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Abstract 

The purpose of this thesis is to give an understanding of how grocery stores 

relate to local foods. Through a case study representatives for two groceries in 

Norrbotten have been interviewed regarding why they supply local foods, how 

they try to influence customers to buy this, and how they decide upon the 

assortment of local foods. The result shows that groceries supply local foods in 

order to supply a wide range of products and to mediate social responsibility, in 

order to create customer loyalty. Concerning how the groceries try to influence 

customers to buy local foods the result cannot give any clear-cut view. Instead it 

shows that a grocery that actively works to influence customers to buy local 

foods markets them in specific ways, while the opposite applies to a grocery that 

does not actively work for this. Finally the result shows that the assortment of 

local foods is decided upon due to customer demand, the grocery´s position and 

the supply of local foods. 

 

 

 



Förord 

Jag vill först och främst tacka de två dagligvarubutiker i Norrbotten som med 

kort varsel ställde upp på intervjuer och därför möjliggjort min studie. Dessutom 

vill jag tacka mina medstudenter, samt handledaren Rickard Wahlberg, som 

kommit med goda råd och förbättringsförslag under arbetets gång. Slutligen vill 

jag tacka min familj som på olika sätt ställt upp och stöttat mig. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden följt av en diskussion kring 

problemområdet, och slutligen uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 

I den allmänna diskussionen kring miljöfrågor och de växande miljöproblemen 

diskuteras även matens inverkan på miljön. Effektivisering av produktion och 

långväga transporter bidrar till miljöproblemen och fler och fler människor 

börjar reflektera över vad de själva kan göra för att förbättra, eller i alla fall inte 

ytterligare försämra, miljön. I denna diskussion lyfts värdet av att handla 

lokalproducerad mat
1
 upp, eftersom kortare transporter och miljövänlig 

produktion ofta förknippas med lokalt producerad mat. Allt fler 

dagligvarubutiker satsar på ett sortiment med lokalproducerad mat, men i 

kombination med mat som producerats långt bort. Trots att de korta 

transporterna för lokalt producerad mat borde innebära lägre priser, är den 

lokalproducerade maten ofta istället dyrare än annan mat. Dessutom är 

miljövänligt producerad mat inte besprutad, vilket kan betyda att hållbarheten är 

kortare än för mat som transporterats långa sträckor för att nå till butiken. Därför 

kan det vara viktigt för butiker att bestämma om och varför de överhuvudtaget 

ska saluföra lokalproducerad mat. Den lokalproducerade maten har en nackdel 

gentemot annan mat genom att de kunder som vill handla lokalproducerat ofta 

måste vara beredda att betala lite extra för detta. Däremot kan ett utbud av lokalt 

producerad mat ge en positiv image av dagligvarubutiken, genom att förmedla 

ansvarstagande. Dessutom kan saluförande av lokalproducerad mat locka en 

kundgrupp som inte prioriterar prisfrågan i första hand när de handlar mat utan 

har andra preferenser som kan möjliggöra ett högre pålägg på varorna, vilket 

alltid är önskvärt för en dagligvarubutik. Förmågan att locka till sig denna 

kundgrupp kan dessutom medföra en ökad försäljning av andra varor i butiken. 

Om butiken bestämmer sig för att saluföra lokalt producerad mat måste den få 

kunderna att köpa denna mat och måste därför veta på vilket sätt de kan påverka 

kunderna att handla.  
 

1.2 Problemdiskussion 

I de ständiga försöken från dagligvarubutiker att förmå sina kunder att handla 

mer, används nog olika metoder för detta. I uppsatsen ges exempel på varför 

butiker tillhandahåller ett visst varusortiment samt på hur butiker arbetar för att 

marknadsföra sina produkter inne i butiken. Dessa exempel handlar inte endast 

om lokalproducerade matvaror, utan även om andra varugrupper, eftersom 

                                                 
1
 Se sidan 3-4 för uppsatsens definition av uttrycket ”lokalproducerad mat”. 
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marknadsföringsmetoderna kan anses vara applicerbara på försäljning av lokalt 

producerad mat också.  

 

För att dagligvarubutiker ska kunna öka sin försäljning och därmed intäkterna är 

det viktigt att kunden kommer tillbaka och för butikerna att veta vad som får 

kunder att bli just köptrogna (Briesch, Chintagunta & Fox, 2009; Carpenter & 

Moore, 2006; Huddleston, Whipple, Mattick & Lee, 2009; Min-Hsin, 2009; 

Prasad & Aryasri, 2008). De olika författarna har kommit fram till varierande 

resultat gällande graden för hur viktiga olika faktorer är, men alla anser att god 

servicenivå, produktkvalitet och varuutbud är viktiga för att skapa köptrogna 

kunder. Utöver dessa faktorer anses även pris (Briesch et al; Huddleston et al), 

bekvämlighet (Briesch et al) samt image (Zboja & Voorhees, 2006) vara viktiga 

faktorer. Imagen är, enligt Zboja och Voorhees, sammankopplad med det 

produktutbud butiken tillhandahåller, där ett utbud av lokalt producerad mat kan 

skapa en image av att butiken har ett miljömässigt och socialt ansvar. 

 

En allt vanligare metod för att öka intäkterna är att butikskedjor skapar egna 

varumärken som minskar kostnaden för butikerna, samtidigt som det medför en 

positiv bild av butikskedjan om kvaliteten på varorna är hög (Grunert, Esbjerg, 

Bech-Larson, Brunsø & Juhl, 2006). Allt fler butikskedjor tillhandahåller 

dessutom egna varumärken av ekologiskt odlad mat (Jones, Clarke-Hill, Shears 

& Hillier, 2001). Många kunder som efterfrågar denna mat är, enligt författarna, 

intresserade av miljömässiga och sociala frågor. Jones, Comfort och Hillier 

(2004) har dessutom funnit att även lokalproducerad mat förknippas med 

miljömässigt och socialt ansvar, vilket ökar efterfrågan även på dessa varor och 

därför leder till att allt fler dagligvarubutiker tillhandahåller lokalt producerad 

mat. 

 

Utöver att skapa köptrogna kunder vill nog de flesta butiker även influera dessa 

kunder att handla mer. Soars (2009) har funnit att påverkan av sinnen kan öka 

köplusten hos kunden, genom att de blir på ett gott humör. Detta kan göras 

genom att nyttja kundens syn, lukt, hörsel och känsel (ibid), vilket är något som 

borde fungera väldigt bra när det gäller att marknadsföra mat, och då särskilt 

lokalt producerad. Dessutom menar Soars att digital marknadsföring inne i 

butiken kan vara väldigt effektiv om den används på rätt sätt. Förutom detta kan 

butikslokalen i sig vara mycket effektiv för att öka försäljningen om den 

utformas på rätt sätt (Soars). När det gäller butiksutformning ger många 

dagligvaruhandlare de egna varumärkena ett stort hyllutrymme, eftersom det 

anses öka försäljningen och samtidigt öka kundernas medvetenhet kring märket 

(Gomez Suarez, 2005). Även ekologiskt odlad mat säljs i vissa butiker i 

särskilda avdelningar som är väl uppmärkta (Jones et al, 2001). Dessutom har 

speciell mat, till exempel ekologiskt odlad eller lokalt producerad, ofta särskilda 
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märkningar som gör det lätt för kunderna att finna vad de letar efter (Jones et al, 

2001; Jones et al, 2004). 

 

För dagligvarubutiker är det är nog inte enbart viktigt att få kunder att komma 

till butiken, det tillhandahållna varusortimentet bör nog också vara lönsamt. De 

måste alltså bestämma sig för vilket utbud de ska tillhandahålla, och detta val 

påverkas av butikens bredd och djup på utbud samt kunders efterfrågan (Jobber, 

2007, s 924 ff). Varuutbudet är den faktor som starkast påverkar hur nöjda 

kunder är med en butik, och det är därför viktigt för dagligvarubutiker att 

marknadsföra bredden på sitt varusortiment (Huddleston, Whipple, Mattick & 

Lee, 2009). Då Jobber (2007, s 924 ff) påpekar att kunders efterfrågan påverkar 

varuutbudet borde det vara viktigt för dagligvarubutikerna att veta vad kunderna 

efterfrågar och hur detta påverkar deras köp. Ett stort varulager av kända märken 

och även tillhandahållande av kundens favoritmärke skapar en positiv bild av 

butiken hos kunden (Amine & Cadenat, 2003). Dessutom är det viktigt att 

varuutbudet presenteras på ett bra sätt i butiken (ibid).  

 

Som tidigare nämnts börjar allt fler dagligvarubutiker satsa på ett sortiment med 

ekologiskt producerad, rättvisemärkt och lokalproducerad mat. Binnekamp och 

Ingenbleek (2008) menar att det kan finnas en rädsla hos butikerna för att detta 

sortiment ska påverka kundens syn på det övriga sortimentet negativt, men 

författarna anser att det inte finns något belägg för detta. Istället kan införandet 

av ett ekologiskt, rättvisemärkt och lokalproducerat matvarusortiment skapa en 

positiv bild av butiken hos de kunder som intresserar sig för globala social 

frågor (Nijsen & Douglas, 2008). 

