
 
 

 

Samarbetet mellan restauranger i Umeå 

stad och livsmedels- och råvaruproducenter 

i Umeå region 
The cooperation between restaurants in the city of Umeå and food 

producers in the region of Umeå 

 

 
Examensarbete 15 hp, Vt 2017 

Gastronomiprogrammet, 180 hp 

Författare: Niklas Persson, Patrik Strandberg, Daniel Strandlund 

Handledare: Ute Walter 

Examinator: Ulrica Söderlind 
 



 
 

Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven vid Umeå Universitet våren 2017 av tre studenter som går 

Gastronomiprogrammet. Under hela processen med arbetet har vi lärt oss hur det går till när 

man ska utföra en undersökande studie och hur omfattande det egentligen är. Vi vill därför 

tacka alla som hjälpt oss att uppnå målet, ett färdigt examensarbete. Under arbetet har vi 

personligen lärt oss mycket om vad som krävs för att genomföra ett arbete av denna 

omfattning. Den tid och dedikation som man måste lägga ner. Vi har utvecklats genom att 

arbeta med vad som för oss är nya metoder och infallsvinklar. Till exempel utmaningar som 

hur man strukturerar en intervju och sedan analyserar den. Det har blivit tidiga morgnar och 

långa kvällar, men med det har vi även haft väldigt roligt när vi skrivit detta arbete. Ett 

särskilt stort tack till alla som ställde upp på de intervjuer vi utfört under detta arbete, tack 

vare er har vi fått en bra bild för hur samarbetet ser ut i Umeå region. 

  



 
 

Sammanfattning 

Arbetet belyser hur samarbetet mellan lokala råvaru- och livsmedelsproducenter och 

restauranger i Umeå fungerar idag. Syftet var att undersöka samarbetet mellan restauranger i 

Umeå och lokala livsmedel- och råvaruproducenter i Umeå region. Företrädare för 

restauranger och producenter från Umeå regionen har intervjuats med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. I resultatet redovisas att samarbeten mellan restauranger och 

producenter är beroende av enskilda individer. Vidare visar resultaten att de lokala 

producenterna efterfrågar ett distributionsnätverk och att en av de intervjuade producenterna 

är med i ett projekt där ett sådant distributionsnätverk är under uppbyggnad. 

 

Nyckelord: Lokalt, matsystem, regionalt, styrsystemet, The Five Aspects Meal Model. 

Abstract 

This student work describes how the collaborative relationship between local food producers 

and restaurateurs in Umeå is working today. The purpose of this study was to examine the 

collaboration between restaurants in the city of Umeå and local food producers in the region 

of Umeå. The method used to examine this is a semi structured interview technique with 

focus on life world. The results shows that the collaboration between restaurants and 

producers are especially dependent on certain individuals to continue. Furthermore stating 

that a distribution network for the local food producers is in demand, and that one of the 

interviewed producers is involved in building such a network.  

 

Keywords: Control system, food system, local, regional, The Five Aspects Meal Model. 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Samarbetet mellan restauranger och livsmedels- och råvaruproducenter i Umeå stad och 

region är i dagsläget beroende till största del av nyckelpersoner i respektive verksamhet. Om 

någon av dessa slutar eller byter arbetsplats, kan samarbetet antingen avslutas eller återupptas 

när den personen kommer till nästa arbetsplats. Resultatet av detta arbete om samarbetet, kan i 

framtida studier ligga som grund till en djupare förståelse för relationen mellan verksamheter-

na. Genom intervjuer med både restauranger och producenter har vi undersökt och analyserat 

samarbetet som det uppfattas av båda parter. Valet av intervjupersoner har skett genom ett 

specificerat urval på restauranger, samt producenter som vi redan varit i kontakt med.  



 
 

Innehåll 
1 Inledning 1	  

1.1 Introduktion till arbetet 1	  

1.2 Syfte och frågeställningar 2	  

1.3 Uppsatsens relevans för ämnet 3	  

2 Bakgrund 4	  

2.1 Matsystem 4	  
2.2 Lokalt och regionalt 5	  

2.3 Samarbete 7	  

2.4 Etiska aspekter 8	  

3 Metod 8	  

3.1 Val av metod 9	  

3.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 9	  

3.3 Tematisk analys 10	  

3.4 Litteratursökning 11	  

3.5 Urval 11	  
3.6 Etik 12	  

3.7 Källkritik 12	  

3.8 Arbetets trovärdighet 13	  

4 Resultat 14	  

4.1 Samarbete 15	  

4.1.1 Restauranger 15	  

4.1.2 Producenter 16	  

4.2 Ekonomi 17	  
4.2.1 Restauranger 18	  

4.2.2 Producenter 19	  

4.3 Lokalt och regionalt 20	  

4.3.1 Restauranger 21	  

4.3.2 Producenter 21	  

4.4 Rutiner 22	  

4.4.1 Restauranger 22	  

4.4.2 Producenter 23	  
4.5 Sammanfattning av resultat 23	  

5 Diskussion 25	  

5.1 Samarbete 25	  



 
 

5.2 Lokalt 25	  

5.3 Matsystem 26	  

5.4 Ekonomi 27	  

5.5 Metoddiskussion 28	  

5.6 Sammanfattning av diskussion 29	  

6 Slutsats 29	  
7 Referenser 31	  

Bilagor i	  

Bilaga 1 i	  

Informationsmail i	  

Intro i	  

Debriefing i	  

Bilaga 2 Restaurangfrågor ii	  

Bilaga 3 Producentfrågor v	  

Bilaga 4 Etiska riktlinjer viii	  
	  

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Exempel på hur vi gått från transkribering till subtema. ............................................ 10 
Tabell 2 Förklaring av tabeller i resultatet ............................................................................... 14 
Tabell 3 Där samarbetet mellan producent och restaurang beskrivs ........................................ 15 
Tabell 4 Där ekonomiska aspekter för producent och restaurang beskrivs .............................. 17 
Tabell 5 Där synen på lokalt och regionalt för producent och restaurang beskrivs ................. 20 
 



1 
  

1 Inledning 

I detta avsnitt ges en överskådlig blick över lokalproducerat och historiska samt nutida 
perspektiv. 
 

1.1 Introduktion till arbetet 
När man söker på lokalproducerat genom Umeå Universitetsbiblioteks tidskriftsdatabas får 

man över 7000 träffar. Några av de senast publicerade artiklar handlar om att skolor slutit 

avtal med lokala producenter (Gustafsson, 2017; Goth 2017) eller att ett ekologiskt mejeri 

bygger ut för att hinna med efterfrågan efter deras produkter (Hansson, 2017). Frågan om 

ursprung på mat och vikten av det lokala finns även med i den offentliga sektorn mer och mer 

vilket visas i en artikel av Kihlberg (2015) i Dagens Nyheter. De konstaterar att statliga skolor 

och andra offentliga kök stadigt ökar andelen ekologiska produkter. Vidare nämner de att en 

ökad efterfrågan på ekologisk mat leder till att produktionen inte hinner med i utvecklingen av 

efterfrågan. Det tas även upp hur skolor som serverar lunch till elever är benägna att köpa 

vissa varor i större utsträckning än andra, exempelvis är de en stor konsument av mjölk vilket 

är en vara som minskar i produktion (Jordbruksverket, 2012). Detta visar på hur viktigt det är 

med en långsiktighet i efterfrågan samt hur en lokal producent måste kunna förlita sig på att 

det finns en köpare av det som produceras och anpassa sin produktion efter det. I och med 

utvecklingen av jordbruket och tekniken av till exempel konstbevattning och konstgödsel 

ökade effektiviteten under 1930-talet, vilket resulterade i att länder inte var tvungna att 

investera lika mycket i mer jordbruksareal (Macneill, 2011, s.239-242).  

Intresset för lokalproducerat ökar i takt med att befolkningen blir mer medvetna eller 

intresserade av vad de äter och hur produktionen går till i stora fabriker, vilket tas upp i det 

nynordiska manifestet (Norden, 2017). Det är utformat av Nordiska rådet som är en 

samarbetsorganisation mellan Sverige, Norge och Danmark. Manifestet är ett arbete för att 

framhäva och belysa den nordiska maten, ur ett hälsomässigt och etisk perspektivet (Nordiska 

Rådet, 2004). Intresset för lokala råvaror och närproducerat är något som idag är relevant för 

detta ämne och vikten av det blir påtagligt i och med vår utbildning inom gastronomi vid 

Umeå universitet.  

I sökandet efter lokalproducerat och unika produkter i närområdet kommer man oftast i 

kontakt med sidor som MinFarm (2017) och Bondens egen marknad (2017) vilka är 

organisationer som ämnar att främja synen på lokalproducerat i Sverige. I en proposition om 
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livsmedelsproduktionen av den svenska regeringen framlagd den 30 januari 2016, föreslås 

handlingsplaner för att öka den totala livsmedelsproduktionens tillväxt och en ökad 

sysselsättning inom livsmedelsproduktionen (Regeringen, 2017). Detta kan betyda utökade 

möjligheter för mindre producenter att klara av att bättre kunna leva på sin produktion. I den 

propositionen föreslås en ökning av ekologiska produkter, fram till 2030 satsar man på att 

totalt 30% av all jordbruksareal ska vara ekologisk samt att 60% av livsmedelskonsumtionen 

ska utgöras av ekologiska produkter. Det beskrivs även hur regeringen vill kunna erbjuda 

konsumenten en större möjlighet till bra val, genom att man nämner vikten av hälsa och bra 

matvanor hos konsumenten (Regeringen, 2017).  

Detta arbete fokuserar specifikt på hur samarbetet mellan restauranger och lokala producenter 

fungerar i dagsläget. I bakgrunden redogörs betydelsen av matsystem, värdet i det lokala och 

regionala samt samarbetet mellan verksamheter i ett närområde och lite kort om etiska 

aspekter. I metoddelen förklarar och diskuterar vi våra val av metoder för att uppnå vårt syfte 

med dess frågeställningar. Vi presenterar resultatet i tabellform med en förklarande text för 

dessa tabeller. Slutligen diskuterar vi våra resultat utifrån bakgrunden och ger därefter en 

slutsats till arbetet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka samarbetet mellan restauranger i Umeå stad och 

lokala livsmedel- och råvaruproducenter i Umeå region. Med lokala producenter menar vi 

små och medelstora företag med en hantverksmässig produktion och hantering av råvaror och 

livsmedel.  

Frågeställningar 

● Hur ser dessa samarbeten ut ur producentens perspektiv? 

● Hur ser dessa samarbeten ut ur restaurangens perspektiv? 
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1.3 Uppsatsens relevans för ämnet 
Vi som skriver denna uppsats läser Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. 

Programmet ger en bred utbildning om gastronomi i samhället och hur detta kopplar till 

kundupplevelser. Ett sätt att beskriva utbildningen är med hjälp av The Five Aspect Meal 

Model (Gustafsson, Öström, Johansson, & Mossberg, 2006). FAMM som modellen förkortas 

som, beskriver en måltidsupplevelse baserad på fem aspekter. Den första aspekten är rummet, 

som är den fysiska plats där mat och dryck konsumeras. Andra aspekten är mötet som 

beskriver samspelet mellan konsument och alla andra aktörer i en restaurangkontext. Nästa 

aspekt produkten, relaterar till den mat och dryck som konsumeras under en restaurangvistelse 

och utför kärnan för en måltidsupplevelse. Dessa aspekter tillsammans bidrar till atmosfären, 

vilket är den samlade totala känslan av måltidsupplevelsen. Slutligen finns styrsystemet som 

beskriver aktiviteter, rutiner och legala och ekonomiska samt organisatoriska ramar som 

restauranger behöver beakta. Exempelvis regelverk och rutiner som rör hanteringen och 

hygien av mat, administrativa delar som lagar, personal och planering av verksamheten. I 

detta arbete kan styrsystemet innefatta de rutiner som finns mellan restauranger och 

producenter, exempelvis rutiner som transporter av råvaror, kunskap hos personal och 

organisation. Sammanfattningsvis är styrsystemet något som konsumenten påverkas av men 

inte ser.  

