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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund I dagens samhälle konsumerar en svensk person i genomsnitt 800 kilo livsmedel 

per år och det svenska hushållet utgör ungefär en fjärdedel av klimatpåverkan i 

livsmedelsväg.  Växthusgaserna förändrar klimatet på jorden och med det medföljer en 

förändring av djur och växtriket på jorden. För att förändra detta är de viktigt att 

konsumenterna väljer livsmedel som är bra för miljön. 

Syfte Syftet med den här studien var att ta reda på hur konsumenter ser på närproducerat och 

ekologiska livsmedel. 

Metod Metoden som används i denna studie är kvantitativ med beskrivande statistik som 

analyserades i SPSS 17.0. En webbenkät utformades i GApps för att sedan publiceras på 

webbsidan Facebook.se.  

Resultat I studien deltog 120 respondenter. Att en råvara är närproducerad och ekologisk 

ansåg majoriteten av respondenterna att det är när livsmedlet har ett tydligt ursprung, liten 

inverkan på klimatet och att råvaran ska vara bra för miljön. Nittiotre procent ansåg det viktigt 

för dem att ha tillgång till både närproducerade och ekologiska livsmedel. Majoriteten av 

respondenter vill se ett ökat utbud av närproducerade och ekologiska livsmedel.  

Slutsats Studien visar att majoriteten av respondenterna anser det viktigt med närproducerade 

och ekologiska livsmedel samt att de vill ha ett ökat utbud av dessa livsmedel. Dock är ordet 

närproducerat fortfarande ett svårtolkat begrepp men respondenterna hade en uppfattning om 

vad närproducerat och ekologiskt innebar för dem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Background Today a Swedish person consumes at average 800 kilograms of food per year 

and the Swedish household accounts for about a quarter of the carbon footprint in food 

consumption. Greenhouse gases are changing the climate of the earth and with it comes a 

change for the animals and plants. To change this, it is important for the consumers to choose 

foods that are less harmful for the environment.  

Objective The purpose of this study was to find out what consumers look at locally produced 

food and organic food. 

Method This is quantitative study with descriptive statistics and analyzed in SPSS 17.0. An 

online survey was designed in GApps and then published on the website Facebook.se. 

Results This study involved 120 respondents. A clear origin of the food, little impact on the 

climate and good for the environment was considered as locally produced and organic food. 

Further on 93% felt it was important to have access to both locally produced and organic 

food. The majority of respondents wanted to see a wider range of locally produced and 

organic food.  

Conclusion This study showed that the majority of the respondents highly valued the 

importance to find locally produced and organic foods and that they wished an increased 

range of these foods. However, the word locally produced is still a concept but difficult to 

interpret even if respondents had an idea of what locally and organic food meant for them.  
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1 BAKGRUND 

De flesta av oss människor har en föreställning om vad närproducerade och ekologiska 

livsmedel innebär. Definitionen kan skilja sig beroende på vem man frågar (1). I dagens 

samhälle finns en uppsjö av valmöjligheter i butikshyllorna och de val av livsmedel som 

konsumenten gör har stor betydelse för miljön. Matindustrin har utvecklats de senaste åren 

och utbudet av ekologiska livsmedel har ökat och närproducerade livsmedel är en trend som 

växer sig starkare utifrån konsumentens efterfrågan (2). 

 

Idag konsumerar en svensk person igenomsnitt 800 kilo livsmedel per år och det svenska 

hushållet utgör ungefär en fjärdedel av klimatpåverkan i livsmedelsväg (3). Våra livsmedel 

transporteras allt längre innan den når vårt bord och transporterna utgör en stor belastning på 

miljön i form av bland annat växthusgaser (4). Växthusgaserna förändrar klimatet på jorden 

och med det följer en förändring av livet för oss människor men även för djur- och växtriket. 

För att hjälpa till att motverka problemet är det bra att konsumenten väljer mat som är bra för 

miljön (5). Att välja mat som är bra för miljön är bland annat att välja närproducerade och 

ekologiska livsmedel (6).  

 

I en studie påvisades det att närproducerad mat, i det flesta fall, sänkte växthusgaserna på 

grund av färre internationella transporter och inte på grund av förändringar i 

produktionsmönstret som exempelvis paketering (7). En annan studie visar även att ekologiskt 

odlade livsmedel sänker växthusgaserna (8). Som det ser ut nu så stiger temperaturen på 

jorden och fortsätter vi producera i denna takt som vi gör idag så kommer det innebära stora 

begränsningar i framtiden (9). En studie visade att om jordens medeltemperatur fortsätter att 

stiga så kommer även priset på livsmedel att påverkas, vissa livsmedel kommer att stiga i pris 

vilket medföljer att befolkningen kommer att behöva göra kostförändringar (10). Effekterna 

av detta med avseenden av miljön är för tidigt att svara på i nuläget.  

 

Närproducerade livsmedel är bra ur miljösyndpunkt eftersom konsumenten bidrar till ett 

hållbart jordbruk (11). Kontakt med lokala producenter gör det lättare för konsumenter att 

förstå livsmedlets kretslopp samtidigt som konsumenten bidrar till en hållbar miljö. Den 

ekologiska odlingen leder till att bevara miljön och naturens resurser (12). 

Bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas i ekologisk odling samt att djuren ska 

få leva ett friare liv (13). Ekologiskt lantbruk ska ta fram naturens egen process och kretslopp 

när det kommer till exempelvis naturens eget sätt att bekämpa skadedjur och sjukdomar. Det 

finns regelverk som säger hur ekologisk odling ska gå till samt lagar inom EU för den 

ekologiska odlingen (14). Regler som gäller för den ekologiska odlingen är bland annat hur 

produkten ska märkas och hur man går till väga för att producera produkten (15). Den 

biologiska mångfalden har minskat i jordbrukslandskapen på grund av konventionell odling 

och några anledningar till det är ökad användning av olika sorters gifter som svamp- och 

ogräsgifter. Den ekologiska odlingen har positiva effekter på den biologiska mångfalden (14). 