 

Det finns ett intresse för kunder i allmänhet att handla lokalproducerad mat 

(Coop Sverige AB, 2008; Darby, Batte, Ernst & Roe, 2008; Thilmany, Bond & 

Bond, 2008; Tregear & Ness, 2005), vilket talar för att tillhandahålla ett sådant 

sortiment hos dagligvarubutikerna. Enligt Lundqvist, Alströmer, Hallberg, 

Sandberg, von Perner och Danielsson (2004) finns ingen direkt skillnad mellan 

hur konsumenter uppfattar lokalt och regionalt producerad mat. Detta definieras, 

enligt författarna, som mat som produceras i Sverige, är hälsosam, producerad i 

liten skala, samt är miljö- och djurvänlig. Vidare menar författarna att enligt 

handlarna ligger en skillnad mellan lokalt och regionalt producerad mat i att 

lokalt producerad mat produceras och konsumeras inom närområdet, medan 

regionalt producerad mat produceras inom regionen men kan säljas utanför 

regionen. 

 

Eftersom definitionerna av lokalproducerad mat skiljer sig åt kommer denna 

uppsats, i överensstämmelse med handlarnas definition, att använda sig av 

definitionen lokalproducerad mat när det gäller all mat som produceras och 

konsumeras inom närområdet.  
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Denna uppsats kommer att fokusera på varför dagligvarubutiker tillhandahåller 

lokalt producerad mat, hur butikerna försöker påverka kunderna att handla den 

lokalproducerade maten samt på hur butikerna väljer vilket sortiment av 

lokalproducerad mat som ska tillhandahållas. I och med att den inriktar sig på 

just den påverkan som dagligvarubutikerna försöker utöva på kunden kommer 

varken kundens eller producentens åsikter att undersökas. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att ge en förståelse för hur dagligvarubutiker förhåller sig till 

lokalproducerad mat. 
 

1.3.1 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som ska vara vägledande för att uppfylla syftet är: 

 

FF1: Varför tillhandahåller dagligvarubutiker lokalproducerad mat? 

 

FF2: Hur försöker dagligvarubutiker påverka konsumenter att handla 

 lokalproducerad mat? 

 

FF3: Hur bestäms sortimentet gällande lokalproducerad mat i 

dagligvarubutiker? 
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2 Teori 

Detta kapitel presenterar den relevanta litteratur som finns kring 

problemområdet. Litteraturen presenteras utifrån de tre forskningsfrågorna. 
 

2.1 Varför dagligvarubutiker tillhandahåller lokalproducerad mat 

2.1.1 Köptrogna kunder 

Dagligvarubutiker försöker nog påverka sina kunder att vara köptrogna, det vill 

säga att komma tillbaka till samma butik. Därför behöver butikerna veta vad 

som påverkar kunden att komma tillbaka (Briesch, Chintagunta & Fox, 2009; 

Carpenter & Moore, 2006; Huddleston, Whipple, Mattick & Lee, 2009; Min-

Hsin, 2009; Prasad & Aryasri, 2008). Prasad och Aryasri har genomfört en 

studie av hur kunder upplever och reagerar på butikers relationsmarknadsföring, 

som innebär att butiker arbetar för förtroende, engagemang, kommunikation och 

nöjdhet hos kunder. Författarna menar att den viktigaste faktorn som skapar 

kundlojalitet är produktkvalitet i varuutbudet och god servicenivå. Utifrån sina 

resultat drar Prasad och Aryasri slutsatsen att butiker som visar stort 

engagemang, bygger förtroende hos kunderna, kommunicerar trovärdigt och 

effektivt, samt har nöjda kunder skapar köptrogna kunder. 

 

Även Carpenter et al (2006) har funnit att varuutbudet är mycket viktigt för att 

skapa nöjda kunder, om än inte viktigast.  De menar också att priset är viktigt, 

och efter detta följer trevlig personal och trängsel (ibid). Författarna anser att 

dessa resultat är logiska och överensstämmer med en typisk 

detaljhandelsstrategi, som innebär fokus på hög servicenivå till kunden och 

butiksutformning. I överensstämmelse med detta menar Min-Hsin (2009) att 

upplevelser av hög servicenivå i en butik ökar kundens upplevelse av hög 

kvalitet på produkterna. Briesch et al (2009), i sin tur, menar att konsumenter 

tycker att bekvämlighet gällande avstånd är viktigare än både pris och varuutbud 

när de väljer vilken butik de åker till. Efter bekvämlighet är varuutbud viktigare 

än pris (ibid). Även Huddleston et al (2009) har funnit att varuutbudet, priset, 

kvaliteten och servicenivån hos personalen påverkar hur nöjda kunderna är. 

 

Trots att de olika författarna alltså finner att faktorerna påverkar kundens 

köptrohet i varierande grad återkommer tre faktorer som är viktiga för att skapa 

köptrogna kunder, nämligen god servicenivå, kvalitet och varuutbud. Dessa 

faktorer är sammanknippade med butikens image och hur kunden ser på butiken. 

Enligt Zboja och Voorhees (2006) har kundens uppfattning om saluförda 

varumärken och förtroende för dagligvaruhandlaren betydelse för valet att 

handla i butiken fler gånger. Författarna påpekar att även om en 

dagligvaruhandlare säljer de märken som kunden vill ha är förtroendet för 
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butiken avgörande för köptroheten. Kunder återkommer inte till butiken om de 

inte uppskattar butiken i sig (ibid). Denna uppskattning för butiken kan dock 

påverkas genom att saluföra varumärken av hög kvalitet, vilket betyder att 

varumärken och butiksimage är tätt sammankopplade (Zboja & Voorhees). 

 

När det gäller köptrogna kunder har Mitchell och Kiral (1998) funnit att när väl 

kunder blivit köptrogna en butik tenderar de att förminska de faktorer som de 

egentligen uppfattar som negativa, till exempel höga priser, och att förhöja de 

positiva aspekterna. Som tidigare nämnts kan alltså innehållet i varuutbudet vara 

en viktig del i detta skapande av köptrogna kunder och ett tillhandahållande av 

lokalt producerad mat kan vara en faktor i ett gott varuutbud. 
 

2.1.2 Egna varumärken 

Enligt Grunert, Esbjerg, Bech-Larson, Brunsø och Juhl (2006) är det fler och 

fler dagligvarukedjor som säljer egna varumärken och lägger stor vikt vid en 

hög kvalitet hos dessa varumärken, för att öka sina intäkter genom minskade 

kostnader. Utöver detta, menar författarna, att det är klokt ur 

marknadsföringssynpunkt att sälja varor med kedjans eget märke, eftersom ju 

fler produkter i butikerna som har samma varumärke, desto synligare blir 

varumärket för kunden och då ökar också chansen för att de ska sälja mer. 

Denna strategi stämmer väl överens med vad många kunder efterfrågar gällande 

dagligvaruhandlare, nämligen särskilda varumärken och lägre priser (ibid). 

Däremot hävdar författarna att det inte stämmer överens med andra kunders 

preferenser, då många kunder föredrar butikskedjor som saluför både egna och 

andra varumärken. Utifrån detta kan sägas att strategin med att sälja egna 

varumärken kan vara både positiv och negativ när det gäller att öka intäkterna. 

 

Även Ailawadi, Pauwels och Steenkamp (2008) menar att allt fler butikskedjor 

skapar egna varumärken för att öka sina inkomster och locka fler kunder att bli 

köptrogna. Författarna har därför undersökt om egna varumärken verkligen ökar 

inkomsterna och gör fler kunder köptrogna, eller om det är så att redan 

köptrogna kunder är mer benägna att köpa butikskedjans eget varumärke. Det 

visade sig att lågprisvarumärken ökade inkomsten och skapade köptrohet bland 

både befintliga och nya kunder, medan dyrare varumärken inte skapade 

köptrohet och därför inte heller ökade inkomsten (ibid.). Författarna menar 

därför att butikskedjorna bör satsa på egna lågprisvarumärken. 

 

Enligt Jones, Clarke-Hill, Shears och Hillier (2001) tillhandahåller allt fler 

butikskedjor ekologiskt producerad mat, och många gör detta genom att skapa 

egna varumärken som står för just ekologiskt och miljömässigt ansvar. Trots att 

butikerna upplever en ökad efterfrågan på ekologiskt odlad mat och satsar på att 

marknadsföra den tydligt, påpekar Jones et al att många kunder väljer att inte 
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köpa den på grund av att den är för dyr, då vissa ekologiskt odlade produkter 

kan vara nästan dubbelt så dyra som motsvarande icke-ekologiskt odlade 

produkter. Författarna menar att dessa priser försvaras av producenter och 

butiker med att produktionen är småskalig och därför inte kan vara lika billig 

som massproducerad mat. Dessutom är kundgruppen som efterfrågar ekologiskt 

odlad mat intresserad av miljömässiga och sociala frågor och är därför ofta 

villiga att betala extra för detta (ibid). I en annan studie har Jones, Comfort och 

Hillier (2004) funnit att även lokalproducerad mat förknippas med miljömässigt 

och socialt ansvar och i förlängningen med en hållbar utveckling. Genom att 

matens transportsträckor, speciellt med flygplan, minskas reduceras 

energiförbrukning och utsläpp betydligt (ibid). Utöver detta menar författarna att 

de sociala kontakterna inom området där maten produceras och säljs förbättras, 

samtidigt som arbetstillfällena ökar inom området. Dessa faktorer medför att 

matvarubutiker har upptäckt en ökad efterfrågan på lokalt producerad mat, 

varför de väljer att tillhandahålla just detta (Jones et al). 
 

