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Förord 

Mitt val av uppsatsämne grundar sig på ett intresse för hållbar utveckling, som sedan har utvecklats till 

ett intresse för närproducerade/närodlade livsmedel. Varför just närproducerat/närodlat beror delvis på 

min mor som i liten skala försöker sig på självförsörjning och även en viss försäljning av bland annat 

ägg. Där har funderingar växt kring vad närproducerat egentligen innebär, hur man kan livnära sig på 

närproduktion och om det är en nödvändighet för att främja en hållbar utveckling. Diskussionen om 

närproducerat och närodlat är också ett aktuellt ämne idag, och det finns ett ökat intresse bland 

konsumenter för närproducerade livsmedel. Det gör att det känns som ett relevant ämne att skriva om. 

Hur vi väljer att konsumera påverkar produktionen, och indirekt har det effekter på hur miljön 

påverkas. 

 
Jag vill slutligen tacka min handledare Eva Gustavsson för bra support och värdefull handledning.  

 

Örebro Maj 2018 

Anna Eriksson  
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppen närodlat och närproducerat används bland 

konsumenter, organisationer och myndigheter. Avsikten med uppsatsen är också att ta reda på vad som 

är orsaken till att konsumenter väljer närproducerat/närodlat, detta kopplat till den ekologiska 

hållbarheten.   

Närproducerat och närodlat är begrepp som har blivit populära i dagens samhälle, det i relation till att 

det bland konsumenter ofta anses vara ett miljö- och klimatsmartare val. Men dessa begrepp är inte 

lätta att definiera då det inte finns någon bestämd definition som gäller nationellt. 

Begreppsförvirringen försvåras också av att andra länder definierar begreppen på olika vis i form av 

olika avstånd mellan konsument och producent. Generellt bland konsumenter, både i Sverige och 

andra länder, förknippas närproducerat och närodlat bland annat med småskalighet, bättre kvalitet på 

smak och färskhet, gynnar lokalområdet, bättre för miljön och för hälsan samt produceras i 

närområdet. Vad som menas med ”närområde” kan dock skilja sig åt mellan konsumenter och mellan 

konsumenter och producenter. Bakomliggande faktorer till varför konsumenter väljer 

närproducerade/närodlade livsmedel är bland annat hur pass tillgängligt livsmedlet är att få tag på och 

vilken typ av livsmedel det är. Även hur konsumenten får tag på livsmedlet har betydelse, om man kan 

köpa direkt från producent eller till exempel av släktingar. En känslomässig relation till platsen där 

man befinner sig kan leda till att köpa närproducerat/närodlat men även orsaken att man vill stödja 

småskalig produktion samt för att bidra till att minimera transporter. Hur ska då konsumenterna veta 

säkert om livsmedlet är närproducerade/närodlade om det inte finns någon tydlig definition eller 

lagstiftning kring det? Att det heller inte finns någon egen märkning för dessa varor gör att 

producenternas marknadsförning blir avgörande. Det är inte säkert att producenternas definition 

stämmer överrens med konsumenternas vilket kan göra att konsumenterna känner sig lurade.  

Närproducerade och närodlade livsmedel förknippas ofta med att det är ett bättre val ur miljösynpunkt, 

men även med att det är ekologiskt producerat. Dessa föreställningar behöver tyvärr inte stämma då 

närproducerade/närodlade livsmedel både kan vara konventionellt producerade och ha en lång 

produktionskedja men ändå marknadsföras som närproducerade/närodlade. Därför är ekologiskt 

producerade livsmedel att föredra då det garanterar att produktonen har skett med minsta möjliga 

miljö- och kilmatpåverkan. Dock kan närproduktion/närodlat bidra till en viss social och ekonomisk 

hållbarhet.  Givetvis finns det olika forskare som hävdar olika saker, vissa menar på att den 

konventionella livsmedelsproduktionen kan vara minst lika miljösmart på grund av mindre 

energiförbrukning under produktion medan andra menar på att kombinationen ekologiskt jordbruk 

med närproducerat är bäst ur miljösynpunkt.   

Nyckelord: Närproducerat, närodlat, konsument, ekologiskt hållbart, ekologiskt, miljö 
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1. Inledning 
 

Ökade klimat- och miljöproblem världen över är något som vi allt för ofta läser om i media. Enligt 

forskare kommer dessa problem bara öka i skala om vi, framförallt människor i västvärlden, fortsätter 

med den livsstil vi har i dag (Persson et al. 2010, s.144). Det är på många områden som mänskligheten 

måste förändras för att kunna minska sin negativa påverkan på miljö och klimat och främja en 

ekologisk hållbarhet. Ett område som har fått större fokus är bland annat livsmedelsproduktionen och 

livsmedelskonsumtionen, som ses som stora bovar i miljö- och klimatdramat. Det är inom ett område 

där faktiskt var och en kan förändra i sin livsstil här i de rikare länderna. Det är ett område där man 

som individ och konsument kan påverka produktionskedjan beroende på vilka val man gör när man 

handlar (Björklund et al. 2008, s.9).   

 

I och med ökad medvetenhet bland konsumenter om vilka konsekvenser livsmedelsproduktionen kan 

få har begreppen närproducerat och närodlat under de senaste åren kommit att bli populära begrepp. 

Den ökande medvetenheten bland konsumenter, eller rättar sagt tron på att närproducerat är ett 

klimatsmart val har skapat en växande trend (Wretling Clarin 2010, s.1; Joosse 2014, kap 1, s.5) för att 

köpa närproducerade/närodlade livsmedel. Det kan ses som en motreaktion mot dagens 

livsmedelsproduktion som ofta förknippas med storskalighet, sämre djurhållning, större miljöpåverkan 

och i det långa loppet påverkan på klimatet, medan närproducerade och närodlade livsmedel ofta 

förknippas med småskalighet, kortare transporter och bättre kvalité. Det har blivit allt viktigare för 

konsumenterna med spårbara livsmedel, det vill säga de vill veta var livsmedlet kommer ifrån och dess 

produktionskedja (Wretling Clarin 2010, s.16).  

 

En programserie på SVT gällande granskning av ekomat fick stora reaktioner. Det väckte känslor 

bland konsumenter hurvida man ska handla närproducerade eller ekologiska matvaror, där många 

konsumenter ansåg att närproducerat gick före ekologiskt. I den diskussionen valde SVT att ta in ett 

forskarperspektiv som menar att utifrån miljöpåverkan kan ekologiskt vara att föredra, men att det kan 

finnas andra fördelar ur hållbarhetssynpunkt med närproducerat (SVT 2014). Detta visar på en konflikt 

som finns mellan närproducerat och ekologiskt, vad är egentligen bäst? Programserien visar också på 

att ämnet väcker intresse bland konsumenter och att det finns flera oklarheter i frågan, samt att 

konsumenter och forskare kanske inte använder begreppen på samma sätt. 

 

Så, vad innebär närproducerat egentligen?  Närproducerat/närodlat är en del av märkningsdjungeln 

bland livsmedel, där bland annat Kravmärkt är ett tydligt definierat begrepp, medan det för 

närproducerat/närodlat inte finns något entydigt svar på vad begreppen står för. Det beror alltså på 

vem som väljer att definiera det. Det kan handla om avstånd för vissa, dock kan hur långt det avståndet 

är skilja sig radikalt åt. För andra är det avstånd i kombination med bättre kvalité.   
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Detta ökade intresse för närproducerade livsmedel, är det något som bara äger rum i Sverige eller är 

det även en trend i andra länder?  Finns det en tydligare definition om vi letar utanför Sveriges 

gränser?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppen närodlat och närproducerat används bland 

konsumenter, organisationer och myndigheter. Avsikten med uppsatsen är också att ta reda på vad som 

är orsaken till att konsumenter väljer närproducerat/närodlat, detta kopplat till den ekologiska 

hållbarheten.   

För att kunna besvara uppsatsens syfte har tre frågeställningar framtagits:  

1. Hur ser definitionerna ut gällande närproducerat/närodlat och hur skiljer de sig åt? Hur skiljer 

sig synsätten åt bland konsumenter i andra länder jämfört med svenska konsumenter? 

2. Vilka är anledningarna till att konsumenter väljer närproducerat?  

3. Är närproducerade/närodlade livsmedel ett bättre val ur miljösynpunkt än ekologiska 

livsmedel?  

1.2 Avgränsning 
För att kunna få ett rimligt omfång på denna uppstats har vissa avgränsningar gjorts. Dessa 

avgränsningar har gjorts på grund av att de skulle ta arbetet i en riktning som inte riktigt skulle besvara 

mina frågeställningar eller leda till uppsatsens syfte. Det hade heller inte gått att genomföra på grund 

av den begränsade tidsramen.  

 

En aspekt inom uppsatsens berörda område - närproducerade/närodlade livsmedel – som hade varit 

intressant att titta mer på är ett eller flera produktionsled, till exempel djurfoder och hur det produceras 

inom en livsmedelsproduktion som anser sig vara närproducerat, samt hur djurhållningen ser ut inom 

närproducerade kött/kyckling/fisk-produktion. Denna uppsats kommer dock inte gå djupare in på det 

då fokus ligger på enbart närproducerade livsmedel för mänskligt bruk.  

 

Självhushållning är ett begrepp som har kommit upp i samband med närproducerat/närodlat vilket man 

kunde ha plockat upp och diskuterat kring. Detta hade man vidare även kunnat koppla till stadsodling 

och hur det kan bidra till en självhushållande livsstil av närproducerade livsmedel i staden. Detta är 

dock något jag valt att avgränsa mig ifrån. 

 

I frågan vad som syftas på med konsument i denna uppsats skulle både privat konsument och offentlig 

upphandling kunna räknas in. Den offentliga upphandlingen har en viktig roll i 

livsmedelskonsumtionen då det är en stor konsument, och där med blir det av betydelse vilka 
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livsmedel de väljer att upphandla. Den offentliga upphandlingen styrs dock mycket av politiska beslut 

och regelverk, bland annat av EU. I denna uppsats är det dock endast den privata konsumtionen som 

behandlas då fokus i denna uppsats ligger på konsumenten som individ och dess uppfattning och 

relation till närproducerat och närodlat.   

