarar varför 

respondenterna inte upplever att Redig Mat är ett nätverk, utan mer liknar ett vanligt förhållande 

mellan kund och leverantör. 

 

5.3.2 Kommunikation 

Enligt Bourlakis et al. (2004) är det inte möjligt att erhålla hållbara konkurrensfördelar om det 

inte finns samarbeten mellan kunder och leverantörer. Det är svårt för oss att urskilja hur mycket 

Redig Mat har hjälpt de lokala producenterna, speciellt med tanke på att samtliga respondenter 

sålde sina produkter på ICA Maxi innan samarbetet etablerades. Majoriteten av respondenterna 

menar dock att Redig Mat har hjälpt dem att sprida sitt varumärke. Axelsson anser även att 

Redig Mat har hjälpt företaget med marknadsföring, vilket utgör en vanlig begränsning för 

lokala producenter. Vidare menar Bourlakis et al. (2004) att livsmedelsindustrin har varit 

speciellt trögstartad när det kommer till samarbeten. Den bristfälliga kommunikation som 

Koepke nämner samt att Widegren, Williamsson och Öge inte anser att det finns något 

nätverkande mellan parterna i samarbetet kan vara ett tecken på att samarbetet inte fungerar 

fullt ut. Dessa brister anser vi visar på att det finns behov av utveckling innan samarbetet kan 

ses som helt lyckat. Majoriteten av respondenterna upplever inga svårigheter att förhandla med 

ICA Maxi. Dock anser Svenzén och Widegren att de blir styrda av återförsäljarna i viss mån. 

Detta för att de ska in under ICA Maxis koncept. Det styrks av vad Porter (2008) skriver 

angående styrkeförhållandet inom ett partnerskap. Enligt författaren finns det alltid någon form 

av makt mellan kund och leverantör. Vi anar att ICA Maxis storlek kan ha betydelse för 

maktbalansen inom Redig Mat. Det är dock inget som respondenterna har påpekat att de känt 

av. 
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Mattsson (2012) har granskat undersökningar och sammanställt faktorer angående lyckade och 

misslyckade partnerskap. Faktorer för lyckade partnerskap är informationsutbyte, stöd från 

ledningen samt gemensamma mål. Dessa faktorer har vi inte funnit inom Redig Mat. 

Misslyckade samarbeten förklaras enligt Mattsson (2012) istället av dålig kommunikation, 

dåligt stöd från ledningen, dålig planering samt brist på förtroende. Respondenterna, förutom 

Koepke, har uttryckligen inte nämnt att kommunikationen är bristfällig inom samarbetet. Vad 

gäller stödet från ledningen, i detta fall Redig Mat-ansvariga ute i butikerna, har respondenterna 

inte heller uttryckt några specifika åsikter. Samtliga respondenter har dock uppgett, som 

tidigare nämnts, att förtroendet mellan parterna är god. Däremot har vi uppfattat att en del 

producenter önskar ett mer strukturerat samarbete, gärna med gemensamma mål. Detta hade i 

sin tur kunnat leda till bättre kommunikation och bättre planering. Vi kan konstatera att Redig 

Mat mest stämmer överens med Mattssons (2012) faktorer för misslyckade partnerskap.  

 

5.3.3 Gemenskap 

Företag har insett att de kunnat arbeta mer effektivt genom samarbeten tillsammans med andra 

leverantörer (Christopher 2011). Genom att stödja varandra ökar konkurrenskraften och den 

hållbara tillväxten förbättras (Bosona & Gebresenbet 2011). Koepke berättar att producenterna 

inom Redig Mat försöker dra nytta av varandra och samarbetar i den mån det är möjligt. Hon 

förklarar att de bland annat samarbetar under demodagar, exempelvis genom att dela demobord 

för att minska kostnaden. Att Emåmejeriet startat upp ett logistiskt samarbete är även det ett 

exempel på hur arbetssätten har effektiviserats tack vare samarbeten. Den goda relationen 

mellan medlemmarna inom Redig Mat har bidragit till att Williamsson utvecklat möjlighet för 

samtransportering. Denna samverkan gynnar inte endast producenterna i form av minskade 

transportkostnader, utan även miljön. Christopher (2011) framför att alla medlemmar ska dra 

nytta av samarbetet och känna att det är bättre att delta än att inte göra det. Vi kan konstatera 

att samtliga respondenter anser att samarbetet Redig Mat gynnar dem, trots att det finns 

förbättringspotential. Vi förmodar att samarbetet även gynnar ICA Maxi, med tanke på den 

publicitet angående satsningen på lokalt producerade varor som samarbetet bidrar med. 