Under vår utbildning har ämnet lokalt och regionalt förekommit genom till exempel när 

studiebesök hos olika producenter i Umeå region har genomförts. Genom detta har vårt 

intresse väckts för lokala produkter, men vi ville få en djupare förståelse av vad lokal och 

regional mat är och har för betydelse. Vi har också uppmärksammat att det finns ett ökat 

intresse för lokal och regional mat genom ett forskningsprojekt som pågår på 

Restauranghögskolan, Umeå universitet vid namn “Nya kulinariska rum i Sverige”. 

Detta arbete relaterar främst till aspekten styrsystem, där restaurangers hantering av lokal och 

regional mat placeras samt även produkten, det vill säga de råvaror som restauranger 

använder sig av i sin matproduktion. För en producent kan denna aspekt röra hur de väljer att 

arbeta där kundkontakt sker exempelvis genom en gårdsbutik i anknytning till produktionen 

av råvaran. Det kan exempelvis vara rutiner kring odling, slakt eller styckning (Gustafsson et 

al., 2006).  



4 
  

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas relevant litteratur, kopplad till matsystem, samarbete, etik och lokalt 

och regionalt. 

2.1 Matsystem 

När man diskuterar lokalt och lokalproducerade produkter kan ordet matsystem, på engelska 

food systems komma upp, vilket beror på att det är en sorts övergripande beskrivning av hur 

många steg det är, från när råvaran har producerats till att den slutligen når slutkonsumten. 

Nilsson (2009) diskuterar detta ämne och syftar på hur globaliseringen och effektiviseringen 

av teknologin samt utrustning inom livsmedelsbranschen har påverkat hur och var en produkt 

kan produceras. (Nilsson, 2009, s.347-348) menar att det skapar en distans mot konsumenten 

när livsmedelsproduktionen flyttas från mindre orter för att effektiviseras och centraliseras.  

“Falling prices in the transport sector have also encouraged the movement of products and 

people across continents and oceans, enlarging our experience. Sources of production are 

often located in another region, or even another country or continent, with the products then 

being transported long distances before being sold to the consumer” (Nilsson, 2009, s.347).  

Vidare menar Nilsson att det skapar en okunskap hos konsumenterna genom att kopplingen 

till hur produkterna skapas bryts och att det vidare påverkar den generella uppfattningen för 

hur mycket som egentligen krävs för att tillverka produkter (Nilsson, 2009, s.347). Marsden, 

Banks och Bristow (2000, s.425) anser att lokal mat har påverkat konsumentens efterfråga 

efter den sortens produkt, genom att köpet blir mer känsloladdat. Lokalt producerad mat 

upplevs mer personligt och påtagligt för konsumenten, vilket medför en vetskap om att köttet 

konsumenten köpt är från en gård i närheten vilket skapar en trygghet och tillförlitlighet 

(Marsden, et al., 2000, s.425). 

Feagan (2007) tar upp problematiken med de nuvarande globaliserade matsystemen som idag 

påverkar matens flöde genom olika mellanhänder, vilket medför en längre frakt innan det når 

slutkonsumenten. Denna problematik diskuteras även i The place of food: mapping out the 

local in local food systems (Kloppenburg, Hendrichson, & Stevenson, 1996) där det beskrivs 

hur den lokala grossisten kan ha olika typer av råvaror som benämns som organiska. Men 

produktionen kan ha skett långt borta, vilket förklaras med att genomsnittslängden för 
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transport av råvaror i USA ligger på ca 2090 kilometer (Kloppenburg,et al., 1996). Marsden et 

al (2000, s.424-425) hävdar att konsumenter påverkas av att veta ursprunget av maten de 

konsumerar och transportsträckan, till exempel genom en ökad viljan att gå ifrån att köpa 

industriella produkter som styr dagens utbud. 

 

Som en motverkande effekt mot en mer globaliserad produktion, uttrycker sig Nilsson (2009, 

s.348) att det går mot att fler lokala matsystem byggs upp. Vidare resonemang styrker 

Marsden et al (2000) när de beskriver hur uppkomsten av lokala matsystem har skapat ett 

nyfunnet intresse för mer naturligare produkter som har en lokal anknytning. Richards (2001, 

s.45) diskuterar ämnet i form av att koncentrera sig på att hitta nya sätt att nå ut till kunderna. 

Turister ser möjligheten i att uppleva någonting nytt, till exempel kulturen de besöker, 

samtidigt som lokalbefolkningen mer eller mindre besöker verksamheten som en del av 

vardagen. Han menar även att man inte längre kan konkurrera enbart med bra produkter, det 

kräver att man skapar en sorts historia om produkten för få potentiella kunder att vilja 

engagera sig. Med det menar han att en mer personlig upplevelse skapar ett starkare minne av 

produkten vilket ökar dess värde (Richards, 2001, s.45). Nilsson (2009, s.348) ger ett exempel 

på ett sådant ökat värde skapas genom att lokala producenter har en närmare kontakt med 

samhället där de har sin verksamhet. Dupuis & Goodman (2005) menar att ordet 

lokalproducerat anspelar på känslor, då konceptet är mer komplext än att bara betyda mat. 

Även traditioner, värderingar, och en närliggande kunskap för både produktionen och 

förädlingen av produkten återspeglar hela kontexten och samtidigt påverkar de varandra. 

Dupuis & Goodman (2005) uttrycker sig att i takt med att samhället blir mer centraliserat, kan 

det bli mer och mer aktuellt att vilja komma närmare sina rötter, sitt närområde och dess 

värderingar. Något Marsden et al (2000, s.425) menar är att närmare matsystem har påverkat 

att konsumenterna istället kan värdera produkterna på ett helt annat sätt, till exempel genom 

närheten till produktionen. Marsden et al. (2000, s.425) kallar detta för producent-

konsumentförhållande, då ursprunget upplevs närmare. 

 

2.2 Lokalt och regionalt 

Ordet lokalt är komplext, då det har olika betydelse beroende på vem man frågar. Enligt 

Svenska akademins ordlista (SAOL) är till exempel definitionen av lokalt begränsad till en 

specifik plats (Svenska Akademien, 2017). Richard Tellström beskriver svårigheten för vad 

som kan definieras som lokalt (Tellström, 2006, s.30-31). Han tar även upp ordet regionalt 
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som en försvåring av definitionen. Att särskiljningen av dessa inte alltid är uppenbar när man 

läser om “lokal mat”. Han myntar därför sitt eget begrepp “LORE” som då är en 

sammanslagning av lokalt och regionalt. Tellström (2006, s.8) beskriver hur LORE mat kan 

krocka med kockarnas intresse vad gäller trender och nutida maträtter.  

 

Ytterligare konflikter gällande lokal mat är huruvida det är lokala gäster eller turister som 

besöker restaurangen. Då Tellström menar att turister i större utsträckning förväntar sig lokala 

rätter och råvaror under sina restaurangbesök. Jönsson (2012, s.174) beskriver hur det såg ut 

på 1980-talet, där det vanligaste sättet att marknadsföra, var som “svensk mat”. Vidare 

påvisar han utvecklingen från denna profilering till att maten benämns som regional. Där ett 

nutida exempel är Västerbottens gårdslamm (Västerbottens Gårdslamm, 2017) som tyder på 

att marknadsföra produkter från en region har blivit mer populärt (Jönsson, 2012, s.174-175). 

Jönsson (2012, s.168) diskuterar även ursprung med hjälp av benämningen “terroir” vilket 

han definierar som en plats och dess speciella kvaliteter. Terroir används vanligtvis inom 

vinodling, där det påverkar valet av druvor som kan växa samt hur deras egenskaper kommer 

att påverkas. Jönsson (2012, s.168) menar att det även kan tillämpas för mat i det 

sammanhanget, då parmaskinka är ett exempel på ett livsmedel som är knutet till ett specifikt 

geografiskt område.  

För att förstå kontexten gällande lokal mat och dess påverkan på valet av råvaror diskuterar 

Jönsson (2012, s.169) hur franska kockars fokus låg på att få de färskaste produkterna och 

som en följd av detta blev lokala råvaror aktuella för kockarna. Jönsson (2012) belyser även 

hur det sett ut historiskt där kockarna gick ner till den lokala marknaden och köpte det som 

var bäst för dagen, la cuisine du marché. Just den sortens agerande är väldigt områdesbundet, 

då olika regioner har olika möjligheter att producera en viss typ av produkt. Det kan variera 

allt ifrån lokala lammproducenter, till fiskare och grönsaksodlare (Jönsson, 2012). Han anser 

detta vara en grundsten när det så kallade nyfranska kökets intåg i Sverige blev aktuellt. Just 

begreppet nyfransk diskuterar han vidare när det blev en del i den svenska 

restaurangindustrin. Vilket innebar att krogar och restauranger i större utsträckning ändrade 

fokus från dyra italienska och franska råvarorna, till att börja se möjligheterna med det som 

fanns tillgängligt i närområdet (Jönsson, 2012, s.169-170).  

 

Dupuis och Goodman (2005) diskuterar även lokalt och tar där upp vad Hinrichs (2000) och 

Winter (2003) menar med att lokalt kan definieras som ett koncept. Där vissa människor 

inkluderas och exkluderas, att det är områdesbundet och även deras livsstil. Några värdeord 
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som tas upp är kvalitet, privilegierat, trovärdighet och omtanke (Dupuis & Goodman, 2005). 

Ämnet berörs även av Nilsson (2009, s.350) som beskriver Bondens egen marknad, som i 

Sverige startade år 2000. Idén till det uppstod på 1970-talet i USA för att få allmänheten att 

köpa mer lokalt odlade råvaror och var en motreaktion mot det stora matfusket inom 

livsmedelsindustrin som uppmärksammades på den tiden (Bondens egen marknad, 2017). 

Grundkravet för att få sälja genom de evenemang som Bondens egen marknad arrangerar är 

att produkterna måste tillverkas på gården som det kommer från. Även att det ska vara 

närproducerat vilket de definierar som ett avstånd på max 250 kilometer från där marknaden 

äger rum (Nilsson, 2009, s.350; Bondens egen marknad, 2017). I boken “Den gastronomiska 

revolutionen (2012) uttrycker Jönsson att grunden för en bra krog eller restaurang är valet och 

användandet av bra råvaror. Han belyser även problematiken med de stora grossisterna, som 

till största del har ett som han beskriver det som “fullskalesortiment”. För de flesta aktörer på 

restaurangmarknaden innebär detta att det finns en tillgänglighet av råvaror året om även om 

de inte är i säsong. Möjligheten att införskaffa råvaror som inte finns lokalt eller som inte är i 

säsong, till exempel tomat under vintern ger en större potential när det kommer till skapandet 

av slutprodukter. Jönsson (2012) menar dock att det är på bekostnad av de lokala produkterna, 

som är tillverkade eller producerade mer småskaligt eller hantverksmässigt, vilket de flesta 

toppkrogar efterfrågar. 

 

2.3 Samarbete 

Markowska beskriver hur intresset för lokal kvalitativ mat har ökat och hur de individer som 

förstår detta använder det för att öka värde på en produkt, men tar även upp problematiken 

med hur detta är individberoende för en fortsatt utveckling (Markowska, Saemundsson, & 

Wiklund, 2010, s.176-177). Vidare skriver Markowska hur det tenderar att vara professionella 

entreprenörer som är mer aktiva i lokal samverkan och nätverksskapande, för att utveckla den 

egna verksamheten och att skapa ett värde i det regionala. (Markowska, et al., 2010, s.172). 

För att förstå kontexten gällande mindre företag, till exempel ute på landsbygden, poängterar 

Markowska et al (2010, s.163) vikten av starka samarbeten med aktörer i närområdet. Istället 

för att endast se andra producenter som konkurrenter, bör de se möjligheter med att hjälpa 

varandra. 