2.2 Hur butiker försöker påverka kunder att handla lokalproducerad mat 

2.2.1 Påverkan av kundens sinnen 

Eftersom dagligvarubutikerna försöker påverka kunderna att handla mer behöver 

de nog även veta hur kunderna kan påverkas till detta. Soars (2009) har 

undersökt hur försäljning kan ökas genom påverkan av kundens sinnen: hörsel, 

syn, lukt och känsel. Som exempel uppger författaren att musik, färg- och 

ljussättning anpassas för att sammantaget skapa rätt stämning hos kunden. 

Utöver detta har vissa butiker gått ännu längre och skapat olika upplevelseteman 

i butiken (ibid). Ett varuhus hade olika teman i sina hissar: i ”synhissen” lyste 

laserstrålar genom kristallglas där ljuset delades; i ”lukthissen” kom olika dofter 

beroende på vilken knapp man tryckte på; och i ”smakhissen” fick kunden skapa 

sin egen glassmak (Soars). Andra exempel på påverkan av sinnena är en 

sportbutik som tillåter sina kunder att spela och leka med produkterna inne i 

butiken och en fruktdryckstillverkare som har klätt sina kylar i gräs och 

blommor för att förhöja upplevelsen av natur, och på detta sätt har dubblerat sin 

försäljning (ibid). 

 

Soars (2009) påpekar också olika färgers påverkan på humöret, där till exempel 

gul är den första färg ögat uppfattar och de flesta blå nyanser ger en lugnande 

känsla. Dock ska vissa blå nyanser undvikas, då de medför reflektion och har en 

tendens att få kunder att spendera mindre (ibid). Författaren påpekar vidare att 

även ljud kan stimulera till ökad handel, men det är viktigt att ljudnivå, tempo 

och rytm är på en lämplig nivå, eftersom för högt ljud till exempel medför att 

kunden genast vill lämna butiken. Det starkaste av stimuli är dock lukt, och 

användas för att få kunder att uppehålla sig länge i butiken, väcka känslor och 

att öka köplusten (ibid). 
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Ett effektivt sätt att påverka kunden är att använda sig av digital marknadsföring 

inne i butiken (Soars, 2009). Fast detta måste göras på rätt sätt; komplexa 

meddelanden ignoreras och för högt placerade skärmar kan skapa värk i nacken 

hos kunden (ibid). Författaren menar dock att digitala skärmar är så pass 

mångsidiga att fördelen är att de kan varieras så de passar alla kunder och kan 

till exempel vara effektiva i långsamma köer. Detta tyder alltså på att TV-

monitorer skulle kunna vara ett effektivt sätt att marknadsföra olika 

varugrupper, till exempel lokalproducerad mat. 
 

2.2.2 Butiksutformning och egna varumärken 

Utöver påverkan av sinnen lyfter Soars (2009) också vikten av butikens 

utformning för att påverka kunden att handla mer. Ett exempel på en effektiv 

butiksutformning är IKEA som förmår kunden att gå genom hela butiken, vilket 

medför impulsköp då kunden blir tvungen att fördriva så pass mycket tid inne i 

butiken (ibid). Soars ger också ett exempel på en ineffektiv butiksutformning där 

en butik som hade dubbelt så många kunder under helgerna som under veckan, 

endast hade en 60-procentig ökning i försäljning eftersom butiken var så trång 

att kunderna inte kunde röra sig fritt och komma åt alla produkter. 

 

Enligt Gomez Suarez (2005) ger dagligvaruhandlare stor hyllplats till egna 

varumärken eftersom dessa varor anses sälja mest, men flera varumärken får 

större hyllplats än den marknadsandel de har. Detta betyder att egna varumärken 

inte alltid ökar lönsamheten för butiken (ibid). Däremot menar författaren att för 

de allra flesta varor stämmer antagandet att ju större hyllplats, desto större 

försäljning eftersom varorna syns bättre. De dagligvaruhandlare som saluför 

egna varumärken lägger, enligt Vazques, Bruce och Studd (2003), ner mycket 

pengar på förpackningens design eftersom denna är en viktig faktor i 

marknadsföringen av varan. Förpackningens utseende måste stämma överens 

med produkten, vilket betyder att ett varumärke som står för hög kvalitet måste 

ha förpackningar som också förmedlar denna höga kvalitet (ibid). Författarna 

menar att en väl utarbetad och designad förpackning ökar chansen för att 

produkten ska sälja bra. 

 

Enligt Jones et al (2001) är det även vanligt att dagligvarubutiker säljer egna 

varumärken med ekologiskt odlad mat som har särskilda färger på sina loggor, 

för att visa att de är just ekologiskt producerade. Dessutom menar författarna att 

många butiker saluför denna typ av mat i särskilda sektioner av butiken, som är 

tydligt uppmärkta med skyltar i taket, märkning på golvet och skyltar på 

hyllorna. 
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2.2.3 Socialt ansvar 

Jones, Comfort och Hillier (2007) har undersökt hur detaljhandlarna använder 

sig av företagssocialt ansvar (CSR), som innebär att företag frivilligt integrerar 

ett socialt och miljömässigt ansvar i sina affärer, för att marknadsföra mat. De 

har funnit att variationen av denna typ av marknadsföring var stor mellan de 

olika detaljhandlarna som undersöktes. Trots detta menar författarna att flera 

detaljhandlare använde sig av en utbredd kommunikation av CSR teman, i form 

av till exempel rättvisemärkt mat, och lokalproducerad mat. Den rättvisemärkta 

maten marknadsfördes med hjälp av banderoller hängande från taket, och på 

varuskeppen fanns tydlig information om de rättvisemärkta varorna (ibid). 

Dessutom påpekar författarna att förpackningarna hade tydlig text och bilder 

med information om producenten. Den lokalt producerade maten marknads-

fördes också med hjälp av stora banderoller hängande från taket, som visade 

vilka lokala producenter av mat som detaljhandlarna använde sig av (Jones et al, 

2007). 

 

Som tidigare nämnts, har Jones et al (2004) funnit att lokalproducerad mat 

förknippas med miljömässigt och socialt ansvar och i förlängningen med en 

hållbar utveckling. Dessa faktorer medför att matvarubutiker har upptäckt en 

ökad efterfrågan på lokalt producerad mat och vissa matvarukedjor har svarat på 

denna efterfrågan genom att skapa en särskild symbol för att marknadsföra 

denna lokalproducerade mat (Jones et al, 2004). Författarna förklarar att 

symbolen betyder att maten är miljövänlig och kommer från lokala producenter 

som satsar på socialt ansvar. Andra butiker har märkt upp de lokalproducerade 

varorna med särskilda flaggor och rosetter som förmedlar information gällande 

producenten (ibid). Utöver detta menar författarna att vissa butiker har startat 

samarbeten med de lokala producenterna, vilket betyder att producenterna själva 

är delaktiga i marknadsföringen av produkterna både på hyllorna och i övrigt 

inne i butiken. Jones et al (2004) uppger dessutom att vissa butiker som säljer 

lokalproducerad mat satsat på att tillhandahålla nybakt bröd i butiken, som ett 

led i att skapa en känsla av att maten tillverkats väldigt nära. 
 

2.3 Hur butiker bestämmer vilket utbud av lokalproducerad mat som ska 

tillhandahållas 

2.3.1 Bredd och djup på varuutbudet 

För detaljhandlare kan det nog finnas ett problem i att bestämma vilket utbud av 

varor som ska tillhandahållas. Enligt Jobber (2007, s 924 ff) måste 

detaljhandlare bestämma vilken bredd och vilket djup de ska tillhandahålla på 

sitt utbud av varor. Bredden visar hur många olika produktlinjer som finns, och 

djupet visar de varianter av produkter som finns inom varje produktlinje (ibid). 

Författaren menar att val av utbud beror på vilken position butiken har, vad 
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kunderna efterfrågar och lönsamhet inom varje produktlinje. Vidare påpekar 

Jobber att utbudet av de varor som tillhandahålls även påverkas av butikens 

lokalisering, produktsortiment och service, pris samt atmosfär (ibid). Som synes 

innebär detta alltså att när det gäller lokalt producerad mat måste butiker 

bestämma om de ska tillhandahålla dessa varor, och i så fall i vilken 

utsträckning. 

 

Enligt Huddleston, Whipple, Mattick och Lee (2009) är varuutbudet den faktor 

som starkast påverkar hur nöjda kunder är med butiker, och de menar därför att 

butikerna bör satsa på att marknadsföra bredden på sitt varuutbud. I motsats till 

detta förklarar Borges, Cliquet och Fady (2005) att kunder föredrar 

dagligvarubutiker med ett visst djup i sina produktlinjer, men att fler än fyra 

varianter inom varje produktlinje inte bidrar till ökad försäljning. Författarna 

påpekar också att bredd i produktutbudet inte attraherar kunder, och att butiker 

därför bör marknadsföra sitt djup i produktlinjerna istället för bredden på 

produktsortimentet. Utifrån detta kan sägas att tillhandahållande av lokalt 

producerad mat kan användas för att marknadsföra både bredd och djup på 

varuutbudet. 
 