1.3 Centrala begrepp  
Härodlat, närodlat, närproducerat, lokalproducerat, lokal mat, gårdsnära livsmedel osv. är bara några 

av de begrepp som syftar till ungefär samma sak. Till denna uppsats har begreppen närproducerat och 

närodlat valts ut men när det i litteraturen har används likvärdiga/synonyma begrepp som exempelvis 

lokalproducerat har jag valt att likställa dem med varandra för att underlätta i sökandet av material. 

Definitionen av närproducerat och närodlat kommer att behandlas mer ingående i kapitel 3.  

 

Det engelska begreppet ”local food” blir direktöversatt till svenskans lokal mat. I denna uppsatts 

kommer dock local food att likställas med begreppen närproducerat och närodlat.  

 

Ordet konsument används ofta i denna uppsats och syftar på den privata konsumenten.  

 

1.4 Disposition  
Vidare i denna uppsats kommer nu val av metod och tillvägagångssätt att pressenteras. I kapitel tre 

kommer begreppsdefinitionen av närproducerat och närodlat att behandlas. Först kommer definitionen 

från olika organisationer att pressenteras, sedan ett urplock hur det ser ut i ett urval av andra länder, 

och till sist en diskussion kring vilka generella sätt att definiera begreppen det går att utläsa utifrån 

tidigare stycken. Kapitel fyra fortsätter med att redogöra för vad det innebär med ekologisk odling. 

Kapitel fem behandlar vilken lagstiftning som gäller vid märkning av livsmedel och vad en märkning 

kan bidra med. I uppsatsen 6:e kapitel avhandlas konsumenternas definition och förväntningar på 

närproducerat och närodlat, både utifrån tidigare forskningen och empiriskt material. Vidare i kapitel 

sju behandlas närproducerat/närodlat i relation till produktionsled och effekt på miljön. Där efter 

kommer uppsatsens analys, i vilket uppsatsen kapitel kommer att diskuters och analyseras utifrån 

frågeställningarna. Till sist kommer avsnittet ”Slutsatser”. I detta kapitel kommer en avslutande 

redogörelse vad gäller resultat att göras, det vill säga hur pass frågeställningarna har besvarats.  

2. Metod 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har jag valt att genomföra studien utifrån kvalitativa 

metoder och göra en typ av källanalys (dokumentanalys). En del i den kvalitativa metoden är att sätta 

sig in i det perspektiv som undersökningsobjektet har. Det är i syfte att kunna skapa sig en djupare och 

fullständigare förståelse för det/den man studerar (Holme & Solvang 2012, s.92). I denna uppsatts är 
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konsumenterna i fokus, därmed har deras perspektiv tagits i beaktning och därför denna metod har 

valts. Fokus i uppsatsen är även på miljöperspektivet som har studerats mer ingående med inriktning 

närproducerat och närodlat. I en kvalitativ studie är det också av relevans att det förekommer direkta 

citat för att belysa det egna uttrycket och jargong hos studieobjektet. Detta görs för att få en så 

autentisk återgivning som möjligt (Holme & Solvang 2012, s.93). I denna uppsats har citat använts i 

begreppsdiskussionen för att komma så när den definition som en organisation eller land har, för att 

minska feltolkning.  

Processen att skriva uppsatsen har inte präglats av några speciella faser, exempelvis först läsa och hitta 

material, sedan organisera det för att sedan skriva (Crang & Cook 2007, s.2). Alla faser har i stället 

varit parallella, så när luckor i arbetet har upptäckts har nytt material inhämtats och bearbetats för att 

sedan användas i skriv- och analysfasen.   

Information kan uppfattas mycket olika på grund av vilken förförståelse man har. Det gör att det kan 

vara svårt att vara helt objektiv och därför är det viktigt att vara medveten om sina subjektiva 

referensramar kring ett fenomen (Holme & Solvang 2012, s.99-100), i detta fall närproducerat. Min 

förförståelse kring närproducerat och närodlat låg till grund när syfte och frågeställningar formades. 

De formades genom den process som genomgås i den kognitiva cirkeln. Jag kom fram till en 

förhandsteori angående relationen mellan konsumenter och närproducerat/närodlat som sedan efter en 

ytligare överblick av material kunde forma mera givande frågeställningar (Holme & Solvang 2012, 

s.95-96).  I och med den relativt stora mängden material som gick att finna har jag fått sålla ut och 

strukturera/kategorisera informationen för att ytterligare kunna precisera mina frågeställningar (Holme 

& Solvang 2012, s.97).   

En mer ingående diskussion kring begreppen närproducerat och närodlat gjordes med bakgrund av 

begreppens otydliga definition för att kunna få en mer nyanserad bild av dem, samt att förstå 

komplexiteten kring begreppen. Två tabeller gjordes med fyra kategorier som utmärker hur 

organisationer eller länder väljer att definiera begreppen. Det skapar en tydligare bild och underlättar 

till att se likheter och olikheter i val av definition.   

För att ta reda på om det finns liknande trender i andra länder gjordes ett urval av länder. Det 

baserades på Jordbruksverkets (2009) rapport samt Fabio Cunha Coelhos et al. (2018) artikel med 

titel; Local food: benefits and failings due to modern agriculture. Båda källorna berörde ungefär 

samma länder som bekräftade varandra.  

2.1 Sökningar 
Olika databaser har använts för att få fram relevant material. Det har skett genom Örebro 

universitetsbiblioteks databaser Web of Science, IBSS: International Bibliography of the Social 

Sciences och Scopus. Sökningarna har gett mycket material som har inneburit att jag har varit tvungen 
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och avgränsa mig för att få fram relevant och användbart material. Då blir tolkning av källan viktig, 

vad säger källan? Vilket ursprung har källan? m.m (Holme & Solvang 2012, s.134). Det har jag gjort 

genom att först läsa titel, har den väckt mitt intresse har jag sedan läst abstract för att göra en sista 

bedömning innan jag valt att läsa materialet mer ingående för att kontrollera källans trovärdighet. Det 

har betydelse för att kunna avgöra källans användbarhet (Holme & Solvang 2012, s.135).    

De huvudsakliga sökorden har varit; locally produced food, locally grown food, local food, 

närproducerat, närodlat.  

2.2 Material  
Material och information som har funnits att tillgå har präglat frågeställningar och min tidigare 

förförståelse inom ämnet. Empiriskt material kommer framför allt från offentliga dokument och 

rapporter från organisationerna som berör närproducerade och närodlade livsmedel. Det är material 

från källor som är stora inom det berörda ämnet, vilket ger dem trovärdighet. I frågan om den 

teoretiska analysramen består materialet främst av vetenskapliga forskningsrapporter och artiklar. 

Valet av teoretiska källor har gjorts utifrån dess relevans till frågeställningar och syfte, samt 

intressanta perspektiv och diskussion som författaren/författarna har valt att belysa inom ämnet 

närproducerat och närodlat.  

Jordbruksverkets rapport, författad av Anna Wretling Clarin (2009), har varit ett viktigt underlag i 

denna uppsats. Rapporten är framtagen med bakgrund av regeringens generella mål gällande hållbar 

utveckling. Utifrån det har Jordbruksverket startat ett projekt där denna rapport ingår och redogör för 

konsumtion av jordbruksvaror utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. ”Syftet med 

projektet är att sprida information om de effekter som konsumtion av jordbruksvaror har på miljö, 

klimat och samhälle och därigenom underlätta för konsumenten att göra medvetna val.”  (Wretling 

Clarin 2009, ej sidnummer). 

Övriga rapporter, artiklar och material från organisationer som jag har använt mig av har bland annat 

framtagits i syfte att sprida information om konsumtion, produktion och jordbruk till konsumenter 

samt ge utvecklingsförslag. 

2.3 Metoddiskussion 
I och med frågeställningar som berör hur människor, i detta fall konsumenter, gör val är den 

kvalitativa metoden den mest, användbara metoden. För att göra uppsatsen än mer nyanserad/djupare 

kring konsumenternas val av livsmedel hade det varit intressant med egna intervjuer. Då tanken från 

början var att gör en dokument/källanalys upptäckte jag för sent att egna intervjuer hade varit 

användbara för att hinna med.  
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Urvalet av länder består endast av utvecklade länder i väst vilket kan ses som en brist i diskussion då 

det blir en mer begränsad syn på intresset av närproducerat och närodlat i andra länder. Jag är 

medveten om att det kan ge en skev bild av hur läget ser ut internationellt.  

Hurvida det går att ge ett heltäckande svar på de frågeställningar som sattes upp utifrån den 

tillgängliga research som finns är svår att svara på, men med en annan typ av research, till exempel 

genom andra typ av sökord hade möjligtvis ytterligare mer användbart material blivit tillgängligt.   

3. Går det att definiera närproducerat och närodlat?  
I detta kapitel kommer definitionen av begreppen närproducerat och närodlat att behandlas med 

utgångspunkt från några relevanta aktörer som är berörda av ämnet, samt hur man definierar 

begreppen i några andra länder. Under 3.1 handlar det om hur organisationer väljer att definiera (eller 

inte definiera) vad de menar med närproducerat, i en svensk kontext. Under 3.2 redovisas hur 

definitionen kan se ut i ett urval av andra länder. Vidare i 3.3 sammanställs hur val av definition ser ut 

och diskuterar vad de olika definitionerna, eller ingen definition, kan bero på.  

3.1 Definition 
Närproducerade livsmedel har blivit en allt mer förekommande syn i livsmedelsaffärer och efterfrågan 

har ökat (Wretling Clarin, 2010, s.2). Allt fler konsumenter vill veta matens ursprung, de vill ha 

livsmedel med spårbarhet (LRF 2015). Många konsumenter ser närproducerade livsmedel som ett 

klimatsmartare val. Dessa livsmedel ses också som mer näringsrika och fräscha samt att närproduktion 

gynnar det lokala samhället (Wretling Clarin, 2010, s.2).  Men vad innebär egentligen närproducerat 

och närodlat?  Stämmer dessa föreställningar in på begreppen närproducerat och närodlat eller finns 

det någon annan definition?  

 

Det råder i dag en begreppsförvirring vad gäller begreppen närproducerat och närodlat. Definitionen 

av närproducerat/närodlat är inte solklar då det inte finns någon samlad förklaring till vad begreppen 

innebär eller, hur nära närproducerat egentligen är. Om begreppen definieras ser det ofta lite olika ut 

beroende på aktör, organisation, företag etc. Även bland konsumenter definieras 

närproducerat/närodlat olika (Wretling Clarin t 2010, s.4; KRAV.se 2014, s.1; Björklund et al. 2008, 

s.16; Konsumentverket 2017).  

