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Sammanfattning 

Idag finns det ett stort intresse att få veta ursprunget på den mat som konsumeras. Vetskapen 

av att en produkt är lokalproducerad förmedlar enligt tidigare forskning ett unikt budskap. 

Genom den vetskapen får konsumenten en platsbunden relation till produkten och det skapas 

ett mervärde. Många livsmedelsföretag söker ständigt efter nya möjligheter att utvecklas och 

samtidigt minska företagets kostnader. Det finns sedan tidigare vetenskapliga bevis på att 

företag inom samma intresseområde skapar en gemensam förbättring genom att samverka 

med varandra. Företagen har idag möjlighet, att med ett miljömässigt tillvägagångssätt, 

utvecklas tillsammans då de gemensamt kan styrka och gynna utvecklingen av ett 

miljömedvetet näringsliv. Företagen har därmed förmågan och möjligheten att effektivisera 

och förbättra sin ekonomi genom att samverka.  

 

Syftet med denna studie är att genom ett måltidsekologiskt perspektiv undersöka företags 

behov av ett mat- och dryckeskluster i Örebro län. Metoden som användes i studien var en 

kvalitativ intervjumetod som utfördes på fyra företag inom livsmedelsbranschen. De fyra 

företagen är överens om att samarbete är en viktig del och att det finns ett behov av att stärka 

samarbetet. Slutsatsen handlar om att förmedla information, öka försäljningskanaler och 

skapa mer erfarenhetsutbyte mellan företagen. Ett mat- och dryckeskluster skulle kunna 

hjälpa företag att samverka inom livsmedelsbranschen, samt att de då har möjlighet att bli 

mer miljöinriktade. Kommunikation anses också viktigt för att företag ska kunna samverka 

och ekonomi är en betydelsefull faktor som påverkar företags potential att samverka i mat- 

och dryckesklustret i Örebro län. 

 

Nyckelord: Lokalproducerad, livsmedelsföretag, måltidsekologiskt perspektiv, Örebro län 
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Förord  

Vi vill tacka alla människor som hjälpt och stöttat oss genom denna intressanta skrivprocess. 

Vi vill börja med att tacka Claes Nelander för inspiration och denna unika möjlighet att få ta 

del av detta intressanta uppsatsämne, samt stöd och hjälp genom arbetet. Vi vill också tacka 

Inger M Jonsson för en mycket utvecklande handledning som gjort oss vassare som 

skribenter och kommit med mycket bra idéer. Även ett stort tack vill vi rikta till de företag 

som vi fick tillfälle att intervjua. Det var mycket givande! Till sist vill vi också tacka de 

studenter i seminariegrupperna för feedback och kommentarer som gjort vår uppsats lite 

bättre. Tack så mycket allihop. Vi har fått massor med kunskap!  
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1. Introduktion 

Intresset för mat och livsmedel har ökat kraftigt det senaste decenniet och är idag mycket 

mer än bara ett näringsintag för överlevnad (Nichol, 2003). Maten används för att visa sin 

sociala status såsom kulturella tillhörigheter (ibid.). Användandet av lokalproducerad mat 

har speciellt visat sin framfot världen över (Ghosh, 2014). Produkter med lokalt ursprung 

eller regionala matprodukter, av hantverksmässiga tekniker, letar sig in allt mer i 

restaurangköken där de tillför något utöver det vanliga (Arla, 2015). I takt med att det 

nordiska köket intar restaurangerna har även de lokala råvarorna i sig fått allt större fokus 

där kvaliteten och smaken är beroende av säsong men även av produktion, hantering och 

förädling (ibid.). Populariteten av lokal mat är synlig i både dagstidningar, böcker, TV-

program samt inom forskning (Ghosh, 2014.). De svenska producenterna har i sin tur tagit 

ett stort kliv gällande miljötänket och djurskyddet som präglar den lokala marknaden 

(Regeringskansliet, 2010). 

 

För att förmedla kunskap inom olika verksamheter kan företagskluster, som idag 

förekommer över hela världen, tänkas vara en möjlighet för företags utveckling (Miller och 

Taylor, 2010). Ett kluster är ett nätverk av företag som är geografiskt belägna inom ett 

särskilt område och länkade med varandra genom både samarbete och konkurrens (Bureš, 

Jašíková, Kolerová, Marešová, Otcenášková och Zubr, u.å.). Ett exempel är klustret i Maine, 

USA, som tillsammans med andra företag stödjer den gemensamma branschen med 

produktion, distribution och försäljning av lokalproducerade råvaror (Miller och Taylor, 

2010). I Sverige har det etablerats ett antal livsmedelskluster varav Livsmedelsakademin är 

en av dem (Länsstyrelsen Örebro län, 2013). De finns i Skåne och arbetar med att utveckla 

den svenska livsmedelsnäringen (Livsmedelsakademin, u.å.a). 

 

Örebro län har idag stora förutsättningar för en så kallad klusteretablering då intresset har 

visat sig vara stort från företag runt om i länet (AgroÖst, 2014). Genom att skapa ett mat- 

och dryckeskluster bildas en mötesplats för lokala företag inom länet. Målgruppen för 

klustret är producenter, distributörer, grossister, restauranger samt den offentliga sektorn 

(AgroÖst, 2014). Mötesplatsen kan tänkas bidra med att viktiga frågor behandlas och 

problem löses för att försöka skapa en hållbar lokal utveckling. 
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Denna studie ämnar att tillföra kunskap om vad som krävs och vilka faktorer som påverkar 

företag att samverka i ett mat- och dryckeskluster.  

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap  

Genom ett utvecklande intresse för lokalproducerad mat menar Ghosh (2014) att den lokala 

livsmedelsproduktionen kan förbättra sin hållbarhetprestanda. Det kan vara genom en hög 

livsmedelssäkerhet, delaktighet och medvetenhet i samhället, ökad tillgång till färsk mat 

samt byggandet av en stark lokal ekonomi. Att sträva mot en hållbar utveckling blir allt 

viktigare och är något det diskuteras mycket om i dagens samhälle. Det finns idag ett 

program på Örebro universitet med inriktning Måltidsekologi inom akademierna för 

naturvetenskap och måltidskunskap (Örebro Universitet, 2015a). Programmet är en 

mångvetenskaplig utbildning som ger en bred och djup kompetens om mat och miljö inom 

de branscher som har en anknytning till måltider och livsmedel (ibid.).  

 

Aiking och de Boer (2004) skriver att hållbar utveckling avser en långsiktig balans mellan 

sociala, ekologiska och ekonomiska processer på en nivå som är acceptabel för samhället. 

Samma forskare menar också att förmågan att förse sig med livsmedel är en mänsklig 

aktivitet och som även är människans största miljöpåverkan.  

 

Inom ämnet Måltidskunskap finns det tre forskningsdiscipliner som kretsar kring måltiden 

(Örebro universitet, 2015b). Disciplinerna innefattar: Måltiden i samhällsrummet, Måltid 

som upplevelse och estetisk gestaltning samt Hälsosam, säker och hållbar måltid (ibid.). 

Inom Måltidsekologprogrammet, som tidigare beskrivits, berörs främst disciplinerna 

“hälsosam, säker och hållbar måltid” men även “måltiden i samhällsrummet” (ibid.). 

 

För att vidarekoppla uppsatsens ämne till Måltidskunskap och värdskap kan 

forskningsperspektivet “hälsosam, säker och hållbar måltid” användas för att syfta till att en 

hållbar måltid är en måltid som är miljömedveten och inte äventyrar klimatpåverkan i hög 

grad. Även disciplinen “måltiden i samhällsrummet” kan kopplas till uppsatsämnet då ett 

mat- och dryckeskluster kan ses som en mötesplats, där mat och måltid står i fokus och som 

därmed kan ses som måltiden. Då olika företag samtalar på mötesplatsen kring detta område 

kan mötesplatsen i klustret associeras till att vara samhällsrummet. 
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Ämnet Måltidskunskap och värdskap är tvärvetenskapligt där det finns möjlighet att ur flera 

olika synvinklar studera mat och måltider (Gustavsson, 2004). Genom att se både 

naturvetenskapliga så som samhällsvetenskapliga aspekter skapas ett helhetstänk inom 

ämnesområdet (ibid.). Genom ett synsätt som både tar fasta på det samhällsvetenskapliga 

och det naturvetenskapliga utformas ett så kallat måltidsekologiskt perspektiv som denna 

uppsats använder sig utav. För att försöka tillämpa ett måltidsekologiskt perspektiv studerar 

uppsatsförfattarna de faktorer som styr utvecklingen av ett mat- och dryckeskluster. Det 

analyseras även om det kan medföra några miljöfördelar i och med att företag samverkar 

med varandra. Ett mat- och dryckeskluster skulle genom ett måltidsekologiskt perspektiv 

kunna visa på att företag som arbetar med lokalproducerad mat har förmågan att hjälpa till 

att bidra till en mer hållbar utveckling. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Här nedan beskrivs det om företagen i livsmedelskedjan, om olika definitioner inom 

livsmedelssektorn, hållbar utveckling och måltidsekologi, samverkan och nätverk, kluster 

och dess betydelse samt om livsmedelskluster i Sverige. Det beskrivs även om det är 

användbart för konsumenten, producenten, grossisten med flera att samverka samt om några 

etablerade matnätverk och initiativ inom livsmedelssektorn i Örebro län.  

 

3.1. Livsmedelskedjan  

Efterfrågan av information om innehåll och produktens ursprung har vuxit allt mer 

(Bantham och Oldham, 2003). Att veta en produkts väg från jorden till bordet ökar dessutom 

mervärdet och ger en känsla av genuinitet (ibid.). För att beskriva ett livsmedels väg från 

produktion till konsument användes ordet livsmedelskedja, där själva kedjan är en metafor 

för att beskriva hur olika företag är kopplade till varandra (Aghazadeh, 2004). Företag som 

ingår i en livsmedelskedja samarbetar för att på ett effektivt och ekonomiskt sätt förmedla en 

speciell produkt (ibid.).  

 

Många företag söker ständigt efter nya möjligheter att minska kostnader och öka 

effektiviteten i företaget (Bosona och Gebresenbet, 2011). Det visar sig att just relationer 

mellan företag i en livsmedelskedja är källan till lönsamhet (ibid.). Genom att erhålla goda 

relationer och samarbete medför det möjligheten att leverera rätt sorts produkt, i rätt mängd, 
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till rätt plats och på en bestämd tidpunkt (Aghazadeh, 2004). Enligt Bosona och Gebresenbet 

(2011) är det ofta svårt för många småproducenter att leverera till större grossister och 

återförsäljare. Det kan bero på korta växtsäsonger som medför att de inte kan leverera 

samma produkt året om (ibid.). Företagen kan ha för små produktionsvolymer för att 

tillgodose efterfrågan och som i annat fall kan skapa för stora logistikkostnader (Bosona och 

Gebresenbet, 2011).  

 

Logistik är en term som används för att benämna funktionen att transportera produkter 

mellan källa och destination (Aghazadeh, 2004). Det har på senare år blivit tydligt att 

logistiken mellan producenter, distributörer och återförsäljare behöver förändras och 

samarbeten förstärkas (ibid.). Bosona och Gebresenbet (2011) menar på att det både krävs 

förändringar inom logistiken och att marknaden börjar efterfråga mer lokalproducerat. För 

att förbättra en logistikkedja bör det enligt Aghazadeh (2004) ske förändringar inom företag 

med bättre utbildning, informationssystem och upphandlingar samt effektivare transporter 

som bidrar till en bättre distribution och lagring. 