Samtidigt har ICA Maxi ett stort sortiment av egna varumärken där fokus ligger på ett lågt 

försäljningspris istället för kvalitet och lokalproducerat. Det kan upplevas motsägelsefullt att 

framhäva lokala producenter och samtidigt arbeta emot dem. Genom Redig Mat upplever vi att 

det skapas en bild av ICA Maxi som en hållbar aktör på marknaden och konceptet kan även 

leda till merförsäljning av ICA Maxis övriga varumärken.  
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Gruat et al. (2007) menar att samarbeten bland annat består av kunskapsspridning. Detta är 

något vi ser sker under de demodagar som anordnas, då både Axelsson och Wihrén förklarar 

att dessa dagar är ett tillfälle där producenterna kan ta hjälp av varandra i liknande problem de 

upplever. Vi ser en koppling till vad Mattsson (2012) förklarar som kunskapsmässig bindning. 

Koepke och Widegren nämner att det kan vara svårt att dra nytta av varandra i form av 

kunskapsspridning eftersom de producerar olika livsmedel. Vår uppfattning är att 

producenterna verkar inom samma bransch och att de bör kunna se mönster mellan företagen. 

Gellynck & Kühne (2008), Gruat et al. (2007) samt Spekman et al. (1998) nämner att samtliga 

delar inom en försörjningskedja bör verka mot gemensamma mål vid samarbeten. Just 

gemensamma mål är något som Svenzén nämner att han saknar inom Redig Mat. Vi tror att 

gemenskapen inom samarbetet hade förstärkts, både producenterna emellan men även till 

återförsäljarna, om det infördes tydliga mål som alla tillsammans kunde arbeta mot. Ett möjligt 

mål skulle kunna vara att tillsammans arbeta för att öka andelen lokalproducerade varor som 

säljs på ICA Maxi. En nackdel vi ser med avsaknaden av mål är brist på känslan av samhörighet. 

 

Heide & John (1990), Lee & Billington (1992), Spekman et al. (1998) samt Weele (2012) 

förklarar vikten av förtroende mellan företag. Weele (2012) nämner vidare att förtroende och 

tillit kräver kunnig och erfaren personal. Koepke framför upplevelsen av att ICA Maxi har hög 

personalomsättning, vilket leder till bristande kunskap hos personalen och sämre 

kommunikation mellan henne och ICA Maxi. Hon förklarar dock att samarbetet skiljer sig och 

fungerar olika bra mellan olika butiker. Det är något vi kan tolka som personbundet eftersom 

olika personer innehar ansvar i olika butiker. I övrigt anser respondenterna att förtroendet 

mellan parterna i samarbetet är god, vilket vi kopplar till den sociala bindningen som Mattsson 

(2012) förklarar. En annan infallsvinkel som istället tyder på att tilliten till ICA Maxi är 

bristande från producenternas perspektiv, är deras tankar om att sprida sina risker. Koepke och 

Lindhag menar att det är bättre att finnas hos ett flertal mindre återförsäljare. Detta anser 

Lindhag är på grund av risken att ICA Maxi avslutar konceptet Redig Mat och Koepke på grund 

av att hon anser att samarbetet är bristfälligt. Sådana uttalanden tolkar vi som faktorer som tyder 

på att tilliten mellan dessa producenter och ICA Maxi är ofullständig.  

 

Weele (2018) förklarar att tilliten i samarbeten ökar när en part gör goda insatser. Vi ser en 

koppling till det Axelsson nämner om att förtroendet mellan henne och ICA Maxi är bra, tack 

vare Axelssons generositet och den goda kvaliteten på matvarorna hon levererar. Weele (2018) 

framhåller även tre typer av tillit; contractual trust, competence trust samt goodwill trust. 
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Contractual trust ser vi i Redig Mat genom att producenterna levererar matvaror som utlovas 

samt att ICA Maxi fullföljer med betalning. Här ser vi även en likhet med Mattssons (2012) 

tidsmässiga bindning. Competence trust handlar om att uppfylla förväntningar, vilket vi 

upplever att producenterna gör när de medverkar under demodagar på ICA Maxi. Vi har 

däremot inte funnit goodwill trust inom Redig Mat, vilket Weele (2018) menar endast finns i 

långsiktiga samarbetsrelationer.  
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6. Hur lokala livsmedelsproducenter påverkas av samarbeten med 

lokala återförsäljare  

 

I det avslutade kapitlet besvarar vi vår forskningsfråga. Genom att reflektera över uppsatsens 

resultat och analys presenterar vi våra slutsatser. Kapitlet är uppdelat i fem delar, hållbarhet 

ligger i tiden, begränsningar för lokala producenter kvarstår, betydelsen av ett strukturerat 

samarbete samt vikten av att vara leverantör till en större återförsäljare. Som avslutning 

presenteras även förslag till vidare forskning.  