Ungefär fem procent av djur och växtriket är så pass hotat att de håller på att försvinna från 

denna jord på grund av miljögifter från bland annat jordbruket (16).  

 

Det finns ingen tydlig förklaring på vad ordet närproducerat betyder, det kan betyda olika för 

olika personer (17), även ekologiskt är ett svårtolkat begrepp (18). Därför är det intressant att 

undersöka individers inställning och synsätt kring både närproducerade och ekologiska 

livsmedel. 
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2 SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka hur konsumenter ser på närproducerade och 

ekologiska livsmedel. 

 

 Vad som avses med närproducerad och ekologiska livsmedel enligt konsumenterna? 

 Konsumenternas syn på närproducerade och ekologiska livsmedel 

 Utifrån vilka egenskaper väljer konsumenterna sina livsmedel 

 Tillgång till närproducerade och ekologiska livsmedel i butiken och bostadsort 

 

3 METOD 

Metoden som används i denna studie är kvantitativ med beskrivande statistik. En kvantitativ 

metod är ett matematiskt tillvägagångssätt för att analysera siffror och material som kan 

betecknas med siffror (19). En kvantitativ metod med enkätundersökning valdes för att på så 

sätt nå ut till så många konsumenter som möjligt runt om i Sverige under en kort tid. I denna 

studie är det mer intressant att få en bredare respons om hur konsumenter definierar 

närproducerade och ekologiska livsmedel än ett mer djupgående resultat som en kvalitativ 

metod skulle ge. Denna studie genomfördes i Sverige under hösten 2014. Datainsamlingen 

skedde genom webbenkäter som skickades ut via social media Facebook.se (20). 

Webbenkäten utformades i dataprogrammet Gapps (21), där respondenternas svar sparades 

automatiskt. Att svara på webbenkäten uppskattades att ta cirka 8-10 minuter och innehöll 

totalt 20 frågor varav två öppna frågor, tolv slutna frågor och sex likertskala frågor för att se 

respondenternas synsätt och hur dem definierade orden närproducerade och ekologiska 

livsmedel (Bilaga 1). Enkäten fanns tillgänglig i fem dagar och ingen fråga var obligatorisk att 

svara på. I anslutning till webbenkäten skickade ett följebrev med kontaktuppgifter till 

ansvarig för enkäten samt information om studien (Bilaga 2). När webbenkäten var färdig 

skickades först en pilotstudie av webbenkäten ut till sex personer för att se hur frågorna 

uppfattades samt hur lång tid det skulle ta för respondenterna att fylla i enkäten. De sex 

deltagarna för pilotenkäten var vänner till författaren. Ingen omformulering krävdes efter 

pilotstudien.  

 

 

3.1 Urval och rekrytering 

För att vara med i studien skulle respondenterna vara bosatta i Sverige och fyllt 18 år.  I denna 

studie svarade totalt 128 personer på webbenkäten. Efter en analys av enkäten på de 128 

svarande blev bortfallet åtta stycken enkätsvar, som plockades bort från studien. Det interna 

bortfallet berodde på att en underårig person svarade på enkäten samt att sju enkäter var 

ofullständigt ifyllda. Enkäter som definierades som ofullständigt ifyllda saknade mer än 60% 

svar och ansågs därför inte kunna tillföra information till denna studie.  
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3.2 Databearbetning och analys 

Insamlad data överfördes till Excel 2003 och kodades för att sedan föras över och analyseras i 

Statistical Package for the Social Sciences 17.0 (SPSS). I denna studie används beskrivande 

statistik i form av korstabeller, stolpdiagram, histogram och procent. Korstabeller användes 

för att se hur olika variabler samvarierar (22) som exempelvis bostadsort och prisets betydelse 

av närproducerade och ekologiska livsmedel. Stolpdiagram användes i slutna frågor för att på 

ett enkelt sätt tydliggöra frekvensen i olika kvantitativa variabler, som att visa hur många av 

respondenterna som bor i storstad samt vilken tillgång till närproducerade och ekologiska 

livsmedel respondenterna hade. Histogram användes för att bedöma normalfördelning av data, 

därefter kunde medianvärde respektive medelvärde väljas. Procent användes för att se hur 

många av respondenterna i procent som svarar på de olika frågorna från webbenkäten.  

 

Bakgrundsfrågor som ålder, utbildning och bostadsort slogs samman till två olika variabler. 

För att se om det var en jämn fördelning mellan bakgrundsvariablerna användes histogram för 

att se om dessa var normalfördelade. Ingen av bakgrundsfrågorna var normalfördelade. För att 

se skillnader mellan respondenternas svar kring närproducerade och ekologiska livsmedel 

sattes variabler ihop till en ordinalskala. Variabler som ganska viktigt och mycket viktigt 

bildade svaret viktigt. Variablerna aldrig och sällan sattes ihop till en variabel och bildade 

aldrig/sällan samt att variablerna ofta och alltid bildade ofta/alltid. Variablerna instämmer 

delvis och instämmer helt sattes ihop till variablerna instämmer. Bostadsort delades in till 

storstad och ej storstad. Till storstad räknades 30,000 invånare eller fler och till ej storstad 

räknades 25,000 invånare eller färre. Utbildning delades in till högskoleutbildade och ej 

högskoleutbildade. De som tillhörde högskoleutbildade var de med högskoleutbildning eller 

pågående högskoleutbildning. De som tillhörde ej högskoleutbildade var de respondenter med 

yrkesutbildning, gymnasieutbildning samt obligatoriska skola. Svar från respondenterna som 

fyllt i ingen åsikt och annat är dessa svar uteslutna i tabeller och figurer på grund av att det 

inte följer syftet för denna studie som är konsumentens definitioner på närproducerade och 

ekologiska livsmedel. Respondenterna delades in i kvinnor, män och annat. Medianvärdet för 

åldern var 28 år och därefter delades ett åldersspann in i två variabler, 18-28 år samt 29-64 år. 

Ingen av respondenterna var yngre än 18 år samt ingen av respondenterna var äldre än 64 år. 

Procentfrekvensen för respondenternas svar avrundades uppåt om den första decimalsiffran 

var >5, samt avrundades nedåt om den första decimal siffran var <5. 