 

3.2. Lokalproducerat, närproducerat, regionalt och ekologiskt 

Att benämna en produkt som lokalproducerad förmedlar ofta ett speciellt budskap till 

konsumenten (Jones, Comfort och Hillier, 2004). För många står detta ord för en produkt 

som är småskalig och producerad inom landet samt nära konsumenten (ibid.). Även andra 

aspekter så som miljövänligt, djurvänligt och hälsosamt vägs ofta in (ibid.). Den vanligaste 

och mest kända beskrivningen av lokala produkter är att den är producerad, förädlad och 

konsumerad inom samma område (Jones et al., 2004). För att benämna något som 

lokalproducerat menar Jones et al. (2004) att det är det geografiska avståndet mellan 

producent och konsument som räknas. Det tillåtna avståndet varierar från antal mil till att det 

gäller inom landets gränser (ibid.). Enligt National Association of farmers market är 

avståndet föreslaget från 4,8 mil upp till 8,0 mil (Jones et al., 2004) medan svenska bondens 

marknad har satt gränsen till 25 mil (Björklund et al., 2008). 

 

En lokalproducerad produkt kan även benämnas som Närproducerad enligt Sveriges 

konsumenter (u.å.) men har enligt Jordbruksverket (2010) inte blivit vedertagen som 

definition. I likhet med lokalproducerad ska även den närproducerade produkten vara 

producerad och finnas tillgänglig nära konsumenten (Jordbruksverket, 2010). Det verkar 

dock som att det är ett svenskt begrepp som har myntats inom livsmedelsindustrin, då det i 
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andra länder diskuterats mer om lokalproducerad och regional mat, än just närproducerad 

(Jordbruksverket, 2010).  

 

Regional mat är frekvent omtalat och är en unik produkt som har ett särskilt ursprung men 

som är oberoende av försäljningsstället till skillnad mot en lokal produkt som både odlas, 

förädlas och konsumeras i samma närområde (Jordbruksverket, 2010). Jordbruksverket 

(2010) ger exempel på regionala maträtter som har en kulinarisk koppling. Öländska 

kroppkakor, Skånsk spettekaka och Västerbottenost har alla tillagningsmetoder, smaker eller 

traditioner som fått en koppling till den specifika regionen (ibid.). De regionala produkterna 

kan enligt Jones et al. (2004) produceras inom landet för att sedan säljas både nationellt och 

internationellt men med samma regionala stämpel (Edwards-Jones, Mila´ i Canals, 

Hounsome, Truninger, Koerber, Hounsome, och Jones, 2008).  

 

Det som skiljer lokalproducerad mot ekologisk är att ett ekologiskt jordbruk inte får använda 

sig av kemiska bekämpningsmedel för att hantera skadedjur, samt heller inte 

industriproducerat mineralgödsel (Jordbruksverket, 2014). Bekämpningsmedlen påverkar i 

sin tur den biologiska mångfalden och den naturliga floran som finns i landskapet, medan en 

för hög användning av konstgödsel bidrar till föroreningar av yt- och grundvatten genom 

kväveläckage (Edwards-Jones et al., 2008). Djuren ska också ha möjlighet att leva så 

naturligt som möjligt samt ha tillgång till utevistelse året runt (ibid.). Enligt Jordbruksverket 

(2014) ska jordbruket även arbeta för att ta hänsyn till jordens resurser på ett så hållbart sätt 

som möjligt så att näringsämnena cirkulerar inom jordbruket. 

 

3.3. Hållbar utveckling och måltidsekologi 

Brundtlandskommissionen förklarar ordet hållbarhet genom definitionen: ”En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, 2012). Definitionen 

innefattar ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet (ibid.). I ett hållbart samhälle 

integrerar de tre och således får inte den ekonomiska tillväxten och sociala utvecklingen ske 

så att de överskrider miljön och naturresursernas gränser, menar FN-förbundet (2012). 

Samma sak menar även Aiking och de Boer (2004). FN-förbundet (2012) anser också att en 

tillväxt måste ske och utveckling tillträda på villkor som är toleranta för miljön. 

För att kunna medföra en hållbar utveckling måste måltiden och ekologi kopplas samman 

(Björklund, Holmgren och Johansson, 2008).  
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Björklund et al. (2008) menar på att en mer hållbar utveckling behöver utvecklas, när de 

beskriver att Dr Martin Luther King Jr i sin predikan “A Christmas Sermon on Peace” på 

julaftonen 1967 säger: “innan du har ätit färdigt din frukost på morgonen har du varit 

beroende av mer än halva världen”. Enligt Björklund et al. (2008) syftade han på att 

människan blir delaktig i en händelserik kedja så fort den äter sin frukost. Så länge som 

handel bedrivs mellan länder påverkar det inte bara våra konsumtionsmönster, vår natur och 

den egna hälsan utan även andra människor och miljöer i andra länder (Björklund et al., 

2008). Sverige är ett av de länder i världen som importerar mer än vad det exporterar och 

idag är en tredjedel av maten som svenskarna äter importerad (ibid.). I och med det är 

Sverige beroende av mark i andra länder för att mätta det svenska folket (ibid.). Björklund et 

al. (2008) anser därmed att den lokala marknaden bör gynnas mer och öka produktionen av 

lokala basvaror som mjölk, kött, potatis och bröd.  

 

3.4. Fördelar och nackdelar med lokalproducerat 

Både lokalproducerat och ekologiskt har stigit i anseende och bönderna är idag mer öppna 

för nya former av jordbruk (Nichol, 2003). I och med den formen av jordbruk skapas 

förutsättningar för fler arbetsmöjligheter för både nuvarande och unga bönder att starta en 

lokal produktion (ibid.). Lokalproducerade råvaror anses enligt Jones et al. (2004) ha bättre 

kvalitet, vara färskare och fräschare samt smaka bättre. Förutom det anses lokalproducerade 

produkter stärka den lokala ekonomin och även ta hänsyn till miljön där många bönder 

avstår från att använda bekämpningsmedel i sin produktion (ibid.). Lokalproducerat har 

goda förutsättningar till att bidra med kortare transporter och med minskade utsläpp av 

växthusgaser som följd (Edwards-Jones et al., 2008). 

 

Det anses vara svårt att avgöra om lokalproducerat eller icke lokalproducerat har minst 

miljöpåverkan då det finns många faktorer att ta hänsyn till, menar Edwards-Jones et al. 

(2008). Nichol (2003) menar på att det både bör tänkas på de så kallade ”food miles” samt 

”shopper miles” i samband med konventionell och lokalproducerad mat, där både 

transporten till butik och från butik bör analyseras (ibid.). Björklund et al. (2008) menar på 

att det blir fler korta transporter genom att handla lokala råvaror och att det i sin tur inte 

leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Sveriges konsumenter (u.å.) visar på att en del 

matvaror som importeras till Sverige med tåg eller båt är mer miljövänligt hållbara än lokalt 

producerade råvaror. Importerade råvaror anses kunna vara odlade på ett energisnålare sätt 
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och att transporten i sin tur inte påverkar miljön mer än lokalproducerat (ibid.). Edwards-

Jones et al. (2008) anser istället att det är viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar 

miljön. De påpekar att användandet av bekämpningsmedel kan variera beroende på den 

geografiska regionen och klimatet (ibid.). På så sätt kan det vara möjligt att de 

lokalproducerade produkterna påverkar miljön mindre än de importerade och konventionella 

(Edwards-Jones et al., 2008).  

 

Nichol (2003) är dock positiv till lokalproducerat och lyfter fram det som ett gynnsamt 

alternativ till det konventionella. Edwards-Jones et al. (2008) påpekar istället att valet mellan 

lokalproducerat och icke lokalproducerat inte endast ska baseras på hur långt en produkt 

färdas med transport eller utsläppen av växthusgaser. Björklund et al. (2008) menar på att 

det kan vara svårt för en liten lokalproducent att överleva på grund av dyra 

produktionskostnader och distansen till nya kunder och kontakter. Björklund et al. (2008) 

beskriver även problemet med konkurrenskraften då den lokala maten ofta är oförmögen att 

konkurrera med de stora företagens lågprisprodukter. Samma författare lyfter dock fram dess 

styrka att konkurrera genom kvalitet, smak och en variationsrikedom samt en historia med 

anknytning till produkten.  

 

3.4.1. Kvalitet 

I och med livsmedelskedjans olika steg påverkas kvalitetsaspekterna hos råvaran (Edwards-

Jones et al., 2008). Vid till exempel frakt från producent till grossist kan den yttre kvaliteten 

påverkas av hanteringen vid transporten (ibid.). De kvalitetsfaktorer som granskas är enligt 

Edwards-Jones et al. (2008) först och främst utseende, färg och form. Därefter analyseras 

renlighet, konsistens, arom samt avsaknaden av skador och sjukdomar (ibid.). Vid 

exempelvis särskilda lokala marknader krävs det att varje enskild bonde själv lagrar och 

transporterar sina produkter som i sin tur kan påverka kvaliteten hos råvaran (Bosona och 

Gebresenbet, 2011). För att förhindra en sämre kvalitet på frukt och grönsaker anser 

Edwards-Jones et al. (2008) att det vore optimalt om dessa kan inhandlas av konsumenter 

inom de närmsta timmarna efter skörd och direkt ifrån gården. Detta då den högsta 

kvaliteten uppnås och inte försämras genom lagring och transport (Edwards-Jones et al., 

2008). 
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3.5. Samverkan och nätverk  

I Svenska Akademiens ordbok (1964) står det att samverkan betyder att en sammanslutning 

av personer arbetar och samordnar en verksamhet med flera andra personer. Det betyder att 

arbetet sker utefter gemensamma planer och grundlinjer samt att de ger stöd till varandra 

(ibid.). Longoria (2005) menar också på att samverkan signalerar att involverade parter 

stödjer effektivitet, rationalitet, laglighet och socialt ansvarstagande. Statens offentliga 

utredning (SOU) menar att samverkan kan förklaras som ett agerande för ett visst syfte inom 

involverade organisationer, för att uppnå gemensamma mål (SOU 1996: 85). 

 

Då det behövs någon form av samverkan inom organisationer, kan ett nätverk enligt 

Voluntarius (2015) vara en metod att använda sig av. Nätverk kan beskrivas som en form av 

oavbruten kontakt mellan människor vilka arbetar inom ett gemensamt område som 

kontakten kretsar kring (Voluntarius, 2015). Beckeman och Sköljdebrand (2007) beskriver 

nätverk som en struktur där flera knutpunkter möter varandra. De beskriver att kontaktnät 

kan vara en form av samarbete som främst utgår från relationer och förtroende. Genom 

samarbete anser Beckeman och Sköljdebrand (2007) att ett kluster skulle vara ett möjligt 

tillvägagångssätt för att nätverka.    

 

Tillväxtverket (2011) menar att ett socialt samarbete erbjuder företag att mötas och 

samverka för att få ökad möjlighet till affärer, samt att nätverk erbjuder marknadsföring, 

forskning och kompetensutveckling. Ett kontaktnät kan ses som att olika företag hjälper till 

att höja varandra menar Tillväxtverket (2011). Genom det kan de medverkande stärkas med 

exempelvis förebilder, kunskap eller andra incitament i arbetet (Voluntarius, 2015). 

Erfarenheter kan delas i ett nätverk vilket gör att de medverkande stärker varandra samtidigt 

som det kan skapa nya kontakter som kan vara till stor nytta (ibid.). I ett sådant socialt 

nätverk som även kan kallas kluster kan företag lösa problem samt erhålla information, 

idéer, tips och råd (Voluntarius, 2015).  

 

3.6. Kluster 

År 1990 introducerade och myntade Harvard-professorn Michael Porter begreppet kluster 

som: “Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized 

suppliers, service providers, firms in related industries, and associated institutions in a 

particular field that compete but also cooperate” (Porter, 2000, s. 15). Porters definition 



 14 

stöds även av fler forskare som också har definierat begreppet. Hincapie och Wolman (2014) 

anser att ett kluster är en geografisk koncentration av sammanlänkade institutioner och 

företag inom en viss krets som är förenade genom likheter och olikheter. Bureš et al. (u.å.) 

anser att kluster är en ”social teknik” som möjliggör och stödjer mottagning av kunskap. 