 

På senare tid har intresset för lokalproducerade matvaror ökat och återförsäljare har ingått 

samarbeten med lokala producenter för att tillgodose kundernas efterfrågan och öka 

tillgängligheten. Vanliga butiker inom detaljhandeln är en försäljningskanal som blivit allt mer 

intressant för småskaliga producenter (Björklund et al. 2008). Detta grundar sig i att det finns 

en önskan hos konsumenter att finna lokalt producerade livsmedel i deras vanliga 

matvarubutiker. Syftet med vår studie har varit att förklara hur lokala livsmedelsproducenter 

påverkas av samarbeten med lokala återförsäljare. Uppsatsen syftar även till att redogöra för 

hur dessa samarbeten kan bidra till utvecklingen mot en hållbar försörjningskedja. Nedan 

besvaras vår forskningsfråga. 

 

Hur påverkas lokala livsmedelsproducenter av samarbeten med lokala återförsäljare? 

 

6.1 Hållbarhet ligger i tiden  

Utifrån vår teoretiska referensram fick vi uppfattningen om att samarbeten mellan lokala 

producenter och lokala återförsäljare underlättar hållbarhetsarbetet hos lokala producenter. 

Bowen et al. (2001) talar för att samverkan gör det lättare att arbeta fram en strategi för 

hållbarhet. Samtliga respondenter påstår att de arbetar med hållbarhet i företagen, men nekar 

till att Redig Mat varit bidragande i hållbarhetsarbetet. Vi kan därmed dra slutsatsen att det 

finns en möjlighet att beakta hållbarhet i företag utan samarbeten. Studien visar att 

producenterna strävar efter hållbarhet i hela försörjningskedjan och vi kan konstatera att 

hållbarhet ligger som grund i samtliga respondenternas företag. 

 

En annan reflektion är att Redig Mat trots allt har haft en påverkan på hållbarhetsarbetet. Det 

går att utläsa genom att Widegren nämner att Redig Mat gjort det lättare att följa med i 
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utvecklingen av hållbarhet och beakta nya regleringar avseende miljön. Övriga respondenter 

har dock inte berört detta, vilket visar att påverkan är marginell. Studien påvisar vidare att 

hållbarhetsarbete innefattar flera olika aspekter. Litteraturen benämner de tre dimensionerna av 

hållbarhet, ekonomisk, miljömässig och social. Christopher (2011) förklarar att det främst är de 

miljömässiga faktorerna som fokuseras på. Vi ser likheter i vår studie och kan fastställa att 

producenterna främst beaktar miljömässiga aspekter. Ett flertal producenter arbetar för att 

minska användningen av plastförpackningar och samtliga för att minimera antalet transporter. 

Att producenterna beaktar transportfrågan visar även på social hållbarhet. Genom att de 

införskaffar råvaror från närområdet bidrar de till en levande landsbygd.  

 

Ax et al. (2015) belyser tre begrepp för styrning mot hållbarhet; formella, informella samt 

informativa. Genom studien har vi blivit medvetna om att producenterna inte upplever att de 

blir styrda av ICA Maxi. Istället är det producenterna och återförsäljarna som tillsammans 

använder informella samt informativa styrmedel för att påverka konsumenterna att välja 

lokalproducerat, varav storytelling är ett exempel. Under demodagar får producenterna 

möjlighet att berätta sin historia och förklara hur deras företag bidrar till en hållbar framtid. Det 

går att föra en diskussion kring vilken part som gynnas av dessa demodagar. Koepke och Öge 

framhåller tanken att det främst gynnar ICA Maxi eftersom det är en uppskattad aktivitet, 

medan det för producenterna är tidskrävande. Mot bakgrund av de resultat vi har får konceptet 

Redig Mat ICA Maxi att framstå som en miljömedveten aktör som främjar hållbarhet. Ett 

perspektiv är att Redig Mat är en etikett som lyfter ICA Maxi som företag. Producenterna 

upplever inte att de lär sig något tack vare samarbetet och några framhåller även tanken om att 

ICA Maxi utvecklat varumärket för att uppfattas som miljövänliga. Ett annat perspektiv på 

Redig Mat är att ICA Maxi ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och har valt att utveckla 

konceptet för att tillgodose efterfrågan på lokalproducerade varor samt lyfta lokala producenter. 