 

Jag är medveten om otydligheten mellan begreppen närproducerat och närodlat, då de faktiskt kan ha 

olika innebörd. Ett livsmedel kan vara odlat lokalt men förädlas någon annan stans för att sedan 

komma tillbaka till den lokala butiken där varan marknadsförs som närproducerat. Det vill säga, ett 

livsmedel kan vara närodlat men behöver inte nödvändigtvis vara närproducerat. I denna uppsats är 

begreppen dock likställda med varandra.  
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Naturskyddsföreningen (2013) anser också att det inte finns någon tydlig definition av 

närodlat/närproducerat utan att det är upp till de som producerar eller säljer dessa livsmedel. 

Naturskyddsföreningen lyfter dock fram problematiken med viss typ av definition som vissa 

producenter gör. Ett exempel är att producenter definierar allt som är svenskt som 

närproducerat/närodlat utan att ha i åtanke var djurfodret kommer ifrån, då det till exempel är vanligt 

att det kommer från Brasilien där det kan vålla stora miljöproblem. Naturskyddsföreningen lyfter fram 

ett exempel från Marknadsdomstolen; ”Marknadsdomstolen har i ett ärende dock slagit fast att en vara 

som tillverkas i en fabrik och sedan säljs över hela Sverige inte får kallas närproducerad.” 

(Naturskyddsföreningen 2013). Detta exempel handlar om hur ett bolag marknadsför ett hundfoder 

som närproducerat med påstådda fördelar framför importerat hundfoder. Produktionen sker endast på 

en plats i Sverige men distribueras över hela landet. Marknadsdomstolens ställningstagande är att 

begreppet ”närproducerat” här har använts felaktigt och fastslår att det är vilseledande 

marknadsföring. Delvis för att produkten säljs i hela landet, men också på grund av att det inte 

överensstämmer med hur genomsnittskunden uppfattar begreppet (Notisum 2010). Detta handlar alltså 

om hundfoder och inte om livsmedel, men kan ändå ses som en riktlinje för vad som kan kallas 

närproducerat utan att vilseleda konsumenten.    

En aktör som har tagit fram en egen definition av begreppet närproducerat är Bondens egen 

marknad. Bondens egen marknad är en ideell förening som har sitt ursprung i Farmers Market, som 

startade i USA - Los Angeles på 1930-talet. De har valt att definiera närproducerat med en 

avståndsbegränsning och menar att livsmedel är närproducerade när det är som högst 250 kilometer 

mellan marknaden(konsumenterna) och produktionsstället (producenten). De definierar det också med 

att producenten måste vara den enda aktören genom hela produktionskedjan, det vill säga utan 

mellanhänder; ”Producenten som står på marknaden ska själv ha odlat, fött upp eller förädlat allt som 

säljs på marknaden.”. Färskhet och kvalitet är också ord som nämns i samband med närproducerat 

(Bondens egen marknad, u.å.).  

 

LRF – Lantbrukarnas riksförbund – är en annan aktör som är berörd av begreppen närproducerat och 

närodlat. Dock förkommer begreppen gårdsnära livsmedel och lokal livsmedelsförädling i en större 

utsträckning i deras texter som publicerats på deras hemsida (LRF 2017). På deras hemsida framgår 

det dock inte vad det lägger i begreppen, det framgår alltså inte hur de definierar vare sig gårdsnära 

livsmedel, lokal livsmedelsförädling, närodlat eller närproducerat. Dock tycks dessa begrepp ändå vara 

av liknande karaktär.  

De uttrycker sig dock såhär; ”Närodlat i säsong är bäst! Väljer du svensk mat äter du både gott och 

klimatsmart.” (LRF 2017). Det tyder på att LRF definierar närodlat och relaterande begrepp som 
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livsmedel producerade i Sverige, där även förädlingen av mat ska ske på svensk mark. LRF lyfter fram 

förädling av sylt och köttbullar som exempel. 

LivsmedelsSverige är en förening som arbetar för att ge ut aktuell information om livsmedel samt 

underlätta för aktörer inom livsmedelssektorn att komma i kontakt med varandra. Alla inblandade i 

livsmedelskedjan; konsument, företag, myndigheter, organisationer och forskare är 

LivsmedelsSveriges målgrupper (Bloggportalen u.å).  LivsmedelsSverige använder sig av begreppet 

lokal mat. Enligt deras definition står lokal mat för; ”Såväl produktion som konsumtion sker inom ett 

begränsat område och avsändaren är tydlig. Synonymt med ”närproducerat”.” (Björklund et al. 2008, 

s.9). Enligt dem är också begreppen närodlat, närproducerat och lokalproducerat synonyma med 

varandra (Björklund et al. 2008, s.16).  

KRAV är en miljömärkning för mat i Sverige. Grundstenen för KRAV-märkt mat är en ekologisk 

produktion, en produktion som tar ansvar för både social och ekologisk hållbarhet genom hård 

reglering (KRAV 2017). I diskussionen kring definition av begreppen närproducerat och närodlat 

ställer sig KRAV på den sidan som belyser att det inte finns någon tydlig definition och att begreppen 

kan definieras olika beroende på person och aktör. Något som KRAV ändå är tydliga med är att 

närproducerat/närodlat inte ska blandas ihop med ekologiskt (KRAV 2014, s.1-2).  

Det är viktigt att ha med sig att termen närproducerat varken säger något om själva produktionskedjan, 

det vill säga om det har används någon form av inköpta medel i produktionen som inte är från 

närområdet, exempelvis djurfoder eller bekämpningsmedel. Termen säger heller inget om 

transporteringen och förvaringen av livsmedel (KRAV 2014, s.1)   

3.2 Definition och användning av begrepp i andra länder 
Internationellt används inte begreppen närproducerat eller närodlat, utan begrepp som i stället är 

vanligt förekommande är ”local food or regional food” - lokal mat och regional mat. Dessa begrepp 

har ungefär samma innebörd/definition som närproducerad och närodlad mat. Konsumenternas 

definition och krav på närproducerat som säker mat som håller hög kvalitet med ordentlig märkning är 

lika i de flesta länderna (Wretling Clarin 2010, s.5).  

I vårt grannland Danmark används varken begreppen närproducerat/närodlat eller lokalproducerad 

mat. Intresset för närproducerat är inte så stort. Dock är efterfrågan stor av ekologiska livsmedel samt 

livsmedel som är producerade i Danmark. Det sistnämnda är en likhet med Sverige. Det finns alltså 

inte någon direkt etablerad definition i Danmark, möjligtvis på grund av det låga intresset för 

närproducerad mat eller på grund av Danmarks storlek (Wretling Clarin 2010, s.6). 

I Frankrike däremot instiftade Jordbruksdepartementet 2009 en officiell definition av lokalt 

producerad mat där definitionen är en radie på 150 kilometer. Definitionen innebär också att för att ett 
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livsmedel ska klassas som lokalproducerat måste det vara antingen en dirketförsäljning från producent 

eller att det sker en indirekt försäljning med den regeln att det endast får vara en mellanhand mellan 

producent och konsument (Coelho et. al., 2018, s.85).  I Frankrike är det sedan långt tillbaka i tiden en 

större tradition med lokala marknader där konsumenterana kan möta bonden som har producerat 

livsmedlet. Det är även ett land där regionala specialiterer är vanligt och som värderas högt (Wretling 

Clarin 2010, s.6).  

I USA använder man sig av begreppet ”local food”. Jämfört med Frankrike har man i USA lite andra 

preferenser vad gäller lokalt producerad mat. 2008 antogs det en tvådelad definition av begreppet av 

den amerikanska kongressen. Antingen är den totala sträckan mindre än cirka 644 kilometer ifrån 

produktionskällan till konsument, eller så ska produkten vara producerad i samma stat som den 

saluförs, för att kunna definieras som lokalt eller regionalt producerat livsmedel (Martinez et al., 

2010).   

I grannlandet Kanada skulle man kunna tänka sig att det finns en liknande definition som USA, men 

det skiljer sig åt även här. Enligt definitionen av den kanadensiska livsmedelsinspektionen anser de att 

ett livsmedel som är ”lokalt” är producerat i provinsen eller i det territorium där det säljs. De anser 

även att livsmedel som är producerade precis vid provinsgränsen, inom en radie av 500 kilometer från 

provinsen eller ursprungslandet är lokalt producerat. Alltså betraktas mat som lokal trots att det kan 

vara stora avstånd mellan producent och konsument, då provinserna och territorierna är stora (CFIA, 

2014). 

I Storbritannien använder de sig av begreppet lokal mat liksom de gör i USA. Departementet för mat, 

miljö och landsbygdsfrågor (Defra) har gått djupare i begreppet och kunnat konstatera att det finns 

flera definitioner av lokal mat. Men det är framför allt en definition som används mer än andra; 

”…den mat som produceras, förädlas, handlas med och säljs inom ett geografiskt område på cirka 48 

kilometer.”.  The National Farmers Retail & Markes Association – en sammanslutning av jordbrukare 

i Storbritannien – som är en betydande organisation använder samma definition. Efterfrågan på lokalt 

producerad mat är stor inom landet och departementet konstaterar att ”…om producenter och handlare 

följer konsumenternas vilja får vi mat som är lokal, hälsosam och miljövänlig.” (Wretling Clarin 2010, 

s.6). Jo Little, professor från England, har i publikationen Regionalisation and the rescaling of agro-

food governance: case study evidence from two English regions, skrivit om “local food”, vilket kan 

översättas till svenskans närproducerade/närodlade livsmedel. Utifrån hennes studie blir den rumsliga 

definitionen av dessa begrepp att det är en radie på 32 till 48 kilometer, men hon poängterar också att 

samhällsplanerare argumenterar för att åtta kilometer är en rimlig radie för gårdsbutiker och 48 

kilometer för farmers´markets (Little et.al 2011, s.87-88).  