Porter (2000) anser även att kluster kan vara sammankopplade företag och institutioner där 

helheten har en större betydelse än summan av dess delar.  

 

Genom att skapa ett kluster kan det fungera som en viktig plats där företag, institutioner, 

myndigheter, skolor, universitet och allmännyttiga företag kan föra användbara dialoger med 

varandra (Porter, 2000). Kluster ger möjlighet till integrering men även gemensam 

förbättring av företag och institutioner inom gemensamma intresseområden (Porter, 2000). I 

och med detta kan det skapa en mindre risk för invecklade samtal eller minska trycket för 

hård konkurrens (ibid.). Meningen med ett företagskluster är den gemensamma förmånen 

som ges (Vinnova, 2009). Företagen arbetar inte i egen riktning för att förbättra sig själva 

utan arbetar gemensamt för att stärka och utveckla varandra (ibid.). Bosona och Gebresenbet 

(2011) håller med om att nätverk i kluster är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att öka 

samarbetet mellan företag. De anser dock att samarbetet också ökar konkurrenskraften inom 

det geografiska området företagen befinner sig inom (ibid.). Den drivkraft som finns hos 

företagen grundar sig enligt Bosona och Gebresenbet (2011) främst på ekonomiska motiv 

men även tillit, makt och möjligheten att förmedla information. Genom att bilda ett kluster 

skapas användbara kopplingar mellan olika företag såsom producenter, tillverkare, grossister 

och återförsäljare (ibid.). Företagen bidrar i och med det till ekonomiska fördelar men även 

sociala och miljömässiga (Bosona och Gebresenbet, 2011). 

 

3.6.1. Samarbete och nätverk i kluster 

Att samarbeta genom nätverk anses vara den viktigaste förmånen med ett kluster 

(Tillväxtverket, 2011). Klusterbildning för med sig en informationsström genom att företag 

kan samarbeta och nätverka via personliga kontakter (Porter, 2000). Detta leder till att de 

medverkande företagen får en ökad kunskap om varandra samt att det ökar flexibiliteten hos 

klustret och företagen (ibid.). Porter (2000) hävdar också att klusterverksamheten är viktig 

då ett nätverk med företag från samma bransch lätt kan förlora det samarbete mellan olika 

industrier som kan öka konkurrenskraften.  
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3.5.2. Kluster och miljö 

Om företag i ett kluster engagerar sig i miljömässiga tillvägagångssätt kan det stärka den 

lokala konkurrensen och gynna framväxten av en hållbar industri (Martínez-del-Rio och 

Céspedes-Lorente, 2014). Länsstyrelsen Östergötland (2010) menar också att genom att vara 

medveten om aktuella miljöfrågor och dess möjligheter skapar det både nya idéer samt ger 

konkurrensfördelar. Genom att i ett kluster analysera de faktorer som gynnar miljön kan det 

visa på vilken roll sociala faktorer har gällande miljön på en lokal nivå (ibid.). Martínez-del-

Rio och Céspedes-Lorente (2014) menar på att ett felaktigt beteende kan ske i ett kluster och 

att sociala faktorer kan påverka miljön på en lokal nivå. De ger förslag på ett vinkluster där 

det exempelvis kan ha skett en olämplig användning av bekämpningsmedel av företagen, 

som i sin tur kan påverka en konsuments uppfattning på ett vins kvalitet (ibid.). Samma 

forskare menar således att miljöbeteendet i ett kluster kan skapa både ekologiska och 

ekonomiska konsekvenser för enskilda företag. I samband med regionala samarbeten kan en 

miljöanknytning i ett kluster bidra med information om gemensamma miljöproblem och 

fördelar av planering av miljön framgå (ibid.). Länsstyrelsen Östergötland (2010) menar 

också att genom att verksamheten är miljöanpassad finns det en stor förmåga att 

effektivisera och sänka kostnaderna för företagen.  

 

3.7. Livsmedelskluster  

Ett kluster där företag samverkar, kännetecknas av aktiva lokala företag med hög effektivitet 

som ökar produktiviteten för lokal och ekonomisk tillväxt (Miller och Taylor, 2010). Det ses 

som ett tillvägagångssätt för att öka antalet arbeten samt höja den ekonomiska avkastningen 

(ibid.). Forskarna Miller och Taylor (2010) menar också att denna form av klusterutveckling 

har ett gemensamt ansvarstagande och står i centrum för samhällsutvecklingen. 

Livsmedelsklustret i Maine, USA, är enligt Miller och Taylor (2010) ett exempel på ett 

lokalt kluster som har en stor betydande roll för den regionala arbetsmarknaden, då de 

tillhandahåller jobb för människor. Samtidigt ser fler forskare att det finns en avvikelse med 

lokala livsmedelskluster, medan andra forskare menar att lokala livsmedelskluster tenderar 

att växa kraftigt (Miller och Taylor, 2010). 

 

Enligt Aghazadeh (2004) krävs det en stabil länk mellan alla led i livsmedelskedjan för att 

en försäljare ska kunna säkra ett företags vinst. För att kunna skapa denna länk krävs det att 

det finns plats för tillit och kommunikation inom kedjan (ibid.). Genom ett starkare 

partnerskap mellan producenter, distributörer, grossister och återförsäljare i ett nätverk kan 
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relationerna stärkas (Bosona och Gebresenbet, 2011). I och med ett sådant nätverk kan 

kunskap förmedlas och erfarenheter utbytas mellan parterna och bidra till hållbara och 

stabila relationer (ibid.). Det som är viktigt enligt Aghazadeh (2004) är att försäljarna tar sig 

tid att utveckla speciella strategier utefter deras kunder och marknadens behov. 

 

Ett nätverk av företag inom livsmedelssektorn skulle enligt Bosona och Gebresenbet (2011) 

kunna bidra till effektivare transporter, tidseffektiva transportrutter, utökat marknadsområde 

för producenterna, minskade kostnader samt en ökad konkurrenskraft. Samtidigt anser 

Aghazadeh (2004) att det inom livsmedelsindustrin finns många små och lokala producenter 

som har svårt att behålla och vårda sina relationer längs med livsmedelskedjan. Det kan bero 

på att de större företagen ofta ställer höga krav som de små företagen inte kan tillgodose 

(ibid.).  

 

För många livsmedelsföretag är det ekonomin som är den viktigaste faktorn för företagets 

överlevnad (Jones, Comfort och Hillier, 2004). Trots detta finns det många små företag som 

prioriterar den lokala produktionen och som i sin tur bidrar till en levande landsbygd och en 

hållbar utveckling (ibid.). Enligt Nichol (2003) bör vissa förändringar ske för att möjliggöra 

ett fungerande lokalt livsmedelssystem. För att möjliggöra förändringar krävs det samarbete 

inom den regionala utvecklingen (Nichol, 2003). Genom en ökad kännedom om den lokala 

maten kan en efterfrågan av lokalproducerat öka och likaså tillgången (Jones et al., 2004). 

Samarbetet mellan lokala företag skulle kunna skapa nya försäljningsställen för lokal mat 

och hjälpa till att gynna den lokala landsbygden (Nichol, 2003). På så sätt skulle det medföra 

en samordning och lokalisering av olika nätverk i form av produktionsföretag (ibid.).  

 

Livsmedelsakademin (u.å.b) beskriver att mötesplatser för Sveriges branscher är av stor 

betydelse och att nätverksskapande är en viktig arbetsform och tillgång.  

Lokala företagskluster kan dessutom möjliggöra internationella kontakter där de kan arbeta 

utefter gemensamma mål (Livsmedelsakademin, 2011). Det kan bidra fördelaktig service, 

samt ge ett omfattande brett nätverk över hela Europa som kan skapa innovation och ge en 

snabb tillväxt (ibid.).  

 

3.8. Livsmedelskluster i Sverige 

Eldrimner är ett projekt med mathantverk som startades under 2000-talet och är idag utspritt 

över hela Sverige (Eldrimner, 2014). Verksamhetens syfte var att den skulle hjälpa till att 
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starta igång och stödja nya företag samt se till att redan etablerade företag, inom sektorn för 

småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling, utvecklades i Jämtlands län (ibid.). För att 

göra allt detta möjligt användes det enligt Eldrimner (2014) seminarier, utvecklingsarbeten 

och studieresor som redskap. Eldrimner ser också att företagen själva är med och utvecklar 

verksamheten (ibid.).  

 

Sörmlands matkluster vill bland annat öka kompetensen inom matområdet, öka antal 

företag på landsbygden och göra Sörmland till en mer spännande matregion (Maten i 

Sörmland, 2015). Inom Sörmlands matkluster finns det ett stort engagemang för 

årstidernas mat och de vill i och med klustret se driftiga samarbeten med en stor mängd 

produkter som bär på genuina hantverkskunskaper (ibid.). För att Sörmland ska blir till 

en spännande matregion vill de få fler att arbeta med lokal mat samt skapa evenemang 

(Maten i Sörmland, 2015). Olika evenemang som matklustret arbetar med är Bondens 

Egen Marknad, Rabarberfestivalen, Smakrundan samt med möten och utbildningar kring 

lokal mat (ibid.).  

 

Vreta Kluster i Östergötland skapar samverkan mellan företag inom gröna näringar. De vill 

genom forskning och utveckling underlätta kunskapsutbyte, nytänkandet och skapande av 

nya affärsidéer (Vreta Kluster, u.å.). Det ska fungera som en utvecklande plats där 

organisationer och företag agerar och samverkar (ibid.). På Vreta Kluster samverkar företag 

inom områdena mat, energi, växtodling, skog, vattenbruk och djurhållning (ibid.). Områdena 

anses vara viktiga gällande utveckling av regionen samt att de kan bidra till en ökad 

marknads- och samhällsnytta (Vreta Kluster, u.å.). 

 

Livsmedelsakademin som bildades år 1994 håller till i Skåne, Sverige, och arbetar med att 

utveckla den svenska livsmedelsnäringen med att öka nyskapande och konkurrenskraft 

(Livsmedelsakademin, u.å.a). Livsmedelsakademin är ett livsmedelskluster som drivs av 

näringslivet och med stor anknytning till näringsutvecklande organisationer, högskolor och 

regionens universitet (Livsmedelsakademin, u.å.a). Genom att akademin löser eventuella 

problem tillsammans med andra företag bidrar det till skapandet av nätverk och mötesplatser 

(ibid.). Livsmedelsakademin (u.å.a) menar också att de driver processer och projekt framåt 

samtidigt som de skapar mervärden och utvecklar livsmedelsnäringen för att få en större 

dragningskraft.  
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Livsmedelsakademin vill göra Skåne till en unik region, även i en internationell synvinkel 

(Livsmedelsakademin, u.å.c). Två områden uppmärksammades, vilka gällde utveckling av 

kulinarisk turism och småskalig produktion, med syfte att försöka öka möjligheten till god 

regional mat (ibid.). Akademin menar att det borde bli mer lättåtkomligt att äta och handla 

lokala råvaror och måltider (Livsmedelsakademin, u.å.c). Livsmedelsakademin vill med 

evenemang försöka främja den lokala maten samt satsa på kunskapsutveckling (ibid.). 

Därmed kan företag som vill utvecklas, att försöka förbättra produktionen eller hitta nya 

marknader för att försöka höja sin kvalitet (Livsmedelsakademin, u.å.c). Akademin menar 

också att de vill försöka öka samverkan mellan både stora och små företag, var de än 

befinner sig i livsmedelskedjan (ibid.).  

 

3.9. Örebro län– nätverk och initiativ inom livsmedelssektorn  

I Örebro är över 80 % av livsmedelsföretagen små företag och mikroföretag som har en 

instabil finansiering och lönsamhet (Länsstyrelsen Örebro län, 2013). Länsstyrelsen Örebro 

län (2013) beskriver att det är viktigt att företagen klarar av att tillväxa genom ett samarbete 

samt klara av generationsväxlingar. Det kan enligt dem ske tillsammans med andra företag 

och råvaruproducenter.  