 

Cleveland, Tranovich, Mazaroli & Hinson (2014, s.30) beskriver hur producenter vill öka och 

få mer stabil försäljning av produkter genom att samarbeta med andra producenter i ett 
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gemensamt distributionsnätverk. Cleveland et al (2014) menar att restauranger väljer 

samarbete utifrån att producenterna tillgodoser kvalitativa produkter med ett tillförlitligt flöde 

och att producenternas värderingar överensstämmer med restaurangernas. Vidare menar de 

även att ett starkt samarbete bygger på tidigare interaktioner mellan producent och restaurang 

och en tydlig kommunikation mellan parterna (Cleveland, et al., 2014). 

 

I en undersökning av Moseley (2003, s.84-85) deltog fyra organisationer från Sverige, med 4 

till 44 samarbetspartners vardera med syfte att utveckla landsbygden. I undersökningen kom 

de fram till att samarbeten i Sverige ofta är relaterade till nyckelpersoner av någon sort. 

Antingen att den tillför specialkunskap i form av ledarskap, eller agerar som den drivande 

kraften i samarbetet. De fann även att om man gör det lokala samhället delaktig i processen 

ökar engagemanget från samtliga parter, och ökar chansen att samarbetet fortsätter (Moseley, 

2003, s.115-126). Resultatet styrks i det frågeformulär som undersökningen är baserad på, där 

den näst mest drivande kraften efter kommunerna var nyckelindivider (Moseley, 2003, s.72). 

 

2.4 Etiska aspekter 

Nedan är ett exempel på hur det utvecklas mer hållbara arbetssätt när det gäller livsmedels 
och råvarubranschen för att minska miljöpåverkan. Det ger en inblick hur det frekvent arbetas 
med olika miljöprogram för att få en mer hållbar livsmedelsindustri i en liknande bransch. 

På global nivå har man i internationella sammanhang börjat med regleringar för olika 

industrier. French (2004) diskuterar hur Förenta Nationerna (UN) och deras miljöprogram 

(UNEP) uppmuntrar företag att samarbeta gällande hållbar konsumtion och produktion. I det 

projektet French jobbade med, nämner hon ett exempel, där nationer år 1995 (French, 2004, 

s.152) utvecklade tillvägagångssätt för den internationella fiskeindustrin att återställa den 

nationella fiskpopulationen till en hälsosam och levnadsstark nivå. Tanken bakom projektet 

var att uppmuntra till en hållbarare fiskindustri (French, 2004, s.152).  

 

3 Metod 

I detta avsnitt kommer vi beskriva val av metod och hur vi planerade och utförde intervjuerna. 

Vi presenterar en kort genomgång av litteratursökning, urval och etik. Sist kommer källkritik 

och arbetets trovärdighet. 

 



9 
  

3.1 Val av metod 

För att kunna uppfylla syftet valde vi en kvalitativ metod. Syftet går ut på att beskriva 

samarbeten mellan restauranger i Umeå stad och lokala producenter i Umeå region, vilket 

kräver en metod som bidrar till att ta reda på fakta för att få en bredare förståelse av ämnet. 

Därför valdes semistrukturerade livsvärlds-intervju.  

Denna typ av intervjuer kan hjälpa oss att få en bild av hur nyckelindivider engagerade i 

verksamheter kopplade till det valda syftet ser på saken (Kvale, Doing Interviews, 2007, 

s.11). 

 

3.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Vi valde att bygga den semi-strukturerade intervjun enligt följande: “Intervjuaren” börjar med 

att förklara kortfattat hur intervjun kommer att gå till och vilket ämne eller tema som kommer 

att behandlas. Sedan ställs frågor i en förutbestämd följd, men med möjlighet att ställa 

följdfrågor såsom “kan du berätta mer om det du just nämnde”, “mmm” eller bara tystnad för 

att bjuda in till vidare utveckling (Kvale, 2007, s.51-66; Bryman, 2008, s.214-215,413).  

 

När vi skapade frågeformulären skrevs de intervjufrågor som vi önskade ett svar på, vilket 

gjorde att vi kunde se vad som frågades utifrån studien. Samt de faktiska frågorna som är 

skapade för att respondenten ska förstå dem och ha möjlighet att svara därefter (Kvale, 2007, 

s.58-60), se bilaga 2 och bilaga 3 för de slutgiltiga frågeformulären. Vid avslutandet av 

intervjun frågade vi om respondenten ville återbesöka något ämne, eller om denne har 

någonting annat den vill tillägga. Bryman påpekar att i kvalitativa intervjuer lägger man vikt 

på hur intervjupersonen ser på temat och frågorna, det är även till fördel om man låter 

intervjupersonen prata och berätta allt den vill för att få en bättre överblick och detaljerade 

svar (Bryman, 2008, s.413). Kvale (2009, s.43-44) benämner det som livsvärld när man frågar 

respondenten frågor om dennes vardag och erfarenheter för att få en inblick i hur den ser på 

frågan. Sedan frågar man om hur respondenten upplevde intervjun, för att till sist tacka för 

intervjun (Kvale, 2007, s.55-56). 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. På så sätt fick vi möjlighet att gå igenom 

intervjuerna noggrant efter att de utförts och vi tappade inte viktig information (Bryman, 

2008, s.429-430). Totalt hade vi 46 sidor transkriberat material från producenter samt 38 sidor 

från restauranger, utöver detta hade vi personliga anteckningar från intervjuerna. Allt 
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transkriberat material bearbetade vi därefter och denna process beskrivs i nästa avsnitt.  

 

3.3 Tematisk analys 

Materialet från intervjuerna bearbetades med hjälp av en tematisk analys (Bryman, 2008, 

s.528-530). Vi började med att läsa igenom data enskilt för att få en överblick och med hjälp 

av den överblicken och det angivna syftet växte de fyra huvudteman (Kvale, 2009, s.218) vi 

använder oss av fram. Dessa huvudteman kopplade vi till en färg för att använda vid kodning 

av de transkriberade intervjuerna, ett exempel på det kommer nedan där vi använder blått för 

att symbolisera transkriberad text som handlar om samarbetet mellan intervjupersonen och 

annan aktör (Kvale, 2009, s.217). Vidare använde vi oss av meningskoncentrering (Kvale, 

2009, s.221-223) för att minska mängden data att hantera utan att tappa innehåll. 

Meningskoncentrering innebär att man kortar ner en mening eller meningsenhet till ett kortare 

textstycke, efter det kombinerades dessa för att inga dubbletter skulle finnas. Det som 

repeterats flera gånger anges med fet text i tabellerna, se exempel nedan. Vi sorterade sedan in 

dessa efter de subteman som växt fram ur den data som fanns i varje huvudtema för att ställas 

upp som tabellform i resultatet. 

 
Tabell 1 Exempel på hur vi gått från transkribering till subtema. 

Tabell 1 visar ett exempel på hur vi utgick från en transkriberad kodad (Kvale, 2009, s.217-223) text till ett övergripande 

subtema, resultatet är en tematisk analys (Bryman, 2008, s.528-530). 

Vilken 
producent. 

Färgkodad text sorterad efter 
huvudtema 

Kondenserad 
meningsenhet (KE) för att 
göra vår data mer 
hanterbar. 

Den kondenserade 
data som utvanns ur 
KE. 

Subtema som vår 
data sorteras 
efter  

Producent 1 
och 2 

P1: Det var likadant på den 
restaurangen, då var det ju också, 
liksom att där hade man ju också 
kontakt och det fungerade bra så 
länge den eller den var där, men 
när dom försvann, då försvann 
liksom själva den kontakten också. 

Samarbetet var väldigt 
bundet till en person och när 
den försvann avslutades 
samarbetet. 

Kontakten är 
individbunden 

Kontakten - den 
man ringer till. 

Producent 3 
och 4 

P4 åsså att restauranger, ja kockar 
får tag på det de vill ha. 

Vi har kontakt med kockar  

Producent 5 P5:  jag tycker att det har, vi har 
haft kontakt med några 
restauranger från Umeå som ännu 
inte finns längre. … De paret var 
oerhört duktiga de kunde verkligen 
köpa allt som man hade ... när de 
slutade blev det inte alls samma 
intresse. 

När de vi hade kontakt med 
slutade avslutades 
samarbetet 
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3.4 Litteratursökning 

Arbetet med denna uppsats började med en litteratursökning, då det var nödvändigt att hitta 

relevant vetenskaplig litteratur att basera arbetet på. Under hela uppsatsarbetet arbetades det 

med litteratursökning genom Umeå Universitetsbibliotekets databaser, där vi sökte efter 

relevanta artiklar och böcker som är vetenskapligt granskade. Det tillkom även statliga 

myndigheters rapporter, avhandlingar, rapporter inom hållbarhet och etik gällande råvaror och 

livsmedel. Vi sökte även i mediearkivet för att hitta information om den nordiska 

gastronomin. Med databassökningarna låg fokuset främst på artiklar om lokala matsystem, 

samt livsmedelsproduktionen i Sverige. 

 

3.5 Urval 

Då detta arbete handlar om att analysera samarbetet mellan ett antal relevanta restauranger i 

Umeå stad och lokala små till medelstora producenter av råvaror och livsmedel i Umeå 

region, begränsade vi oss till det som Tellström (2006) benämner som LORE, nämligen lokalt 

och regionalt. Vi använde oss av ett målinriktat urval (Bryman, 2008, s.434-437) för 

restauranger inom Umeå stad och producenter i Umeå region som var relevanta för ämnet, 

vilket ger en tydlig avgränsning i arbetet och gör det mer konsekvent  

 

Tre restauranger i Umeå stad söktes upp med hjälp av restaurangguiden Whiteguide (2017). 

Deras klassificeringssystem är uppbyggt i fem klasser. Internationell mästarklass, 

mästarklass, mycket god klass, god klass samt också rekommenderad. Restaurangerna som 

slutligen intervjuades rörde sig på de två första stegen i klassificeringen, vilket var god klass 

och också ett bra ställe. Inför valet av restauranger undersöktes även menyerna för respektive 

verksamhet, det vi tittade efter var om de nämnde till exempel lokalproducerade produkter 

som indikator på ett potentiellt samarbete med någon typ av lokal producent. 

Totalt kontaktades fem producenter, en grönsaksproducent, en grisproducent, en 

nötköttsproducent, en lamm- och nötköttsproducent och en grönsaks- och lammproducent. 

Grisproducenten fick vi kontakt med men återkopplade inte och grönsaksproducenten fick vi 

ingen kontakt med. De tre producenterna som det bokades intervjuer med, bestämdes tid och 

datum efter vad som passade dem samt att intervjun skulle utföras på deras gård. Valet av 

producenter som kontaktades var baserat på MinFarm (2017) som är ett försäljningsnätverk 

för producenter. Alla producenter är för oss sedan tidigare kända som vi kommit i kontakt 
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med i samband med vår utbildning eller event som gårdsbutikens dag. 

 

3.6 Etik 
Då denna studie inte är av medicinsk karaktär eller faller inom ramen för vad 

etikprövningsnämnden anser behöva en etikprövning (Etikprövningsnämnderna, 2017) anser 

vi att en etikprövning inte är nödvändig. Alla intervjuer bokades via telefon där vi fick 

muntligt samtycke, sedan skickades ett informationsmail ut, se bilaga 1. Samt informerades 

det om intervjupersonens rättigheter innan intervjun startade (Kvale, 2009, s.78-79). Vidare 

har vi använt oss av en lista med etiska frågor för att försäkra oss om att vi inte anbringar 

någon eller något onödig skada, se bilaga 4 (Kvale, 2009, s.84-85). 

 

3.7 Källkritik 

När man arbetar inom forskningsvärlden är det viktigt att kunna förhålla sig kritisk till källor, 

då vad någon kan påstå inte betyder att det är sant eller riktigt. De använda källorna i detta 

arbete har antingen relevans till ämnet i form av lektorer eller doktorander. Först och främst 

har fackligt granskade förstahandskällor använts, och därefter kurslitteratur samt rapporter 

från organisationer. Samt att de källor som lagts vikt på anses vara aktuella. 