2.3.2 Kunders efterfrågan 

Som tidigare nämnts påverkas alltså beslutet om vilket varusortiment som ska 

tillhandahållas av kundernas efterfrågan. Briesch et al (2009) har funnit att 

kunder väljer butik först och främst efter närhet, men att efter detta är 

produktsortiment mer avgörande än prisnivå. Författarna menar att antalet 

märken i sortimentet, storlek på varulagret/ märke, antal varustorlekar/märke, 

lagerstorlek av specifika varor i jämförelse med övrigt lager, samt tillgång till 

kundens favoritmärke har en stor betydelse för vilken butik kunden väljer. 

Genom att tillhandahålla många varumärken, fram för allt kunders favoritmärke, 

kan butiker alltså locka fler kunder (Briesch et al). 

 

Även Amine och Cadenat (2003) framhåller att varuutbudet är viktigt för hur 

kunden uppfattar en butik. Ett stort varulager av kända märken och tillgång till 

kundens favoritmärke inger kunden en positiv syn på butiken (ibid). Författarna 

menar också att eftersom butiker bara har ett visst utrymme, har studien visat att 

om butiken tillhandahåller ett brett utbud av de produktlinjer där kravet på 

variation är stor, kan de ha ett smalare utbud av andra produktlinjer. På detta sätt 

kommer kunder ändå att uppleva att butiken tillhandahåller ett brett utbud av 

alla varukategorier, samtidigt som butiken sparar hyllplats (Amine & Cadenat).  
 

2.3.3 Ekologiskt producerade, rättvisemärkta och lokalproducerade varor 

Utöver egna varumärken saluförs även ekologiskt producerade, rättvisemärkta 

och lokalproducerade varumärken i många dagligvarubutiker. Binnekamp och 
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Ingenbleek (2008) har undersökt huruvida kunder i butiker som saluför matvaror 

som är ekologiskt producerade, rättvisemärkta eller lokalproducerade uppfattar 

det övriga sortimentet som dåligt. Enligt författarna finns inga indikationer på att 

det skulle vara så, och menar därför att dagligvarubutikerna inte behöver oroa 

sig för detta. Butikerna kan alltså saluföra ekologiskt producerade, 

lokalproducerade eller rättvisemärkta produkter utan att det ska medföra 

negativa effekter för det övriga sortimentet. 

 

Nijsen och Douglas (2008) har undersökt hur kunder som är intresserade av 

andra kulturer och globala sociala och ekonomiska frågor uppfattar 

detaljhandlare som anpassat sig till ökade krav på socialt och miljömedvetet 

ansvar. Med artikeln vill författarna hjälpa detaljhandlare att välja strategisk 

position i relation till socialt och miljömedvetet ansvar. De undersökte tre 

butiker som alla har anpassat sig till de ökade globala kraven; en butik som 

representerade miljövänlighet och socialt ansvar; en rättvisemärkt butik som 

representerade socialt och ekonomiskt ansvar; samt en matvarubutik med en 

avdelning för utländsk mat som representerade det ökade intresset för 

främmande mat. 

 

Nijsen och Douglas (2008) menar att kunder som intresserar sig för globala 

sociala frågor har en positiv bild av butiker som representerar miljövänlighet 

och socialt ansvar. Dessa kunder är framför allt kvinnor och yngre än 

medelåldern på undersökningsdeltagarna (ibid). Författarna förklarar att de 

kunder som har den mest positiva bilden av rättvisemärkta butiker är både 

intresserade av andra kulturer och av globala sociala frågor. Den mest positiva 

bilden av matvarubutiken med en avdelning för utländsk mat har, enligt 

författarna, de kunder som intresserar sig för andra kulturer. Dessutom är även 

dessa kunder intresserade av globala sociala frågor, men inte i lika hög grad 

(ibid). Sammanfattningsvis menar Nijsen och Douglas att studien visar att 

kunder som intresserar sig för andra kulturer samt globala sociala och 

ekonomiska frågor har en positiv syn på butiker som anpassat sig till denna 

efterfrågan. 

 

Enligt Darby, Batte, Ernst och Roe (2008) finns det ett intresse bland 

konsumenter för att handla lokalproducerad mat, men detta intresse är inte 

beroende av faktorer som att maten anses vara fräschare och förknippas med 

småskalig produktion. Även en rapport från Coop visar att 89 % av de 26 000 

tillfrågade kunderna tycker det är viktigt att handla närproducerad mat och en 

stor del av dessa skulle göra det om priset vore lägre (Coop Sverige AB, 2008).  

 

Thilmany, Bond och Bond (2008) påpekar att efterfrågan av lokalproducerad 

mat påverkas av konsumenters preferenser gällande egenskaper för produkten, 

ursprung och produktionsprocesser. Tregear och Ness (2005) däremot menar att 
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tre andra faktorer påverkar konsumenters vilja att handla lokalproducerad mat, 

nämligen attityder, situation och demografi. Attityder handlar om 

konsumenternas intresse för villkor inom produktionskedjan till exempel 

transportsträckor, inställning till lantbrukare samt om olika prioriteringar som 

kunden gör vid inköp till exempel pris och märke (ibid). Gällande situation 

menar Tregear et al att konsumenter som har en relation till lokala producenter 

är mer benägna att handla lokalproducerad mat. Den tredje faktorn – demografi 

– tyder på att människor från, vad författarna kallar, högre sociala klasser är mer 

benägna att handla lokalproducerad mat än människor från, vad författarna 

refererar till som, lägre klasser (ibid). 
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3 Metod 

Detta kapitel presenterar den använda forskningsmetoden, hur studien utförts 

och analyserats, samt de svagheter som upptäckts med den använda 

forskningsmetoden. 
 

3.1 Forskningsstrategi 

Eftersom forskningsfrågorna i undersökningen till största delen handlar om 

processer gällande hur olika dagligvarubutiker försöker utöva påverkan på sina 

kunder har undersökningen genomförts som en fallstudie. Fallstudier är, enligt 

Svenning (2003, s 95), inte en utan flera undersökningar som sammanställs för 

att tillsammans visa på exempel av det som undersökts, vilket alltså är gällande 

för denna undersökning. 
 

3.2 Val av studieobjekt 

Studieobjekten var två olika dagligvarubutiker, där kravet var att båda skulle 

tillhandahålla lokalproducerad mat. Eftersom det inte fanns tid eller resurser för 

att åka långt för att göra datainsamlingen valdes två butiker, en ICA Kvantum 

och en Coop Forum, inom samma stad i Norrbotten. Som representanter för de 

två butikerna valdes butikscheferna, eftersom jag ansåg att de borde ha goda 

kunskaper gällande undersökningens forskningsfrågor. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Butikerna kontaktades via telefon för att presentera undersökningens syfte, samt 

för att fråga om lov att genomföra undersökningen och samtidigt boka tid. På 

grund av tidsbrist kunde inte något introducerande brev, med denna information, 

skickas ut i förväg, trots att detta hade varit att föredra (Svenning, 2003, s 120). 

Då jag ville undersöka de två dagligvarubutikernas förhållningssätt till 

lokalproducerad mat var det lämpligt att genomföra intervjuer, eftersom 

intervju, enligt Svenning (2003, s 86), är en av flera kvalitativa metoder som är 

lämplig då man vill genomföra en studie genom att exemplifiera. Fallstudierna 

genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide 

(Bilaga 1). Intervjuguiden innehöll bedömningsfrågor, som var kopplade till de 

tre forskningsfrågorna och teorikapitlet. Intervjuguiden konstruerades utifrån 

Svennings (2003, s 116 ff) råd om konstruktion av intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att frågorna ställdes på ett strukturerat sätt utifrån 

intervjuguiden, men var öppna så nedteckningen av svaren gjordes ostrukturerat 

(Svenning, 2003, s 113). Valet att ställa frågorna strukturerat gjordes för att se 

till att intervjun verkligen fokuserade på det som var tänkt att fokuseras på. Att 

frågorna sedan var öppna gav intervjupersonen möjlighet att svara på varje fråga 

så utförligt som möjligt, utan styrning från intervjuaren. Intervjuerna 
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genomfördes på plats hos butikerna, så att inte intervjupersonerna skulle behöva 

åka någonstans. Dessutom kunde de känna sig trygga i sin egen miljö. 

Intervjuerna inleddes med en övergripande information från intervjuaren där 

syftet med undersökningen återigen klargjordes. Dessutom garanterades en 

konfidentiell behandling av svaren, vilket innebär att endast intervjuaren vet 

vem som svarat på intervjuerna, eftersom Svenning (2003, s 120) menar att detta 

alltid bör garanteras vid intervjuer för att intervjupersonen ska känna sig trygg 

att svara så ärligt som möjligt. 

 

Intervjuguiden var tillgänglig i två exemplar, ett till intervjuaren och ett till 

intervjupersonen. Frågorna lästes sedan upp av intervjuaren, samtidigt som 

intervjupersonen kunde läsa frågorna i sitt exemplar av formuläret. Vid 

eventuella funderingar över någon fråga, gav intervjuaren en utförligare 

förklaring av vad som menades. Intervjuaren skrev ned svaren så utförligt och 

noggrant som möjligt. Dessutom spelades intervjuerna in så att det skulle vara 

möjligt att gå tillbaka och lyssna på allt som sagts i efterhand, när intervjuerna 

analyserades. 
 