 

I Örebro län finns det redan några etablerade nätverk. En förening som bildats inom 

matnätverk är vicTualia (Länsstyrelsen Örebro län, 2013). Föreningen startades av 

mathantverkare, livsmedelsproducenter och restauranger år 2011 för att skydda den lokala 

traditionen och produktionen av mat samt för att hjälpa till att främja det ekonomiska 

intresset för medlemmarna (ibid.). Det gjordes bland annat genom att det spreds kunskap om 

relationen mellan mat och miljö samt att det skapades lokala handelsplatser (ibid.). Innan 

vicTualia bildades började ett femtontal producenter år 2007 att starta Bondens egen butik 

och som på senare tid växte till att bli ett ökat antal leverantörer (Länsstyrelsen Örebro län, 

2013). Producenterna runt om i länet kunde på så vis leverera sina livsmedelsråvaror till 

butiken, men blev till slut för kostsamt och därför fördes en diskussion, utefter 

producenternas behov, vilket gjorde att vicTualia bildades (ibid.). 

 

Måltidsriket är en förening som också arbetar med mat och måltider (Länsstyrelsen Örebro 

län, 2013). Föreningen inbegriper både Örebro län och Värmlands län med syfte att vara 

både en nationell och internationell mötesplats samt resurscentrum (ibid.). Måltidsriket vill, 
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enligt Länsstyrelsen Örebro län (2013), underlätta och ge stöd till olika måltidsupplevelser 

mellan producenten och konsumenten för att förstärka och utveckla upplevelser. Föreningen 

har också ambitionen att utgöra ett led mellan offentlig sektor, näringsliv och forskning 

(ibid.).  

 

Matminnen är ett ytterligare initiativ som tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, 

Kommunal, Måltidsmuseum och Måltidsakademin arbetar för att det ska finnas möjligheter 

till att kunna köpa regionens egenproducerade livsmedelsprodukter (Länsstyrelsen Örebro 

län, 2013). Projektet grundade sig i att, i tätorten Grythyttan, försöka utveckla och förbättra 

den årliga mässan och måltidsmarknaden samt satsa på logistik, hygien, 

livsmedelsförpackningar, offentlig upphandling och småskalig produktion (ibid.). I ett 

samarbete med besöksnäringen ingick även utveckling av måltidsupplevelser beskriver 

Länsstyrelsen Örebro län (2013). Även genom samarbete och stöd, från organisationer som 

exporterar, anses det kunna vara möjligt att utveckla marknadskanaler mellan små och 

medelstora företag (ibid.).  

 

Utifrån en tidigare studie vill uppsatsförfattarna undersöka om det finns ett behov av ett mat- 

och dryckeskluster i Örebro län för lokala producenter och andra företag inom 

livsmedelsbranschen. Klustret kan tänkas fungera som en samlingspunkt för producenter, 

distributörer och konsumenter/restauranger. Samlingspunkten kan tänkas skapa möjligheter 

för företag att samarbeta, lösa problem, skapa kontakter, vidga sitt kontaktnät, marknadsföra 

sig och sprida information samt kunskap. 

 

 

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ur ett måltidsekologiskt perspektiv undersöka företagsbehovet av 

ett mat- och dryckeskluster i Örebro län.  

 

Frågeställningen som studien utgår ifrån är: 

 Vilka positiva och negativa aspekter kan relateras till etablering av ett mat- och 

dryckeskluster för livsmedelsföretag i Örebro län som arbetar med lokalproducerade 

produkter? 
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5. Metod och material  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ intervjumetod för att ta reda på studiens 

syfte. Nedan följer en genomgång av litteratur- och databasinsamling, metod- och 

materialvalet samt analys av data och etiskt planering för studiens genomförande.  

 

5.1. Litteratur- och databasinsamling  

Denna uppsats baseras på en litteraturstudie vilken Bryman (2011) beskriver som en 

systematisk litteraturgenomgång. Genom litteraturgenomgången har utförliga sökningar 

bidragit till trovärdiga källor som minimerar chansen att erhålla vilseledande information 

(ibid.). Därmed undviks risken för slumpmässig litteratur och sökningen blir mer 

vetenskaplig menar Bryman (2011).  

 

För att hitta relevanta tidskriftsartiklar användes elektroniska databaser som Bryman (2011) 

rekommenderar och som är en mycket betydelsefull källa för att få fram vetenskapliga 

artiklar i fulltext. Författarna till uppsatsen har valt att använda databasen Summon via 

Örebro universitetsbibliotek för sökning av artiklar. Patel och Davidson (2011) menar att det 

finns stora möjligheter att få fram relevant litteratur genom exempelvis databaser på 

bibliotek. Böcker som ansetts relevanta till ämnet har använts samt sökningar i sökmotorn 

Google. Enligt Bryman (2011) bör en viss försiktighet tas i beaktning när det gäller 

användningen av sökmotorer så som Google. Det som ska granskas är om det finns en 

upphovsman till materialet och när sidan senast uppdaterades för att undvika inaktuellt 

material (ibid.). Denna studie har följt Brymans (2011) råd om att begränsa till endast 

pålitliga webbsidor vid användandet av Google. För att få en så heltäckande 

litteraturgenomgång som möjligt har författarna till uppsatsen valt att göra enligt Bryman 

(2011), där en grundlig genomgång av relevant litteratur utförts, för att därefter ta fram 

relevanta nyckelbegrepp som sedan använts till sökningarna i databaserna. 

 

Uppsatsens författare har valt att använda sökord som cluster, food, local, environmental, 

sustainability och development med flera. Sökorden sammanställdes i en sökmatris (se 

bilaga 1). Vid användning av sökord menar Patel och Davidson (2011) att det är viktigt att 

välja sökord som är centrala i litteratursökningen. Merparten av sökorden var engelska vilket 

Patel och Davidson (2011) förespråkar då sökningen blir så överensstämmande som möjligt. 

Genom dessa sökord fann uppsatsförfattarna tidningspublikationer och vetenskapliga 

rapporter som har relevans till uppsatsens ämne. I publikationerna har sedan referenserna 
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granskats och vidare studerats för att därefter erhålla ytterligare material som har relevans 

till ämnet. Utifrån referenslistan från artikeln Cluster building and logistics network 

integration of local food supply chain (Bosona och Gebresenbet 2011) har tre artiklar hittats 

och använts: Aghazadeh, (2004), Bantham och Oldham,( 2003) samt Jones, Comfort och 

Hillier, (2004). Utifrån referenslistan från SLU:s rapport Lokal matlogistik, Möjligheter till 

utveckling, effektivisering och integration med storskaliga logistikkedjor erhölls en artikel av 

Edwards-Jones et al. (2008).  

 

5.2. Metodval 

I den här studien valdes det att göra kvalitativa intervjuer för att få fram studiens syfte. 

Kvalitativ inriktad forskning innebär att intervjuer bör tolkas och analyseras för att 

materialet ska kunna förstås (Patel och Davidson, 2011). Metoden valdes att tillgå för att 

det ansågs ge ett djupare perspektiv i förhållandet till syftet.   

 

Till studien tillämpades det en semi-strukturerad intervjumetod som Bryman (2011) 

rekommenderar. Där använder intervjuaren sig av ett frågeschema där frågornas 

ordningsföljd kan variera beroende på de svar som ges (ibid.). Med en intervjumetod som 

denna ger det informanterna chans att svara på frågorna genom öppna svar menar Bryman 

(2011). Genom att ställa öppna frågor får informanterna chans att personligen uttrycka sig 

och inte svara med intervjuarens ordval, vilket slutna frågor tillåter (Bryman, 2011). 

Gustafsson, Mossberg och Tellström (2006) menar även de att metoden ger informanterna 

utrymme att uttrycka sig personligt, vilket ger ett bredare resultat. Patel och Davidson 

(2011) beskriver också att vid en kvalitativ intervjumetod inkluderas en låg grad av 

standardisering och strukturering. Med detta menas att låg grad av standardisering innefattar 

lite ansvar till intervjuaren gällande ordningen på frågorna och själva utformningen (ibid.). 

Låg grad av strukturering innebär istället att informanterna har möjlighet att fritt tolka 

frågorna utefter egna erfarenheter och egen inställning (ibid.). 

 

Frågeschemat som användes vid intervjuerna sammanställdes med stöd av Bryman (2011). 

För att skapa en lugn och trygg atmosfär valdes intervjuerna att äga rum hos respektive 

företag i och med att det ansågs vara en bekväm miljö som inte var okänd för någon av 

informanterna. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon för att inte låta 

någon viktig information utebli. Det är också någonting som Bryman (2011) beskriver som 

vanligt vid intervjuer då det underlättar en grundlig analys av informanternas svar. Bryman 
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(2011) beskriver att intervjuaren bör uppfattas som uppmärksam vid intervjun och ska 

undvika att använda papper och penna då det kan göra att informanten distraheras. Efter 

utförandet av samtliga intervjuer transkriberades det inspelade materialet. Bryman (2011) 

menar att en transkribering gör att intervjupersonernas ordformuleringar och sätt att uttrycka 

sig bibehålls. 

 

5.3. Material 

Valet av respondenter skedde genom det som Bryman (2011) kallar för en urvalsprocedur, 

bestående av två urval. Vid det första urvalet tillämpades ett strategiskt val av 15 

respondenter som ansågs relevanta för studiens syfte. Det skedde i samråd med Nelander 

som är uppdragsgivare och projektledare inom restaurangbranschen (Nelander 2015, muntlig 

uppgift). Därefter tillämpades ett målinriktat urval där 4 av de 15 personerna som erhöll de 

egenskaper som söktes valdes ut (Bryman, 2011). Då denna studie riktar sig till företag som 

på något sätt arbetar med lokalproducerade råvaror för att undersökningen skulle 

överensstämma med studiens syfte, samstämmer det med urvalsproceduren. Respondenterna 

som valts ut kontaktades för att medverka i en intervju. De fyra respondenterna som valdes 

ut arbetar inom livsmedelsbranschen i Örebro län. Två av dem är restaurangägare medan de 

resterande två är en grossist och en producent av lokalproducerad mat.  

 

5.4. Analys av data 

Utformningen av intervjufrågorna bestämdes utefter den teoretiska bakgrunden samt 

relationen till syftet och frågeställningen. Frågorna kategoriserades inom olika teman så som 

verksamheten, samverkan, kluster, inköp, lokalproducerat och miljöaspekter. I och med 

olika teman på frågorna ansågs det enklare att ställa intervjufrågorna till informanterna, 

vilket medförde en tydlig kontroll på frågorna utefter att de besvarades. De olika temana 

gjorde att intervjusvaren blev tydligare och enklare att transkribera samt särskilde frågorna 

på ett tydligt sätt. Med teman på frågorna hjälpte det också att välja ut den information som 

ansågs lämplig med utgångspunkt från studiens teoretiska bakgrund och syfte. Även 

dataanalysen underlättades genom att frågorna och intervjusvaren var kategoriserade. 