 

3.3 Etiska aspekter  

Respondenterna fick information om vilka urvalskriterier som studien hade. Respondenterna 

skulle vara bosatta i Sverige och åldersgränsen var 18 år. Alla som medverkade i denna studie 

blev informerade om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. Respondenterna kunde 

när som helst avbryta sin medverkan. Medverkandet i denna studie var anonymt och 

materialet förstördes efter studiens slut. Inga frågor i enkäten var av etiskt känslig karaktär.  
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4 RESULTAT 

4.1 Respondenterna 

Webbenkäten besvarades av totalt 128 respondenter. Sju webbenkäter exkluderades från 

studien på grund av att >60% av svaren var ofullständigt ifyllda i webbenkäten. Ytterligare en 

enkät exkluderades från studien på grund av att en respondent hade en lägre ålder än 18 år. 

Slutligen deltog totalt 120 respondenter i denna studie varav 87 (73%) kvinnor, 32 (27%) män 

samt 1 (1%) som inte kunde identifiera sig med varken kvinna eller man (annat). Frågorna i 

webbenkäten var inte obligatoriska, det kan göra att antal personer i resultatet kan se olika ut.  

 

Innan bostadsort gjordes om till två variabler bodde majoriteten av de kvinnliga 39% och 

manliga 50% respondenterna i stadsområden. Tabell 1 visar respondenternas bostadsort innan 

variablerna delades in i storstadsområde och ej storstadsområde. 

 

Tabell 1. Spridning av 120 respondenters bostadsort, webbenkät, Sverige, 2014. 

Bostadsort    Antal  Procent 

Glesbygd (befolkning färre än fem invånare per km2)     4       3%            

Landsbygd (minst fem invånare per km2)     17       14% 

Stadsområde (minst 30,000 invånare)      50       42%          

Storstadsområde (Stockholm, Göteborg, Malmö)     30       25% 

Tätort (25,000 invånare)         18       15%         

 

Efter att bostadsort gjordes om till två olika variabler var det 80 respondenter (67%) som 

bodde i storstadsområden (> 30,000 invånare) samt 39 respondenter (33%) som ej bodde i 

storstadsområden (< 25,000 invånare).  

 

Av de kvinnliga respondenterna hade 38 stycken (44%) en universitetsutbildning/ 

högskoleutbildning och 14 stycken (44%) av de manliga respondenterna hade en pågående 

universitetsutbildning. När utbildningsnivån gjordes om till två variabler högskoleutbildning 

och ej högskoleutbildning, var det 90 (75%) respondenter som hade högskoleutbildning 

(universitetsutbildning/högskola och pågående universitetsutbildning) samt 25% som ej hade 

högskoleutbildning. Av de 90 respondenter som hade högskoleutbildning var det 64 (53%) 

kvinnor och 26 (22%) män. för dem som ej hade högskoleutbildning var det 23 (19%) kvinnor 

och 6 (3%) män.  

 

Medelvärdet för respondenternas ålder var 31,18 år och medianvärdet för respondenternas 

ålder var 28 år, figur 1. 
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Figur 1. Medelvärde och medianålder för 120 respondenter, webbenkät, Sverige, 2014. 

 

Av respondenterna stod 59 personer helt för sina livsmedelsinköp själva, 54 personer stod 

delvis för sina livsmedelsinköp själva samt fem personer svarade att de aldrig stod för sina 

livsmedelsinköp.  

4.2 Vad som avses med närproducerad och ekologiska livsmedel enligt konsumenterna 

Att ett livsmedel är närproducerat svarade majoriteten (97%) av respondenterna att det är när 

ett livsmedel har ett tydligt ursprung där man kan se var råvaran är framtagen. Att ett 

livsmedel är närproducerat var även att råvaran ska vara framtagen för att gynna en bra miljö 

(94%), att råvaran är producerad i den kommun där man bor (94%), att ett livsmedel har korta 

transporter (93%) samt att 93% av respondenterna svarade att råvaran ska vara framtagen med 

en liten klimatpåverkan.  

 

Att en råvara är ekologisk svarade 97% av respondenterna att det är när råvaran är bra för 

miljön, att livsmedlet har ett tydligt ursprung (96%), livsmedlet är framtaget med en liten 

klimatpåverkan (95%) samt att 93% av respondenterna svarade att råvaran ska vara 

näringsrik. 

 

Att ett livsmedel är närproducerat ansåg majoriteten av de kvinnliga respondenterna (98%) att 

det var när livsmedelet har korta transporter och bra för miljön, medan majoriteten av de 

manliga respondenterna (91%) ansåg att det var när ett livsmedel är bra för miljön.  

 

Att ett livsmedel är ekologiskt ansåg majoriteten av de kvinnliga respondenterna (98%) att det 

är när livsmedlet är bra för miljön medan majoriteten av männen (94%) svarade att livsmedlet 

skulle ha ett tydligt ursprung.  
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4.3 Konsumenternas syn på närproducerade och ekologiska livsmedel 

Nittiotre procent av respondenterna svarade att det är viktigt för dem att ha tillgång till 

närproducerade livsmedel och 93% svarade att det är viktigt att ha tillgång till ekologiska 

livsmedel. För de respondenter som bor i storstad svarade 64% att det är viktigt med 

närproducerade livsmedel medan de som ej bor i storstad svarade 29% att det är viktigt med 

närproducerade livsmedel. För de respondenter som svarade att det är viktigt med ekologiska 

livsmedel var det 64% som bor i storstad och 28% som ej bor i storstad. 

 

Av respondenterna svarade 73% att priset har betydelse vid val av närproducerade livsmedel 

och 68% svarade att priset har betydelse vid val av ekologiska livsmedel. Figur 2 visar att 

priset har betydelse beroende på respondenternas bostadsort. För de som bor i storstad anser 

55% av respondenterna att priset för närproducerade livsmedel har betydelse samt att 

majoriteten av respondenterna (52%) som bor i storstad anser att priset för ekologiska 

livsmedel har betydelse.  