Vid litteratursökningen har intressant data hittats, men vi har sett att det är andra som skrivit 

det, då har vi gått vidare med att leta i källförteckningen och gå tillbaka till ursprungskällan. 

I inledningen av arbetet använder vi oss av dagstidningsartiklar från Dagens Nyheter av 

Kihlberg, samt Göteborgs-postens av Hansson. Förutom dessa dagstidningar har vi 

kompletterat med rapporter från offentliga myndigheter och organisationer. Dagstidningarna 

lades ingen särskild vikt på, men ansåg ändå att det var viktigt att få med det nutida 

samhällsläget i arbetet. 

Anledningen till valet av att använda Richard Tellström, som är universitetslektor på 

restaurang och hotellhögskolan Örebro universitet var att hans forskning gick att relatera till 

vårt ämne. Även att han uppmärksammats i tv-serien historieätarna och gästföreläst bland 

annat på Umeå Universitet. Utifrån detta valde vi att använda oss av hans avhandling, The 

construction of food and meal culture for political and commercial ends, EU-summits, Rural 

Businesses and world exhibitions. I den avhandlingen tar han upp väsentliga delar som berör 

ämnet lokalt och regionalt, hur det kan definieras samt hur synen på lokalt är från allmänheten 

vilket hjälpte till att skapa ett djup till definitionen och en förståelse.  
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Håkan Jönsson är universitetslektor på avdelningen för etnologi vid Lunds universitet. Han 

har innan jobbat inom restaurangbranschen för att år 2000 doktorera och år 2005 få sin 

filosofi doktorand titel. I det här arbetet har hans bok, Den gastronomiska revolutionen 

använts för att belysa hur valet av lokala råvaror påverkar restauranger och hur det sett ut 

historiskt sett i branschen.  

Michael Goodman, professor i environment and development. Har sedan 2001 skrivit 

åtskilliga artiklar angående matsystem och hållbar konsumtion.  

Melanie Dupuis, professor emeritus inom development sociology.  

Steinar Kvale var professor i pedagogisk psykologi vid Aarhus Universitet, och ledande inom 

arbetet med den kvalitativa forskningen.  

Alan Bryman är professor i Organisational and social research. Han är sedan länge välkänd 

för sitt arbete med forskningsmetoder och släppte 2001 boken samhällsvetenskapliga 

forskningsmetoder, vilken vi har använt genom hela vår utbildning i olika upplagor.  

Helén Nilsson, verksam forskare vid Lunds Universitet som har en masterexamen inom 

environmentalt management. Hennes forskning har fokuserat främst på lokala system för 

produktion och konsumtion, med fokus på Sverige. Hennes arbete är välciterat och fackligt 

granskad, men kan ej hitta henne vid Lunds Universitet när sökningen efter henne skedde där. 

Rapporten Local Partnerships for Rural Development: The European Experience är ett 

samarbete mellan ett flertal universitet. Den är finansierad av Europeiska Unionen men 

författarna av rapporten är noga med att säga att de åsikter som finns i rapporten är inte 

påverkade av det och representerar helt och hållet vad forskarna anser. Hela projektet var 

aktivt mellan 1999-2001 under namnet PRIDE research project. 

 

3.8 Arbetets trovärdighet 

Efter sex intervjuer, tre producenter och tre restauranger, ansåg vi att en teoretisk mättnad var 

uppnådd angående samarbete, vilket innebar att informationen som framkom berörde samma 

områden (Kvale, 2009, s. 218; Bryman, 2008, s 395). Dock framkom det ny information 

angående självständighet när vi intervjuade den sista producenten. Då ingen ny data framkom 

ansåg vi att fler intervjuer inte behövdes.  

För att minska mängden förutfattade meningar och vara opartisk under intervjuerna valde vi 

att den som haft minst kontakt med intervjupersonen ansvarade för den intervjun.  
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Valet att göra kvalitativa intervjuer är baserat på att intervjumetoden har genom historien 

gång på gång bevisat sin effekt att samla data (Kvale, 2007, s.1-9). 

Någonting vi borde utfört för att säkerställa tillförlitlighet är att utföra en 

respondentvalidering där man frågar intervjupersonerna i efterhand om man förstått vad denne 

sagt under intervjun och inte förvrängt detta i analysen (Bryman, 2008, s.353-354). Men då 

alla tre författarna diskuterade varje enskild mening som kodades och koncentrerades och 

sorterades i underteman för att försäkra oss om att vi alla tydde meningen på samma sätt anser 

vi att resultatet är trovärdigt. 

4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från vår undersökning presenteras, med utgångspunkt i 

huvudteman. Arbetets huvudtemana som visat sig när materialet har analyserats. Huvudteman 

är följande: samarbete, ekonomi, lokalt och regionalt samt rutiner. 

● Samarbeten: Detta tema beskriver hur samarbetet mellan restauranger i Umeå stad och 

producenter i Umeå region ser ut våren 2017. Tabell 3 sammanfattar underkategorier 

som har vuxit fram ur råmaterialet och har lett till detta tema. 

● Ekonomi: Detta tema presenterar hur intervjupersonerna tänker om och upplever det 

ekonomiska perspektivet för restauranger i Umeå stad och producenter i Umeå region. 

Tabell 4 sammanfattar underkategorier som har vuxit fram ur råmaterialet och har lett 

till detta tema.  

● Lokalt och regionalt: Detta tema presenterar restaurangers och producenters syn på 

lokalt och regionalt. Tabell 5 sammanfattar underkategorier som har vuxit fram ur 

råmaterialet och har lett till detta tema. 

● Rutiner: Detta tema presenterar hur rutiner kring effektivisering, personlig kontakt och 

kunskap påverkar verksamheten för restauranger i Umeå stad och producenter i Umeå 

region. Tabell 6 sammanfattar underkategorier som har vuxit fram ur råmaterialet och 

har lett till detta tema. 

 
Tabell 2 Förklaring av tabeller i resultatet 

Huvudtema – Kort förklaring Restaurang Producent 
Subtema – Kort förklaring Data Frekvent återkommande data 

Subtema – Kort förklaring Data Data 

I tabellen ovan visas hur resultatet presenteras i tabellform och hur den ska läsas. Man kan utläsa att vänsterspalt börjar 
med vilket huvudtema som behandlas, sedan vilka subtema som arbetats fram från intervjuerna. Den data som presenteras är 
horisontellt indelad efter vilket subtema den tillhör och lodrätt om det är en restaurang eller producent som sagt det. 
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4.1 Samarbete 

I kapitlet nedan behandlas samarbetet mellan producenter och restauranger. Nedan följer en 

tabell där resultatet visas och sedan beskrivs i flytande text. 

Tabell 3 Där samarbetet mellan producent och restaurang beskrivs, fet markerad text är frekvent förekommande data. 

Samarbete 
Mellan restauranger och 
producenter. 

Restaurang Producent 

Kontakten - den man ringer till. Kontakten är individbunden. 
Bra att producenter visar intresse. 

Kontakten är individbunden. 
Kockar visar intresse för 
lokalproducerat. 
Finns förutfattade åsikter om att lokala 
aktörer inte kan tillgodose efterfrågan. 
Nätverkande händer i samband med 
lokala event. 

Utveckling/Förändring - allt kan 
förbättras. 

Vi provar gärna nya produkter, och 
investerar gärna i dessa. 
Svårt att få kvantiteter man behöver av ett 
fåtal producenter. 
Små producenter kan göra unika produkter. 

Utvecklad dialog och flexibilitet. 
Vill se ansvar hos restauranger för hela 
djuret. 
Svårt att producera för att tillgodose en 
restaurangs alla krav. 
Vill vara mer självständig. 
Vill inte lägga tid på att hitta köpare. 

Mellanhanden - kanalen mellan 
producenten och restaurangen 

Det är enklast att ha få mellanhänder. Distributionsnätverk kan förenkla 
verksamheten. 

Maktspel - de som bestämmer. Man kan utöva makt över små 
producenter. 
Många olika leverantörer. 

Restauranger bestämmer vad som 
säljs. 

Leverans - den stör produktionen. Fokus borde ligga på produktion. Men 
vart ligger fokus då då när det borde 
ligga på produktion??  

Vill kunna fokusera på produktion 
istället för att behöva fokusera på 
leveranser. 
Man levererar olika mängder till olika 
restauranger. 

I tabellen ovan visas hur resultatet presenteras i tabellform och hur den ska läsas. Man kan utläsa att vänsterspalt börjar 
med vilket huvudtema som behandlas, sedan vilka subtema som arbetats fram från intervjuerna. Den data som presenteras är 
horisontellt indelad efter vilket subtema den tillhör och lodrätt om det är en restaurang eller producent som sagt det. 

 

4.1.1 Restauranger 

Restaurangerna upplever att samarbetet är något som är bundet till enskilda individer. När de 
kontaktar mindre producenter är det ofta kökschefen som ringer den ansvariga på gården 
vilket i denna studie har varit ägaren. De anser att det är givande att ha ett ömsesidigt intresse 
mellan parterna, att de intresserar sig för varandras verksamheter och har en möjlighet att 
påverka till exempel vad som ska odlas. Vidare ser de möjligheterna i att prova nya produkter, 
men kan finna svårigheter att dessa ska uppnå den kvantitet de efterfrågar. Då efterfrågan 
varierar finns en osäkerhet hos restauranger vilket medför att producenter inte vågar satsa på 
att utveckla produktionen av vissa produkter. 
 
“Det hade varit roligt om producenterna kom och sa att nu har vi testat att göra så här eller 
nu har vi testat att föda upp de här grisarna på det här sättet. Det handlar väl lite också om 
att vi kan garantera producenterna att vi kan köpa upp” – Restaurang 
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Restauranger menar att det skulle förenkla arbetet om det fanns ett lättare sätt att beställa 
produkter från producenter, de anser att det skulle underlätta om det fanns en person de kunde 
höra av sig till som därigenom höll kontakten med producenterna. 
 
“Ja, någon form av, det bästa skulle ju vara att det fanns någon form av lokal, ett lokalt lager 
liksom, någon som bara jobbade med, i första hand lokala råvaror eller en typ av portal där 
man kunde köpa råvaran med transportlösning, allting klart liksom, det skulle vara smidigt, 
där producenter lägger ut sin, vad dom har på något sätt, så att man slipper, slipper ringa 
runt så mycket”. – Restaurang 
 
Restauranger menar att det påverkar möjligheten att bilda ett långvarigt samarbete med 
mindre producenter, om de inte kan matcha den kravbild gällande kvalitet och kvantitet på 
produkterna. Därför menar de att för att det ska fungera måste samarbete med många olika 
producenter bildas för att det gemensamt ska fungera. Restauranger anser att producenter ska 
fokusera på det de är duktiga på istället för att åka själv för att leverera sina produkter. Vilket 
producenterna håller med om, då de anser att det är tidskrävande och kostnadsmässigt 
ineffektivt. Dock menar restauranger att de uppskattar den personliga dialogen som kan föras 
när en producent kommer ut med produkterna, jämfört med när en större grossist lämnar av en 
stor vagn med produkter och inte vet vad den har levererat. 
 
“Bättre med vissa som har en mindre verksamhet, som går att anpassa till våra krav och 
sämre dialog med den stora draken, där är man som en, en kund av många istället” – 
Restaurang 
 
4.1.2 Producenter 

Producenter upplever på samma sätt som restauranger att samarbetet är bundet till enskilda 

individer, alla har påpekat problemet med att om nyckelpersonen försvinner avslutas 

samarbetet med restaurangen.  

“Så länge den eller den personen fanns på det stället fungerade det bra, men när de försvann 

så tappade vi kontakten” - Producent 

En annan problematik de nämner är att restauranger ofta har förutfattade meningar om att 

lokala producenter inte kan producera den kvantitet som efterfrågas. 