Bryman (2011) beskriver att materialet och informanters svar bör delas in i olika kategorier 

för att analysen ska underlättas. Efter transkriberingarna lästes varje intervju igenom för att 

göra kommentarer som ansågs relevanta utefter frågeställningen och syftet. Intervjuerna 

färgkodades för att på ett enkelt sätt särskilja de ifrån varandra. Informationen utifrån 
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intervjuerna som kretsade kring samma tema fick olika färger utefter vilken kategori som 

berördes. Därefter utfördes en kritisk granskning av intervjusvaren för att på så sätt 

sammanställa det till ett resultat. Patel och Davidson (2011) menar på att det är viktigt att 

göra anteckningar i materialet utefter sina egna tolkningar. Även Bryman (2011) menar att 

noteringar är önskvärda att göra vid genomläsning av materialet samt att kodning leder till 

att tolkning av data kan göras. I och med att intervjusvaren var färgkodade kunde svaren 

sammanföras från de fyra informanterna, med lätthet och i avseende till relevans i de olika 

kategorierna för att utforma ett resultat. I resultatet kopplades också enskilda citat till 

intervjupersonerna för att på så sätt stärka deras argument och svar på frågor. Det är något 

som Patel och Davidson (2011) menar vara trovärdigt så att inte endast en person sagt alla 

citeringar. En diskussion gjordes sedan där resultatet analyserades med utgångspunkt i den 

teoretiska bakgrunden. Resultatet av diskussionen sammanställdes i slutsatsen.  

 

5.5. Etisk planering för studiens genomförande  

Den Svenska myndigheten Vetenskapsrådet har enligt Patel och Davidson (2011) ett ansvar 

gällande de etiska kraven för forskning. De fyra generella reglerna är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Innan intervjuerna 

utfördes fick informanterna information angående uppsatsens syfte, att deltagandet av 

intervjun var frivillig samt vad uppsatsen skulle användas till. Ett informationsblad (se 

bilaga 2) utformades också angående studiens syfte och etiska forskningsaspekter som 

delades ut innan intervjuerna ägde rum.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att informationskravet innefattar att information ska ges 

angående forskningens syfte, vilket genomförts i denna studie. Även Bryman (2011) 

beskriver informationskravet som att deltagarna ska få information om studiens syfte innan 

undersökningen samt att deltagandet är frivilligt. Informanterna fick därmed fri vilja att 

ställa upp i intervjun eller välja att avstå. Patel och Davidson (2011) beskriver att då 

deltagandet är frivilligt bör det motiveras kring varför just dessa individer bör medverka och 

förklara att deras bidrag är viktigt för att få ett rättvist resultat, vilket också gjordes i studien. 

Samtyckeskravet som både Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) beskriver, 

handlar om att de medverkande i en undersökning själva får bestämma om de vill delta eller 

inte och är då frivillig.  
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Informanterna fick också information innan intervjun angående konfidentialitetskravet. 

Kravet innefattar att personer som ingår i en undersökning ska tilldelas största möjliga 

konfidentialitet, vilket innebär att personliga uppgifter inte får tilldelas till obehöriga 

(Bryman, 2011; Patel och Davidson, 2011). Bryman (2011) beskriver att informationen som 

samlas in ska redogöras på ett konfidentiellt sätt där informanten ska tilldelas anonymitet 

(ibid.). Personerna som intervjuades fick information om att de skulle behandlas anonymt i 

studien. De fick också en förklaring att uppgifterna som samlades in endast skulle användas 

för forskningens ändamål. Detta beskriver Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) 

som nyttjandekravet.  

 

 

6. Resultat 

Nedan följer intervjuresultatet utifrån de fyra informanternas svar om vad de anser i fråga 

om samverkan i ett mat- och dryckeskluster, samt hur deras inköp och åsikter angående 

lokalproducerat och miljöaspekter ser ut. För att se vilka frågor som ställdes under 

intervjuerna se bilaga 3. 

 

6.1. Informanterna  

Grossisten: Företaget vänder sig till butiker och restauranger och distribuerar råvaror efter 

kundernas efterfrågan.  

 

Kocken på restaurangen: Serverar både enkla maträtter och mer gastronomiska maträtter 

med riktigt bra hantverk och råvaror.  

 

Herrgården: är ett hotell som har en konferens- och restaurangverksamhet. De har 

lunchservering under sommaren samt servering året runt där de arbetar mot förbeställning. 

Restaurangen använder sig av ekologiska och lokala livsmedelsprodukter.  

 

Den Småskaliga producenten: är i huvudsak ett spannmålslantbruk men som har utvecklat 

en äggproduktion. Hönorna och äggen är helt ekologiska där fodret består av spannmål som 

gården odlar.  
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6.2. Samverkan 

Det Grossisten anser som det viktigaste angående samarbete med andra företagare är 

förståelsen och säger att: “producenten har helt andra tankar om krögarna och krögarna har 

helt andra tankar om producenten”. Han berättar vidare att det finns många krögare som inte 

förstår producentens arbete och att de sliter så pass mycket som de gör. Det skulle kunna 

förklara varför de inte är kapabla till att producera det som efterfrågas. Samtidigt är det svårt 

för producenterna att förstå de volymer som krögarna efterfrågar, då de förmodligen redan 

har lagt ner mycket pengar och tid på en meny med just den önskade produkten. Grossisten 

poängterar att han skulle vilja se en affärsrelation som gör alla i ledet nöjda, från 

producenten till restaurangen. Företagets affärsidé bygger på att försöka utveckla marknaden 

av lokalproducerat och skapa bra affärsrelationer mellan producent och restauranger som 

alla kan tjäna på. Kocken på restaurangen berättar att deras kontaktnät idag är väldigt stort 

och att det består av många nätverk, men att det kanske beror på att de är i en sådan tacksam 

bransch för kontaktnät. De samarbetar med väldigt många företag, allt ifrån kvinnan som gör 

deras reklam till fiskare och bönder i närområdet. Kocken berättar också att deras samarbete 

ofta leder vidare till affärer, där det viktigaste är att båda två parterna blir nöjda och inte bara 

de själva, utan att de även ger tillbaka till andra. 

 

Herrgården beskriver att det som är viktigast med samarbete är utbytet av erfarenheter som 

uppstår. De säger att det är viktigt att få veta vad de andra företagen kan erbjuda så att det 

blir enkelt att få kontakt med dem när behoven dyker upp. Den Småskaliga producenten 

anser att det viktigaste med att samarbeta med andra företag är att alla kan hjälpas åt då det 

är svårt att göra allting själv. De får ofta mycket användbara tips från andra företagare, tips 

som ibland kan vara jätteviktiga. Vad gäller kontaktnätet anser den Småskaliga producenten 

att packeriet för med sig en del och till mathantverksproduktionen finns det en del 

återförsäljare som kan kontaktas. 

 

6.3. Klusterinitiativ 

Grossisten vill givetvis vara delaktig i förmedlingen av lokala produkter i Örebro län och 

visar sitt brinnande intresse för lokalproducerat genom att säga: “jag älskar ju det här 

samarbetet med småskalighet”. Han berättar vidare att det krävs en viss envishet och många 

samtal för att göra ett mat- och dryckeskluster gynnsamt. Det behövs även ett brinnande 

intresse och mindre girighet för att det ska ske ett bättre samarbete mellan producenter, 
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grossister och restauranger, menar han. En stor faktor är enligt Grossisten pengar, plus att 

det är en väldigt stor marknad där det finns alldeles för många fallgropar. Enligt Grossisten 

krävs det samtal där alla parter träffas, och då inte bara en gång utan upprepade gånger för 

att få en förståelse för miljön och lösa de problem som finns. Det kan vara allt ifrån 

information om att det inte finns vissa varor till att kvaliteten kan svikta på grund av att 

skörden ser olika ut. Grossisten berättar att han gärna skulle vilja samarbeta med andra och 

att han kan se ett kluster framför sig där det finns olika lokalkontor med lika mycket 

slaktrockar som finbyxor: “Det skulle medföra en otrolig mångfald”, men berättar vidare 

och säger att det viktigaste ändå är att det måste vara en “win win”- situation för båda parter 

där han kan bli en viktig aktör på den lokala marknaden. 

 

Kocken på restaurangen säger sig inte riktigt veta vad ett mat- och dryckeskluster skulle 

innebära och vad det i sin tur kan ge företaget. Han har redan varit engagerad i föreningen 

vicTualia och är givetvis intresserad av ett eventuellt kluster. Liksom Grossisten är Kocken 

noggrann med att poängtera att det i så fall ska vara en tvåpartsgrej där det ger tillbaka åt 

båda hållen. Herrgården säger att det självklart är intresserade av att delta i ett mat- och 

dryckeskluster men menar vidare att de redan är engagerade i nätverket vicTualia. Den 

Småskaliga producenten anser absolut att de som företag också skulle kunna vara 

intresserade av att ingå i ett mat- och dryckeskluster. Företaget har redan lagt ner mycket tid 

i vicTualia och anser att det är jättebra att det planeras en annan form av nätverk. Hon 

berättar vidare: “för det är ju alltid så att träffar man på varandra och är på samma ställe så 

uppstår det ju saker på ett helt annat sätt än när man sitter på helt olika håll”. 

 

Enligt Grossisten har logistiken en stor roll i livsmedelskedjan. Där skulle hans företag 

kunna vara en otroligt viktig del i ett framtida kluster då närheten till varandra och 

möjligheten till samtal kan skapa trepartslösningar vad gäller varje unik produkt. 

Restaurangkocken ser att hans företag skulle kunna bidra till ökade tjänster inom klustret. 

De kan tänkas handla från företag som är med i klustret men även om det utvecklas en 

utbildningsdel kan de tänkas rekrytera därifrån. Det som Kocken på restaurangen anser som 

positivt med ett kluster är att det kan skapa mer tajta relationer i och med nätverken så att det 

kan göras affärer åt två håll. Herrgården anser sig istället kunna bidra med erfarenheter men 

även kunskap om turism, restaurang och livsmedelstillverkning i klustret. De kontakter som 

Herrgården har skulle även kunna hjälpa andra. “Jag har ju väldigt fina kontakter och som 

inte passar mina produkter men som kanske passar de andras produkter”. Enligt Herrgården 
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skulle det positiva med att delta i ett kluster vara att det ger nya kontakter, nya idéer och nya 

sätt att se på problem. Den Småskaliga producenten anser sig i klustret främst kunna bidra 

med energi och engagemang, menar kvinnan. Det positiva skulle enligt dem vara att det 

öppnar upp till fler försäljningstillfällen men att det också skapar utbyte av idéer och 

inspiration och säger: “man lär sig alltid något nytt”. 

 

6.4. Inköp 

Grossisten anser att producenternas kapacitet att producera tillräckliga kvantiteter är ett stort 

problem, där det finns en oförståelse hos krögarna att det är omöjligt att producera den 

mängd som efterfrågas. Han ser dock att krögarna börjar förstå men att det tar enormt 

mycket tid innan de kommer att komma dit. Det som Grossisten ser positivt på är att 

krögarna idag är mer villiga att samtala med varandra och komma överens om vissa delar av 

ett djur, så att någon tar entrecôte medan någon annan tar steken eller bogen. Genom det kan 

de sälja hela djur istället för enbart en viss del vilket bidrar till att de kan följa 

utgångspunkten där djuret inte ska lämna Örebro län. Han är dessutom helt övertygad om att 

det kommer att fungera så länge som kommunikation sker mellan företagen och beskriver 

att:  

 

“jag tyckte vi gjorde en väldigt bra sak förra året att vi gick in och köpte i stort sett hela djur 

och så var vi x antal restauranger som gick ihop och bestämde att vi tar den delen och ni tar 

den delen och så var djuret borta”.   

 

Han berättar vidare att de blir lättare att handla lokalproducerat om de går ihop och enas med 

sina menyer: “att alla kör inte entrecôte i sommar utan det blir vi som kör entrecôte, för du 

får köra biff och du får köra oxfilé”. Kocken berättar också att företaget gör sina inköp från 

två stora grossister, en för basvaror och en för grönsaker, samt att fiskaren levererar deras 

fisk och potatisen kommer ifrån en liten producent i närområdet. Inköpen som sker till 

Herrgården baseras mycket på närhet. De anser att deras tillgång till Närkesslätten är 

begränsad på grund av deras lokalisering och säger:  

 

“jag kan alltså inte åka ner till Närke och köpa en säck potatis. Mitt lokala bidrag består i att 

jag köper min mat på ICA så gott jag kan, och med det betalar jag nästan en arbetskraft på 

ICA, och det är jag väldigt stolt över att jag kan göra”.  