 

 

Figur 2. Betydelse av pris vid val av närproducerade och ekologiska livsmedel beroende på 

bostadsort av 120 respondenter, webbenkät, Sverige, 2014. 

 

Av de kvinnliga respondenterna svarade 97% att det är viktigt med tillgång till 

närproducerade livsmedel och 81% av de manliga respondenterna svarade att det är viktigt 

med tillgång till närproducerade livsmedel. Av de kvinnliga respondenterna svarade 97%  att 

de är viktigt med tillgång till ekologiska livsmedel och 81% av de manliga respondenterna 

svarade att det är viktigt med tillgång till ekologiska livsmedel (Tabell 2). 
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Tabell 2. 119 respondenters åsikter om närproducerade och ekologiska livsmedel är viktigt 

att ha tillgång till, webbenkät, Sverige, 2014. 

 

     Viktigt                        Inte viktigt           Total 

Närproducerade livsmedel      

Kvinna           84          2             86 

Man           27          5             32 

Annat           1          0             1 

Ekologiska livsmedel      

Kvinna           84          2             86 

Man           26          6             32 

Annat           1          0             1 

 

Det var 85% av respondenterna som vill se ett bredare utbud av både närproducerade och 

ekologiska livsmedel. Endast 10% ville se ett bredare utbud av endast närproducerade 

livsmedel och bara 3% ville se ett bredare utbud av endast ekologiska livsmedel.  

 

Ser man utifrån utbildningsnivå (Tabell 3) svarade majoriteten med högskoleutbildning att de 

ville se ett bredare utbud av både närproducerade och ekologiska livsmedel 84%. Även 

majoriteten som ej hade en högskoleutbildning svarade att de ville se ett bredare utbud av 

närproducerade och ekologiska livsmedel 87%. 

 

Tabell 3. Respondenterna önskemål om ett bredare utbud av närproducerade och ekologiska 

livsmedel beroende på utbildningsnivå hos 119 respondenter, webbenkät, Sverige, 2014 

   Högskoleutbildning Ej högskoleutbildning

  

Endast närproducerade livsmedel            8             4    

Endast ekologiska livsmedel            4             0 

Ja, både närproducerade              75             26 

och ekologiska livsmedel  

Nej, inget av dem             2             0 

Totalt              89             30 

 

Av respondenter i ålderspannet 18-28 år svarade ungefär hälften 49% att de ville se ett ökat 

utbud av både närproducerade och ekologiska livsmedel. Av de respondenter som befann sig i 

det andra åldersspannet 29-64 år var det 36% som ville se ett ökat utbud av närproducerade 

och ekologiska livsmedel, De respondenter som endast ville se ett ökat utbud av ekologiska 

livsmedel fanns i åldersspannet 18-28 år, vilket var 3% (Figur 3).  
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Figur 3. Önskat ökat utbud av närproducerade och ekologiska livsmedel beroende på ålder 

hos 119 respondenter, webbenkät, Sverige, 2014. 

 

Respondenterna fick välja bland ett antal livsmedel vilka de ansåg viktiga att finna 

närproducerade och ekologiska. Följande livsmedel kunde respondenterna välja bland: frukt, 

grönsaker, rotfrukter, potatis, mejeriprodukter, ost, ägg, chark, kött, fågel och fisk. 

Majoriteten av respondenter svarade att rotfrukter (97%) är viktigast att finna närproducerat 

sedan potatis (96%) och ägg (96%). De livsmedel som respondenterna svarade som minst 

viktigt att finna var fisk (15%). Majoriteten av respondenterna svarade att grönsaker är 

viktigast att finna ekologiska (94%) sedan ägg (93%) och mejeriprodukter (93%). Det 

respondenterna ansåg minst viktigt att finna ekologiskt var ost (8%).  

 

4.4 Utifrån vilka egenskaper väljer konsumenterna sina livsmedel 

De egenskaperna flest respondenter, både kvinnor och män väljer sina livsmedel utifrån var 

innehållsförteckning (82%), kvalité (92%) och smak (92%) (Tabell 4). Det som hade minst 

betydelse var tillfälliga erbjudanden (59%) och pris (69%). Tittar man utifrån hur majoriteten 

av de kvinnliga respondenterna svarade hur de väljer sina livsmedel så var det utifrån smak, 

kvalité och ursprung. Majoriteten för de manliga respondenterna väljer livsmedel utifrån 

smak, kvalité och innehållsförteckning. 
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Tabell 4. Egenskaper hos livsmedel som påverkar hur majoriteten väljer sina livsmedel, 119 

respondenter, webbenkät, Sverige, 2014. 

 

   Ofta/Alltid  Aldrig/Sällan          Total 

Innehållsförteckning      

Kvinna           69          17              86 

Man           27          5              32 

Annat           1          0              1 

Kvalité     

Kvinna           82          5              87 

Man           26          5              31 

Annat           1          0              1 

Smak    

Kvinna           81          5              86 

Man           28          4              32 

Annat           1          0              1 

 

4.5 Tillgång närproducerade och ekologiska livsmedel i butiken och bostadsort 

En av frågeställningarna i enkäten (Bilaga 1) var om respondenterna ansåg det lätt att finna 

närproducerade och ekologiska livsmedel i butiken och 52 (44%) respondenter svarade att det 

var lätt att finna både närproducerade och ekologiska livsmedel i butiken, medan 10 (8%) 

respondenter ansåg att det vara svårt att finna både närproducerade och ekologiska livsmedel. 

Endast en respondent (1%) ansåg att det var enkelt att finna endast närproducerade livsmedel i 

butiken. Samt 56 (47%) respondenter svarade att det var enkelt att finna endast ekologiska 

livsmedel, tabell 5. 

 

Tabell 5. 119 respondenters svar om god tillgång till närproducerade och ekologiska 

livsmedel i butiken, webbenkät, Sverige, 2014. 