 

6.2 Begränsningar för lokala producenter kvarstår  

Tidigare redogörelser om lokala producenters utmaningar upplyser oss om några av de 

begränsningar som lokala producenter står inför. Bland annat begränsning i försäljning, 

produktion och investeringar samt logistik, transport och distribution. Mindre producenter har 

själva hand om flera led i livsmedelsproduktionen (King et al. (2014). Den korta 

försörjningskedjan hos lokala producenter gör att mindre företag inte har tid att fokusera på 

mycket mer än produktion. En konsekvens blir att försäljning blir lidande, vilket försvårar för 

producenterna att sprida sitt varumärke. Lindhag nämner att försäljningen är det mest väsentliga 
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i ett litet företag och möjliggör tillväxt. Vi instämmer och hävdar att tidsaspekten är avgörande 

för producenterna. Detta understryks genom att Williamsson är anställd som försäljnings- och 

marknadsansvarig på Emåmejeriet och att företaget tack vare honom inte upplever några 

begränsningar inom detta område. En annan utmaning som Williamsson däremot upplever, 

tillsammans med Axelsson och Wihrén, är konkurrensen från andra producenter. Övriga 

respondenter menar att deras produkter särskiljer sig och att de inte upplever någon konkurrens. 

Vi drar slutsatsen att villigheten att betala mer skiljer sig mellan olika produkter samt att det är 

svårare att konkurrera när det finns större aktörer på marknaden som levererar en liknande 

produkt. 

 

Logistik har visat sig vara den största utmaningen för producenterna inom Redig Mat. En 

observation är att logistiken blir enklare i företag med högre omsättning. I mindre företag finns 

risken att kostnaden överstiger nyttan med produktionen, eftersom det är svårt att hålla nere 

kostnaderna och samtidigt effektivisera logistiken. Vår studie visar att producenterna inom 

Redig Mat distribuerar och levererar sina matvaror på olika vis. En gemensam nämnare är 

däremot att samtliga respondenter förespråkar samtransportering. Enligt Ljungberg (2006) 

resulterar samtransporter i tidsbesparing och minskade avstånd. Tack vare den goda relationen 

mellan medlemmarna inom Redig Mat, har ett flertal producenter ingått ett logistiskt samarbete 

med Emåmejeriet för att underlätta transportfrågan. Det är dock värt att poängtera att 

producenterna menar att ICA Maxi inte har något koppling till denna satsning. Inledningsvis 

trodde vi att initiativet Redig Mat skulle underlätta ett flertal av de begränsningar som belyses 

i den teoretiska referensramen. I efterhand kan vi konstatera att så inte är fallet.  

 

6.3 Betydelsen av ett strukturerat samarbete  

I litteraturen framkommer att samarbeten ska bestå av förtroende, en gemensam vision att sträva 

efter, kunskaps- och informationsdelning samt beroendeskap. Vi kan fastslå att majoriteten av 

respondenterna ser förtroendet inom Redig Mat som god men att det är butiksindividuellt. Vissa 

producenter framhåller vikten av att sprida sina risker genom att finnas hos flera återförsäljare, 

vilket vi anser kan tyda på en bristande tillit. Svenzén och Wihrén upplever att samarbetet är 

mindre strukturerat efter att det övergick från konceptet En God Granne till Redig Mat. En 

reflektion kring detta är att samarbeten blir mer komplexa när flera parter tillkommer. Man 

(2013) framför en liknande syn, i vilken det kan konstateras att samarbeten kan utvecklas 

genom att implementera gemensamma mål, vilket Svenzén önskar. Ytterligare 

utvecklingspotential och något som även Koepke efterfrågar, innefattar att anställa en person 
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som har huvudansvar för Redig Mat. Detta för att göra samarbetet mer strukturerat. En annan 

lösning är att tillfördela större ansvar på de Redig Mat-ansvariga ute i butikerna.  