3.4 Analysmetod 

Direkt efter genomförandet av intervjuerna skrevs anteckningarna ut i löpande 

text, där inspelningarna var till hjälp när något svar var oklart. Sedan 

sammanställdes svaren kopplade till de olika forskningsfrågorna. Först lästes 

intervjuerna igenom var för sig och sammanställdes utifrån forskningsfråga ett 

och sedan utifrån forskningsfråga två och tre. Därefter lästes intervjuerna 

igenom tillsammans utifrån forskningsfråga ett och sedan utifrån 

forskningsfråga två och tre. Eventuella likheter och skillnader i svaren kunde då 

urskiljas, för att på så sätt finna mönster. Slutligen lästes intervjuerna igenom 

tillsammans utifrån forskningsfrågorna i jämförelse med tidigare teori, för att 

eventuella likheter och skillnader i de funna mönstren och teorin skulle kunna 

urskiljas. När detta var gjort sammanställdes mönstren av likheter och skillnader 

i svaren var för sig under de olika forskningsfrågorna i jämförelse med tidigare 

teori. I empirin presenterades alltså inte någon jämförelse mellan de två fallen, 

utan istället presenterades fallen var för sig med jämförelse mot teorin i en så 

kallad ”within-case” analys. Detta analyssätt var en variant av kodning där 

materialet lästes igenom gång efter gång (Svenning, 2003, s 160). Svenning 

(2003, s 160 f) beskriver en trestegsmetod av kodning där första 

genomläsningen kallas öppen kodning, alltså en första genomläsning av 

materialet där ansatser eller mönster sökes och nedtecknas. Sedan genomförs en 

axiell kodning, som innebär att analysen går djupare utifrån de tidigare funna 

ansatserna och mönstren (ibid). Slutligen genomförs en selektiv kodning, vilket 

betyder att fall eller teman, som stödjer vad som tidigare framkommit i 

kodningen, letas efter (Svenning, 2003, s 160 f). 
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3.5 Metodproblem 

Då intervjuerna gjordes öga-mot-öga, finns alltid en risk att intervjupersonen 

påverkas av intervjuarens kroppsspråk eller intonation och därför svarar som den 

tror att intervjuaren vill (Svenning, 2003, s 120 f). Därför försökte intervjuaren 

att uppträda så neutralt som möjligt under intervjun, för att inte sända några 

signaler som kunde styra svaren. Trots detta finns ändå en risk att svaren blev 

styrda. Utöver detta, menar Svenning att det finns en svårighet i själva 

nedtecknandet av svaren, då det kan vara svårt att få med allt som sagts och 

svaren dessutom kan misstolkas av intervjuaren. Intervjuaren försökte därför att 

inte stressa igenom frågorna, utan att istället ge tid till varje fråga och svar. Vid 

osäkerhet om hur ett svar skulle tydas frågade intervjuaren om den hade 

uppfattat svaret korrekt. Att intervjuerna dessutom spelades in borde medföra 

minskad risk för misstolkning av de nedtecknade svaren. 

 

Det faktum att intervjupersonerna var butikschefer kan också ha medfört 

problem, genom att dessa omedvetet kan ha gett en förskönande bild av sina 

butiker, eftersom de helt naturligt vill framställa sina respektive butiker i ett så 

bra ljus som möjligt. Dock valdes dessa personer eftersom de ansågs vara de 

som har bäst kunskap gällande de olika frågorna i undersökningen och detta 

upplevdes som viktigare än risken för en något förskönad bild av butikens arbete 

med lokalt producerad mat. Dessutom kan problem i presentationen av empirin 

ha uppstått genom att den presenterades helt utifrån butikschefernas ord. De två 

intervjupersonerna kan ha olika uppfattning om vad som är lokalproducerad 

mat, vilket kan medföra att en butik anser att en specifik varugrupp som 

tillhandahålls är lokalt producerad medan den andra butiken inte anser detta. I 

sådana fall medför detta att olika antal varugrupper räknas upp som 

lokalproducerad mat, när de två butikerna i själva verket tillhandahåller samma 

antal varugrupper. Trots denna risk presenterades alltså svaren som de givits, för 

att inte riskera feltolkningar av svaren. 

 

Intervjuerna och analysen i studien har genomförts med stor noggrannhet och i 

möjligaste mån har eventuella misstolkningar försökt undvikas. Trots detta kan 

misstolkningar av svaren ha uppstått, vilket i sådana fall har påverkat resultatet 

på undersökningen. Dessutom är underlaget i undersökningen för litet för att 

resultatet ska kunna anses vara allmängiltigt, eftersom denna fallstudie endast 

behandlar två fall. Trots detta bör resultatet kunna anses vara giltigt för de 

undersökta fallen, eftersom de analyserats flera gånger samt i jämförelse med 

tidigare teori. 
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar den faktiska verkligheten gällande hur en ICA 

Kvantum-butik och en Coop Forum-butik i Norrbotten förhåller sig till 

lokalproducerad mat. Empirin presenteras utifrån de tre frågeställningarna. 

Svaren från ICA-butiken gäller endast för denna butik, medan svaren från 

Coop-butiken ibland gäller den enskilda butiken och ibland allmänt för Konsum 

Norrbotten. I texten markeras denna skillnad genom att svaren presenteras som 

gällande för Coop eller Konsum Norrbotten. 
 

4.1 Varför dagligvarubutiker tillhandahåller lokalproducerad mat 

4.1.1 ICA 

ICA-butiken tillhandahåller lokalproducerad mat av flera anledningar, först och 

främst görs det för att kunna erbjuda en bredd i sortimentet, vilket medför att 

många kunder väljer denna butik även om de inte köper allt från det breda 

sortimentet. Kunderna vill veta att det mesta de kan tänkas behöva finns i 

samma butik och den lokalproducerade maten blir därför en del i skapandet av 

köptrogna kunder. Dessutom tillhandahålls lokalproducerad mat i ett försök från 

butiken att särskilja sig mot andra butiker, genom att den lokalproducerade 

maten skapar ett mervärde som inte alla andra butiker erbjuder. Utöver detta 

finner butiken en glädje i att stödja lokala producenter och på det sättet främja 

arbetstillfällen på orten. 

 

Trots att tillhandahållandet av lokalproducerad mat alltså skapar ett mervärde för 

kunden och skapar mer köptrogna kunder upplever ICA-butiken att den totala 

försäljningen påverkas marginellt av tillhandahållandet av lokalproducerad mat. 

Detta beror på svårigheten i att särskilja den lokalt producerade matens påverkan 

från det övriga sortimentets påverkan på försäljningen. Det finns en efterfrågan 

på lokalproducerad mat, men trots detta väljer många kunder att köpa andra 

alternativ ifall de är mycket billigare. Endast när det gäller lokalt producerade 

grönsaker, som kan tillhandahållas under våren, sommaren och hösten, upplever 

butiken att många kunder hellre väljer att köpa dem än andra grönsaker. 

Dessutom säljer Piteortens Charks produkter och Nyhléns/Hugossons produkter 

bäst i charken, men detta tros inte bero på att de är just lokalproducerade, utan 

istället på grund av den höga kvaliteten. Kunderna köper dessa charkprodukter 

utan att tänka på att de är lokalproducerade. 
 

4.1.2 Coop 

Coop-butiken tillhandahåller lokalproducerad mat både för att skapa köptrogna 

kunder och för att ta ett socialt ansvar. Dessutom har Konsum Norrbotten länge 

satsat på lokalproducerad mat och menar att de är överlägset bäst på detta bland 
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butikskedjorna i Norrbotten, vilket gör att alla Coop-butiker måste följa detta 

koncept. Eftersom Konsum Norrbotten är medlemsägda arbetar de ständigt för 

att hålla en bra kvalitet på sitt sortiment till lägre priser, samtidigt som de ska ta 

ett socialt ansvar. Den lokalproducerade maten är ett led i detta genom att lokalt 

producerad mat förmedlar närhet och socialt ansvar. Kunderna har stort 

förtroende för lokalproducerad mat, eftersom den anses vara bättre för miljön 

och skapar en känsla av god kvalitet och närhet. I och med detta är 

tillhandahållandet av lokalproducerad mat även ett imageskapande för Konsum 

Norrbotten, som hjälper till att behålla de kunder som efterfrågar lokalt 

producerad mat. Eftersom Konsum Norrbotten har ca 90 000 medlemmar vill de 

dessutom stödja arbetstillfällen i Norrbotten, vilket skapas av närproduktion. 

 

Tillhandahållandet av mat som är lokalt producerad har en stor påverkan på den 

totala försäljningen både för den enskilda Coop-butiken och för hela Konsum 

Norrbotten, vilket Konsum Norrbotten själva visat i ett diagram på sin hemsida 

(se tabell 4:1). När det gäller färskvaror står försäljningen av lokalproducerad 

mat för en stor del av den totala försäljningen inom de flesta varugrupperna.  
 

Tabell 4:1. Andel lokalproducerad mat av totalförsäljning av färskvaror i Coop-

butikerna i Norrbotten. 