 

Herrgården menar ändå att de köper vissa råvaror direkt från småproducenter. De menar att:  
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“våra råvaror, dem ska komma från regionen. Det är väldigt viktigt, så lamm har vi själva, 

gris köper vi heldjur, vi köper nöt heldjur och alltså vi köper väldigt regionalt. Då lönar sig 

det med transporten om man köper ett helt djur ”.  

 

Den Småskaliga producenten menar istället att de inte har så mycket inköp utan att 

merparten av deras inköp och försäljning handlar om att de köper en tjänst där en lastbil 

kommer och hämtar äggen som de kör till packeriet, samt att de odlar det mesta av 

hönsfodret själva. En slaktbil kommer dock och hämtar lammen och en grossist transporterar 

varor till dem ibland. För Herrgården skulle ett nätverk och ett samarbete i klustret kunna 

gynna inköpen. Det skulle bli mer ruljans i distributionen och de menar att om det går att få 

in skolan som finns i närheten skulle det till exempel kunna vara med och köpa kött från en 

köttbonde på Närkesslätten. Genom det skulle skolan få köttfärsen och Herrgården de finare 

köttbitarna, menar kvinnan. Även Grossisten är positiv till att ett nätverk skulle kunna 

medföra något positivt till inköpen; 

 

“priset styr ju bara utpriset och vi vill ju att det ska styra kvaliteten på råvarorna och 

jämnheten på råvaran, eller förståelsen för oss, för råvaran och förståelsen från två håll 

också. Det kommer ju tillbaka till två håll att producenten ska ha respekt för oss och vi ska 

ha respekt för producenten”.  

 

Grossisten menar vidare att djur ändå ska dödas för att ätas upp och anser därför att hela 

kedjan ska vara så respektfull som möjligt. När Kocken på restaurangen ska komma i 

kontakt med nya leverantörer så sitter antingen kökschefen och letar råvaror eller så ringer 

producenterna själva till dem.  

 

6.5. Lokalproducerat 

Lokalproducerat är för samtliga informanter oerhört viktigt. Kocken på restaurangen säger 

dock att det kan vara svårt att enbart ha lokalproducerade råvaror de dagar som de har cirka 

400 gäster på restaurangen. Om han själv får välja ska de produkter som de klarar av vara 

lokalproducerade och sedan välja resten svenskt. Grossisten säger istället att 

lokalproducerade råvaror inte anses som det viktigaste rent ekonomiskt men att han lyssnar 

mer på sitt hjärta än på sin plånbok. I och med omtanken för det lokala och oviljan att bara 

sälja billiga råvaror har han som företag kunnat klättra på branschkartan och skapat ett 



 29 

varumärke som värnar om det lokalproducerade. Även Herrgården uttrycker sig att 

lokalproducerat är väldigt viktigt och anser att de gärna vill veta varifrån maten kommer.  

 

“Men är det så här att jag hittar i Italien, en italiensk pastatillverkare som gör den godaste 

pastan, så köper jag hellre den godaste pastan ifrån Italien än att jag köper den från en bonde 

som jag måste åka ner till Närke och hämta”.  

 

Herrgården menar vidare att transporten i slutändan inte är mer miljövänlig än den andra och 

att utsläppen är ungefär jämlika. Den Småskaliga producenten anser också att 

lokalproducerat är jätteviktigt och menar att: 

 

“vi har så mycket gott och vi äter så mycket gott som kommer härifrån så det är lite synd om 

alla andra som inte får. När man äter sitt eget så som man vet att det är bra och ordentligt 

gjort så fler borde få ta del av det här”.  

 

Grossisten säger att en fördel med lokalproducerat är att det lättar sitt eget samvete i och 

med att det finns någon form av miljötänk. Han menar vidare att det troligtvis är hjärtat som 

gör att drivet finns att försöka. Dock säger Grossisten att det är energikrävande att jobba 

med hjärtat då det måste finnas ork samt ekonomi för lokalproducerat och menar att han 

måste få in medel som gör det möjligt för honom. “Nånstans så tror jag att man kommer att 

tjäna på det i längden”. Herrgården anser att fördelarna med lokalproducerat är att de kan 

prata med producenterna och få veta vad som står bakom just den produkten. Det blir som 

storytelling, menar hon. Vad gäller nackdelar menar kvinnan att ifall hon skulle köpa in en 

pasta från Italien är det mer avancerat att fundera ut en lämplig transportkedja som inte 

kostar för mycket än att köpa varorna från regionen. Restaurangkocken säger att även de 

använder storytelling när de presenterar sina rätter så att gästen får reda på varifrån maten 

kommer. Han berättar vidare att en nackdel med lokalproducerat är att det är tidskrävande 

att ringa runt till alla olika producenter. Detta i och med att de använder sig av 

säsongsmenyer som de kan byta ut efter tillgång. Gällande frågan om vad den Småskaliga 

producenten anser är för- och nackdelar med lokalproducerat blir svaret:  

 

“Egentligen behöver det ju inte vara bättre för att det är lokalproducerat, men om det 

dessutom äts där det är producerat så blir ju det en fördel. Samtidigt så om tio personer ska 

åka i varsin bil från Örebro och hit och handla så är ju inte det nå bra”.  
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Kvinnan menar vidare att logistiken och transporten är det som kan bli en nackdel. Det kan 

dock kompenseras genom att människor som kommer och handlar ägg på gården samtidigt 

får en upplevelse, genom att de tittar på hönsen och ser att de mår bra. ”Det är definitivt en 

fördel”, menar hon och berättar att det kan bidra till att kunden uppfattar de som godare än 

andra ägg.  

 

I frågan om den Småskaliga producenten anser att det finns tillräckligt med tydlig 

information om vad lokala producenter kan erbjuda blir svaret: “Det är ju upp till mig att se 

till att det finns”. Samtidigt menar hon att det borde finnas lite mer samarbete mellan företag 

då de har olika öppettider som ändras hela tiden. Företaget anser dock inte att det finns 

tillräckligt med information gällande grossister och restauranger och vad de vill ha. Kocken 

på restaurangen anser inte heller att det finns tillräckligt med information om lokala 

producenter och vad de kan erbjuda. Det är enligt honom väldigt viktigt att producenten får 

reda på vad de eftersöker. Han ser även positivt på att fler restauranger kan gå ihop och köpa 

ett helt djur tillsammans men anser att: “det gäller ju också att hitta de restauranger som 

köper lika mycket, är måna om samma kvalitet och inte avbryter efter en stund heller så att 

det är seriöst från två håll”. Han anser i och med det att producenten bör kunna leverera i 

samma kvalitet som den har lovat.  

 

Angående om det finns tillräcklig tydlig information om lokala producenter anser 

Herrgården att det ändå finns småföreningar så som Måltidsriket och vicTualia som erhåller 

viss information. Herrgården menar dock att det skulle uppskattas om alla småföreningar var 

samlade, även de som kanske är lite större; “så att det helt enkelt blir en samlad pott som 

man kan välja ifrån. Då skulle det vara jättebra”. Även Grossisten ser möjligheterna att 

utveckla samarbetet med närliggande län för att kunna få upp de önskvärda volymerna och 

för att nå fler producenter. Han är övertygad om att det finns massor med producenter som 

han inte vet om då informationen om dem är bristfällig. Han säger: “jag skulle säkerligen bli 

förvånad om nån la fram ett papper till mig och säger så här många producenter finns det i 

Örebro län som skulle vilja komma ut på restaurangsidan”. Han anser vidare att det finns för 

lite information om de lokala producenterna och att det inte är så lätt som det kan tänkas tro, 

även om han jobbar i branschen.  

 

Trots att intresset för lokalproducerat är stort anser Kocken på restaurangen att det saknas 

vissa redskap för ett gynnsamt samarbete med andra företag. Herrgården håller med om att 

det saknas en del resurser för att få ett framgångsrikt samarbete mellan olika företag. De 
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liksom många andra småföretag saknar en bättre säljkanal där de kan presentera sina 

produkter. Herrgården menar på att det finns många duktiga producenter som kan sin sak, 

men när det gäller deras kontakter vill de inte dela med sig av dem. Den Småskaliga 

producenten menar istället att det är tid som saknas för ett framgångsrikt samarbete med 

andra. Att prata och kommunicera med andra och höra vad de gör och tänker är något som är 

nödvändigt. För den Småskaliga producenten är ett nära samarbete med granngårdarna 

väldigt viktigt där de som olika företag kan hjälpas åt med det som den andra saknar eller 

inte har kunskap om. 

 

6.6. Miljöaspekter 

När det kom till frågor angående miljöaspekter för informanterna sa samtliga informanter att 

de på något sätt tänker på miljön i sina respektive företag. Grossisten menar att deras 

grundtanke givetvis är miljön och anser att de som företag har kommit ganska långt i deras 

tankar om det. De menar dock att det i många fall ändå är svårt att genomföra miljötänket 

helt och hållet. Som företag tänker de mycket på miljön när de köper in fisk, då den bör vara 

miljömärkt på något sätt. Dock lägger de inte ner mycket tid på att det ska vara ekologiskt 

eller KRAV, utan att det är avståndet mellan producent och förtäringsplatsen som räknas. 

”De närproducerade de har så otroligt många miljöfördelar så jag lägger ingen större vikt i 

det andra”, menar Grossisten. Grossisten berättar att i de fall han distribuerar varor till 

restauranger och butiker i närområdet försöker de plocka upp varor på vägen samtidigt som 

de levererar, för att på så sätt minska antalet resor. “Service och miljö går inte alltid hand i 

hand”, menar Grossisten.  

 

Gällande Kocken på restaurangen anser de att de tänker mycket på miljön i många aspekter 

och beskriver att de har en miljöpolicy som de arbetar efter. De menar att de blir bättre och 

bättre hela tiden men att de samtidigt har en lång bit kvar och mycket att lära. Angående 

frågan om Herrgården tänker på miljön blir svaret: ”ja ja, det gör vi ju. Under 90-talet var vi 

ju den första KRAV-certifierade restaurangen i landet”. Herrgården menar vidare att: 

”istället bara för att köpa köttdetaljen så köper vi ju hela djur och använder dem”. Kvinnan 

förklarar också vidare att det är miljövänligare att köpa ett helt djur då olika delar av ett djur 

annars skickas vidare till andra länder. Hon menar att då kommer man långt bort från 

produkten och anser att det är bättre om hela djuret stannar där det är. Även den Småskaliga 

producenten menar att de tänker på miljön. ”Ja, vi är ju ekologiska, gården är ju ekologisk. 

Det är ju inte några kemikalier utan att det ska ju vara KRAV-godkänt det som vi håller på 
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med”. Om företaget skulle ingå i ett mat- och dryckeskluster skulle de kunna påverka andra 

företag i klustret att tänka på miljön genom att vara ett gott exempel. Kocken på 

restaurangen säger att de tar sitt ansvar när de beställer varor och hur de kommer dit men 

tror att det skulle ta längre tid än vad som förväntas att påverka andra företag genom deras 

arbete.  

 

“Många säger ju att man vill göra vissa saker men att när man kommer till sin egen verkstad 

så kanske man har nog problem med att få det gå runt och då alla vill tänka på miljön alla 

vill handla närproducerat men alla har inte den ekonomiska möjligheten just nu att göra det”.  