 

Christopher (2011) förklarar att det är viktigt att alla samarbetspartners drar nytta av samarbetet 

och känner att det är bättre att delta än att inte göra det. Genom vår studie kan vi konstatera att 

majoriteten av respondenterna anser att Redig Mat har hjälpt dem att sprida sitt varumärke. För 

vissa producenter har även möjligheten till expansion underlättats. En slutsats är att samarbetet 

främst har bidragit till ökad marknadsföring. Producenterna anser det vara svårt att dra nytta av 

varandra i form av kunskaps- och informationsspridning, på grund av deras olika affärsidéer 

och produkter. Däremot får vi uppfattningen om att relationen är god när producenterna väl har 

tid att nätverka, vilket främst sker under demodagar i butikerna.  

 

Vi kan konstatera att ett par producenter anser det vara svårt att utbyta kunskap med varandra 

med argumentet att de producerar olika livsmedel. Det kan förklaras genom att producenterna 

har svårt att generalisera sina problem, eftersom de i själva verket arbetar inom samma bransch 

och har flera likheter mellan varandra. Vi tror att producenterna skulle ta sig tid att nätverka 

mer om det fanns en person som styrde upp samarbetet och förstod dess behov. Det skulle också 

kunna hjälpa producenterna att generalisera sina problem och se dem på en högre nivå. 

Delaktighet och gemensamma åtaganden är två av de begrepp som definierar partnerskap 

(Mattsson 2012). På grund av bristen på kontinuerlig kontakt och gemenskap inom Redig Mat, 

väljer vi inte att klassificera samarbetet som ett partnerskap. Redig Mat saknar flera av de 

faktorer som litteraturen framhåller som definition på partnerskap. Vi drar slutsatsen att det mer 

liknar en vanlig överenskommelse mellan kund och leverantör. 

 

6.4 Vikten av att vara leverantör till en större återförsäljare  

Ett mönster vi iakttagit genom studiens gång är att ju större producenterna är, desto nöjdare är 

de med Redig Mat. Det går bland annat att koppla till distributionen av lokalproducerade varor. 

Producenten med högst omsättning i vår studie kan ingå i ICA Maxis distributionssystem, vilket 

underlättar distribution och leverans. De minsta producenterna sköter istället leverans och 

uppackning själva. Oavsett storlek på producenten upplever vi att samtliga gynnas av att finnas 

hos en så stor återförsäljare som ICA Maxi. Redig Mat möjliggör för producenterna att sprida 

sina lokalproducerade varor till en större målgrupp och initiativet uppmärksammar 

producenternas varumärken. Vidare skapar Redig Mat ett ramverk för lokala produkter vilket 

gör varorna skiljaktiga och mer lättillgängliga för konsumenter. En nackdel vi uppmärksammat 
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genom studiens gång är att vissa producenter upplever att deras varor förlorar sin exklusivitet 

genom att finnas på ICA Maxi. De menar att varorna bättre lämpar sig hos mindre återförsäljare, 

såsom gårdsbutiker. Vi upplever att det finns en balansgång kring vart producenterna ska sälja 

sina varor. Å ena sidan vill de endast finnas i gårdsbutiker med högre exklusivitet, å andra sidan 

vill de nå ut till fler konsumenter, vilket de gör på ICA Maxi. Vår slutsats är att samarbetet 

Redig Mat gynnar producenterna eftersom det gör deras varor mer åtkomliga. Utifrån vår 

teoretiska referensram kan vi konstatera att konsumenter efterfrågar lättillgängliga produkter 

och genom vår analys kan vi dra slutsatsen att dagligvaruhandeln är en lämplig plats även för 

lokala matvaror. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning  

Initiativet Redig Mat är ett exempel på hur samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter 

och lokala återförsäljare tar sig uttryck. Resultaten från vår studie visar att samarbeten mellan 

lokala livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare gynnar producenterna genom att deras 

produkter på ett enkelt sätt blir tillgängliga för konsumenter. Däremot underlättar samarbetet 

inte flera av de begränsningar som livsmedelsproducenter upplever. Vi anser det intressant att 

undersöka andra samarbeten, både samarbeten i andra städer och i andra länder. Detta för att se 

hur andra livsmedelsproducenter påverkas av samarbeten med lokala återförsäljare. Det vore 

intressant att erhålla kunskap om det finns andra lösningar på de begränsningar som lokala 

livsmedelsproducenter kan uppleva. 