            Antal                               Procent 

Endast närproducerade livsmedel            1             1%          

Endast ekologiska livsmedel            56             47%  

Ja, både närproducerade              52             44% 

och ekologiska livsmedel  

Nej, inget av dem             10              8% 

 

Av de respondenter som bor i storstad anser 38% att det är stor tillgång till närproducerade 

livsmedel och för de respondenter som ej bor i storstad anser 24% att det är stor tillgång till 

närproducerade livsmedel. Av de respondenter som bor i storstad anser 62% att det är stor 

tillgång till ekologiska livsmedel medan för de respondenter som ej bor i storstad anser 26% 

att det är stor tillgång till ekologiska livsmedel, figur 4.  
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Figur 4. Tillgång till närproducerade livsmedel beroende på bostadsort hos 115 respondenter 

samt tillgång till ekologiska livsmedel beroende på bostadsort hos 119 respondenter, 

webbenkät, Sverige, 2014.  

4.6 Jämförelse av konsumenternas syn på närproducerade och ekologiska livsmedel 

Gemensamma egenskaper för både närproducerade och ekologiska livsmedel enligt 

konsumenterna är att man tydligt ska se vart livsmedlet kommer ifrån, det vill säga vilket 

ursprung den har. Livsmedlet ska vara framtaget så att livsmedlet gynnar en bra miljö och att 

livsmedlet inte har en stor inverkan på klimatet. Det som skilde närproducerade och 

ekologiska livsmedel åt var att närproducerade livsmedel ska ha korta transporter och 

produceras i den kommun där man bor i medan ekologiska livsmedel ska vara utan tillsatser 

och näringsrika. Det som hade minst betydelse när det handlade om närproducerade livsmedel 

var att närproducerade livsmedel skulle vara utan tillsatser och näringsrikt. Och det som hade 

minst betydelse när det kom till ekologiska livsmedel var att livsmedlet skulle transporteras 

korta sträckor och vara utan tillsatser. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Den här studien har tagit reda på hur konsumenten ser på närproducerade och ekologiska 

livsmedel med hjälp av en enkätundersökning med flervalsalternativ. För att delta i studien 

skulle man att ha fyllt 18 år och vara boende i Sverige. Dessa inklusionskriterier sattes på 

grund av att respondenterna skulle handla sina egna livsmedel alternativt att respondenterna 

skulle ha en uppfattning om närproducerade och ekologiska livsmedel. Att respondenterna 

skulle komma från Sverige var en inklusionskriterie för att begränsa studien samt att 

minimera risken för utspridda svar runt om i världen där det kan finnas annorlunda 

kosthållning och annorlunda livsmedelsutbud.  

 

Totalt svarade 128 respondenter på enkäten under fem dagar, åtta personer exkluderades 

pågrund av att en respondent var under 18 år vilket betydde att respondenten var för ung för 

att delta i studien samt de resterande sju personerna hade lämnat för många uteblivna svar. Att 

ha lämnat 60% eller fler uteblivna svar så exkluderades dessa från enkäten. Funderingar kring 

anledningar till att sju personer lämnade för många uteblivna svar kan vara för att frågorna i 

enkäten inte var obligatoriska eller var svåra att tolka. Den respondent som hade svarat på 

enkäten men inte var behörig på grund av för ung ålder kan bero på att respondenten råkat 

skriva in fel siffra eller att instruktionerna var otydliga.  På frågor som innehöll animaliska 

livsmedel skulle det krävts fler svarsalternativ för de som inte äter animaliska livsmedel. På 

den öppna frågan i slutet av enkäten (Bilaga 1) där respondenterna fick tillägga egna 

synpunkter var det flera respondenter som svarade att de inte hade någon åsikt när det kom till 

animaliska livsmedelsprodukter eftersom de inte konsumerar sådana livsmedel. En eventuell 

felkälla kan vara att respondenterna inte har tittat efter närproducerade eller ekologiska varor i 

butiken och då svarat i enkäten att det är ett litet utbud av dessa produkter. 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes då enkäten skickades ut via Facebook (Facebook.se) samt att 

få hjälp med delning av enkäten från vänner och bekanta till deras vänner och bekanta. Totalt 

delades enkäten nio gånger. Resultatet skulle möjligen blivit annorlunda om man hade valt att 

använda sig av pappersenkäter. Risken som fanns vid denna webbaserade enkät var att 

respondenter kunde välja att svara flera gånger på webbenkäten genom att gå in på länken till 

webbenkäten igen från samma dator efter att de svarat på enkäten, vilket leder till att resultatet 

blir missvisande. Det positiva med enkäter som man delar ut för hand är att möjligen få en 

jämnare uppdelning mellan män och kvinnor. Det externa bortfallet kan bero på att alla 

människor inte är intresserade av kostundersökningar och därför inte valt att svara på min 

enkätundersökning.  

 

En styrka med webbenkäten var att den var relativt kort och gick relativt fort att svara på. Det 

kan ha bidragit med att respondenterna svarade ärligt och läste igenom frågorna noga. Från 

pilotenkäten korregerades inga frågor utan respondenterna från pilotenkäten uppfattade 

frågorna utifrån syftet med studien. Jag har inte påverkat respondenternas svar i enkäten då 

jag endast har förklarat vad studien handlar om och inte berättat om mina egna åsikter i ämnet 

samt att inga ledande frågor fanns med i enkäten. Vilka respondenter som svarat går inte att 

utläsa från resultatet man kunde inte heller se vem som svarat på webbenkäten då den låg ute 

som en länk på Facebook.se.    

 

Att variabler delades in till endast två olika variabler gjorde det lättare att få en överblick på 

hur respondenterna såg på närproducerade och ekologiska livsmedel. Bakgrundsvariabler 

valdes att ta med i webbenkäten för att se hur det skiljde sig mellan respondenternas val av 
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närproducerade och ekologiska livsmedel utifrån bostadsort, kön och ålder. Frågan om 

respondenterna inhandlar sina livsmedel själva togs med för att se hur stor del av 

respondenterna som handlar sina livsmedel själva, delvis eller aldrig. Majoriteten handlar 

livsmedel själva eller delvis medan endast fem personer aldrig handlar sina egna livsmedel. 

En följdfråga för dem som inte handlade sina livsmedel själva kunde då ha varit om de hade 

inflytande på den personen som handlade livsmedel åt dem.  