 

“Läste hans meny och så stod det någonting om lammrostbiff från Nya Zeeland eller något 

sånt där. Så jag kastade tillbaka den och sa, fan att du ska ha lammrostbiff från Nya Zeeland, 

nog får vi väl ihop lammrostbiff åt dig runt omkring stan. Ah du dra fram 200 hundra lamm 

från Tavelsjöbygd så, jag köper varenda ett sa han då” – Producent 

 

De säger vidare att intresset från kockar har ökat, att genom nätverkande under lokala event 

händer det att kontakt med nyckelpersoner initieras. I utvecklandet av relationerna vill de 

gärna att en ökad dialog och flexibilitet hos restaurangerna. Det kan innefatta delar som att 



17 
 

restauranger blir mer flexibla i sina menyer, att dessa anpassas mer efter det som finns 

tillgängligt eller erbjuds spontant. De uttrycker en önskan om att inte behöva lägga ner 

mycket tid på letandet efter köpare, och vill känna en mer självständighet till exempel genom 

att låta kontakten ske genom en mellanhand. Återkommande är önskan om ett 

distributionsnätverk som kan förenkla verksamheten. Som det är nu blir det att restauranger 

till stor del styr vad som ska produceras. Producenterna menar att leveranser är något som 

upplevs som både tidskrävande och kostnadsmässigt ineffektivt, då man levererar olika 

mängder till olika restauranger.  

 

4.2 Ekonomi 

I kapitlet nedan behandlas de ekonomiska aspekterna för producenter och restauranger. Nedan 

följer en tabell där resultatet visas och sedan beskrivs i flytande text. 

Tabell 4 Där ekonomiska aspekter för producent och restaurang beskrivs, fet markerad text är frekvent förekommande data. 
Understruken text är för att separera de olika producenterna i detta fall. 

Ekonomi 
Hur de olika parterna ser på 
ekonomin. 

Restaurang Producent 

Utmaningar - för 
verksamheterna. 
 

Nya och fler projekt skapar en 
komplex kostnadsbild 
Ekonomiskt hållbart med grönsaker. 

Köttproducenternas utmaning: 
Enbart efterfrågan efter specifika detaljer. 
Svårt att vara säker på att produkten uppfyller 
kraven innan slakt. 
Grönsaksproducenternas utmaning 
Mängden grönsaksproducenter minskar.  
Vill gärna kunna få betalt i förskott, innan 
odling. 
Dålig lönsamhet 

Ekonomisk hållbarhet - är 
viktigt. 

Tycker att producenter tar för lite 
betalt för sina produkter. 
Viktigt med hållbart samarbete. 
Behövs ny kunskap hos producenter. 

Viktigt att samarbeta med andra producenter. 
 

Säkra sina intäkter - för alla 
inblandade. 

Sköter den egna ekonomin för att 
hålla nere kostnaderna. 

Har noga uppsikt över produktionen för att 
säkerställa kvalitet och kvantitet.  

Hantering av svinn - för att 
minska kostnader. 

Teknik ger möjlighet till bättre 
hantering av svinn. 
Serverar mindre animaliskt protein för 
att minska svinn.  

Generellt lite svinn. 
Använder mindre efterfrågade styckdetaljer i 
den egna verksamheten.  
Restauranger har flexiblare kravbild jämfört 
med tidigare. 

Försäljning - och hur det går 
till.  Säljer de efterfrågade detaljerna till 

restauranger. 
Restauranger köper det som finns. 

Inköp - om hur det påverkar 
val. 

Köper helst fraktfri volym från 
grossister. 
Betalning till producent sker efter 
leverans.  
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Stolthet - bra produkter ger 
ett mervärde. 

Genom att visa stolthet för produkter 
kan man ta mer betalt. 

Man ska vara stolt över sina produkter och våga 
ta betalt. 

Efterfrågan - och vad som 
påverkar.  Till viss del styr restaurangers efterfrågan 

produktionen.  
Följer svenska lagar. 

Marknadsföring - och dess 
vikt.  Producenter fokuserar inte på egen 

marknadsföring.    

Självständighet - och vad det 
innebär.  Gårdsbutiker är en del av vissa producenters 

verksamhet. 
Önskar att man kunde slakta och stycka själv 
utifrån önskemål.  

I tabellen ovan visas hur resultatet presenteras i tabellform och hur den ska läsas. Man kan utläsa att vänsterspalt börjar 
med vilket huvudtema som behandlas, sedan vilka subtema som arbetats fram från intervjuerna. Den data som presenteras är 
horisontellt indelad efter vilket subtema den tillhör och lodrätt om det är en restaurang eller producent som sagt det. 

 

4.2.1 Restauranger 

Restauranger menar att kostnadsfrågan är ganska komplex, då det antingen kan vara att de 

sköter den egna ekonomin för att hålla nere kostnaden, eller att de involverar den egna 

personalen i olika samarbeten. Att ha ett ekonomiskt ansvar för flera projekt menar de är 

tidskrävande ur ekonomisk synpunkt. Vidare syftar de på att det är lättare att räkna på 

ekonomin när det gäller grönsaker, då dessa ofta har ett lägre inköpspris än till exempel kött 

och att de kan ta ut ett högre slutpris, särskilt på lokala produkter. 

Vidare anser restauranger att producenterna borde stå på sig mer och våga ta mer betalt, då de 

i nuläget inte gör det och att de vidare skulle vilja se fler långsiktiga samarbeten, där båda 

parterna drar nytta av det. Restauranger syftade på att genom att sköta den egna ekonomin, 

kan man hålla nere kostnaderna, då det inte behövs ta in extern hjälp i form av revisorer och 

att det ger en bättre överblick för hur kostnaderna ser ut. Hantering av svinn är en fråga som 

både restaurangerna och producenterna arbetar med. I dagsläget framgår det att restauranger 

har ett större problem med den hanteringen än producenterna. 

När restauranger köper från grossister vill de uppnå en fraktfri volym, samt att de enligt avtal 

måste köpa för en viss summa under året. Genom att de är bundna till dessa avtal kan det 

påverka hur de agerar, till exempel genom att samla ihop beställningar för en längre tid och 

detta ger en bättre framförhållning.  

Restauranger anser att om man köper bra, lokala produkter och hanterar dessa på rätt sätt kan 

man vara stolt över det och ta ut ett högre pris av slutkonsumenten.  
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4.2.2 Producenter 
Köttproducenterna ser efterfrågan som en stor utmaning, då de menar att restauranger bara 

vill köpa särskilda detaljer, till exempel entrecote eller filé. Även att det är svårt att veta hur 

mycket betalt man kan få för sin produkt, på grund av att kvaliteten bara kan spekuleras om 

då man får facit när det har slaktats och klassificerats. Grönsaksproducenternas utmaningar är 

avsaknaden av konkurrens som driver kvalitetsutvecklingen framåt, då de menar att ju fler 

producenter, desto bättre produkt. En gemensam utmaning för båda typer av producenter är 

den dåliga lönsamheten, då det är svårt att få bra betalt för sina produkter. 

Från producenternas synvinkel är det viktigt att kunna samarbeta med andra producenter, för 

att till exempel få fram den efterfrågade kvantiteten av en viss produkt eller att minska 

kostnader för produktionen av råvarorna. De menar att det viktigaste är att ha noga uppsikt 

över produktionen för att kunna säkerställa den efterfrågade kvaliteten och kvantiteten från 

restauranger. 

Hantering av svinn är en fråga som både restaurangerna och producenterna arbetar med. 

Producenterna kan direkt i sin verksamhet återföra eller på något sätt använda sig av de 

restprodukter eller icke sålda produkter som finns. Det kan bli djurfoder eller användas i 

privat bruk som exempelvis de mindre efterfrågade styckdetaljerna. Producenter nämner att 

tillgången till egna förvaringsmöjligheter underlättar arbetet med svinn. Samt att de upplever 

att restaurangers kravbild på produkter har blivit flexiblare, då till exempel utseendet på 

produkterna spelar mindre roll än tidigare. Producenter menar att de säljer de efterfrågade 

detaljerna till restaurangerna och låter de mindre eftertraktade gå tillbaka till verksamheten, 

till exempel som charkuteriprodukter eller till den egna gårdsbutiken. 

Samtidigt visar producenten en viss återhållsam inställning till sina produkter som håller på 

att ändras. De börjar bli stolta över sina produkter, i och med det vågar de ta mer betalt för 

sina produkter. Producenter gör sitt bästa för att tillgodose restaurangers önskemål, men då 

produkterna är populära leder det till att de ofta säljer hela produktionen och producenten kan 

till viss del sätta sitt eget pris utan att behöva förhandla. 

 

“Då sa jag det när jag höll på att lasta de där lammen att de är ändå så små så ja måste ta 
igen allihopa å sådär. Jamen då köper jag dem då. Så att, de köper som typ alla lamm vi 
producerar i stort sett. Så det är ganska skönt och jag bestäm som, jag bestäm som priset 
själv, jag behöver inte förhandla så himla mycket” - Producent 
 

Producenter visade intresse för ökad marknadsföring men då produktionen är tidskrävande 

och svår att planera har den inte varit prioriterad. 
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“En krögare nere i Göteborg tyckte ju att bönderna var värdelösa som inte var ute och sålde 
och marknadsför sig men jag förstå liksom litegrann rädslan av att kunna, att göra det utan 
det är ju egentligen ska vi kalla det grossisten som ska göra det, för det är ju han som ska 
göra jobbet egentligen eller slakteriet å sånt där det är ju de som ska göra de å han ska 
kunna begära” - Producent 
 

Producenterna i Umeå region överlåter ansvaret för marknadsföring till organisationer som 

MinFarm och snart det distributionsnätverk som håller på att organiseras. Gårdsbutiken har 

varit och är en stor del av producenters verksamhet, i och med att ett distributionsnätverk i 

dagsläget är under konstruktion planerar en del producenter att helt gå över till det. Men viljan 

att vara självständig är stark hos en producent, den önskar att utöka verksamheten med egen 

slakt och styck-möjlighet. 

“Skulle vilja ha ett slakteri här på gården så man kunde slakta själv och även ett styckrum så 
man kunde hänga djuren själv och stycka efter önskemål och att ja, kunderna kunde komma 
till gården och hämta det de behövde, det hade ju varit drömmen” - Producent 

 

4.3 Lokalt och regionalt 

I kapitlet nedan behandlas synen på lokalt och regionalt för producenter och restauranger. 

Nedan följer en tabell där resultatet visas och sedan beskrivs i flytande text. 

Tabell 5 Där synen på lokalt och regionalt för producent och restaurang beskrivs, fet markerad text är frekvent 
förekommande data. 

Lokalt och regionalt 
Hur ser verksamheterna ser på 
det. 

Restaurang Producent 

Medvetenhet - hur den 
påverkar. 

Ökad medvetenhet och förändrade 
värderingar hos konsumenten, ställer krav på 
restaurangernas utbud.  

Ökat intresse från konsumenter och 
restauranger påverkar produktionen. 

Stolthet - över området. Det finns en stolthet att servera produkter från 
närområdet och säsongsbetonat.  

Omtanke - för det lokala. Önskar att det fanns bättre möjlighet att kunna ta 
större ansvar för hela djur. 
Väljer lokalproducerat över miljömärkning.  
Ekonomisk omtanke för lokala producenter. 

 

Utveckling - av verksamheten.  Det behövs mer konkurrens. 
Lokalproducerat ökar i värde. 
Vill man köpa lokalproducerat 
måste man vara flexibel. 
Restauranger har haft svårt att lita 
på producenter. 
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Kontakt/Kommunikation - 
mellan parterna.  Ökat intresse från konsumenter och 

restauranger för gården. 
Förbättrad kommunikation mellan 
restauranger och produktion. 

Kvalitet - olika syn. Restauranger, slutkonsumenter och producenter 
ser olika på kvalitet verkligen är.  

Grossist - kvantitet är viktigt. Svårt att hitta lokalproducerat hos stora 
grossister.  

I tabellen ovan visas hur resultatet presenteras i tabellform och hur den ska läsas. Man kan utläsa att vänsterspalt börjar 
med vilket huvudtema som behandlas, sedan vilka subtema som arbetats fram från intervjuerna. Den data som presenteras är 
horisontellt indelad efter vilket subtema den tillhör och lodrätt om det är en restaurang eller producent som sagt det. 