 

Ett annat intressant perspektiv att undersöka är konsumenternas syn på samarbeten. Det har 

tidigare genomförts studier kring hur återförsäljare upplever samarbeten med lokala 

livsmedelsproducenter. Vår studie kompletterar detta genom att studera hur producenterna 

inom Redig Mat upplever samarbetet med lokala återförsäljare. Ytterligare kompletteringar till 

ämnet skulle kunna göras genom att undersöka hur konsumenter upplever liknande initiativ. Vi 

ser det även som intressant att studera om konsumenter anser att samarbeten mellan lokala 

livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare underlättar när de vill införskaffa 

lokalproducerade matvaror. Det är väsentligt eftersom vår studie visar nya försäljningskanaler 

som livsmedelsproducenter kan använda sig av för att nå ut med sina lokalproducerade 

matvaror till konsumenter.
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

Under intervjun kommer ni att få träffa oss som skriver uppsatsen, Elin, Ellen och Victoria. 

Syftet med studien är att undersöka hur lokala producenter påverkas av samarbeten med lokala 

återförsäljare och vilka konsekvenser inom hållbarhet som dessa samarbeten bidrar med. 

Intervjun kommer att spelas in och anteckningar kommer att tas. Informationen som lämnas vid 

intervjutillfället kommer endast att användas till vår uppsats och ljudinspelningen kommer att 

raderas efter att uppsatsens färdigställts. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och din 

medverkan är frivillig. Du kan välja att avbryta din medverkan utan vidare motivering.  

 

Övergripande kommer intervjun att behandla frågor om: 

o Initiativet Redig Mat från trakten  

o Samarbetet mellan lokala producenter och lokala återförsäljare i initiativet 

o Hur initiativet påverkar lokala producenters hållbarhetsarbete och producenterna i 

övrigt 

o Begränsningar med att vara en lokal producent  

 

Vi vill på förhand tacka Er för ert medverkande!  

Om ni har frågor kan ni kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Elin, Ellen & Victoria 

 

Elin Tigerström  et222jw@student.lnu.se 

Ellen Petersson  ep222pj@student.lnu.se 

Victoria Eliasson  ve222di@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 



 

 II 

Bilaga B Intervjuguide 

Inledande frågor  

Har du läst informationsbladet? 

Berätta lite om dig själv och din position i företaget  

 

Förtydligande: Till att börja med kommer vi ställa frågor om hur det är att vara en lokal 

producent. Följande frågor handlar om ert företag innan ni ingick i samarbetet Redig Mat från 

trakten.  

 

Om lokala livsmedelsproducenter 

1. Beskriv ert företag 

2. Hur arbetar ni med hållbarhet? Arbetar ni med hållbarhet i alla delar av företaget? 

3. Ser ni några möjligheter eller utmaningar med att sprida ert varumärke som en lokal 

producent?  

4. Ser ni några hinder med att nå ut med era produkter som en lokal producent med 

distribution, leverans och transport av varor? 

5. Skulle ni säga att ni är begränsade i produktionskapacitet eller investeringsmöjlighet? 

Hur? 

6. Ser ni några andra begränsningar med att vara en lokal producent?  

 

Förtydligande: Följande frågor gäller samarbetet Redig Mat från Trakten, oavsett om det 

nämns specifikt i frågorna eller inte. 

 

Om samarbetet med Redig Mat från trakten 

7. Hur gick det till när ni gick med i samarbetet Redig Mat?  

8. Berätta om ert samarbete med Redig Mat  

9. Har återförsäljarna till Redig Mat ställt några speciella krav för samarbetet?  

10. Ser ert företag annorlunda ut nu jämfört med innan samarbetet med Redig Mat? Hur? 

11. Har samarbetet underlättat några av de hinder vi pratade om tidigare?  

12. Har ert hållbarhetsarbete förändrats eller underlättats efter det att ni ingick samarbetet? 

Hur?  

13. Hur sker distributionen av era lokalproducerade varor ut till butikerna? 

14. Har samarbetet hjälpt er att sprida ert varumärke? 

15. Har ICA Maxi hjälpt er i något hänseende? 
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16. Hur är er relation till övriga medlemmar i samarbetet och drar ni nytta av varandra?  