 

All insamlad data till detta projekt har förstörts efter att studien blev klar. Eftersom 

respondenterna kunde svara på webbenkäten fler än en gång kan det ha gjort svaren från 

webbenkäten missvisande då det kan ha blivit fler svar från samma person. Frågorna i enkäten 

(Bilaga 1) valdes noggrant ut för att på ett så bra sätt som möjligt få ett bra resultat av studien. 

Frågorna i webbenkäten är relevanta för denna studie då syftet var att ta reda på konsumenters 

syn på närproducerade och ekologiska livsmedel. I min studie var det mest kvinnliga 

respondenter och det kan tyda på att fler kvinnor är mer intresserad av närproducerade och 

ekologiska livsmedel i större utsträckning än vad männen är, eller att kvinnor är mer benägna 

att svara på kostundersökningar än vad männen är. 

5.2 Resultatdiskussion  

De flesta människor har ofta en tanke om vad närproducerade och ekologiska livsmedel 

innebär. I dagens samhälle har butikerna en uppsjö av valmöjligheter som konsumenter ställs 

inför, det kan exempelvis handla om kvalité, pris eller utifrån ett miljöperspektiv. Vad 

konsumenten än väljer att utgå ifrån så har maten en central roll i livet och utgör grunden för 

hälsa, trygghet och välmående. Maten ger även en social mening och glädje i livet (23). Av 

respondenterna stod 113 personer helt eller delvis för sina livsmedelsinköp själva vilket 

förhoppningsvis har gett dem en uppfattning kring närproducerade och ekologiska produkter i 

livsmedelsvalen. Majoriteten av respondenter i denna studie var kvinnor, av 120 svarande 

fanns endast 32 respondenter som var män. Det blir svårt att generalisera vad män anser är 

viktigt med närproducerade och ekologiska produkter då de blev så få. Hur det kommer sig att 

det var mest kvinnliga svarande respondenter kan bero att de i högre grad svarar på 

kostundersökningar eller att det var fler kvinnor som besökte Facebook frekventare under 

tiden enkäten var tillgänglig. 

 

5.2.1 Vad som avses med närproducerad och ekologiska livsmedel enligt 

konsumenterna 

Närproducerat är en växande trend och inte bara bland privata konsumenter utan också inom 

restaurangbranschen samt att gårdsbutiker blir allt vanligare runt om i landet (24). I denna 

studie framkom det att 93% av respondenterna tyckte att det var viktigt med närproducerade 

livsmedel och 93% att det är viktigt med ekologiska livsmedel. Skälet kan vara att 

konsumenten idag har blivit mer medveten i sina livsmedelsval för att gynna en bra miljö 

samtidigt som konsumenten blivit mer medveten om vilka gifter som används vid 

konventionell odling.  

 

5.2.2 Närproducerade och ekologiska livsmedel i butiken. 

Av respondenterna svarar 85% att de vill se ett ökat utbud av både närproducerade och 

ekologiska livsmedel och priset har betydelse när det kommer till dessa livsmedel. Ungefär 

70% av konsumenterna tänker på priset när de handlar närproducerade och ekologiska 

livsmedel. Närproducerade och ekologiska livsmedel är ofta lite dyrare än konventionellt 

framtagna produkter och alla har inte råd att alltid köpa närproducerade och ekologiska 
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produkter. En studie visar att utbudet av närproducerade och ekologiska livsmedel lockar, 

men att det är konsumenter med mer pengar som har råd att köpa dessa livsmedel i en större 

utsträckning (25). I min studie visade det sig att priset har betydelse när det kom till 

närproducerade och ekologiska livsmedel men när respondenterna får välja utifrån vilka 

egenskaper de väljer sina livsmedel i butiken så har priset minst betydelse tillsammans med 

tillfälliga erbjudanden.  

 

Det var inte normalfördelat när det kom till respondenternas bostadsort men tittar man då på 

frekvensen för de som bor i storstad svarade fler respondenter att pris har betydelse vid val av 

närproducerade och ekologiska livsmedel än de som inte bor i storstad. För de som inte bor i 

storstad var det en relativt jämn fördelning för dem som svarade att pris har/inte har betydelse 

vid val av dessa livsmedel. En anledning till det kan vara att det är mer lättillgängligt för dem 

som bor utanför en storstad att odla egna livsmedel. 

 

Färre än hälften av respondenterna ansåg det lätt att hitta närproducerade och ekologiska 

livsmedel i butiken och av de svarande bodde 80 personer i storstad och 40 personer som ej 

bodde i en storstad. Av de som bodde i en storstad ansåg 30 personer att det var lätt att hitta 

både närproducerade och ekologiska livsmedel i butiken och av dem som bodde utanför en 

storstad ansåg 22 personer att det var lätt att hitta närproducerade och ekologiska livsmedel i 

butiken. Det var fler personer som ej bodde i en storstad som ansåg det lättare att finna dessa 

produkter i butiken. En anledning till det kan vara att det kan finnas mer lokala producenter i 

mindre städer där det finns större odlingsmöjligheter och större möjlighet till producent och 

konsumentkontakt. För att lättare kunna utöka utbudet av närproducerade livsmedel i 

livsmedelsbutiker är det viktigt att kontakten mellan producent och upphandlaren stärks (26). 

En anledning till att det är många av respondenterna som svarar att det är svårt att hitta 

närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i butiken kan vara att dessa livsmedel är dåligt 

märkta eller skyltade. En tidigare studie visar att det är viktigt att göra konsumenter mer 

uppmärksam och medvetna om att det finns närproducerade livsmedel i butiker genom tydlig 

märkning på varorna (27). 