 
Från ”Konsum Norrbotten. Fakta Närvara” http://www.konsumnorrbotten.se/narvara.htm, 2009-05-20. 

 

För den enskilda Coop-butiken har vissa lokala producenter, till exempel 

Piteortens Chark, stor påverkan på den totala försäljningen. Utan dem skulle 

försäljningen vara betydligt sämre, dock finns inga siffror på denna påverkan, 

eftersom statistiken görs för alla Konsum-butiker i Norrbotten. När det gäller 

den lokalproducerade maten säljer den enskilda Coop-butiken en stor del från 

http://www.konsumnorrbotten.se/narvara.htm
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producenter inom den egna kommunen, men även från producenter från andra 

håll i Norrbotten. 

 

Den lokalt producerade maten är en stor tillgång för Coop-butiken som ökar 

försäljningen genom att kunder väljer denna butik just på grund av att de 

tillhandahåller så pass mycket lokalproducerad mat. Utan denna tillgång skulle 

kunderna lika gärna kunna välja en annan butik. Däremot är det så att kunderna 

kanske inte väljer att köpa, till exempel mer falukorv än de annars skulle ha 

gjort, bara för att den är lokalt producerad, men de väljer den lokaltproducerade 

korven istället för riksmärkena. Dessutom innebär tillhandahållandet av till 

exempel lokalt producerad korv att kunderna har många fler märken att välja på 

förutom de rikstäckande märkena, vilket uppskattas av kunderna. 
 

4.2 Hur butiker försöker påverka kunder att handla lokalproducerad mat 

4.2.1 ICA 

ICA-butiken använder sig inte av någon påverkan av kundernas sinnen förutom i 

charken där de har provsmakning vid disken. Detta är dock egentligen inte för 

att marknadsföra just lokalproducerad mat, utan mer för att det hör varugruppen 

chark till även om det råkar vara en lokalt producerad produkt som erbjuds. 

Ibland kommer någon representant från Piteortens Chark och grillar kött och 

bjuder kunderna på och det är ju en marknadsföring av lokalproducerad mat 

genom provsmakning och representanten för Piteortens Chark framhåller gärna 

att maten är lokalt producerad och håller hög kvalitet. 

 

ICA-butiken har en TV-monitor i butiken sedan tre månader där de själva väljer 

vad som ska marknadsföras, men har hittills inte använt den för att påverka 

kunderna att köpa lokalproducerad mat. Däremot kan de annonsera i den lokala 

pressen när de har fått in lokalt producerade grönsaker, till exempel broccoli, 

eftersom de har sett att detta attraherar många kunder till butiken. 

 

ICA-butiken har inte heller utformat butiken på något särskilt sätt för att påverka 

kunderna att handla lokalproducerad mat, istället försöker de integrera denna 

mat i det övriga sortimentet för att följa det naturliga kundstråket. Detta innebär 

att på avdelningen för till exempel bröd finns även det lokalproducerade brödet, 

och på grönsaksavdelningen finns även lokalproducerade grönsaker, sedan är 

valet upp till kunden. Butiken har valt detta sätt, istället för att saluföra den 

lokalproducerade maten i en särskild avdelning för sig i butiken, eftersom det 

inte finns några bevis på att något av de två sätten skulle vara bättre än det 

andra. Dessutom är det en fråga om den butiksyta som finns att disponera. Den 

lokalt producerade maten får inte heller medvetet större hyllplats än det övriga 

sortimentet just för att den är lokalproducerad, däremot får ofta de varor som 

säljer mycket en större hyllplats. Detta innebär att vissa lokalproducerade varor 
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skulle kunna få större hyllplats än andra varor, men då endast på grund av att de 

säljer mycket. 
 

4.2.2 Coop 

Coop-butiken erbjuder provsmakning, så kallad demo, av lokalproducerad mat 

med jämna mellanrum. Dessutom har de ibland mässor med lokala producenter. 

Ett exempel är att de haft en mässa tillsammans med Matproducenter i Norr, 

som är en förening av matproducenter från Norrbotten. Coop-butiken hade en 

yta över i lokalen och där hade de en tvådagars mässa där 15 leverantörer från 

Matproducenter i Norr erbjöd provsmakning, svarade på frågor och delade ut 

recept. Utöver detta låter Coop-butiken till exempel produkter som Piteortens 

Charks korv, som säljer mycket, få större utrymme i disken, vilket medför att de 

syns ännu bättre. 

 

I butiken finns en TV-monitor där de ibland kör en DVD med information om 

någon lokal leverantör, men de kan även köra reklam för andra varor än 

lokalproducerade på denna. 

 

Konsum Norrbotten har skapat en speciell märkning kallad Närvara som visar 

vilka varor som är lokalproducerade. Denna märkning finns på hyllorna vid 

lokalt producerade varor och presenteras även på Konsum Norrbottens hemsida 

www.konsumnorrbotten.se. I det egna reklambladet, som skickas ut varje vecka, 

finns alltid en Närvara på första sidan, och i andra annonser finns som regel 

också en Närvara representerad. 

 

4.3 Hur butiker bestämmer vilket utbud av lokalproducerad mat som ska 

tillhandahållas 

4.3.1 ICA 

ICA-butiken har fyra produktgrupper med lokalproducerade varor: grönsaker, 

bröd, chark och mejeri. Under vår, sommar och höst utökas utbudet av lokala 

grönsaksproducenter som producerar till exempel potatis. Butiken har ett eget 

butiksbageri som är lokalt. När det gäller charkvaror finns flera lokala 

producenter. Förutom inom dessa produktgrupper upplever butiken inte att 

utbudet är särskilt stort i Norrbotten, varför butiken inte har ett speciellt brett 

utbud av lokalproducerade varor. Inte heller inom varje produktgrupp är utbudet 

av lokala producenter stort i Norrbotten och därför är ICA-butikens utbud av 

lokalproducerad mat inte heller djupt. Den enda lokala producenten som är stor 

är Norrmejerier, men kunderna köper inte de varorna på grund av att de är 

lokalproducerade, utan för den höga kvaliteten, och dessutom upplever många 

kunder inte att Norrmejerier är lokala. 

 

http://www.konsumnorrbotten.se


 

 20 

Kundernas efterfrågan på lokalproducerad mat påverkar ICA-butikens utbud till 

en viss nivå, men återigen är det bristen på tillgång av råvaror som är en 

begränsning. Butiken försöker att lyssna på kunderna, men förutom de varor de 

redan tillhandahåller upplever de inte att det finns så mycket mer. ICA centralt 

har skapat en marknadsplats som tillhandahåller lokalproducerad mat från olika 

delar av landet, men de flesta varorna blir ju inte lokala i Norrbotten. 

 

ICA-butiken har en lokal bonde som producerar bland annat vitkål och broccoli 

och de köper i stort sett allt han producerar. Dessa produkter är särskilt populära 

hos kunderna och säljer mycket bra när de finns. Här är det framförallt den höga 

kvaliteten som lockar, och att de är lokalproducerade är ett extra plus. Dessutom 

säljer mejeri och chark väldigt bra, men då är det som tidigare sagts, inte på 

grund av att de är lokalproducerade utan istället på grund av smaken och 

kvaliteten som märkena förmedlar. 

 

Butiken upplever att det är en väldigt liten kundgrupp som köper lokalt 

producerad mat just för att den är lokalproducerad. Då handlar det om dem som 

tycker att socialt ansvar och miljöfrågor är viktigare än priset. Däremot vill nog 

de allra flesta kunderna känna att de tar ett visst ansvar genom att köpa 

lokalproducerat, så länge maten inte är märkbart dyrare. Som tidigare sagts är 

det snarare kvaliteten som avgör, och den är nog alla kundgrupper ute efter. 
 

4.3.2 Coop 

Coop-butiken och Konsum Norrbotten har åtta produktgrupper med 

lokalproducerad mat: kött, chark, färdigmat, färsk fisk, bröd, potatis, mejeri och 

grönsaker, vilket skapar en bredd av lokalproducerade färskvaror. Att det endast 

tillhandahålls färskvaror, beror på vad som produceras här i Norrbotten. Utbudet 

av lokalproducerade varor är också djupt, eftersom det finns ungefär fyra 

märken inom varje produktgrupp förutom gällande mjölk och grädde där 

Norrmejerier är den enda producenten. 

 

Kundernas efterfrågan påverkar utbudet på lokalproducerad mat hos Coop-

butiken, där ett exempel är Myrestams potatis som började säljas för två år sedan 

på grund av efterfrågan från kunderna. När någon vara efterfrågas av flera 

kunder ”bollas” ärendet vidare till marknadsavdelningen för Norrbotten, som 

beslutar om vilka produkter som ska tillhandahållas. Däremot kan det vara svårt 

att sälja från alla lokala producenter, eftersom Konsum Norrbotten har vissa 

krav som måste uppfyllas, till exempel hållbarhet, kvalitet och andra normer, 

men viktigast är en komplett innehållsförteckning. Coop-butiken vill dessutom 

gärna ha EAN-koder till produkterna, vilket inte alla små producenter kan 

tillhandahålla. 
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Av de lokalproducerade varorna som Coop-butiken tillhandahåller säljer 

kundernas favoritmärken Piteortens Chark, Strömlidapalt, Myrestams potatis, 

Alterdalens morötter, Hanséns konditori och Delikatessfabriken särskilt bra. 