 

Dock är Kocken på restaurangen optimistisk då kunder regelbundet frågar varifrån maten 

kommer. Kocken berättar vidare att det i det långa perspektivet är mycket upp till 

konsumenten att vilja betala lite mer för att det är lokalproducerat. ”Någonstans så är det ju 

en ekvation som man måste få att gå ihop, att vi köper en bra råvara som kostar mer och då 

blir priset högre”. Herrgården är lite tveksam till att de skulle kunna få fler företag att tänka 

ur ett miljöperspektiv i klustret, då de menar på att det handlar om att ge och ta. Hon menar 

att miljöfrågan är viktig och ständigt måste tas upp på nytt för att inte försvinna bort. Vidare 

menar hon att just miljömedvetenheten och kretsloppsmedvetenheten är som en spiral, där 

man får förståelse för något och sen fem år senare förstår man något annat inom ämnet. 

Herrgården menar också att det är viktigt att det kommer in nya säljare i ett framtida kluster. 

Där måste det även finnas en acceptans att företagen växer och hjälper varandra med 

försäljningen och inte bara tittar på sitt eget företag. 

 

 

7. Resultatdiskussion  

Här diskuteras det hur de fyra intervjuade företagen tänker kring nätverk och samverkan i ett 

mat- och dryckeskluster, deras syn på lokalproducerat samt företagens miljöaspekter. 

Diskussionen är även kopplad till vetenskaplig forskning utefter den teoretiska bakgrunden.  

 

7.1. Nätverk och samverkan i ett mat- och dryckeskluster 

Samtliga informanter är överens om att det är viktigt att samarbeta med andra företag men 

att det krävs en viss förståelse för varandra mellan de olika leden i kedjan. Herrgården anser 

att det är viktigt att byta erfarenheter med varandra. Voluntarius (2015) menar också på att 



 33 

ett brett kontaktnät stärker de olika parterna genom att erfarenheter kan delas, samtidigt som 

det ger nya kunskaper och förebilder som kan få företaget att växa. Vreta Kluster (u.å.) 

menar också att kunskapsutbyte krävs för utveckling. Förståelsen krävs från båda hållen och 

Grossisten framhäver att det är en ge- och ta relation som eftersöks i samarbetet. Även 

Kocken på restaurangen är positiv till samarbete. Han önskar att båda parterna ska känna sig 

nöjda där de har förståelse för vad den andra kan producera eller efterfrågar. Bosona och 

Gebresenbet (2011) ser att denna förståelse kan uppnås i ett kluster då alla företag i 

livsmedelskedjan kan skapa kopplingar till varandra som bidrar till både ekonomiska och 

sociala fördelar. Även den Småskaliga producenten anser att det är viktigt att samarbeta med 

varandra då det är svårt att göra allting själv. Precis som Miller och Taylor (2010) menar 

skulle ett kluster kunna öka produktiviteten och aktiviteten för de lokala producenterna, som 

i sin tur kan ge en ekonomisk tillväxt. Även Bosona och Gebresenbet (2011) ser att ett 

sådant nätverk skulle vara ett bra sätt för ett ökat samarbete och en ökad konkurrenskraft i 

det specifika området. 

 

Samtliga informanter är intresserade av att medverka i ett mat- och dryckeskluster och ser 

positivt på en sådan utveckling i Örebro län. De är dock oroliga över vad det kommer att 

kosta dem. För att stödja företag ekonomiskt kan ett mat- och dryckeskluster, precis som 

Eldrimner (2014) beskriver, stödja företagen genom utvecklingsarbeten, studieresor och 

seminarier. En stor faktor är enligt Grossisten pengar och säger att det krävs många samtal 

för att skapa ett gynnsamt kluster som i sin tur kan skapa ett bättre samarbete mellan 

producenter, grossister och restauranger. Enligt Bosona och Gebresenbet (2011) är 

ekonomin den största drivkraften hos företag, där de ständigt söker efter möjligheter att 

minska kostnaderna. Det som gör ett kluster ekonomiskt gynnsamt är enligt Bosona och 

Gebresenbet (2011) just de relationer som skapas i nätverket. Herrgården, Kocken på 

restaurangen och den Småskaliga producenten är optimistiska då de redan nu är engagerade i 

nätverket vicTualia och som har visat sig ge mycket nya kontakter. VicTualia har enligt 

Länsstyrelsen Örebro län (2013) bildats för att stödja den lokala produktionen av mat, 

samtidigt som de främjar det ekonomiska intresset för sina medlemmar. 

 

Enligt Bosona och Gebresenbet (2011) kan det vara svårt för många småproducenter att 

leverera till större grossister då de inte har möjlighet att leverera samma produkt i önskvärd 

kvalitet och kvantitet. Grossisten ser sig där kunna vara en viktig länk i ett mat- och 

dryckeskluster då närheten mellan dem och de andra företagen skulle kunna skapa bättre 
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lösningar genom samtal när problem uppstår med logistiken. Enligt Livsmedelsakademin 

(u.å.b) är dessa nätverk en viktig tillgång och har stor betydelse vid problemlösningar. 

Restaurangkocken, den Småskaliga producenten och Herrgården ser möjligheter till fler 

inköps- och försäljningskanaler som de lättare kan nå. Som gengäld kan de bidra med sin 

energi och engagemang för det lokala. Porter (2000) anser att i och med ett kluster ökar 

företagens kunskap om varandra. Det i sin tur kan skapa ett samarbete mellan olika 

branscher som kan öka den enskilda konkurrenskraften. Genom ett mat- och dryckeskluster 

skulle även Herrgården kunna hjälpa andra med sin erfarenhet och kunskap. De menar att de 

samtidigt kan få nya kontakter och idéer i utbyte. Även Bosona och Gebresenbet (2011) 

anser att kunskap och erfarenheter som utbyts mellan parterna i ett kluster kan bidra till 

hållbara och stabila relationer mellan företagen. 

 

7.2. Företagens syn på lokalproducerat 

Samtliga informanter anser att det är väldigt viktigt med lokalproducerat men att det är mer 

av en hjärtesak än ur en ekonomisk synvinkel. Kocken på restaurangen använder sig av så 

mycket lokalproducerat det går och resten får bli svenska produkter. Herrgården anser att det 

är viktigt på grund av att de vill ha kontroll över produktens ursprung. För den Småskaliga 

producenten är det viktigt att det är lokalt och att få dela med sig av allt de goda som de 

producerar. Enligt Aghazadeh (2004) är samarbetet i livsmedelskedjan baserat på effektivitet 

och ekonomi när det kommer till att förmedla en viss produkt. Grossisten håller med om det 

då lokalproducerat egentligen inte är det viktigaste för en ekonomisk vinning men att han 

vill arbeta med just det på grund av att han brinner för det. För honom är det viktigaste att 

han gör det han tror på och är optimistisk i att det finns en vinning i det till slut. Jones et al. 

(2004) anser även att ekonomin är den största faktorn för företagen men att det finns de som 

väljer att kämpa för det lokalproducerade då det för med sig många fördelar. 

 

Både Herrgården och Kocken på restaurangen anser att lokalproducerat för med sig fördelar 

i och med att ursprunget blir mer känt och att de då får en närmare relation till 

producenterna. De använder sig båda utav ”storytelling” som ger både gästen och personalen 

en större förståelse för produkten. Enligt Bosona och Gebresenbet (2011) kan dessa viktiga 

relationer mellan producent och krögare skapas genom ett nätverk i ett kluster. Även 

Aghazadeh (2004) menar på att det är just relationen mellan företagen som är källan till 

lönsamhet och ett fördelaktigt samarbete. 
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Både den Småskaliga producenten och Restaurangkocken säger att en stor nackdel med 

lokalproducerat är tid, då det är tidskrävande att ringa runt till olika producenter för att höra 

vad de kan erbjuda eller nå andra företag som kan tänkas samarbeta med dem. Liksom dessa 

två informanter anser Aghazadeh (2004) att det behövs en stabil länk mellan alla led i 

livsmedelskedjan för att kunna uppnå ett optimalt samarbete. Genom ett kluster skulle den 

kommunikation som Aghazadeh (2004) anser är viktig kunna uppnås mellan företagen. Den 

Småskaliga producenten anser även att logistiken och transporten är en nackdel, då det 

lokalproducerade endast är lokalt så länge som det stannar inom en viss radie. Hon menar på 

att det optimala är om kunderna kommer till henne för sina inköp och på samma gång får en 

upplevelse som gör att produkten smakar bättre. Jones et al. (2004) styrker detta påstående 

då de anser att lokalproducerat har en bättre kvalitet och smakar bättre samtidigt som det 

stärker den lokala ekonomin och tar hänsyn till miljön. 

 

Samtliga informanter är eniga om att det saknas information om andra företag och vad de 

kan erbjuda samt önskar att köpa. Enligt Aghazadeh (2004) bör det skapas bättre 

informationssystem för att uppnå bättre samarbeten i livsmedelskedjan. Samtidigt säger 

Producenten att det är upp till dem själva att se till att sprida information om sina produkter 

men att det även är upp till restaurangerna och grossisterna att tala om vad de efterfrågar. 

För Kocken på restaurangen är det viktigt att informationen om deras önskemål når ut till 

producenterna för att de ska kunna producera en vara som är av en konstant utlovad kvalitet. 

Voluntarius (2015) menar på att det genom ett nätverk kan bidra med förmedling av den 

informationen så att problemet med kvaliteten och kvantiteten på produkterna kan lösas. 

Samtliga informanter anser att ett kluster skulle kunna bidra till ett bättre samarbete mellan 

företagen då det har visat sig positivt i andra former av redan existerande nätverk. Genom att 

erhålla bättre information om de lokala producenterna skulle Grossisten kunna se ett 

utvecklat samarbete. I och med ett nätverk skulle det möjliggöra att fler okända producenter 

kommer ut på marknaden. Porter (2000) anser också att ett samarbete i ett kluster skulle 

kunna bidra med bättre information då det innebär personliga kontakter och möten med nya 

människor. Herrgården anser att det krävs bättre säljkanaler där de kan presentera sina 

produkter för att få ett framgångsrikt samarbete med företag. Nichol (2003) anser att just 

samarbetet mellan lokala företag i ett nätverk skulle kunna skapa nya försäljningsställen för 

lokalproducerade produkter.  
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7.3. Företagen och miljöaspekter   

Alla fyra informanter anser att de på något sätt arbetar med miljön. Grossisten påpekar dock 

att miljötänket är svårt att genomföra helt och hållet. Restaurangkocken arbetar efter en 

miljöpolicy medan Herrgården bland annat verkar inom KRAV-certifiering. Den Småskaliga 

producenten arbetar också med miljö på så sätt att gården är ekologisk och KRAV-godkänd.  

 

Grossisten har en vilja att skapa ett samarbete med länets företagare och sköta distributionen 

av lokala varor, vilket kan bidra till färre transporter och på så sätt minska miljöpåverkan. 

Det kan kopplas samman med det som Björklund et al. (2008) menar på, att fler korta 

transporter i och med lokalproducerat inte bidrar till minskade utsläpp. I detta fall skulle ett 

kluster kunna bidra till gynnsamma fördelar med antalet transporter i Örebro län. Även 

gällande den Småskaliga producenten som köper in en tjänst då en lastbil kommer och 

hämtar ägg och lamm på gården, kan det tänkas att i och med ett mat- och dryckeskluster 

kunna samordnas med transporter mellan företagen så att distributionen endast sker i 

närområdet. 

 

Med det som Herrgården menar att det är miljövänligare att köpa ett helt djur istället för 

endast köttdetaljerna och att resten av djuret skickas vidare till andra länder, skulle det 

kunna tänkas att transporten också minskas då hela djuret endast hamnar hos en konsument. 

Även Kocken på restaurangen är positiv till att vara med och köpa hela djur där de 

tillsammans delar med fler restauranger, så att djuren inte behöver distribueras vidare och 

lämna Örebro län. Grossisten menar också på att då grossister och krögare är mer villiga 

idag att prata med varandra kan ett djur delas upp mellan olika restauranger så att det inte 

behöver lämna Örebro län. I och med detta skulle det kunna vara möjligt att 

transportsträckorna minskas så att utsläppen reduceras och på så sätt bidrar till mindre 

växthusgasutsläpp. Edward-Jones et al. (2008) nämner att lokalproducerat bidrar till kortare 

transporter och därmed minskade växthusgasutsläpp. Med det kan det tänkas ifall djuren 

som restaurangerna köpte var lokalproducerade i Örebro län skulle de kunna bidra till att det 

blir minskade utsläpp, då djuren inte lämnar länet.  