Även internationellt är alltså begreppsdefinitionen diffus. Vissa länder har en tydligare definition satt 

av myndigheter, medan andra inte har någon definition alls, likt Sverige. Vad ”lokalt” verkligen 
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betyder, vilket är det begrepp som är vanligast internationellt, har diskuterats inom litteraturen. Det 

man har lyckats komma fram till är att begreppet är ifrågasatt och inte gärna definieras. Vad lokal mat 

är beror på kontexten och speglas genom människorna och platsen som maten produceras och 

konsumeras på. Att begreppet är komplext och svårt att förstå går inte att missa (O´Neill 2014, s.1).  

3.3 Sammanfattning av organisationers och länders definition 
Det går att utläsa några generella faktorer bland organisationer och länder om hur de väljer att 

definiera närproducerat och närodlat. Det går att placera in dem i fyra kategorier som är;  

- Avstånd producent – konsument: Definierar utifrån vilket avstånd det är mellan producent och 

konsument. 

- Gränser stat/delstat/provins: Också en typ av definition utifrån avstånd, men här utgår man 

inte ifrån ett specifikt avstånd, utan lands-, delstats- eller - provinsgränser är det som avgör.  

- Produktionsled: Definieras efter hur många led det är i produktionen. Ju färre desto bättre.  

- Definierar ej: Organisation eller land väljer att inte definiera begreppen.   

Nedan finns två tabeller som visar hur respektive organisation och land definierar närproducerat och 

närodlat utifrån de fyra tidigare nämnda kategorier.  

Tabell 1. Organisationers definition av närproducerat och närodlat. 

I tabell 1 kan vi utläsa att kategorin ”definierar ej” är det vanligaste förekommande sättet att 

definiera/tala om närproducerat och närodlat bland de utvalda organisationerna. Vad kan det bero på? 

Att organisationer väljer att inte definiera begreppen kan till stor del bero på att det råder en 

begreppsförvirring samt att det inte finns någon nationell definition av begreppen, vilket gör att de 

möjligen inte vill ”lura” och skapa förvirring bland konsumenterna, då organisationerna kanske inte är 

överrens om en gemensam definition. För vad som uppfattas ”nära” kan skilja sig markant från person 

till person. ”Avstånd produktion – konsument” kommer på andra plats, men endas Bondens egen 

marknad väljer att definiera med ett exakt avstånd. LivsmedelsSverige väljer att inte göra det men 

skriver att det ska vara en närhet mellan producent och konsument för att ett livsmedel ska kunna 

kallas närproducerat. Det är en ganska diffus definition egentligen, för som tidigare nämnts, olika 

uppfattningar råder kring vad som uppfattas vara ”nära”.    

Organisation Avstånd produktion - konsument Gränser stat/delstat/provins Produktionskedja Definierar ej
Naturskyddsföreningen X
Bondens egen marknad 250 km X
LRF X
LivsmedelsSverige X
Jordbruksverket X
KRAV X
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Darby et al. (2008, s.1) menar att det är nödvändigt att bestämma en skala av den geografiska 

omfattningen av den ”närodlade” marknaden. Syftet med det är att minska antalet företag som kan 

tänkas utnyttja och använda sig av felaktig marknadsföring för att locka till sig kunder, då 

livsmedelsrörelsen kring närproducerade livsmedel fortsätter att växa.  

Tabell 2. Ländernas definition av närproducerat och närodlat. 

I tabell 2 kan vi utläsa att några länder som har valt att definiera begreppen framförallt har valt att göra 

det med avstånd mellan producent och konsument. Dock skiljer sig avstånden ganska mycket åt 

mellan länderna, från 48 kilometer upp till 644 kilometer. Vad det kan beror på kan antas ha att göra 

med ländernas storlek, det vill säga area och befolkningstäthet, samt vilken utbredning närproducerat 

har i respektive land.   

4. Vad innebär ekologiskt produktion?  
I kapitel 3 framkom det att närproducerat och närodlat är svårdefinierade på grund av att det inte finns 

någon uttalad definition. Hur ser det då ut gällande ekologisk produktion? Vad innebär att odla 

ekologiskt och vilka effekter har sådan odling på miljö och klimat?  

De olika odlingsförhållanden och de olika jordbruksmetoder som finns runt om i världen kan både 

generera positiva och negativa effekter vad gäller såväl kvalitén på mark, vatten och luft, som kvalitén 

på ekosystem och biologisk mångfald. Vilket jordbruk som bedrivs har också påverkan på 

rekreationsvärdet som platsen/landskapet får. Då kan ekologiskt jordbruk vara en form av jordbruk att 

föredra för en mindre miljö- och klimatpåverkan (Naturvårdsverket 2017).   

4.1 Ekologisk odling 
Europeiska kommissionen (2018) är det organ som reglerar hur det ekologiska jordbruket ser ut i EU-

länderna, där Sverige ingår. För att uppnå ekologiskt jordbruk finns det några principer och mål att 

följa som bonde. Dessa principer och mål ska ligga till grund för gemensamma metoder för att 

jordbruket ska ha en så naturlig process så att det har så liten påverkan på miljön som möjligt. Syftet 

med ekologiskt jordbruk är också att man ska kunna bruka jorden ”… på ett långsiktigt hållbart sätt.” 

(Jordbruksverket 2017).   

Vad som krävs för att ett jordbruk ska få kallas ekologiskt enligt EU-kommissionen är:  

Land Avstånd produktion - konsument Gränser stat/delstat/provins Produktionskedja Definierar ej
Danmark X
Frankrike 150 km X
USA < 644 km X
Kanada X (Max 500 km från gräns)
Storbritannien 48 km 
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- ”En rotation med olika grödor som är en förutsättning för effektiv användning av resurser på 

plats. 

- Mycket strikta gränser för kemisk syntetisk bekämpningsmedel och användning av syntetisk 

gödselmedel, djurantibiotika, livsmedelstillsatser och bearbetningshjälpmedel och andra 

tillsatser.  

- Absolut förbud mot användning av genetiskt modifierade organismer (GMO). 

- Att man dra nytta av resurser på plats, såsom husdjursgödsel för gödselmedel eller foder som 

produceras på gården. 

- Att välja växt- och djurarter som är resistenta mot sjukdomar och anpassade till lokala 

förhållanden. 

- Uppfödning av boskap i frilufts-, utomhusanläggningar och ge dem ekologiskt foder. 

- Användning av djurhållningspraxis lämplig för olika boskapslag.” (EU-kommissionen 2018). 

Som ekologisk bonde innebär det att man har ett ansvar för underhåll av den biologiska mångfalden, 

vattenkvaliten samt underhåll av den regionala ekologiska balansen. Det innebär också ansvarsfull 

förbrukning av energi och naturresurser och förbättring av jordens bördighet. 

Samtidigt menar EU-kommissionen att syftet med ekologiskt jordbruk har en större betydelse. Det 

omfattar hela produktionskedjan, hur livsmedlet förädlas, transporteras, hur det saluförs och till sist 

hur det når konsumenten. Som konsument kan man vara säker på vid val av ekologiska livsmedel att 

det har producerats på ett sådant sätt att det respekterar miljö och djur, efter de strikta regler som EU 

har tagit fram (EU-kommissionen 2018). 

Att odla ekologiskt kan hjälpa till att uppnå de svenska miljömålen, vilket stödjer en ökning av sådana 

jordbruk. Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning 

och Begränsad klimatpåverkan är mål som går att uppfylla utifrån den regleringen som gäller för 

ekologiskt jordbruk (Jordbruksverket 201).  

5. Regleringar 
För att återkoppla till inledningen och SVT:s granskning av ekomat har det visat sig i en undersökning 

från Jordbruksverket att konsumentera i Sverige föredrar närproducerade/närodlade livsmedel när de 

handlar i butik i stället för ekologiska (Wretling Clarin 2010, s.15). Samtidigt påvisar 

Naturskyddsföreningen (u.å) att ekologiska livsmedel är att föredra ur miljösynpunkt, då en sådan 

märkning innebär att produktionen har skett på ett sådant vis att det utgör en sådan liten påverkan som 

möjligt på mark och miljö.  

På en nationell skala kan ”Svenskt” ses som närproducerat/närodlat. Då det svenska jordbruket (odling 

och djurhållning) är så pass reglerat kan det anses som miljövänligt bara man väljer att köpa svenska 
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livsmedel. Men hur ska konsumenten veta hur och var livsmedlet har producerats? Jo, med hjälp av 

olika märkningar. 

5.1   Märkning 
Enligt regeringen är Sverige i världsklass vad gäller en låg miljö- och klimatpåverkan med vår 

jordbruksproduktion, vilket är en förutsättning för att begränsa klimatförändringarna. Djurskydd av 

god kvalitet, hög säkerhet samt höga miljökrav och hög miljö-hänsyn utmärker även 

livsmedelsproduktionen i Sverige (Regeringen 2017, s.70-71, 249). Marknaden för livsmedel som är 

producerade på ett hållbart och säkert sätt är något som ökar i efterfrågan bland konsumenter 

(Regeringen 2017, s.249). Ett hållbart jordbruk är viktigt ur markanvändningssynpunkt, landsbygdens 

attraktionskraft och genom att det skapar förutsättningar för ett öppet landskap och en biologisk 

mångfald. Trots dessa positiva aspekter får inte problematiken kring faran med att marken kan 

överutnyttjas hamna i skymundan. Det bör vara med en helhetssyn och ett hållbarhetsperspektiv som 

man tar sig an landsbygdens natur- och kulturresurser (Regeringen 2017, s.268-269). 

Märkning av livsmedel är en hjälpande hand för konsumenter, dels för att få mer information om 

varan, dels för att kunna ta ett ställningstagande. Vad gäller märkning av livsmedel finns det ett antal 

olika. Krav är ett, som tidigare nämnts, ursprungsmärkning är ett annat. Urspungsmärkning ska alltid 

deklareras om det finns risk att det annars vilseleder konsumenten, annars är det inte tvång på att göra 

det. Obligatoriskt är det bland annat när det gäller nötkött, fisk, fågel, frukt, honung och olivolja 

(Livsmedelsverket 2018).  

Regleringen kring märkning av livsmedel finns i informationsförordningen (EU) nr 1169/2011. 

Märkningen får aldrig leda till att vilseleda konsumenten framgår det i informationsförordningen för 

konsumenter. En märkning får aldrig uppge information som exempelvis att livsmedlet har egenskaper 

eller effekter som inte stämmer (Livsmedelsverket 2018). 