 

Eftersom en av grundtankarna hos Konsum Norrbotten är att arbeta för ett 

socialt ansvar, och antalet medlemmar är så pass högt, upplever Coop-butiken 

att de kunder som köper mat just för att den är lokalproducerad intresserar sig 

för sociala och miljömässiga frågor. Dessutom vill de ha en hög kvalitet på 

varorna, vilket lokala varor ofta förmedlar. Förutom detta vill både Konsum 

Norrbotten och deras medlemmar arbeta för skapandet och bevarandet av 

arbetstillfällen i Norrbotten. 
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5 Diskussion 

Detta kapitel presenterar en jämförande diskussion av teori och empiri. 

Diskussionen förs utifrån de tre frågeställningarna. 
 

5.1 Varför dagligvarubutiker tillhandahåller lokalproducerad mat 

5.1.1 ICA 

I överensstämmelse med vad Prasad och Aryasri (2008), Carpenter och Moore 

(2006), Briesch et al (2009) samt Huddleston et al (2009) har funnit gällande 

vad som skapar köptrogna kunder, nämligen ett bra varuutbud, försöker ICA-

butiken erbjuda en bredd i sortimentet och ett gott varuutbud genom att 

tillhandahålla lokalt producerad mat. ICA-butiken är också av den uppfattningen 

att detta påverkar kunderna att välja denna butik, trots att de inte köper allt från 

det breda sortimentet. Kunderna vill veta att alla varor de kan tänkas vilja köpa 

finns i samma butik, eftersom det är bekvämt och bekvämlighet är en viktig 

faktor för många kunder (Briesch et al). Liksom vad författarna Prasad och 

Aryasri, Carpenter och Moore, Briesch et al samt Huddleston et al menar, blir 

ICA-butikens tillhandahållande av lokalproducerad mat ett sätt att skapa 

köptrogna kunder. Butiken försöker också särskilja sin butik mot andra butiker 

genom att skapa ett mervärde för kunden och främja arbetstillfällen på orten, 

vilket helt överensstämmer med Jones et als (2004) uppfattning om vad 

tillhandahållandet av lokalproducerad mat betyder. Dessutom stämmer det 

överens med det Prasad och Aryasri kallar relationsmarknadsföring och som 

enligt dem skapar köptrogna kunder. 

 

ICA-butiken menar att trots att tillhandahållandet av lokalproducerad mat bidrar 

till att skapa köptrogna kunder påverkas inte den totala försäljningen nämnvärt. 

Kunderna efterfrågar ett utbud av lokalproducerad mat, men många väljer ändå 

att köpa andra alternativ som är billigare. Detta stämmer överens med Jones et 

als (2001) resultat gällande ekologiskt odlad mat som visar att kunderna 

efterfrågar ett utbud av varorna, men väljer att köpa andra varor som är billigare. 
 

5.1.2 Coop 

Även Coop-butiken tillhandahåller lokalproducerad mat som en del i ett bra 

varuutbud för att skapa köptrogna kunder, vilket, som tidigare nämnts, stämmer 

överens med det Prasad och Aryasri (2008), Carpenter och Moore (2006), 

Briesch et al (2009) samt Huddleston et al (2009) påpekar som viktigt. 

Dessutom poängterar Coop-butiken att de tillhandahåller lokalproducerad mat 

för att ta ett socialt ansvar, vilket också lokalproducerad mat förknippas med 

enligt Jones et al (2004).  
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Konsum Norrbotten, som är medlemsägda arbetar dessutom ständigt för att 

tillhandahålla varor av god kvalitet till lägre priser, och tillhandahållandet av 

lokalproducerad mat är ett led i detta arbete. Carpenter et al (2006) poängterar 

just dessa faktorer som viktiga för att skapa köptrogna kunder. Den 

lokalproducerade maten som anses vara bättre för miljön och förmedlar en 

känsla av god kvalitet och närhet skapar, enligt Coop-butiken, stort förtroende 

hos kunderna och är imageskapande för butiken, vilket enligt Zboja och 

Voorhees (2006) är stora förutsättningar för att kunden ska välja att återkomma 

till butiken fler gånger. Något som även Coop-butiken poängterar. 

Lokalproducerad mat tillhandahålls dessutom av Konsum Norrbotten för att 

stödja arbetstillfällen i Norrbotten, där alla deras medlemmar finns. Jones et al 

(2004) påpekar också, som tidigare nämnts, att fler arbetstillfällen skapas av 

tillhandahållandet av lokalproducerad mat. 

 

Liksom Grunert et al (2006) och Ailawadi et al (2008) menar att butikskedjor 

tillhandahåller egna varumärken för att öka sina intäkter tillhandahåller Coop-

butiken lokalproducerad mat för att öka sina intäkter. Istället för att öka 

intäkterna genom minskade kostnader, som är fallet med egna varumärken, ökas 

istället Coop-butikens intäkter genom ökad kvantitet på försäljningen. Coop-

butiken upplever att den totala försäljningen påverkas mycket av 

tillhandahållandet av lokalproducerad mat, eftersom kunderna väljer butiken just 

för det breda utbudet av lokalt producerad mat. Den största delen av 

försäljningen av färskvaror utgörs dessutom av denna mat. Att tillhandahållandet 

av lokalproducerad mat dessutom innebär att kunderna har fler märken att välja 

bland, kan jämföras med många kunders preferenser gällande egna varumärken. 

Kunder föredrar butiker med både egna och andra varumärken (Grunert et al) 

och i Coop-butiken finns mat från både lokala producenter och rikstäckande 

märken, vilket skulle kunna medföra samma uppskattning hos kunderna. 

 

Även det faktum att vissa lokala producenter, till exempel Piteortens Chark, har 

stor påverkan på försäljningen genom att de säljer så mycket kan jämföras med 

kundernas uppskattning av egna varumärken. Dessa varumärken förknippas med 

hög kvalitet och utgör en stor del av butikens försäljning (Grunert et al, 2006), 

precis detsamma som för Piteortens Chark. 
 

5.2 Hur butiker försöker påverka kunder att handla lokalproducerad mat 

5.2.1 ICA 

ICA-butiken använder sig av påverkan av kundernas smak när det gäller 

provsmakning i charkdisken, vilket enligt Soars (2009) kan öka försäljningen. 

Dock gör de inte detta för att öka försäljningen av just lokalt producerad mat, 

även om det till viss del medför att den lokalproducerade maten säljer bättre. I 

övrigt använder sig ICA-butiken inte av någon påverkan av sinnena för att öka 
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försäljningen av lokalt producerad mat, även om det enligt Soars alltså skulle 

kunna vara effektivt. Däremot kommer då och då en representant för Piteortens 

Chark och bjuder kunderna på smakprov av deras produkter, som är 

lokalproducerade, vilket alltså innebär att de då påverkar kundernas smaksinne 

just för att influera dem att köpa lokalt producerad mat. 

 

Trots att det finns en TV-monitor inne i ICA-butiken används den inte för att 

marknadsföra den lokalproducerade maten, vilket enligt Soars (2009) skulle 

kunna vara mycket effektivt. Däremot annonserar ICA-butiken lokalproducerad 

mat i den lokala pressen, eftersom de upplever att detta är ett mycket mer 

effektivt sätt då det attraherar fler kunder att komma till butiken.  

  

Eftersom ICA-butiken valt att integrera den lokalproducerade maten med det 

övriga sortimentet och följa det naturliga kundstråket har de inte utformat 

butiken just för att påverka kunderna att köpa mer lokalt producerad mat. 

Däremot har de i överensstämmelse med vad Soars (2009) förespråkar, utformat 

butiken på ett sådant sätt att den tillgängliga butiksytan nyttjas på så effektivt 

sätt som möjligt. Den lokalproducerade maten ges inte heller medvetet större 

hyllplats för att främja försäljningen i ICA-butiken, vilket butiker ofta gör för att 

främja försäljning av egna varumärken enligt Gomez Suarez (2005). 

 

5.2.2 Coop 

I Coop-butiken används också, i överensstämmelse med Soars (2009) 

rekommendationer, påverkan av kundernas smaksinne för att influera kunderna 

att köpa lokalproducerad mat genom att butiken erbjuder provsmakning, så 

kallad demo, av lokalt producerad mat med jämna mellanrum.  

 

Som Soars (2009) förespråkar utformar de butiken för att påverka kunderna att 

köpa mer lokalproducerad mat då yta finns tillgänglig i lokalen. Dessutom låter 

Coop-butiken de lokalt producerade varor som säljer mycket få extra stor 

hyllplats eftersom de, liksom Gomez Suarez (2005) menar är gällande för egna 

varumärken, anser att de säljer bättre om de syns mer. I överensstämmelse med 

Soars råd använder sig Coop-butiken dessutom av en TV-monitor i butiken, som 

kan förmedla information om någon lokal leverantör, för att påverka kunderna 

att köpa den lokalproducerade maten. Denna förmedling av information 

stämmer också överens med vad Jones et al (2007) kallar marknadsföring 

genom CSR, där butiker tydligt visar vilka leverantörer av lokalproducerad mat 

de har.  