 

4.3.1 Restauranger 

Slutkonsumenter har börjat påverka restauranger att tänka mer på vad de serverar, 

slutkonsumenten fokuserar på bra uppfödning och närheten till producenten. Restauranger 

känner en stolthet i att servera kvalitetsprodukter från närområdet som är producerat av 

bönder som man vet vad de står för.  

Restauranger visar en vilja att välja lokala bönder över miljömärkningar, för att främja 

närområdet är huvudanledningen men även att det uppstått vissa meningsskiljaktigheter 

mellan restauranger och vad vissa miljömärkningar står för. Ett av sätten att främja är att ta ett 

större anatomiskt ansvar, vilket innebär att ta ett ansvar för hela djuret istället för endast vissa 

detaljer, men då restaurangen är begränsade i storlek och tid är det svårt. Restauranger anser 

att lokalproducerat håller en hög kvalitet, men då båda parterna ser olika på vad kvalitet 

innebär uppstår vissa meningsskiljaktigheter. Restauranger har uppmärksammat att 

producenter har en ovilja att sälja sina produkter genom stora grossister då det innebär en 

möjlighet att deras produkter kan försvinna i mängden och då tappa det unika. 

 

4.3.2 Producenter 

Producenterna har genom till exempel bondens egen marknad uppmärksammat 

slutkonsumentens ökade intresse för det lokalproducerade vilket har lett till en förbättrad 

kommunikation mellan producenter och restauranger. Samtidigt som de märkt att restauranger 

blivit mer villiga att köpa in deras produkter. Producenter har uttryckt en vilja att ha fler 

konkurrenter, bland annat på grund av att det ökar kvaliteten samt att de anser att det skulle 

vara synd om lokala producenter skulle försvinna. Produktens värde ökas och säkras genom 

att skapa föreningar som Västerbottens gårdslamm, genom en sådan förening kan man även 

motverka förutfattade meningar som att lokala producenter inte kan producera de kvantiteter 

som restauranger behöver. 
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4.4 Rutiner 
I kapitlet nedan behandlas producenters och restaurangers rutiner. Nedan följer en tabell där 
resultatet visas och sedan beskrivs i flytande text. 

Tabell 6 Där rutiner för producent och restaurang beskrivs, fet markerad text är frekvent förekommande data. 

Rutiner 
För restauranger och 
producenter. 

Restaurang Producent 

Effektivisering – hur säsong 
påverkar. 

Svinnprodukter tas tillvara på. 
Användandet av lokala produkter ger en 
säsongsbetoning. 

Säsongsbetoning är viktigt. 
Vill ha större flexibilitet hos restauranger. 
Viktigt att kunna producera högkvalitativt foder, 
för att säkra kvalitet. 

Kunskap - det tar tid att 
skapa kvalitet. 

Planering av kommande säsong görs 
tidigt 
Viktigt med rätt kompetens på rätt 
område. 

Det är ett “Learning by doing” yrke. 
Valet av gröda/boskap påverkas av dess 
egenskaper.  

Personlig kontakt - det tar 
tid. 

Letar hela tiden efter nya producenter. Enklare att föra dialog med restauranger nu än 
förr, men kan bli bättre. 

Inköp - inte bara tänka 
kvantitet. 

Säsongsbetoning är viktigt. 
Viktigt att kunna räkna med 
leveransen. 

Det krävs framförhållning för att kunna köpa 
lokalt. 
 

Miljötänk - det går att göra 
skillnad. 

Eftersträvar bättre hantering av svinn. 
Tänker efter när det gäller transport. 
Miljöcertifiering är krångligt. 

 

Försäljning - det går att 
förenkla.  Distributionsnätverk förenklar. 

Vad som är praktiskt för kunder är inte alltid 
praktiskt för oss. 

I tabellen ovan visas hur resultatet presenteras i tabellform och hur den ska läsas. Man kan utläsa att vänsterspalt börjar 
med vilket huvudtema som behandlas, sedan vilka subtema som arbetats fram från intervjuerna. Den data som presenteras är 
horisontellt indelad efter vilket subtema den tillhör och lodrätt om det är en restaurang eller producent som sagt det. 

 

4.4.1 Restauranger 

Restaurangers rutiner handlar om hur de väljer att arbeta med produkter som de tidigare varit 

tvungna att kasta. Genom till exempel nya sociala medier, såsom appen Karma, där 

restauranger kan lägga in sina produkter som inte blivit sålda och sälja dessa till ett rabatterat 

pris. Restauranger minskar svinn bland annat genom att välja hur man serverar, till exempel 

att välja bort buffé från större arrangemang som julbord. Den andra stora effektiviseringen av 

rutiner handlade om att hålla sig till säsong i de råvaror de använder gällande kött och 

grönsaker. Kunskaper kopplade till rutiner handlar mycket om vad man som yrkesmänniska 

kan och har lärt sig om råvaror. Restauranger nämner hur de i större utsträckning vill 

involvera sin personal i sina externa projekt, för att ge en djupare förståelse för råvarorna, 

vilket leder till bättre rutiner kring råvaruhantering, som att förvara och tillaga råvaran på ett 

effektivare sätt. Restauranger berättar att de personligen ringer till producenter, eller kontaktar 
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dem via mail. För att de kontinuerligt letar efter nya samarbeten, till deras organisation. Om 

det krävs stora kvantiteter av råvaror prioriteras grossister, då de ger en garanterad leverans, 

även om det krävs en nödlösning använder man sig av en etablerad grossist för att få 

leveransen snabbt. 

 

4.4.2 Producenter 

Producenters rutiner fokuserar på att anpassa sig efter säsongen och planera efter det, särskilt 

gällande grönsaksproducenter. Faktorer som inte går att styra över som väder och missväxt 

hindrar producenter att garantera kvantitativa skördar, därför önskar de att restauranger kunde 

vara mer flexibla vid inköp. För att kunna producera högkvalitativa produkter arbetar de 

mycket med att alla delar i produktionen håller en hög standard. Två köttproducenter arbetade 

med att analysera gräs på gården för att försäkra högt näringsvärde och öka chansen för hög 

kvalitet.  

Vidare belyser producenterna problematik i sitt arbete, då de menar att det är ett yrke som 

man hela tiden fortsätter att lära sig nya saker om, för att veta vad som går att odla, hur man 

gör det, när det kan växa och om det är lönsamt i slutändan.  

För två av producenterna har kontakten med restauranger blivit bättre, men efterfrågar ändå 

en bättre kanal för att förenkla kontakten till restauranger. Då efterfrågan efter produkter kan 

förändras från restauranger när som helst, skulle ett nätverk förenkla för båda parter. MinFarm 

underlättade exempelvis vid marknadsföring, då de har personal dedikerad till det, samt 

förenklar försäljningen till privata konsumenter. Genom att slippa lägga tid på det kan 

producenten istället fokusera på själva produktionen. Det nämns även att det blir svårt för små 

producenter att leverera produkter med kort varsel, vilket innebär att det krävs 

framförhållning och en tydlig kommunikation för att det ska fungera 

 

4.5 Sammanfattning av resultat  

Här kommer en sammanfattning av det som uppfattades som extra viktigt under intervjuerna 

och analysen. 

Producenter och restauranger ser olika på den personliga kontakten men lägger båda mycket 

vikt vid den. För producenter kan en tappad kontakt innebära att ett helt samarbete avslutas, 

vilket kan ha tagit år att bygga upp, vilket kan innebära att deras största och kanske enda 

inkomstkälla försvinner. Restauranger ser det mer som ett besvär om de tappar en producent, 

men kan använda sig av grossister under tiden de letar en ny producent som uppfyller deras 
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krav på kvalitet. Att skapa ett samarbete från grunden tar tid och energi, vissa restauranger 

använder en mellanhand för att skapa och underhålla kontakter till lokala producenter, detta 

för att minska mängden arbetstimmar som läggs på att ringa runt efter produkter. Producenter 

menar att en mellanhand sparar tid genom att hjälpa till med att marknadsföra sina produkter 

och varumärke, vilket sedan går att använda till produktion. En utveckling på att använda sig 

av en mellanhand för att kontakta producenter är ett mer organiserat distributionsnätverk. Alla 

som intervjuats har nämnt att ett distributionsnätverk efterfrågas, vilket en producent aktivt 

arbetar med att organisera i nuläget. Ett sådant nätverk underlättar även för restauranger, 

genom att de får de produkter som efterfrågas genom att klicka på en knapp, med detta följer 

en sorts känsla av säkerhet att de vet hur mycket de kommer få och när. För producenter kan 

det frigöra tid de kan använda för produktion, samt att de kan få betalt för sina produkter när 

de överlämnar det till nätverket. 

 

Svinn är en ofrånkomlig del av både restauranger och producenters verksamhet. Restauranger 

ser det som en förlorad inkomst och använder sig av appar som Karma för att sälja det som 

vanligtvis slängts. De ser även på den miljömässiga aspekten, en del jobbar hårt med att 

använda lökskal och liknande för fonder, eller gör biogas av det. Producenter är mer 

uppfinningsrika, om de har djur och grönsaker får djuren äta grönsakerna som ska slängas och 

köttet använder de själva. Men om de bara har djur är det svårare, en producent hade förutom 

en gårdsbutik öppnat en liten restaurang som de serverade bland annat det kött som inte såldes 

i butik. Producenter önskar att restauranger kunde ta ett större anatomiskt ansvar för hela 

djuret när det gäller inköp, genom att köpa hela eller halva djur istället för detaljer som filé. 

Restauranger förstår det men menar att det är svårt för dem att hantera hela och halva djur, då 

utrymme och tid är begränsande faktorer.  

 

En restaurang föredrar att köpa lokalt producerat som de vet hanterar djur och odling enligt 

deras egna värderingar, istället för en miljöcertifierad någon annanstans i Sverige. 

Både restauranger och producenter anser att det har blivit ett större intresse för att konsumera 

lokala produkter. De menar att närheten till produktionen kan vara en bidragande anledning. 

Restaurangerna är inte rädda att visa sin stolthet över att de serverar just lokala produkter 

vilket de kan göra på grund av att de ser förändrade värderingar från konsumenten, då det 

inteär lika viktigt med att det ska vara speciella kvaliteter utan snarare att konsumenten mer 

vet om att den stödjer det lokala näringslivet och känner sig belåten för det. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden, 

resultatet jämförs med tidigare forskning och metoden diskuteras.  

 

5.1 Samarbete 

I våra undersökningar fann vi ett flertal samarbeten i Umeå region för producenter och Umeå 

stad för restauranger mellan de intervjuade, samt att dessa har samarbeten med andra aktörer i 

närområdet. Markowska et al (2010) och Richards (2001) använder sig av uttrycket 

professionella entreprenörer, där de menar att det inte längre går att bara erbjuda en bra 

produkt, utan det måste snarare vara kopplat till en starkare helhetsupplevelse. Vi anser att 

detta har stor påverkan på hur producenterna och restaurangerna kan sälja sina produkter, då 

ett mervärde för konsumenten måste erbjudas. Det vi märkte under undersökningen var att 

gårdsbutikerna är ett typexempel, då det förstärker regionens entreprenörer och skapar bättre 

produkter som representerar regionen de är verksamma i, då den omkringliggande miljön ger 

en starkare upplevelse och påverkar därigenom helhetsintrycket positivt för konsumenterna. 