Någon märkning gällande närproducerat och närodlat finns inte, och det är heller inget krav, vilket 

innebär att en produkt som marknadsförs som närproducerad kanske inte alls stämmer överrens med 

hur konsumenten tolkar närproducerat, och vise versa. I och med den otydliga definitionen av 

närproducerat/närodlat och bristen på en tydlig märkning borde därför fokus ligga på andra 

märkningar som redan är etablerade för att täcka in närproducerat (Wretling Clarin 2010, s.12, 26). 

Det skulle till exempel kunna vara de svenska kvalitetsmärkningarna Svensk Fågel och Svenskt Sigill. 

Svensk Fågel är en typ av ursprungsmärkning som branschorganisationer kommit överrens om trots att 

det inte finns några bestämmelser om det. Svenskt sigill är en typ av miljö- och klimatmärkningar. De 

livsmedel som bär märket Svenskt Sigill säkerställer att: ”… har producerats på svenska kontrollerade 

gårdar och odlingar som lever upp till högra krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och 

öppna landskap.” (Wretling Clarin 2010, s.12).  
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6. Varför närproducerade/närodlade livsmedel? 
En tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden. De som inte gör det har ofta ändå en relation 

till landet, oberoende av var de bord (Regeringen 2017, s.265). Anknytningen till landsbyggden kan 

där med ligga till grund för konsumenternas val av närproducerat och närodlat. Detta är vad kapitel 

kommer att behandla, vad det är som är avgörande när konsumenter väljer livsmedel. Första avsnittet 

(6.1) har ett fokus på hur konsumenter definiera närproducerat/närodlat, både i Sverige och i andra 

länder. Det andra avsnittet (6.2) kommer att belysa vad som ligger bakom konsumenters val av 

livsmedel ur ett forskningsperspektiv.  

6.1 Konsumenternas förväntningar 
Detta avsnitt behandlar konsumenternas förväntningar och definition på vad närproducerat och 

närodlat är. Det är en diskussion som förs inom Konsumentverket, Jordbruksverkets rapport och även i 

en rapport från riksdagen. Men vad är det man säger i de officiella dokumenten och i forsknning kring 

detta?   

Konsumentverket (2017), som är en viktig guide för att hjälpa konsumenter i livsmedelsdjungeln, 

belyser att begreppen ofta förknippas med livsmedel som är ”… odlad eller producerad nära där du gör 

dina inköp.”, men likt Naturskyddsföreningen poängterar de att det är en oklar definition av 

närproducerat och närodlat. Konsumentverket poängterar att dessa begrepp inte alls inkluderar vilken 

inverkan det kan ha på miljön, samt att när vi i Sverige använder närproducerat eller närodlat syftar vi 

oftast på lokalt eller regionalt (avståndsrelaterat). De menar dock att regional mat (utan att definiera 

vad de menar med regional mat i detta sammanhang) inte ska blandas ihop med närproducerat och 

närodlat, utan att regionala livsmedel regleras inom EU. 

 

Hur konsumenterna definierar närproducerat beror en hel del på produktens känslomässiga kvaliteter. 

Som konsument värderar man ofta att kunna hitta en unik produkt som lever upp till de värderingarna 

man har som individ och konsument (Björklund et al. 2008, s.14).   

 

Enligt både Wretling Clarin (2010, s.5,14) och KRAV (2014, s.1) förknippar de flesta konsumenter 

närproducerat och närodlat med livsmedel med en härkomst från närområdet, exempelvis inom en viss 

region eller län. Dock har det större betydelse för konumeneten att livsmedelet har hög kvalité 

gällande smak och färskhet, vilket de förknippar med begreppen. Konsumenter upplever mervärde 

gällande trygghet och därmed upplever livsmedlet säkrare. Många konsumenter associerar även 

begreppen med en mer hållbar och hälsosammare livsstil, småskalighet, traditionellt jordbruk samt 

kortare transporter (Wretling Clarin 2010, s.5,14; Oskarsson et al. 2009, s.97).   
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Andra faktorer som konsumenter ofta lägger i begreppen är att dessa livsmedel är miljö- och 

klimatvänliga, bättre djurhållning, att det gynnar det lokala närområdet och skapar en levande 

landsbygd i form av att det gynnar sysselsättningen (Wretling Clarin 2010, s.14; Oskarsson et al. 2009, 

s.97; Björklund et al. 2008, s.14).  Konsumenternas kunskap kring hur livsmedel produceras kan 

fördjupas vid kontakt med en lokal producent. Produktionskedjan blir mer synlig och transparant för 

konsumenten, till exempel kring vilka insatsvaror som ingår i produktionen, och kan göra dem mer 

miljömedvetna kring produktionsprocessen (KRAV 2014, s.2). Dock, bara för att det är närproducerat 

behöver inte insatsvarorna som används i produktionen komma från närområdet eller vara speciellt 

miljövänliga (Wretling Clarin 2010, s.16).    

Det finns de konsumenter som förknippar närproducerat/närodlat med miljövänlig och ekologisk 

produktion. Det är en föreställning som inte stämmer, närproducerat/närodlat är inte samma sak som 

ekologiskt. Ett livsmedel kan ha sitt ursprung från granngården men likväl blivit besprutad flera 

gånger om, och under hela produktionskedja transporterats runt om i värden för paketering för att 

sedans säljas tillbaka till en grossist i närområdet som sedan saluför livsmedlet som närproducerat. 

Livsmedlet behöver ha EUs eller KRAVs märkning på sig för att vara ekologiskt, utan dem finns det 

inga garantier (KRAV 2014, s.2; Wretling Clarin 2010, s.15). 

 

Det finns inga föreskrifter som reglerar hur ett livsmedel bör vara producerat, inte heller vad 

livsmedlet bör uppfylla för krav för att marknadsföras som närproducerat. Det betyder att de 

värderingar som den enskilde konsumenten lägger i begreppet inte alls behöver stämmer överens med 

varför ett livsmedel marknadsförs som närproducerat. Det kan bidra till att konsumenter känner sig 

lurade (Wretling Clarin 2010, s14). 

 

Vissa kvalitéer som till exempel smak och fräschhet är svåra att mäta och blir därför konsumentens 

egna värderingar som får avgöra. Därför blir det svårt att bedöma hur vida närproducerat kontra 

kommersiell produktion, vilken som håller högre kvalitet. Här kan avståndet vara avgörande, vilket då 

ger närproducerade livsmedel en fördel i det avseendet då transport mellan produktion och konsument 

ofta är kortare. Här har det också betydelse hur livsmedlet har hanterats under produktionskedjan, 

speciellt gällande temperaturen. Dålig hantering av temperaturen under livsmedlets väg från jord till 

bord, då spelar inte närheten någon större roll. Därför komplicerar det hur man ska avgöra vilken typ 

av livsmedelsproduktion som håller högre kvalitet. Det blir helt enkelt upp till konsumentens egen 

förmåga och tycke att avgöra vilket livsmedel som har högst kvalité (Wretling Clarin 2010, s.18).   

Lydia Zepeda och Catherine Leviten-Reid (2004, s.1-6) utförde en studie i Wisconsin, USA, för att 

belysa konsumenters attityd till lokala/närproducerade livsmedel. Detta gjordes med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer uppdelat på fyra grupper. Trots lite olika definitioner bland konsumenterna 

kring vad lokal/närproducerad mat är hade alla grupperna generellt en god inställning till 
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närproducerad mat. Två konsumentgrupper handlade främst ekologiska varor medan de andra två 

konsumentgrupperna framför allt handlade konventionella livsmedel. Skillnaden mellan de 

konsumenter som köpte ekologiska livsmedel och de konsumenter som köpte konventionellt 

producerade livsmedel visade sig vara att de som handlade ekologiskt i större utsträckning också 

handlade närproducerat, samt att de ansåg att det var mer skonsamt för resurserna och gynnade den 

lokala produktionen. De andra ansåg att närproducerat mer hade att göra med vilket avstånd med bil 

det var mellan producent och konsument.   

Stephanie Chambers et al. (2007, s.208-213) genomförde en studie i Storbritannien där definitionen av 

närproducerat framför allt benämndes med ord som hög kvalité, fräschare, bättre smak och kortare 

transporter. Vanligt förekommande var att konsumenterana också relaterade närproducerat med 

ekologiskt. Konsumentrena i denna studie ansåg dock inte att det fanns något behov av att köpa 

närproducerade livsmedel i syfte att gynna de lokala producenterna. De menade att bönder redan var 

en välbärgad grupp i det brittiska samhället.  

Så, vad konsumenter förväntar sig och lägger i begreppen närproducerade och närodlade livsmedel, 

både bland svenska konsumenter och konsumenter i andra länder är: 

- Högre kvalitet vad gäller smak och färskhet. 

- Produceras i närområdet.  

- Hållbar och hälsosammare stil. 

- Traditionellt jordbruk. 

- Kortare transporter. 

- Miljö- och klimatvänligare. 

- Bättre djurhållning.  

- Gynnar det lokala närområdet. 

- Förknippar med ekologiskt.  

6.2 Forskning – varför väljer konsumenter livsmedel som de gör?  
Vad är det som avgör vilka livsmedelsval människor gör, och framför allt varför väljer konsumenter 

närproducerat?  Det har Sofie Joosse (2014) tagit reda på i sin avhandling Is it local?A study about the 

social production of local and regional foods and goods. Joosse (2014) använder sig av det engelska 

ordet local food i sin avhandling, vilket jag väljer att översätta till de svenska begreppen närproducerat 

och närodlat.  

Joosse (2014, kap1. s.4) katigoriserat begreppen som: ”… a socially constructed concept, negotiated in 

place depending on actors involved.” . Det är de ömsesidiga förhållandena mellan allmänna idéer 

(normer) och kontexten där konsumenterna befinner sig i som konstruerar konsumenternas val av 

närproducerade/närodlade mat (Joosse 2014, kap1. s.4). I och med detta talar Joosee (2014, kap 1.  s.6) 
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om att Konkurrensverket i Sverige har förbjudit exempelvis myndigheter att upphandla lokal mat och 

bestämma att lokal mat är att föredra på falska eller osäkra grunder. Det kan till exempel vara att det är 

miljövänligt, småskaligt och ekologiskt – vilket inte alltid stämmer för närproducerat. Joosse (2014, 

kap1. s.5) breddar synen/konceptet på vad ”local food” kan vara. Hon menar att det både kan vara 

närproducerad mat som serveras på en fin restaurang, ”containerdykning” (dumster diving) eller att 

man odlar maten hemma själv.   