 

De livsmedel som majoriteten av respondenterna ansåg var viktigast att finna närproducerade 

var rotfrukter, potatis och ägg. De livsmedel som respondenterna ansåg minst viktiga att finna 

närproducerat var fisk. Av ekologiska livsmedel ansåg majoriteten av respondenter att 

grönsaker, ägg och mejeriprodukter var viktigast att finna ekologiska. De respondenterna 

ansåg minst viktigt att finna ekologiskt var ost. I denna studie ser vi att respondenterna anser 

att potatis är viktigt att finna närproducerat. En anledning till att respondenterna anser att det 

är viktigt att finna potatis närodlat kan vara att det är relativt lätt att odla potatis i Sverige 

istället för att importera från andra delar av världen. Det gäller även för de övriga livsmedlen 

som respondenterna ansåg var viktigt att finna både närproducerat och ekologiskt. Dessa 

livsmedel är även dem relativt lätta att odla i det svenska klimatet. Från tidigare forskning 

visar även där att respondenter hade positiva attityder till närproducerade livsmedel som 

potatis, men även till livsmedel som mjöl och kött (28).  

 

5.2.3 Utifrån vilka egenskaper väljer konsumenten sina livsmedel. 

De egenskaper som respondenterna väljer sina livsmedel utifrån skiljde sig mellan kvinnor 

och män. De kvinnliga respondenterna väljer sina livsmedel utifrån smak, kvalité och 

ursprung. Majoriteten för de manliga respondenterna väljer livsmedel utifrån smak, kvalité 

och innehållsförteckning. Ordet kvalité kan innefatta olika definitioner för olika människor, 

exempelvis näringsrikt, framtaget för att främja en bra miljö, smak och hållbarhet. Det kan 
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vara en anledning till att både konsumenter i denna studie och i andra studier svarat att 

kvalitén på produkten är viktig (29).  

 

5.2.4 Vilka egenskaper beskriver att en råvara är närproducerad och ekologisk enligt 

konsumenten 

Egenskaper som kännetecknar en närproducerad råvara kan enligt konsumenten vara att man 

ska se var produkten kommer ifrån, att produkten är framtagen för att gynna en bra miljö, att 

råvaran är framtagen i den kommun där man bor, att det är korta transporter samt att råvaran 

har en liten klimatpåverkan. Även tidigare studier visar att det är viktigt för respondenterna att 

veta vart närproducerade livsmedel kommer ifrån (30).  

 

Egenskaper som kännetecknar en ekologisk råvara kan enligt konsumenten vara att den är bra 

för miljön, att livsmedlet har tydligt ursprung, livsmedlet är framtaget med en liten 

klimatpåverkan och att råvaran är näringsrik. Tidigare forskning visar att ekologiska 

livsmedelsval hade betydelse för respondenterna när det kom till att främja miljön och sin 

egen hälsa (31).  

 

Utifrån konsumenternas syn på närproducerade och ekologiska livsmedel så är det viktigt i 

båda fallen att det ska gynna miljön och att produkten är framtagen med en liten 

klimatpåverkan.  

 

6 GENUSPERSPEKTIV 

I denna studie deltog 87 kvinnliga respondenter och 32 manliga. Majoriteten av kvinnorna 

och männen bodde i stadsområden. Majoriteten av kvinnorna hade en 

universitetsutbildning/högskoleutbildning medan majoriteten av männen hade en pågående 

universitetsutbildning.  

 

Det man kan se utifrån denna studie så var det fler män som inte ansåg det viktigt med 

tillgång till närproducerade och ekologiska livsmedel. Det skiljde sig även mellan kvinnor och 

män utifrån vilka egenskaper de väljer sina livsmedel. Men där var det endast en egenskap 

som skiljde dem åt, vilket var att kvinnorna svarade att dem utgår från ursprung medan 

männen svarade att dem utgår från innehållsförteckningen.  

 

De egenskaper som majoriteten av kvinnorna ansåg passade bäst in på närproducerade 

livsmedel är kort transport och bra för miljön och majoriteten av männen ansåg även de bra 

för miljön. De egenskaper som majoriteten av kvinnorna ansåg passade bäst in på ekologiska 

livsmedel var bra för miljön och majoriteten av männen ansåg tydligt urspring. I det stora 

hela så hade både kvinnor och män liknande uppfattning när det kommer till närproducerade 

och ekologiska livsmedel.  

7 SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV 

Det är viktigt att göra konsumenter uppmärksamma på att deras val av livsmedel har 

betydelse för miljön. Genom att välja närproducerade och ekologiska livsmedel så blir 

utsläppen av växthusgaser mindre vilket gynnar miljön för oss människor men även för djur 

och växtriket. I dagens samhälle blir temperaturen på jorden varmare och fler växter och 

djurarter dör ut på grund av att vi inte tar hand om den jord vi lever på. Det är viktigt att 
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konsumenterna vet att deras val dem gör i butikshyllorna gör skillnad både för klimatet men 

även för allt levande som finns på denna jord.  

 

8 SLUTSATS 

Studien visar att majoriteten av respondenterna anser det viktigt med närproducerade och 

ekologiska livsmedel samt att de vill ha ett ökat utbud av dessa livsmedel. Dock är ordet 

närproducerat fortfarande ett svårtolkat begrepp men respondenterna hade en uppfattning om 

vad närproducerat och ekologiskt innebar för dem.   

 

9 YRKESRELEVANS 

Att ha studerat konsumentens syn på närproducerade och ekologiska livsmedel har visat mig 

som framtida kostekonom att konsumenter anser närproducerade och ekologiska livsmedel är 

viktiga. Den kunskapen kommer jag ta med mig i mitt framtida yrke när det kommer till de 

livsmedelsval som ska göras. Jag kommer även att knyta kontakter med producenter som 

odlar närproducerade och ekologiska livsmedel. Denna studie är även viktig för alla 

kostvetare som en dag kommer att ha ansvar över upphandlingsfrågor. 

 

10 TACK 

Jag vill tacka vänner och bekanta som hjälpt mig genom arbetets gång. Jag vill även tacka alla 

som deltog i pilotenkäten och webbenkäten som gjorde det möjligt för mig att utföra denna 

studie.  
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Bilaga 1. Närproducerat och ekologiskt 

 

1. Kön. 

□ Kvinna 

□ Man 

□Annat 

 

2. Ålder i hela år _____. 

 

 

3. Vilken utbildning har du? 

□ Obligatorisk skola (grundskola, folkskola). 