Det passar in med det Richards (2001) menar att turister söker sig till det autentiska. Det vi 

ser är att samarbetet mellan enskilda entreprenörer är beroende av den enskilda personen, 

vilket kunde innebära att ett samarbete som pågått i flera år plötsligt upphör när en person blir 

sjuk eller byter arbetsplats. Det var extra tydligt för producenter då deras kanske enda 

inkomstkälla kunde försvinna på kort tid, vilket lämnade dem sårbara då de ej har tid att 

marknadsföra sig och sina produkter samtidigt som de var upptagna med att producera enligt 

vad vi ser i våra intervjuer. Markowska et al (2010, s.176-177) ansåg i sin artikel att individer 

är viktiga för samarbeten, vilket stärks ytterligare av Moseley (2003, s 72). Att den enskilda 

individen var så viktig är väldigt förvånande för oss då det verkar vara ett väldigt skört sätt att 

bygga ett samarbete på. Men samtidigt är det förståeligt då producenterna och de som ansvar 

för inköp på restauranger ofta är enskilda individer. Förhoppningsvis kommer detta förändras 

i framtiden då lokala distributionsnätverk blir mer vanligt. 

 

5.2 Lokalt 

I undersökningen har vi sett att restauranger blivit mer positiva till användandet av 

närproducerade produkter och producenter påpekar det ökande intresset från slutkonsumenter 
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som en bidragande anledning till detta. Trots detta, upplevs besvär med transport vid snabba 

lösningar och när det är kvantitet som efterfrågas. Vilket är utmaningar som måste övervinnas 

för att restauranger ska bli mer villiga att köpa lokala produkter enligt våra undersökningar 

och det styrker Marsden et al (2000, s. 425) där de belyser hur konsumenternas efterfrågan 

efter den sortens mer personliga produkter.  

Det intresset från restauranger att vilja köpa mer lokala råvaror som vi ser i undersökningen 

stämmer överens med vad Jönsson (2012) skriver när han kollade på det nyfranska kökets 

intåg i Sverige. Det har vi även märkt av i våra studier där lokala varor diskuteras som om de 

har högre status och representerar bättre kvalitet än varor från till exempel en grossist. 

 

5.3 Matsystem 
Ett lokalt matsystem bygger på samverkan mellan producenter, restauranger och konsumenten 

i ett närområde (Nilsson, 2009). För att ett sådant system ska fungera krävs det att det är en 

organisation som ansvarar för det och då blir konsumentens enda uppgift att beställa det den 

vill ha. I FAMM (Gustafsson et al., 2006) benämns styrsystemet som något som sker bortom 

det man kan se i restaurangen, men fortfarande påverkar slutprodukten. Till exempel skulle 

detta kunna vara att en råvara på menyn inte går att beställa, då leveransen av denna blivit 

försenad eller inte alls skedde till att börja med. I resultat har vi sett att restauranger oftast 

vänder sig till grossister för nödlösningar. Då rutinerna hos dessa möjligtvis är mer etablerade 

än med de mindre lokala producenter som både producerar och levererar själva. Med 

utgångspunkten att styrsystemet är det som inte kan ses, men som påverkar 

måltidsupplevelsen. Kan man föra argumentet att styrsystemet börjar redan vid planteringen 

av ett frö på en odling. Hur restauranger arbetar med planering av odling, skörd, transport och 

förädlingen.  

Med lokala matsystem beskriver Richards (2001) att en effekt av dessa system bidrar till ett 

mervärde för produkter som produceras i närområdet. Vilket en av restaurangerna menar är en 

viktig punkt, då valet hellre faller på produkter från en nära producent vars värderingar 

överensstämmer med restaurangens, än en miljöcertifierad producent utanför regionen. Det är 

motsatsen till ett industrialiserat globalt matsystem där produkterna kan komma från hela 

världen (Feagan, 2007). Enligt litteraturen är en lokal hub en kombination mellan ett 

distributionsnätverk och ett socialt nätverk. Det fokuserar på att uppfylla kraven från 

restauranger så att dessa kan välja lokala råvaror istället för att köpa från en grossist. En lokal 

hub gör det möjligt att det unika värdet i det lokala och närheten till produktionen är kvar i 
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produkten till skillnad från om man skulle sälja sina lokala varor genom en grossist. Det 

negativa med en lokal hub är att man kan tappa den personliga kontakten då man inte längre 

kontaktar producenten direkt utan allt sker genom hubben. Det positiva med en sådan hub är 

att det möjliggör att de unika produkter som producenterna erbjuder får plats att synas, istället 

för att försvinna som en i mängden hos en större grossist eller livsmedelsaffär med liknande 

utbud. 

Under intervjuerna har det framkommit att producenter och restauranger ser en ökad 

medvetenhet från konsumenten, i form av högre krav på djurhållning och odling då dessa är 

mer insatta i olika miljöcertifieringar. Närhet är ett laddat ord som innebär mycket för 

produkten, det kan ge en känsla av kvalitet eller att konsumenten får en känsla av att den gör 

något bra för miljön. Vi ser att både MinFarm (2017) och det distributionsnätverk som håller 

på att skapas, använder sig av berättelser om de producenter de säljer produkter för. Det kan 

kopplas till det Jönsson (2012, s.174) tar upp och styrker tesen om att det är ett bra verktyg för 

att marknadsföra sina produkter. Ett nutida exempel från just Umeå region är Västerbottens 

Gårdslamm (2017) där användandet av ordet Västerbotten skapar en känsla av närheten till 

området och dess värderingar vilket Dupuis & Goodman (2005) styrker när de diskuterar att 

lokalt mer eller mindre kan beskrivas som ett koncept. Vilket vi i vår undersökning kunde se, 

där de som skapat organisationen Västerbottens Gårdslamm nämnde att de kunde avveckla 

den organisationen men namnet och värdet skulle fortsätta stå för en kvalitativ och efterfrågad 

produkt. Vi uppmärksammade att man kan se hur ageranden tidigt i produktionen påverkar 

hur produkten tillslut upplevs av slutkonsumenten. Till exempel om en köttproducent inte kan 

säkra bra foder till sina djur, påverkas köttkvaliteten negativt. Vilket i sin tur kan leda till att 

restauranger blir utan kött, eller måste välja en grossist som tillhandahåller kött som är 

producerat i storskalig industri. Med det kan man påstå att styrsystemet påverkar 

slutkonsumenten långt innan den bokade sitt bord. 

 

5.4 Ekonomi 

Både restaurangerna och producenterna nämner att de har lite svinn i sin verksamhet, men 

restauranger är noggranna med att nämna att de kokar fonder och säljer svinn via appen 

Karma och producenter hur de komposterar eller använder det som djurfoder. Båda metoderna 

är bra sätt att hantera svinnfrågan, dock anser vi att det skulle vara möjligt att ta det ett steg 

längre. Det genom att restaurangerna kan vara mer noggrann vid hantering och inköp för att 



28 
 

redan där minska svinnet, eller att de minskar portionsstorleken på det animaliska proteinet 

och låter grönsaker få ta en större plats. Ett annat sätt för att minska svinn är genom att 

restaurangerna tar ett större anatomiskt ansvar, till exempel genom att bli bättre på att 

förmedla kvalitet och värdet av produkten till konsumenten. Vilket vi även kan koppla till den 

stolthet som restaurangerna tycker producenterna borde ha för de produkter de producerar. 

Genom en ökad stolthet för produkten tror vi att värdet även kan öka hos konsumenten, och 

att det slutligen leder till att producenten kan ta mer betalt. Allt detta leder till ett mer hållbart 

samarbete där alla inblandade kan livnära sig på sin egen verksamhet.  

 

5.5 Metoddiskussion 

Valet av en semistrukturerad intervjumetod innebar att vi inte behövde ha ett fast manus med 

frågor som vi var tvungna att följa. Utan kunde istället använda oss av frågor med friheten att 

ställa följdfrågor på svaren som gavs, vilket bidrog till ett mer flytande samtal med den som 

intervjuades (Kvale, 2009, s.150-151; 2009, s.43). Valet av att lägga fokus på livsvärld bygger 

på att vi vill se på samarbetet ur restaurangernas och producenternas synvinkel, för att få en så 

fördomsfri bild som möjligt (Kvale, 2009, s.43-45). Innan intervjuerna presenterade vi vad 

som skulle tas upp i grova drag och därefter ställdes frågor. Fördelen med detta intervjusätt 

ansåg vi var att respondenten var mer villig att svara på de olika frågorna då det inte var lika 

uppställda som om man hade använt ett strukturerat intervjuschema. Nackdelen var att svaren 

kunde bli onödigt långa och fokus flyttades från det relevanta. Om man ska använda denna 

metod igen, är det förslagsvis bra att vara mer uppmärksam när man märker att diskussionen 

är på väg åt fel håll och styra tillbaka respondenten till det som är undersökningens syfte. För 

att tydligare beskriva innebörden av denna metod och hur det påverkat resultatets utkomst, 

bör man ha i åtanke att ett ökat antal intervjupersoner kunde ha givit en ännu tydligare inblick. 

Även att vi borde ha använt oss av observationer och fältstudier hos företagen för att bekräfta 

det som sagts under intervjuerna. 

Om vi till exempel använt metoder för fallstudier hade vi kunnat få ut mer detaljerade och 

specifika data, men det hade inte givit oss den generella bilden som vi var ute efter enligt 

syftet. Tidigt i arbetet diskuterades möjligheten att använda ett kvantitativt frågeformulär, 

men vi valde att inte gå vidare med det då vi ansåg att vi hade för lite data att bygga ett sådant 

på. Men med hjälp av detta arbete anser vi att det är möjligt att skapa ett sådant formulär för 

att styrka och bekräfta resultat till exempel genom triangulering (Bryman, 2008, s.354).  
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5.6 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis ser vi fungerande samarbeten mellan restauranger och producenter, dock 

finns vissa hinder för att det ska bli optimalt för både parterna. Restauranger anser att 

producenters tillförlitlighet att leverera de kvantiteter de behöver gör att de behöver flera 

mindre producenter istället för en större grossist. Detta går att motverka genom ett lokalt 

distributionsnätverk, förslagsvis en hub. Ett annat problem är att samarbetet bygger på 

enskilda individer, men att även detta går att motverka med en hub, det negativa med det är att 

man tappar det personliga. För att en producent ska fortsätta producera krävs det att den har 

ett pålitligt samarbete med någon som köper dennes produkter för att säkra inkomsten. Men 

med hjälp av en hub blir det enklare att säkra inkomsten för producenten och fortfarande 

kunna vara stolt över det unika i produkten. 

 

Från restaurangers perspektiv uppskattas det att kunna köpa lokalt, då sådana produkter anses 

hålla hög kvalitet och efterfrågas från konsumenter. Problemet är som tidigare nämnt att det 

finns svårigheter att säkerställa kvantiteter för leverans, men detta går även att lösa med en 

hub. En sådan hub löser även problemet med att behöva lägga arbetstid på att leta nya 

producenter när till exempel den man samarbetar med avslutar sin verksamhet eller inte följer 

de krav man har. Sett ur ett FAMM-perspektiv kommer restauranger därmed ha ett tydligare 

styrsystem gällande kontakten med producenterna, vilket leder till att de inte längre är 

beroende av individer som har knutit samarbeten med producenter. 

 

6 Slutsats 

En tydlig bild över hur samarbetet ser ut i dagsläget har skapats. En av de intervjuade 

producenterna vill bli mer självständig, en annan producent deltar i nuläget för att organisera 

ett distributionsnätverk vars avsikt är att underlätta för producenter att sälja sina produkter till 

restauranger i det lokala matsystemet. Ett sådant nätverk är önskat av alla restauranger och 

producenter som intervjuats. 

Det viktigaste som upptäcktes under studien var att samarbeten bygger i stort sett på den 

enskilda individen och är därmed väldigt skört. För restauranger och producenter i Umeå 
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leder detta till att de kan bygga sina samarbeten på ett sätt som inte är lika skört i framtiden. 

Det upptäcktes även att styrsystemet i FAMM är viktigare och har stor påverkan innan ens 

restaurangen blir inblandad i produkten. Med denna rapport som grund finns det möjligheten 

att utöka betydelsen för styrsystemet inom FAMM med vidare forskning. 

Utöver det bidrar arbetet till att peka ut de problem som kan finnas i andra liknande 

samarbeten mellan producenter och restauranger, för att på så sätt ge en grund för vidare 

undersökning. 