Vidare hävdar Joosse att det finns fyra olika diskurser inom närproducerat. 1: Primary explanatory 

discours, 2: Looking for tasty food from Sweden, 3: Ethical consumption, 4: Local food for 

sustainability and social life. Den generella bilden av närproducerat som konsumenterna har var 

diskurs 1. Diskurs 1 innebär: lagar maten från grunden där ursprung på livsmedlet är viktigt. Personen 

föredrog att odla själv eller köpa direkt från småskaliga producenter, där det primära syftet var att 

gynna producenter i sin hembygd. Miljö- och klimataspekten var också viktig för val av livsmedel. 

Val av livsmedel berodde svagt på idén om att konsumera för en social hållbarhet eller på en känsla av 

personligt ansvar för att välja rättvisa produkter. Intresse för närproducerat grundades här inte på en 

tro på att det var bättre för hälsan eller hade en bättre smak (Joosse 2014, kap 1, s.15-17).  

Hur kommer det sig då att konsumenter väljer närproducerat och närodlat?  

Respondenterna i Joosses (2014, kap1. s.12) studie fick rita ut på en karta vilket geografiskt område de 

ansåg ”närproducerat” låg inom. Det visade sig att de hade flera olika platser där de valde att inhandla 

sina livsmedel. Det illustrerade vilken tid och energi de ansåg att de hade ”råd” att lägga på dessa 

inköp. Jossee (2014, kap1. s.12) menar då att respondenterna var ”praktiserande geografer” och 

övningen påvisade att ambitionen att handla närproducerade livsmedel krävde en kunskap som var 

fördjupad om det lokala matlandskapet.  

Definitionen av närproducerat baserades inte först och främst på ett specifikt avstånd, utan var mer 

flytande. Deras referensram kring vilket område som de ansåg var närproducerat kunde skilja sig 

mycket åt (Joosse 2014, kap 1, s.18).   

Genom Joosse (2014) intervjuer kommer hon fram till att respondenterna använder sig av några 

utmärkande kvalifikationer vad gäller närproducerat/närodlat. Dessa kvalifikationer var;  

- Typ av produkt, dess tillgänglighet och energianvändning; det vill säga, hur närproducerat ett 

livsmedel är beror på själva produkten. Till exempel kan fisk som kommer längre ifrån anses 

som närproducerad på grund av att produkten är begränsad till vattenområden, medan kött och 

grönsaker behöver ha ett närmare avstånd än fisken för att uppfattas som närproducerade.  

- Den region där man kan hämta den största delen av sin kost, baserad på säsong och klimat. 

Hur du får tag i produkten; köper direkt från producenter, genom släkt och vänner, eller odlar 

själv, köper livsmedlet i grannskapet.” Lokal mat är där du är”.  
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- Känslomässiga band till plats och identitet; vissa respondenter inkluderade platsen där de 

växte upp inom begreppen närproducerat och närodlat (local-food map) (Joosse 2014, kap 1, 

s.18-19).  

- Storleken på det företag som producerar maten; stödja småskalig produktion för att göra 

motstånd mot storskalig produktion.  

- En kortare produktionskedja; minimera transporter för miljöskäl samt för att lättare kunna 

spåra var livsmedlet kommer ifrån och hur det har producerats (Joosse 2014, kap 1, s.20).  

Utifrån ovanstående kategorier/kvalifikationer menar Joosse (2014) att respondenterna sträcker sig 

mellan att definiera närproducerat utefter antingen en rumslig närhet som innebär att man definiera 

efter en fysisk distans mellan producent och konsument; relationell närhet och identitetsskapande som 

innebär att man definierar närproducerat utefter vilka relationer som finns mellan de olika aktörerna 

och vilken relation man som konsument har till platsen, och till sist att närproducerat är kopplat till 

produktionskaraktären såsom småskalighet och kort produktionskedja. Vidare menar hon att hur 

konsumenter värderar närproducerat beror mycket på deras ”everyday lives” (Joosse 2014, kap 1, 

s.20). Därmed konstaterar hon att konsumenter förhandlar fram vad lokal/närproducerad mat är på 

plats, baserat på idéer om hur man lever ett ”bra liv som inkluderar att försörja sin familj, leva 

hälsosamt och bidra till samhällets väv/system” (Joosse 2014, kap 1, s.21). 

Studien fastslår också att vilka livsmedelsval konsumenter gör beror på sociala förhandlingar inom 

familjen, grupper av vänner och inom andra sociala nätverk. Det är en del i människans 

identitetsskapande. En orsak kan vara att man tar efter sina föräldrars eller mor- och farföräldrars 

”matsätt”. Om föräldrarna till exempel plockar mycket svamp och bär eller odlar egna tomater kan det 

bli lättare att ta efter ett sådant typ av mattänk. Människor med härkomst från utlandet dra sig ofta till 

matvaror som påminner dem och sitt ursprungsland och finns det inte i butik är det vanligt att de odlar 

det själva (Joosse 2014, kap 1, s.21- 22). 

Försämring i ekonomin kan också ligga till grund för vilka matval man gör. En sämre ekonomi kan 

bidra till att man blir tvungen att köpa billigare och icke-närproducerade och icke-ekologisk mat, trots 

att man har de värderingarna och värdesätter sådana livsmedel. Det visar på en tydlig koppling till 

identitetsskapandet. Det är en problematik inom den närproducerade livsmedelssektorn att det finns en 

risk att dessa typer av livsmedel blir mer ”tillgängliga” för dem med en bättre socioekonomisk status 

(Joosse 2014, kap 1, s.23).  

Vilka val av livsmedel intervjupersonerna gjorde influerades också av tillgängligheten till exempelvis 

närodlade livsmedel inom deras ”everyday space” och nätverk där de rörde sig i sitt vardagliga liv. 

Ville man ha tillexempel närproducerat kött som inte fanns inom det område där man rörde sig i sitt 

vardagliga mönster kunde man ändå tänka sig att åka utanför den vardagliga zonen (Joosse 2014, kap 

1, s.25).  
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Det Joosse (2014) kommer fram till i sin studie kan antas gå att applicera på konsumenter över hela 

världen, men att kulturella och geografiska förutsättningar såklart påverkar.  

7. Är närproducerat/närodlat bättre än ekologiskt?   
I kommande avsnitt kommer närproducerat/närodlat att behandlas utifrån en miljö- och klimatkontext. 

Det kommer delvis vara utifrån tidigare forskning gällande produktionskedjan för närproducerade, 

konventionella och ekologiskt producerade livsmedel. Kapitlet kommer även innehålla material från 

olika organisationer där de belyser jordbruket och vidare produktionskedjans påverkan på miljön och 

klimatet relaterat till närproducerade och närodlade livsmedel.   

7.1 Produktionskedjan och miljöpåverkan   
Det råder en bristande gemensam definition av vad hållbart jordbruk är (Slätmo et al. 2017, s.8), vilket 

försvårar diskussionen om hur pass miljövänliga närproducerade/närodlade jordbruk är.   

Hur närproducerat och närodlat kan påverka miljön kommer att beskrivas utifrån ett exempel på 

närproducerat bröd. 

En studie av Michal Kulak et al. (2015, s.104-113) har gjorts gällande närproducerat bröd (alternativ 

metod) jämfört med kommersiellt producerat (industriellt) bröd och dess miljöpåverkan i tre 

europeiska länder, Frankrike, Portugal och Italien. Avsikten med studien var att belysa frågan kring 

om det finns fördelar ur miljösynpunkt att producera bröd med mindre insatsvaror och med en 

småskalig lokal produktion. För att kunna göra en utvärdering har man använt sig av metoden 

livscykelanalys (LCA).  Det innebär att man kan beräkna hur stor miljöpåverkan ett 

produktionssystem har och vidare kunna jämföra det med liknande produkter som produceras på annat 

vis. I Kaluaks studie jämförde man framför allt de olika produktionernas påverkan på växthuseffekten, 

övergödning, toxicitet, markanvändning samt några tiotal andra olika miljöpåverkanskategorier.  

Fyra alternativa närproducerade brödproduktionssystem undersöktes. Där framgick att dessa skiljdes 

sig från varandra, bland annat storleksmässigt, och några använde hästar för att bruka jorden, medan 

andra använde handdrivna maskiner och manuellt arbete. Gamla spannmålssorter användes av några 

och produktionerna tenderade att följa de ekologiska principerna, det vill säga de använde sig inte av 

kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Dessa produktionssystems energiåtgång vid 

bakningsprocessen visade sig vara större i jämförelse med den kommersiella produktinen, samt att det 

vid de alternativa produktionerna gick åt mycket mer jordbruksmark än vid de kommersiella systemen. 

Något som ändå var till fördel för alternativsystemen ur energisynpunkt var att de inte behövde några 

butiker. Hur stor klimatpåverkan bröd hade varierade mellan 0,8 och 2,3 kilo koldioxidekvivalenter 

per kilo bröd (både närproducerade och konventionella). Det visade sig att det både inom alternativa 
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(närproducerade) och industriella system fanns brödproduktion som kom under 1 kilo 

koldioxidekvivalenter per kilo bröd (Kulak et al. 2015, s.104-113).  

En gård där man hade en blandad produktion av mjölk, kött, ost och spannmål visade sig ha lägst 

miljöpåverkan per kilo bröd bland de alternativa produktionssystemen. Produktionskedjan vad gäller 

spannmål som blev till mjöl var kort och skedde på gården med vidare försäljning på en gårdsbutik.  

Sammantaget konstatera Kulak et. al (2015, s.111-112) att de brödproduktionssystem som var 

alternativa hade högre miljöpåverkan än industriell produktion, sett genom 

miljöpåverkanskategorierna. Trots miljöfördelar i egenskap av färre insatser såsom gödsel och inga 

bekämpningsmedel i den alternativa produktionen, blir de negativa effekterna av längre skördar och 

där med risk för större bensinförbrukning och större markanvändning mer påtagliga faktorer som 

bidrar till en större miljöpåverkan per producerat bröd. I och med de alternativa produktionssystemens 

variation blir det av stor vikt att inte enbart jämföra alternativa produktionssystem med konventionella, 

utan att titta på varje enskilt produktionssystem i detalj. Men ett alternativ produktionssystem visade 

ändå att det går att minska insatsvaror och samtidigt ha en mindre miljöpåverkan per kilo bröd. Hur 

pass miljövänligt en livsmedelsproduktion är beror också på konsumenternas transportmönster. Gör 

konsumenteran många resor för inhandling blir vinsten med de korta transporter som närproduktion 

bidrar med till ingen nytta.  