□ Gymnasieutbildning 

□ Yrkesutbildning 

□ Pågående universitetsutbildning 

□ Universitetsutbildning/högskola 

□ Annat 

 

4. Välj nedan ett område som bäst beskriver din bostadsort. 

□ Storstadsområden (Stockholm, Göteborg och Malmö) 

□ Stadsområden (minst 30 000 invånare). 

□ Tätort (25 000 invånare.) 

□ Landsbygd (minst fem invånare per km2). 

□ Glesbygd (befolkning som är mindre än fem invånare per km2.) 

□ Annat 

 

5. Hur stor del av livsmedelsinköpen står du för?  

□ Helt 

□ Delvis 

□ Inte alls 

 

6. Vilka av egenskaperna passar bäst in enligt dig när det handlar om närproducerade 

livsmedel?  

Kort transport             □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Näringsrikt                   □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Bra för hälsan              □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Liten klimatpåverka     □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Ekologiskt odlad          □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Utan tillsatser               □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Smakrikt                       □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Tydligt ursprung           □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt
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7. Vilka av egenskaperna passar bäst in enligt dig när det handlar om ekologiska 

livsmedel?  

Kort transport             □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Näringsrikt                  □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Bra för hälsan              □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Liten klimatpåverkan   □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Utan tillsatser               □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Smakrikt                       □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

Tydligt ursprung           □ Inte viktigt   □ Ganska viktigt   □ Mycket viktigt   □ Ingen åsikt 

 

8. Vad tycker du bäst beskriver ett närproducerat livsmedel? 

Producerad i Sverige 

□ Instämmer inte    □ Instämmer delvis   □ Instämmer helt   □ Ingen åsikt 

 

Producerad i Norden  

□ Instämmer inte    □ Instämmer delvis   □ Instämmer helt   □ Ingen åsikt 

 

Producerad i länet  

□ Instämmer inte    □ Instämmer delvis   □ Instämmer helt   □ Ingen åsikt 

 

Producerad i kommunen 

□ Instämmer inte    □ Instämmer delvis   □ Instämmer helt   □ Ingen åsikt 

 

Producerad i Europa  

□ Instämmer inte    □ Instämmer delvis   □ Instämmer helt   □ Ingen åsikt 

 

Nära min bostad  

□ Instämmer inte    □ Instämmer delvis   □ Instämmer helt   □ Ingen åsikt 

 

9. Hur är tillgången till närproducerade livsmedel där du bor? 

□ Ingen tillgång 

□ Liten tillgång 

□ Ganska stor tillgång 

□ Stor tillgång 

□ Ingen åsikt 

 

10.  Hur är tillgången till ekologiska livsmedel där du bor? 

□ Ingen tillgång 

□ Liten tillgång 

□ Ganska stor tillgång 

□ Stor tillgång 

□ Ingen åsikt 
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11. Hur viktigt är det för dig att ha tillgång till närproducerade livsmedel? 

□ Inte viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Ingen åsikt 

 

12. Hur viktigt är det för dig att ha tillgång till ekologiska livsmedel? 

□ Inte viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Mycket viktigt 

□ Ingen åsikt 

 

13. Vilka av följande livsmedel tycker du är viktiga att finna närproducerade? 

Frukt      □ Inte viktigt     □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Grönsaker           □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Rotfrukter           □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Potatis                 □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Mejeriprodukter    □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Ost                      □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Ägg                     □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Chark                  □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Kött                     □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Fisk                      □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Fågel                    □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

 

14. Vilka av följande livsmedel tycker du är viktiga att finna ekologiska? 

Frukt      □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Grönsaker            □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Rotfrukter            □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Potatis                  □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Mejeriprodukter     □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Ost                       □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Ägg                      □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Chark                   □ Inte viktigt      □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Kött                     □ Inte viktigt       □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Fisk                     □ Inte viktigt       □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt 

Fågel                   □ Inte viktigt       □ Ganska viktigt      □ Mycket viktigt      □ Ingen åsikt
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15. Har priset någon betydelse för dig när det gäller närproducerade livsmedel? 

□ Nej 

□ Ja 

□ Ingen åsikt 

 

16. Har priset någon betydelse för dig när det gäller ekologiska livsmedel? 

□ Nej 

□ Ja 

□ Ingen åsikt 

 

17. Anser du att närproducerade och ekologiska livsmedel är enkla att hitta där du 

handlar mat? 

□ Ja både närproducerade och ekologiska livsmedel  

□ Nej inget av dem 

□ Endast ekologiska livsmedel 

□ Endast närproducerade livsmedel 

 

18. Skulle du vilja ha ett bredare utbud av närproducerade och ekologiska livsmedel? 

□ Ja både närproducerade och ekologiska livsmedel  

□ Nej inget av dem 

□ Endast ekologiska livsmedel 

□ Endast närproducerade livsmedel 

 

19. Vad är viktigt för dig när du väljer livsmedel? 

Pris                               □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Ekologiskt                    □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Närproducerat               □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Ursprung                       □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Miljö                             □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Smak                             □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Näringsvärde                 □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Kvalité                           □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Miljömärkt                     □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Innehållsförteckning      □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

Tillfälliga erbjudanden  □ Aldrig □ Sällan □ Ofta □ Alltid □ Ingen åsikt 

 

20. Finns det något du vill tillägga?
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Bilaga 2. Följebrev. 

 

Hej! 

Jag heter Caroline Södergård och har påbörjat mitt examensarbete som ingår i 

Kostvetarprogrammet som jag läser vid Umeå Universitet. Mitt examensarbete handlar om 

närproducerat och ekologiska livsmedel. Jag är intresserad av att ta reda på hur konsumenten 

definierar närproducerade och ekologiska livsmedel. Jag skulle vara mycket tacksam om du 

ville hjälpa mig att besvara enkäten. För att fylla i enkäten ska du vara över 18 år och bosatt i 

Sverige.  

 

Det tar ungefär 8-10 minuter att fylla i enkäten och den kommer att finnas tillgänglig fram till 

den 21/9-2014. 

 

Har du frågor kring enkäten kan du kontakta mig på Carsod@student.umu.se 

 

Tack på förhand. 