En begränsning som uppmärksammandes var att vissa nyckelpersoner nämndes under ett 

flertal av intervjuerna, för att få ett mer djup på undersökningen skulle dessa ha intervjuats. 

Även att det skulle ha intervjuats fler restauranger med olika inriktning, såsom pizzerior, fler 

restauranger med också ett bra ställe rekommendering, lunchrestauranger och grillkiosker. 

Det hade givit en mer generell bild över ett större område och möjligtvis styrkt arbetet 

ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Informationsmail 
Tack för att du vill delta i vår undersökning. Som vi kom överens om på telefon kommer 

intervjun genomföras den “Datum” KL “KLOCKAN” hos dig. Vi kommer vara tre studenter 

som deltar i intervjun. 

Vid önskad kontakt, hör av er till e-mailadressen nedan: 

Patrik_strandberg93@hotmail.se 

 

Intervjun kommer att behandla samarbetet mellan restauranger och livsmedels- och 

råvaruproducenter i Umeå och hur samarbetet påverkar ert dagliga arbete. 

 

I det skrivna examensarbetet kommer du och det företag du representerar vara anonymt. När 

arbetet är godkänt kommer en kopia att skickas till er via mail. 

Intro 
Tack för att du vill delta, jag kommer i denna intervju ställa frågor rörande samarbetet mellan 

er restaurang och lokala/regionala producenter av livsmedel och råvaror i Umeå.  

Debriefing 
Detta arbete handlar om att undersöka samarbetet mellan restauranger och producenter i 

Umeå. Vi kommer att analysera de intervjuer vi utfört med olika producenter och restauranger 

för att kunna beskriva hur samarbetet i området går till och vilka för och nackdelar det kan 

innebära för dessa.  

Slutligen vill vi tacka för att du tagit dig tid att prata med oss.  
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Bilaga 2 Restaurangfrågor 

 
Frågorna är uppdelade efter flödesschemat ovan, där varje fråga har ett förslag till följdfråga 

under sig enligt nedan. 

Fråga? 

 Följdfråga? 

Planeringsfasen 

Kan du berätta för oss om hur det går till när ni planerar inför kommande säsong?  

Hur går det till? 

    Vem har ansvaret? 

Lokala aktörer? 

ekonomi 

säsong? 

Meny? 

koncept? 

personal kunnighet 

LORE 

 

Berätta om hur kontakten med producenter ser ut? 

    Beställning?  



iii 
 

Ömsesidig dialog?  

Uppringning?  

Etc.?  

Tänk praktiskt enkelt 

kvalitet 

kostnad 

    skördetid 

mognad     

    Hur upplevs samarbetet? 

Beskriv hur kontakten med producenter utvecklats? 

 

Använder ni er även av grossist? 

Kan du berätta mer om det? 

    Beställning? 

        kvalitet 

        kostnad 

    nödlösning? 

    billigaste? 

    säkrast? 

    Hur upplevs samarbetet? 

    Beskriv hur kontakten med grossister utvecklats 

    Basvaror? 

 

     

Beskriv hur du skulle vilja att samarbetet med producenter (Gå igenom olika producenter) 

fungerade om du fick önska/drömma? 

 

Transport 

Hur fungerar transporten av varor från producenten? 

     

    Snabbhet, tid 

    Kvalitetskontroll 

    Avstånd 

Kostnad 
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Miljö/Hållbarhet 

    leveransen? /personlig kontakt 

 

Mottagning 

Beskriv hur det går till när producenter levererar?  

                     

    är det olika rutiner beroende på olika varor/leverantörer 

När grossister levererar? 

 

Försäljning 

beskriv hur det går till när ni försöker sälja in era produkter till en gäst 

    fokus på något särskilt? Då borde ni prata med serveringspersonalen? 

dialog med matsalen? 

 

Tillaga 

Vad har ni för rutiner när ni preparerar ingredienser? Rutiner skall vara resultatet så ni bör 

lämpligen ställa sådana frågor att ni kan belysa rutinerna, men inte fråga efter rutiner direkt, 

det kan bli lite enkelspårigt, Ta emot, lagra, välja, tillaga, servera. Skulle kunna vara ett svar. 

 

Svinn 

Vad gör ni med allt svinn? Det som blir över av grönsakerna/kött detaljerna?  

vad gör ni med det som blir över i produktionen? 

 

Lagra 

Hur går det till kring förvaring av råvaror? 

Var är det som lagras? Hur? 

Hantering beroende på vara, t.ex. Grönsaker/Kött? 

Kunskaper? 
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Bilaga 3 Producentfrågor 
 

 
 

Frågorna är uppdelade efter flödesschemat ovan, där varje fråga har ett förslag till följdfråga 

under sig enligt nedan. 

Fråga? 

 Följdfråga? 

Planering 

Berätta hur planeringen inför kommande odlingssäsong går till. 

    Letar ni köpare? 

 

    Förklara hur valet av grödor går till. 

 

Hur upplever ni samarbetet med restauranger i dagsläget? 

hur ser samarbete med restauranger ut idag? 

hur fungerar dessa? 

Hur går det till när de efterfrågar en produkt?   



vi 
 

    Beskriv hur det går till när en restaurang vill ha en produkt?     

Hur har samarbetet utvecklats sedan det började? 

     

 

Beskriv hur du vill att samarbetet ska se ut 

 

Förberedelser 

Groningstiden 

Beskriv vad ni gör mellan plantering och skörd 

 

Skörd 

Vad har ni för rutiner vid skörd? 

hur går det till när ni ska skörda? 

    ringer ni? 

    beställer dom? 

    kan ni bara lämna varor eftersom?  

 

Lagring 

Beskriv vad ni har för rutiner kring lagring av produkter 

På vilka sätt kan era råvaror lagras?  Hur fungerar det?  

 

Försäljning 

Beskriv hur det går till när ni säljer era produkter 

    Grossist 

    Restaurang 

    Privatpersoner 

 

Transport 

Beskriv hur det går till vid transport av era produkter 

    Privat 

    Restaurang 

    Grossist 

 

Svinn 
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Hur mycket svinn på en säsong? 

Säljs allt? Blir något över?  Vad händer med det?   

 

Planering 

Berätta hur planeringen inför kommande odlingssäsong går till. 

    Letar ni köpare? 

 

    Förklara hur valet av grödor går till. 

 

Hur upplever ni samarbetet med restauranger i dagsläget? 

    Beskriv hur det går till när en restaurang vill ha en produkt?     

Hur har samarbetet utvecklats sedan det började? 

     

 

Beskriv hur du vill att samarbetet ska se ut 

 

Förberedelser 

Groningstiden 

Beskriv vad ni gör mellan plantering och skörd 

 

Skörd 

Vad har ni för rutiner vid skörd? Hur går det till när ni skall skörda och leverera? 

 

Lagring 

Beskriv vad ni har för rutiner kring lagring av produkter. På vilka sätt kan era råvaror lagras?  

 

Försäljning  

Beskriv hur det går till när ni säljer era produkter 

    Grossist 

    Restaurang 

    Privatpersoner 

 

Transport 

Beskriv hur det går till vid transport av era produkter 
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    Privat 

    Restaurang 

    Grossist 

 

Svinn 

Hur mycket svinn på en säsong? 

 

Bilaga 4 Etiska riktlinjer 
● Vilka goda effekter får undersökningen? 

De goda effekterna är att få en översiktsbild över hur samarbeten i Umeå ser ut under våren 
2017 mellan producenter och restauranger. I alla fall hur det ser ut för de som intervjuas. 

● Hur kan undersökningen bidra till att förbättra situationen för de deltagande 
intervjupersonerna? För den grupp de representerar? För människan allmänt? 

Om det uppmärksammas någonting negativt i hur samarbetet ser ut går detta att undvika eller 
om något positivt uppmärksammas går det att utveckla. 

● Hur kan man erhålla informerat samtycke från de deltagande intervjupersonerna? 
I denna intervjustudie väljer vi att informera om studien vid första kontakten via telefon, i det 
informationsmail som skickas ut och innan intervjun startar för att vara säkra på att 
intervjupersonen är informerad om vad vi vill åstadkomma. 

● Hur mycket information om undersökningen behöver man ge i förväg, och vad kan 
man vänta tills efter intervjun? 

Innan vi startar intervjun ska vi informera om studiens syfte för att ge en bild över vilka 
sorters frågor som ställs samt att vi kommer spela in det för senare analys. Efter intervjun ska 
vi förklara exakt vad vi kommer göra med den informationen vi får ut ur intervjun. 

● Vem ska ge samtycket - intervjupersonerna eller deras överordnade? 
Då vi väljer att intervjua ägare av verksamheten eller kökschefen för restaurangen och vi 
bokar intervjun åtminstone 1 vecka i förväg så anser vi att det är intervjupersonen som ska ge 
samtycket. 

● Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas? 
Vi kommer använda oss av p1, p2, p3 etc och r1, r2, r3 etc (producenter 1, restaurang 1 etc) 
när vi transkriberar. Samt att vi kommer använda oss av meningskoncentrering där 
ursprungscitatet kommer försvinna och omvandlas till en kort tolkad mening. I resultatet 
kommer vi potentiellt använda vissa citat för att styrka det som sägs men dessa citat ska vi 
vara noga med att en utomstående ej ska kunna tyda sig till en viss person eller verksamhet. 

● Hur viktigt är det att undersökningspersonerna förblir anonyma? 
Då vi inte kommer undersöka den specifika verksamheten som intervjuas utan vi kommer 
bara fråga om saker som kan påverka eller har något med samarbetet att göra anser vi att det 
inte är viktigt att hålla undersökningspersonerna anonyma men väljer att göra det enda ifall 
det framkommer något vi inte förväntat oss. 
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● Hur kan man dölja intervjupersonernas identitet? 
Genom att anonymisera transkriberingar. Genom att använda oss av meningskoncentrering. 
Genom välja potentiella citat man ska publicera väldigt noga så det inte går att koppla till 
någon person eller verksamhet. 

● Vem kommer att få tillgång till intervjuerna? 
Enbart vi som utför intervjuerna och potentiellt lärare och handledare kommer ha tillgång till 
de inspelade eller transkriberade intervjuerna. 

● Kan man förvänta sig några rättsliga problem kring skyddet av intervjupersonernas 
anonymitet? 

Inte vad vi vet, särskilt då vi inte frågade efter företagshemligheter eller annan klassificerad 
information. 

● Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i undersökningen? 
Förlorad arbetstid, cirka 1 timme per person. Men då intervjupersonen fick välja tid så 
planerades deras dag efter intervjun. 

● Kommer den potentiella skada som drabbar undersökningspersonerna att uppvägas av 
de potentiella fördelarna med undersökningen? 

Förhoppningsvis.  

● Kommer intervjuerna att närma sig terapeutiska relationer, och vilka 
försiktighetsåtgärder kan man i så fall vidta? 

Nej. 

● Vilka konsekvenser kan en publicering av undersökningen få för intervjupersonerna 
och för de grupper som de representerar? 

De kanske får ett annat synsätt på hur de hanterar sina samarbeten. 

● Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? 
Då vi alla studerar gastronomi kommer undersökningen lägga fokus på detta. 

● Hur kan forskaren säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet och bevara 
forskningens oberoende? 

I detta arbete kommer vi ha extra mycket hjälp från handledare och lärare på vår institution då 
detta är vår första riktiga vetenskapliga undersökning. Därför kommer potentiella fel att 
upptäckas i tid så att de går att åtgärda. Då vi själva inte har någon ekonomisk vinning 
baserad på området är det bara en forskare nyfikenhet som driver arbetet. 

● Hur kan forskaren undvika otillbörliga påtryckningar från dem som finansierat ett 
projekt eller undvika att identifiera sig för mycket med sina intervjupersoner och 
därigenom förlora sitt kritiska perspektiv på den kunskap som produceras? 

Vi är inte finansierad av någon organisation. Den som utför intervjun på plats ska vara den 
som har haft minst kontakt, helst ingen alls med intervjupersonen om det går. Till exempel om 
någon jobbat på restaurangen ska denna inte utföra intervjun. 

 