Kontentan är; att småskalig, hantverksmässig närproduktion inte behöver vara en miljöfördel.   

Annan forskning som visar där närproducerat kan vara till fördel är en studie där man jämförde 

mängden utsläpp av växthusgaser vid produktion av ekologisk sallad odlad i växthus i Michigan, 

USA, jämfört med industriellt producerad sallad från Kalifornien, USA, konsumerat i Michigan. 

Studien resulterar i att forskarna kunde dra slutsatsen, efter att ha inkluderat energiförbrukningen 

under hela produktionsprocessen, att den ekologiska produktionen av sallad i Michigan hade 4 gånger 

lägre växthusgasutsläpp än den konventionella produktionen i Kalifornien. Det som var avgörande i 

detta fall var den ekologiska odlingstekniken och att det var närproducerat (Plawecki et al., 2013, 

s.310-318). 

Ytterligare forskning visar hur närproducerat kombinerat med ekologisk odling kan minska 

miljöpåverkan, som vissa konventionella jordbruk kan ge. Ekologiskt jordbruk kan också vara 

potentiell jordbruksform för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. Med en sådan produktion 

finns möjligheten att producera tillräckligt med mat för hela den nuvarande jordens befolkning, 

möjligtvis till en större befolkning än så. Dock är det dyrt med certifieringen av ekologiska livsmedel 

vilket medför det svårare för de fattigare bönderna i sydligare länder att slå sig in på denna nischade 

marknad. Därmed främjar certifieringen det större företagen på den internationella marknaden, 
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samtidigt som det underlättar deras kontroller av leverantörer (Badgley 2006, ref i Coelho et. al., 2018, 

s88).   

Stora delar av den svenska befolkningen är idag medvetna om att beroende på vilka livsmedel de 

väljer att konsumera kan de påverka utbudet av livsmedel och mängden av växthusgaser som släpps 

ut, och att det då i sin tur har en betydande roll för miljö och klimat. Livsmedelsproduktionen står för 

en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige (Wretling Clarin 2010, s.13-14). Att handla 

enbart närproducerat garanterar dock inte en ekologisk hållbarhet. Det finns inget som säger att inte 

närproducerade/närodlade livsmedel också kan odlas med bekämpningsmedel och stor energiåtgång, 

vilket i sin tur betyder att närproducerade jordbruk och ”vanliga” jordbruk kan ha samma 

miljöpåverkan (Coelho et. al., 2018, s.87).  Det hänger ihop med svårigheten i att definiera begreppen. 

Många konsumenter väljer närproducerat på grund av att det är kortare trasporter och därmed går i 

tron om att det är ett miljö- och klimatsmatare val (Wretling Clarin 2010, s.15). Dock är det själva 

odlingen som ofta påverkar miljön mer än transporten (Coelho et. al., 2018, s. 87; Wretling Clarin 

2010, s.15; Konsumentverket 2017). Högeffektiva godstransporter internationellet och även nationellt 

har bidragit till att dess miljöpåverkan inte är så stor. Hur pass effektiv jordbruksproduktionen är 

påverkar också hur pass klimatsmart livsmedlet är (Wretling Clarin 2010, s.15). Forskning har gjorts 

där man jämfört tomater producerade i Spanien med tomater producerade i Sverige som sedan 

konsumerats i Sverige. Där har man sett att trots längre transportsträcka från Spanien har det en lägre 

miljöpåvekan på grund av den energisnåla produktionen. I Sverige vid den lokal produktion behöver 

tomater oftast odlas i växthus (om man ska kunna få en större skörd), vilket kräver stora tillförda 

energimängder. Därför kan ett importerat livsmedel vara ett bättre alternativ än ett närproducerat 

livsmedel. Men självklart spelar det också roll på vilket sätt det transporteras, om det har skett med 

lastbil, båt, tåg eller flyg (Karlsson-Kanyama 1998, s.277-293; Wretling Clarin 2010, s.15).  

Man måste ta i beaktande att det är mycket mer är bara transporterna som kan påverka miljön, man 

måste helt enkelt ta hänsyn till hela produktionskedjan och de utsläpp av växthusgaser som sker längs 

vägen. Det är summan av det som visar de totala utsläppen av växthusgaser för en produkt som 

konsumeras (Coelho et. al., 2018, s.87; Wretling Clarin 2010, s.15). 

Att välja närproducerade livsmedel hjälper dock till att främja ett mer hållbart jordbruk. Bland annat 

genom att bidra till ett öppnare kulturlandskap tack vare betande djur. Det öppna landskapet bidrar 

även till en miljö som gynnar den biologiska mångfalden (Wretling Clarin 2010, s.16; KRAV 2014, 

s.2).  
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8. Analys 
I detta kapitel kommer de tidigare kapitlena att analyseras och diskuteras för att bilda en uppfattning 

kring närproducerat och närodlat som begrepp, konsumenternas relation till begreppen samt relationen 

till miljö och klimat.  

Den otydliga definitionen av vad närproducerat och närodlat är gör det svårare för konsumenterna när 

de ska göra sina val i butiken. Det innebär att producenter eller dagligvaruhandlare har möjlighet att 

sätta sina egna definitioner, som kanske inte alltid stämmer överens med konsumenternas 

förväntningar. Detta gör att konsumenterna kan känna sig lurade. Företag kan till exempel säga att ett 

livsmedel är närproducerat fast det bara har odlats i närheten, men har förädlats och packats någon 

annanstans långt bort innan det transporteras tillbaka. På samma sätt kan till exempel det som kallas 

”närproducerat” innehålla råvaror långväga ifrån det lokala samhället, men ha tillverkats i närheten.  

Både konsument och producent/ dagligvaruhandlare förknippa närproducerat/närodlat med en närhet 

mellan konsument och producent, men efter att studerat dokument får jag den uppfattningen att 

konsumenter ofta inkluderar flera värden i begreppen än producent och dagligvaruhandlare. Stämmer 

det skulle en orsak kunna vara att exempelvis producenter vill kunna på ett så enkelt sätt som möjligt, 

utan att produktionskedjan ska innehålla för många olika moment för att uppfylla 

närproducerat/närodlat, kunna använda sig av begreppen i sin marknadsföring av livsmedel, för att det 

vet att det är något som lockar konsumenter.  

Det finns föreställningar bland konsumenter om vad närproducerat är som inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. Verkligheten är dock väldigt komplicerad, och det finns många faktorer att ta i 

beaktande. När det kommer till miljöpåverkan går det inte att säga att närproducerat alltid är bättre 

eller sämre än icke-närproducerade livsmedel, utan om ett visst livsmedel har en liten miljöpåverkan 

beror på en rad olika faktorer, som till exempel energiåtgång och odlingsform. Det går dock att säga 

att närproducerat kan ha en positiv påverkan på det lokala samhället, då det skapar arbetstillfällen och 

en levande landsbygd. Närproduktion/närodlat kan också bidra till ett öppnare kulturlandskap som i 

sin tur gynnar den biologiska mångfalden. Det vill säga har det en positiv inverkan på den sociala och 

ekonomiska hållbarheten, men även den ekologiska ur vissa aspekter. Men att öppnare landskap bidrar 

väl alla jordbruk till? Jo men möjligtvis att alla kanske inte bidrar till att gynna en biologisk mångfald 

på grund av olika bekämpningsmedel under produktionskedjan och för hård användning av markenen. 

En sak som försvårar ytterligare är att det finns olika definitioner av vad närproducerat innebär i andra 

länder och olika attityder till vad som är viktigast med närproducerat. Inte ens i vårt grannland 

Danmark är konsumenternas attityd till närproducerat och närodlat likadan som bland svenska 

konsumenter. Med tanke på att Sverige är en del av EU, där mycket av besluten kring regleringar 

kring och märkningar av livsmedel fattas, försvårar detta ytterligare processen med att ta fram en 
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definition för närproducerat som tillfredsställer alla. Det kanske är EU som måste besluta om en 

definition.   

Regeringen konstaterar att de flesta oavsett var man bor har en koppling till landsbygden. Det kan 

ligga till grund till varför konsumenter värnar om och föredrar att välja närproducerade och närodlade 

livsmedel före exempelvis ekologiskt. Det styrker till viss del Joosses studieresultat, att konsumenter 

kan bygga sina val av livsmedel på känslomässiga och relationella koppling till en plats. Men att 

forskning visar på att det är bättre att välja ekologiskt producerade livsmedel i stället för 

närproducerade och närodlade (om man måste välja mellan dem) ur ett miljöperspektiv säger emot den 

trenden som finns bland konsumenter att föredra närproducerat/närodlat. Det visar på att konsumenter 

agerar känslomässigt i stället för kunskapsmässigt. Konsumenter tycks också agera känslostyrt vad 

gäller vissa miljömässiga aspekter och till exempel välja närproducerat på grund av det är kortare 

transporter när det egentligen är hur själva produktionen går till som kan ha störst påverkan på miljö 

och klimat och inte hur korta eller långa transporterna är. Det kan bero på bristande kunskap, att 

konsumenten faktiskt inte har den kunskapen och där med konsumerar på bästa sätt utifrån sitt 

kunskapsläge. Men är det konsumentens ansvar att ta reda på sådan information eller bör man på en 

högre nivå ha det ansvaret?   