17. Hur upplever ni förtroendet och tilliten mellan alla parter i samarbetet?  

18. Hur upplever ni som lokala producenter att det är att förhandla med ICA Maxi? 

19. Upplever ni att ni blir styrda av återförsäljarna? Hur? 

20. Ser ni några nackdelar med samarbetet?  
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Bilaga C Operationalisering 

Teoriavsnitt Fråga Syfte med fråga Referenser 

 
1 Få en uppfattning om verksamheten 

 

3.1 Hållbarhet i 

försörjningskedjan 

2 Ta reda på om företaget arbetar med 

hållbarhet 

Lumsden (2012), Chin et al. 

(2015), Christopher (2011), 

Seuring & Müller (2008) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter 

3 Ta reda på möjliga begränsningar med 

att sprida sitt varumärke som en lokal 

producent 

Forman & Silverstein (2012), 

Waltz (2011) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter 

4 Ta reda på möjliga begränsningar med 

distribution/leverans av 

lokalproducerade varor 

Waltz (2011), Björklund et al. 

(2008), LRF & Ekologiska 

Lantbrukarna (2009), Ljungberg 

et al. (2012), Bosona & 

Gebresenbet (2011) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter 

5 Ta reda på om lokala producenter är 

begränsade inom produktion och 

investering 

Waltz (2011), King et al. (2014) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter 

6 Se om respondenterna nämner 

begränsningar som vi själva inte har 

tänkt på 

King et al. (2014) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

7 Få en uppfattning kring samarbetet 

och hur det går till när producenter 

ingår i samarbetet  

Nilsson & Olve (2018), Bartlett 

(2007), Mattsson (2012) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

8 Få en djupare bild av samarbetet och 

se om det finns gemensamma mål och 

bestämmelser  

Gruat et al. (2007), Gellynck & 

Kühne (2008), Mattsson (2012), 

Spekman et al. (1998) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter, 3.3 

9 Ta reda på om initiativet ställt några 

särskilda krav på producenterna 

King et al. (2014), Ax et al. 

(2015) 
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Nätverkande och samarbeten i 

försörjningskedjan 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

10 Ta reda på om producenterna behövt 

ändra något i sin verksamhet  

Mattsson (2012) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter, 3.3 

Nätverkande och samarbeten i 

försörjningskedjan 

11 Se om producenternas hinder 

underlättats/ minskats av samarbetet 

Ljungberg et al. (2012), Bosona 

& Gebresenbet (2011), 

Ljungberg (2006), Jones et al. 

(2004), Sandberg (2007), 

Christopher (2011) 

3.1 Hållbarhet i 

försörjningskedjan, 3.3 

Nätverkande och samarbeten i 

försörjningskedjan 

12 Se om producenternas 

hållbarhetsarbete förändrats efter 

ingången i samarbetet 

Enarsson (2006), Bowen et al. 

(2001), Gond et al. (2012) 

3.2 Begränsningar för lokala 

livsmedelsproducenter 

13 Ta reda på hur producenterna 

distribuerar och transporterar sina 

varor till återförsäljarna 

Waltz (2011), Björklund et al. 

(2008), Ljungberg et al. (2012) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

14 Ta reda på om samarbetet underlättat 

spridning av producenternas 

varumärke 

Bourlakis et al. (2004) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

15 Se om ICA Maxi stöttar producenterna  Bosona & Gebresenbet (2011), 

Bartlett (2007), Mattsson (2012) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

16 Se hur producenterna drar nytta av 

varandra och hur nätverket i 

samarbetet ser ut  

Bowen et al. (2001), Gruat et al. 

(2007), Gellynck & Kühne 

(2008), Bosona & Gebresenbet 

(2011), Mikkola (2008), 

Mattsson (2012), Spekman et al. 

(1998) 
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3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

17 Få en bild av hur förtroendet och 

tilliten ser ut i initiativet 

Gellynck & Kühne (2008), 

Spekman et al (1998), Mattsson 

(2012), Weele (2012), Lee & 

Billington (1992), Heide & John 

(1990), Weele (2018) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

18 Se hur producenterna upplever ICA 

Maxis eventuella förhandlingsstyrka   

Porter (2008), Mattsson (2012) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

19 Ta reda på om/hur producenterna 

upplever att de blir styrda i samarbetet  

Frostenson (2010), Ax et al. 

(2015), Gond et al. (2012), 

Nilsson & Olve (2018) 

3.3 Nätverkande och 

samarbeten i 

försörjningskedjan 

20 Se om producenterna upplever några 

nackdelar med samarbetet  

Mattsson (2012), Man (2013) 
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