 

Om företagen ingår i ett mat- och dryckeskluster skulle ett samarbete kring miljöfrågor 

kunna uppstå. De skulle på så sätt kunna samarbeta kring både transport och idéer kring 

miljö för att minska företagens miljöpåverkan. Precis som Martínez-del-Rio och Céspedes-

Lorente (2014) menar att med regionala samarbeten i ett kluster kan information om 
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gemensamma miljöproblem och fördelar av planering av miljö framgå. Genom ett samarbete 

i ett kluster kan det precis som Länsstyrelsen Östergötland (2010) menar kunna finnas en 

stor förmåga att effektivisera och sänka kostnaderna för företagen genom att miljöanpassa 

verksamheten.  

 

Genom en samverkan i ett kluster skulle företagen tillsammans med andra kunna bidra till 

det som Brundtlandskommissionen står för, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

(FN-förbundet, 2012). I och med en samverkan i ett mat- och dryckeskluster kan det bidra 

till en mer hållbar miljö, ett miljöanpassat tänkande och handlingar samt att det precis som 

Länsstyrelsen Östergötland (2010) säger att de kan tänkas minska de ekonomiska 

kostnaderna.  

 

 

8. Metod- och materialdiskussion  

Precis som Bryman (2011) föreslår användes databaser för sökandet av artiklar till studien. 

Databasen Summon användes för att den ansågs ha en hög tillförlitlighet då det fanns 

möjlighet att använda sig av ämnesord samt avgränsa urvalet till fulltext och endast 

vetenskapligt granskade texter. 

 

Den tillämpade semi-strukturerade intervjumetoden som användes med en låg grad av 

standardisering och strukturering var en mycket användbar intervjumetod att tillgå för att få 

reda på studiens syfte. Genom de öppna frågorna och svaren gick det att tolka 

informanternas svar så att syftet kunde besvaras. Frågeformuläret som användes ansågs vara 

till stor hjälp vid intervjuerna och de ansågs ge breda svar på intervjufrågorna. I och med 

denna intervjumetod fick informanterna en stor möjlighet att fritt tolka frågorna efter egna 

upplevelser och kunskap. Dock ansågs det vartefter intervjuerna gick att några av frågorna 

flöt samman i svaren så att informanterna redan antydde till ett svar på en fråga som ännu 

inte var ställd till informanten. Detta skulle kunna vara resultatet av att det i studien inte 

valdes att göra en pilotstudie på intervjufrågorna. Hade en pilotstudie valts att tillgå kan 

frågorna ha blivit mer preciserade och svaren från informanterna likaså. Vid 

transkriberingarna av intervjuerna var det till stor hjälp att kategorisera intervjufrågorna 

utefter olika teman. Detta underlättade analysen av transkriberingarna för bearbetningen av 

resultatet.  
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Vid bokningarna av intervjuerna erhöll informanterna information angående uppsatsen syfte. 

När tillfället för intervju infann sig lämnades ett informationsblad ut som ingående beskrev 

vad studien handlade om. Informanterna ansågs uppskatta informationsbladet och tycktes få 

en djupare förståelse av vad studien innebar samt att det väcktes ett intresse. Informanternas 

svar under intervjuerna ansågs samtliga vara mycket trovärdiga och besitta reliabilitet då 

uppsatsskrivarna ansåg att de verkade svara ärligt på frågorna då det samtidigt uppkom 

genuina skratt vid en del av frågorna. Under intervjuerna uppfattades det ingen tidspress då 

det fanns god marginal för att få tillräckligt med tid för både frågor och svar. I och med att 

det fanns gott om tid ansågs det att djupen i svaren var väl fyllda för att få tillräckligt med 

material så syftet kunde besvaras. Valet av informanter skedde inte enbart av 

uppsatsförfattarna utan i samråd med Nelander som tidigare gjort en förstudie om utveckling 

av ett kluster i Örebro län. I och med det valde Nelander ut informanterna utefter att de 

tidigare visat ett intresse för ett mat- och dryckeskluster i Örebro län. Därmed anses 

materialet överensstämma till valet av informanter för att syftet skulle kunna besvaras. 

Genom att endast fyra informanter valdes att intervjuas kan det ha en betydande roll på 

resultatet då det kan tänkas vara en svaghet med ett så lågt antal. Hade ett fler antal 

informanter intervjuats kan det tänkas ha givit ett mer tillförlitligt resultat.   

 

8.1. Forskningsetisk uppföljning  

Eftersom samtliga fyra informanter informerades om uppsatsens syfte samt att deltagandet 

var av egen vilja kan grunden för intervjuerna läggas som frivilligt deltagande. Vid varje 

intervju fick informanten ytterligare information om studien genom ett informationsblad (se 

bilaga 2). Det anses ha givit informanterna en tydlig och sammanfattande information om 

både studien och hur intervjuerna skulle gå till. Med det anses det inte förekomma någon 

form av undanhållande av viktig information för informanterna. Deltagarna fick i 

informationsbladet veta att de skulle tilldelas anonymitet, vilket uppsatsförfattarna anser visa 

på att ingen inkräktning på privatlivet sker och inte heller att någon skada inträffar för 

informanterna. Materialet som uppstod efter intervjuerna anses ha analyserats på ett lämpligt 

sett då endast uppsatsförfattarna har tillgång till informanternas riktiga identiteter. 

Konfidentialitetskravet anses därför vara uppfyllt då ingen obehörig person anses ha fått 

tillgång till informanternas privata uppgifter. I och med det har resultatet kunnat skrivas så 
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att informanterna förblivit anonyma samt att materialet har gjort det möjligt att svara på 

studiens syfte på ett lämpligt sätt. 

 

 

9. Slutsatser 

Utifrån intervjuerna med de fyra företagen anses det finnas ett behov av ett mat- och 

dryckeskluster inom livsmedelsbranschen i Örebro län. Klustret skulle där kunna medföra ett 

lättare samarbete mellan producenter, grossister och restauranger. I och med det anses det 

kunna hjälpa företagen att öka förståelsen mellan varandra samt bidra till att skapa lösningar 

angående företagens logistik och möjligheter till fler inköps- och försäljningskanaler som de 

lättare kan nå. Utifrån resultatet är kommunikation mellan företag bristfällig men att 

kommunikation är viktigt för att kunna samverka. I och med det visade det sig att det behövs 

mer lättillgänglig information och erfarenhetsutbyte mellan företag.  

De intervjuade företagen anser också att ekonomin påverkar deras möjlighet att samverka i 

mat- och dryckesklustret i Örebro län. Om företagen börjar samverka i ett mat- och 

dryckeskluster kan det tänkas att de kan samordna inköp och distribution av varor mellan 

varandra för att bli mer miljöinriktade gällande exempelvis transport och dess 

växthusgasutsläpp.   

 

9.1. Praktisk användning och vidare forskning 

Genom kopplingen av studiens ämne till Måltidskunskap och värdskap anses uppsatsämnet 

vara till bred användning för företag inom livsmedelssektorn som både är intresserade av 

klusterverksamhet samt till de som möjligtvis redan ingår i livsmedelskluster. Genom att 

denna studie baseras på ett uppdrag av Claes Nelander, angående klusterutvecklingens 

möjligheter för etablering, kan denna studie säkerligen komma till användning för etablering 

av ett mat- och dryckeskluster i Örebro län. För att säkerställa att fler företag skulle kunna 

vilja och ha möjligheten till att ingå i ett mat- och dryckeskluster kan det tänkas att vidare 

forskning är att tillgå.  
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Sökmatris                                                                     Bilaga 1  
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Informationsblad om uppsatsprojektet                       Bilaga 2 

Vi är två studenter från Örebro universitet som skriver ett examensarbete om ett 

förhoppningsvis kommande mat- och dryckeskluster i Örebro län. Vi vill med denna uppsats 

undersöka tillgång och efterfrågan för ett mat- och dryckeskluster för företag inom 

näringslivet som en del i ett större kluster. Detta sett ur ett måltidsekologiskt perspektiv, 

vilket handlar om miljöaspekter. Vi vill med hjälp av fyra intervjupersoner intervjua kunniga 

personer som jobbar med mat/livsmedel. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och 

kommer handla om er verksamhet, lokalproducerat, nätverk och klusterutveckling inom mat 

och dryck.  

 

Etiska principer 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och ni kan under intervjun välja att avbryta 

deltagandet utan förklaring. I examensuppsatsen kommer ni som intervjuperson att tilldelas 

anonymitet. Under intervjun kommer ljudinspelning att ske för att vi på ett lättare och mer 

rättvist sätt ska kunna bearbeta resultatet. Personuppgifter, ljudinspelningen samt 

anteckningar som förs under intervjun kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Ingen annan än vi som skriver uppsatsen kommer att ha tillgång till era 

personliga uppgifter. Informationen som framkommer under intervjun kommer endast att 

användas till studiens syfte och ändamål och kommer att presenteras i form av en 

examensuppsats vid Örebro universitet. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga: 

Studenter: Josefin Johansson, j.johansson302@gmail.com, 076-854 83 02 

                Lovisa Källgren, lovisa.kallgren92@gmail.com, 073-938 76 44 

Handledare: Docent Inger M Jonsson, inger.m.jonsson@oru.se, 019-30 20 10 

Kursansvarig: Professor Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 019-30 20 11 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefin Johansson och Lovisa Källgren från Måltidsekologprogrammet, Örebro universitet.
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Frågeformulär                                                                                               Bilaga 3
           

          

Verksamheten 

   

1. Berätta lite kort om er verksamhet. 

 Vad gör ni och hur arbetar ni? 

2. Hur marknadsför ni er som företag?    

   

Samverkan 

   

1. Hur ser er kontaktnät ut idag vad gäller producenter, 

leverantörer, kunder m.fl? 

2. Samarbetar ni något med andra företag? 

3. Vad anser ni är/skulle vara det viktigaste med att 

samarbeta med andra företag? 

4. Vad tror ni behövs för resurser eller redskap för ett 

framgångsrikt samarbete mellan producent, grossist och 

kund/konsument? 

   

Kluster 

   

1. Känner ni till något om skapandet av ett eventuellt mat- 

och dryckeskluster på Kvinnersta?  

2. Har ni intresse av att delta i ett sådant?  

3. Om ni har det: Vad tror ni att ni skulle kunna bidra med 

och få ut av att samverka i ett mat och dryckeskluster? 

4. Om ni har det: Vad anser ni skulle vara positivt med att 

ansluta er i ett mat- och dryckeskluster?  

  

Inköp 

   

1. Hur ser företagets inköp ut? Från grossister eller 

småproducenter, transporter, distribution. 

2. Skulle ett nätverk/utökat samarbete kunna bidra positivt 

till inköpen? 

3. Hur kommer ni i kontakt med nya leverantörer eller 

kunder i dagens läge?  

Lokalproducerat 

   

1. Hur viktigt är det för er med lokalproducerat, 

ekologiskt? 



 2 

2. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att handla med 

dessa råvaror?  

3. Anser ni att det finns tillräckligt med tydlig information 

om lokala producenter och vad de kan erbjuda?  

   

Miljöaspekter 

 

  

  

  

   

1. Tänker ni något på miljön varifrån ni köper 

in/distribuerar råvaror? -Hur i så fall? 

2. Om ni skulle ingå i mat- och dryckesklustret, tror ni att 

ni som företag skulle kunna påverka fler företag i 

klustret att tänka ur ett miljöperspektiv vad gäller 

inköp/distribution av råvaror? - på vilket sätt? 

  

 

 