Konsumenter kopplar ofta ihop närproducerat med ekologiskt. Man tror att närproducerat är 

ekologiskt, eller i vissa fall bättre än ekologiskt. Denna hopkoppling behöver inte stämma. Vad som är 

”ekologiskt” är desto tydligare definierat med regleringar för att göra så liten påverkan på miljön som 

möjligt, och märkningar för att underlätta för konsumenterna. Denna märkning kostar dock en del 

vilket gör att alla bönder som bedriver ekologiskt jordbruk kanske inte har råd med den. Varför tror då 

konsumenter att närproducerat är bättre för miljön, och i vissa fall bättre än ekologiska livsmedel? Kan 

det bero på att man har större tilltro till den egna orten eller området? Det kan ha att göra med att 

konsumenten upplever att det som kallas närproducerat har en större transparens, man kan själv se var 

livsmedlet odlas eller produceras och där med känner konsumenten sig mer trygg. De kortare 

transporterna kan också ha en inverkan, vilket också gör att de positiva miljöeffekterna man anser sig 

bidra till genom att köpa närproducerat blir mer tydliga för konsumenten själv (saker som ”en levande 

landsbygd” etc. kan ofta kopplas ihop med att det är positivt för miljön). Men kan konsumenten vara 

säker på hur produktionskedjan har sett ut bara för att det är närproducerat eller närodlat? Enligt 

tidigare forskning och material från organisationer och myndigheter framgår det att nej det går inte. 

Det kan illustreras och analyseras med hjälp av nedanstående tabell.  
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Eko & nära Eko & import. 

Konven. & nära Konven. & import. 

Tabell 3. Eko = Ekologiskt jordbruk; Nära = Närproducerat/närodlat; Import. = Importerade livsmedel; Konven. = 
Konventionellt producerat. 

Tabell 3 visar fyra fält där ekologiskt och närproducerat/närodlat ses som det bästa alternativet utifrån 

ett miljö- och klimatperspektiv. Ekologiskt och importerat kommer härnäst, konventionellt och 

närproducerat/närodlat på en tredje plats och det sämsta alternativet för miljön ses konventionellt och 

importerat som.  Dock visar viss forskning att konventionell, storskalig produktion kan ha en mindre 

miljöpåverkan ur den synpunkten att det kan vara mer energieffektivt än småskaliga, trots att det också 

är importerade livsmedel. Är importerade livsmedel bättre än svenskodlade då? Nja, svaret är 

tvetydigt. Ekologisk och närproducerat/närodlat i kombinaton har den fördelen att ekologiskt har en 

sträng reglering för att ha minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som det produceras i närområdet 

och därmed även får kortare transporter. Men ett ekologiskt, importerat livsmedel, för att återkopplat 

till exemplet med tomaterna, kan vara ett miljö- och klimatsmartare val än ett närproducerat/närodlat 

livsmedel (beroende på vilket sorts livsmedel det är) och att det närproducerat/närodlat kan ske 

konventionellt.  Så det beror lite på vilka faktorer man tittar på vilken miljö- och klimatpåverkan ett 

livsmedel har.  

Darby et al. (2008, s.1) som hävdar att det bör finnas ett bestämt avstånd vad gäller närproducerat och 

närodlat för att inte företag ska kunna lura konsumenter med felaktig marknadsföring i den växande 

efterfrågan på närproducerat och närodlat är en intressant aspekt att diskutera. Vem ska avgöra vilket 

avstånd som ska gälla när det finns så olika referensramar till vad ”nära” är?  Är det ett avstånd 

kombinerat med en märkning som ska till för att säkerhetsställa att ett livsmedel är 

närproducerat/närodlat? En ny märkning kan underlätta för konsumenten att veta vad som är 

närproducerat/närodlat, men då måste det finnas en uttalad definition, det vill säga krav på vad 

livsmedlet måste inkludera. Annars blir det fortfarande upp till konsumenternas egna definitioner som 

styr, vilket kanske inte stämmer överrens med producentens definition. Wretling Clarin menar dock att 

man i stället för en ny märkning för närproducerat/närodlat ska satsa på de märkningar som redan 

finns så att det inkluderas i någon av dem. Fördelen med det kan vara att konsumenten inte behöver 

lära sig en ny märkning samtidigt kan det negativa vara att kunskapen om vilken ”gammal” märkning 

som inkluderar närproducerat/närodlat inte uppmärksammas. Skulle detta alternativ verkställa bör 

någon form av information kring det förmedlas av ansvarig myndighet/organisation för att inte 

konsumenten ska gå miste om den kunskapen. Eller skulle man till exempel helt enkelt tydligt kunna 
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märka ut med i vilken ort livsmedlen är odlade/producerade så får konsumenten själv avgöra hur långt 

det är ifrån var hen bor, det vill säga en så kallad ursprungsmärkning som är mer lokal (istället för 

Sverige skriver man till exempel Gotland)? 

En fråga som är relevant att ställa är; Bör det tas fram en definition av närproducerat i Sverige? 

Fördelar med att göra det kan vara att det underlättar för alla inblandade aktörer, att veta vad 

livsmedlet måste uppfylla för att få kallas närproducerat och närodlat. Konsumenten riskerar inte att 

bli lurad/uppleva sig lurad, utan har möjlighet att ha en tydligare blid av vad det innebär. Nackdelar 

med att göra det kan i stället vara att det finns massor av olika skäl till att handla närproducerat, vilket 

gör att det är svårt att hitta en definition som tillfredsställer alla. Dessutom ser Sverige väldigt olika ut 

i olika delar av landet, och vilka avstånd som upplevs som ”i närheten” är väldigt olika i till exempel 

Norrland och i Stockholm. Om det skulle tas fram en märkning, bör den i så fall ta hänsyn både till var 

livsmedlet är odlat och till var det är producerat (förädlat och packat)? Det blir ännu svårare för 

livsmedel som är sammansatta och innehåller flera olika ingredienser, varav vissa inte ens odlas i 

Sverige/i närheten. Men om man nu vill främja närproducerat i Sverige innebär det kanske att vi måste 

äta mer säsongsbetonat då den svenska odlingssäsongen är relativt kort på grund av vårt klimat jämfört 

med andra europeiska länder (kopplat till exempelvis tomatodling). Är konsumenter villiga att göra 

det? Förhoppningsvis i och med att det faktiskt är en ökande trend bland konsumenter att välja 

närproducerat och närodlat och att konsumenter därmed värdesätter det.   

9. Slutsats 
För att skapa mig en uppfattning kring närproducerat och närodlat, hur dessa begrepp definieras och 

vilken relation begreppen har till en ekologisk hållbarhet, ställdes tre frågor:  

 

• Hur ser definitionerna ut gällande närproducerat/närodlat och hur skiljer de sig åt? Hur skiljer 

sig synsätten åt bland konsumenter i andra länder jämfört med svenska konsumenter? 

• Vilka är anledningarna till att konsumenter väljer närproducerat?  

• Är närproducerade/närodlade livsmedel ett bättre val ur miljösynpunkt än ekologiska 

livsmedel?  

Att hitta en entydig definition av begreppen närproducerat och närodlat har varit svårt då det råder en 

begreppsförvirring. Därför skiljer sig definitionen åt mellan konsumenter, producenter, 

organisationer/myndigheter och olika länder. Många av de organisationer som är med i uppsatsen 

väljer att inte definiera begreppen. De som ändå valt att definiera gör det främst efter ett geografiskt 

avstånd mellan producent och konsument. Dock varierar avståndet med vad organisationerna anser 

vara nära. Några andra generella faktorer som gick att utläsa hur begreppen definierades utifrån var 

hur långt eller kort produktionsledet är samt att man utgår från gränser/delstater/region/provins.  
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Orsaker till att konsumenter väljer närproducerat/närodlat variera dem i mellan. En del väljer 

närproducerat/närodlat utifrån en rumslig närhet, det vill säga man väljer efter ett geografiskt avstånd. 

Andra väljer efter en relationell närhet, det vill säga att man utgår från vilken relation man som 

konsument har till plats och aktörer, eller så kan konsumentens val baseras utefter 

produktionskaraktär, som till exempel småskalighet. Varför konsumenter väljer närproducerat/närodlat 

hänger även ihop med hur de väljer att definiera begreppen. Konsumenter likt organisationerna har 

olika uppfattningar vad gäller definition, men brukar framför allt vara:  

- Högre kvalitet vad gäller smak och färskhet. 

- Produceras i närområdet.  

- Hållbar och hälsosammare stil. 

- Traditionellt jordbruk. 

- Kortare transporter. 

- Miljö- och klimatvänligare. 

- Bättre djurhållning.  

- Gynnar det lokala närområdet. 

- Förknippar med ekologiskt.  

Definitionen av närproducerat och närodlat mellan Sverige och andra länder är främst baserat på ett 

avstånd men skiljer sig åt, mellan <644km i USA jämfört med 48 km i Storbritannien. Definitionen av 

begreppen av svenska konsumenter och konsumenter i andra länder skiljer sig inte markant åt, men 

intresset för närproducerat/närodlat ser lite olika ut i andra länder.  Till exempel i grannlandet 

Danmark är intresset för närproducerat/närodlats inte så stort bland konsumenter, medan det i USA 

och Frankrike fått en större slagkraft. Kultur och geografiska förutsättningar kan vara faktorer som 

påverkar.   

Närproducerat och närodlat behöver inte innebära minskad miljöpåverkan då det inte finns någon 

reglering för hur ett närproducerat/närodlat jordbruk ska utföras. Det kan bidra till minskade 

transporter men odlingen, det vill säga hur livsmedlet produceras är det som har störst påverkan på 

miljön. Därför är ekologisk att föredra då det finns en tydlig reglering hur ett sådant jordbruk ska 

utföras (med så liten påverkan på miljön som möjligt), samt att det finns märkning för ekologiska 

livsmedel som gör det lättare för konsumenten att veta vad det köper.  Närproducerat kan dock vara 

bra ur den synpunkten att det gynnar den lokala ekonomin, och bidrar till en biologisk mångfald tack 

vara att det håller landskapet öppet. En kombination av ekologiskt och närproducerat/närodlat verkar 

till synes vara det mest miljösmarta alternativet. Det visar sig dock att konsumenter agerar 

känslobaserat i stället för faktabaserat, i det faktum att fler tycks föredra närproducerat framför 

ekologiskt.   
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10. Fortsatt forskning  
För vidare forskning skulle det vara intressant att gå djupare på närproducerat och närodlat och titta på 

ett eller flera produktionsled, till exempel djurfoder och hur det produceras inom en 

livsmedelsproduktion som anser sig vara närproducerat, samt hur djurhållningen ser ut inom 

närproducerade kött/kyckling/fisk-produktion. Fortsatt forskning kopplat till begreppen skulle även 

kunna vara stadsodling, som ett sätt att angripa närproduktion och närodlat i förhållande till en hållbar 

utveckling och urbanare livsstil.   
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