 

Utöver detta använder Konsum Norrbotten, liksom Jones et al (2001) menar att 

många butiker gör med ekologiskt odlad mat, även en speciell märkning kallad 

Närvara för att belysa de varor som är lokalproducerade, och på det sättet 
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påverka kunderna att köpa maten. Denna märkning finns, även det i likhet med 

ekologiskt odlad mat, på hyllorna vid lokalproducerade varor och presenteras 

även på Konsum Norrbottens hemsida www.konsumnorrbotten.se. I det egna 

reklambladet, som skickas ut varje vecka, finns alltid en Närvara på första sidan, 

och i andra annonser finns som regel också en Närvara representerad. 
 

5.3 Hur butiker bestämmer vilket utbud av lokalproducerad mat som ska 

tillhandahållas 

5.3.1 ICA 

ICA-butiken har inte särskilt brett utbud av lokalproducerade varor då de endast 

har fyra produktgrupper: grönsaker, bröd, chark och mejeri. De menar att detta 

beror på att utbudet av producenter i Norrbotten är så litet, och inte som Jobber 

(2007) menar på vilken position butiken har. Inte heller har ICA-butiken särskilt 

djupt utbud av lokalt producerad mat, eftersom de menar att det inte heller finns 

många producenter inom varje produktgrupp. Under vår, sommar och höst 

fördjupas däremot utbudet av lokala grönsaker eftersom det finns fler 

producenter då. Eftersom ICA-butiken, precis som Huddleston et al (2009) 

påpekar, tycker att ett brett varusortiment i butiken skapar nöjda kunder, väljer 

de ändå att tillhandahålla lokalproducerade varor i den bredd och djup de förmår 

trots att utbudet är litet. 

 

Både Jobber (2007) och Amine och Cadenat (2003), menar att också kundernas 

efterfrågan har inverkan på bredden av varusortimentet. ICA-butikens utbud av 

lokalproducerad mat påverkas till en viss nivå av kundernas efterfrågan, men 

även här är bristen på lokalt producerad mat en begränsning. ICA-butiken 

försöker att lyssna på kunderna, men upplever att det inte finns så många fler 

varugrupper än dem de redan tillhandahåller. 

 

Likt de resultat som Nijsen och Douglas (2008) och Thilmany et al (2008) 

redovisar upplever ICA-butiken att de kunder som köper lokalproducerad mat 

just för att den är lokalt producerad prioriterar sociala och miljömässiga frågor, 

framför prisfrågan. Detta skulle också kunna stämma överens med vad Tregear 

et al (2005) påpekar gällande demografi: kunder från, vad författarna kallar, 

högre sociala klasser har bättre betalningsförmåga och kan därför tänkas 

prioritera prisfrågan efter andra faktorer. Däremot upplever butiken att 

kundgruppen som väljer att köpa lokalproducerad mat just för att den är lokalt 

producerad är väldigt liten och att de flesta som väljer att köpa lokalproducerad 

mat gör det för den goda kvaliteten. Detta stämmer inte överens med vad Darby 

et al (2008) anser, eftersom de menar att kunders intresse inte påverkas av att 

maten är fräsch. Däremot stämmer det att många kunder skulle välja att köpa 

lokalproducerad mat istället för annan mat om den inte vore så dyr (Coop 

Sverige AB, 2008) helt överens med ICA-butikens upplevelser.  

http://www.konsumnorrbotten.se
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5.3.2 Coop 

Eftersom Konsum Norrbotten satsar starkt på att saluföra lokalproducerad mat 

stämmer Coop-butikens och Konsum Norrbottens breda sortiment (åtta 

produktgrupper) av lokalproducerad mat väl överens med Jobbers (2007) åsikt 

att utbudet påverkas av butikens position. Coop-butiken och Konsum Norrbotten 

satsar även på ett djupt utbud av de lokalt producerade varorna för att ytterligare 

stärka sin position. De har ungefär fyra märken inom varje varugrupp av 

lokalproducerad mat, och sett utifrån Borges et al (2005) åsikt är detta klokt 

eftersom de menar att kunder föredrar ett visst djup i varugrupperna, men att för 

många varianter inte ökar försäljningen. Konsum Norrbotten har valt denna 

position eftersom de, i likhet med vad Amine och Cadenat (2003) funnit, 

upplever att detta sortiment medför att kunderna får en positiv bild av butiken. 

 

I Coop-butiken har kundernas efterfrågan en ganska stor påverkan på utbudet av 

lokalproducerad mat, vilket enligt Briesch et al (2009) kan locka fler kunder. Att 

Coop-butiken dessutom säljer flera av kundernas favoritmärken ökar ytterligare 

chansen att locka fler kunder (Briesch et al).  

 

Coop-butiken anser, liksom Nijsen och Douglas (2008), att de kunder som köper 

mat just för att den är lokalproducerad intresserar sig för sociala och 

miljömässiga frågor. Detta stämmer dessutom överens med en av Konsum 

Norrbottens grundidéer som är just att arbeta för ett socialt ansvar. Därtill 

upplever Coop-butiken att deras kunder vill ha en hög kvalitet på varorna, vilket 

lokala varor ofta förmedlar. Något som inte heller i detta fall stämmer överens 

med Darbys et al (2008) resultat, eftersom de menar att kundernas intresse för 

lokalt producerad mat inte beror på att maten är fräsch. Att kunderna sedan vill 

stödja arbetstillfällen i Norrbotten, kan anses överensstämma med att de kunder 

som har en relation till en lokal producent är mer benägen att handla 

lokalproducerad mat (Tregear et al, 2005). 
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6 Slutsatser 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som gjorts utifrån forskningsfrågorna 

och syftet. Det presenterar också det praktiska bidrag som uppsatsen ger till 

butikers förhållningssätt gällande lokalproducerad mat. Slutligen ges förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet. 
 

6.1 Varför dagligvarubutiker tillhandahåller lokalproducerad mat 

Resultatet visar att dagligvarubutiker tillhandahåller lokalproducerad mat för att 

kunna erbjuda ett brett varusortiment, för att på det sättet försöka skapa 

köptrogna vänner. Eftersom detta stämmer väl överens med Prasad och Aryasri 

(2008), Carpenter et al (2006), Briesch et al (2009) och Huddleston et al (2009), 

framhåller som viktiga faktorer för att skapa köptrogna kunder, kan detta anses 

vara en klok tanke från butikerna. 

 

Resultatet pekar dessutom på att tillhandahållandet av lokalproducerad mat 

stödjer arbetstillfällen på orten och därför är ett led i att butiker förmedlar ett 

socialt ansvar. Även detta är något som får stöd i tidigare teori, och anses inge 

ett förtroende hos kunderna vilket i förlängningen skapar trogna kunder (Jones 

et al, 2004; Prasad & Aryasri, 2008). 

 

Utöver detta pekar resultatet också på att vissa butiker tillhandahåller 

lokalproducerad mat för att öka sina intäkter, eftersom de upplever att mat som 

är producerad lokalt säljer så pass mycket i kvantitet att den totala försäljningen 

skulle sjunka om de inte sålde denna mat. Detta är dock inget som får stöd i 

teorin, men eftersom Konsum Norrbottens egen statistik (Tabell 4:1) visar att en 

mycket stor del av de sålda färskvarorna är producerade lokalt kan det anses 

vara realistiskt att tro att intäkterna skulle minska ordentligt utan 

tillhandahållandet av lokalproducerad mat. 

 

Eftersom orsakerna till att butiker tillhandahåller lokalproducerad mat alltså är 

väldigt lika mellan olika butiker, och överensstämmer med tidigare funna 

resultat inom ämnet, verkar det rimligt att påstå att detta utbud tillhandahålls för 

att skapa köptrogna kunder och förmedla ett socialt ansvar. 
 

6.2 Hur butiker försöker påverka kunder att handla lokalproducerad mat 

När det gäller att försöka påverka kunder att handla lokalproducerad mat 

erbjuder dagligvarubutiker provsmakning av mat i charkdisken. Detta görs dock 

av olika anledningar, då en butik framhåller att denna provsmakning är unik för 

charken och inte för den lokalproducerade maten, medan en annan menar att 

detta är ett medvetet val för att påverka kunderna att köpa lokalproducerad mat, 
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och dessutom erbjuder provsmakning av lokalt producerad mat som tillhör andra 

varugrupper än chark. Soars (2009) poängterar att påverkan av kundernas sinnen 

kan vara mycket bra redskap för att påverka kunderna att handla mer, varför 

butikernas provsmakning verkar klok ur marknadsföringssynpunkt. 

 

Butikerna har en TV-monitor inne i butiken, där de själva kan bestämma vad 

som ska visas. En butik har inte marknadsfört någon lokalproducerad mat på 

denna, medan en annan vid tillfällen har kört en DVD med information om 

någon lokal leverantör. Soars (2009) framhåller att digital marknadsföring kan 

vara mycket effektiv om den används på rätt sätt, och butiken som aktivt arbetar 

för att påverka kunderna att handla lokalproducerad mat verkar vara medveten 

om detta. För en butik som däremot inte aktivt arbetar för att påverka kunderna 

att köpa lokalt producerad mat kan det vara anledningen till att den använder 

TV-monitorn till annan marknadsföring. 

 

Resultatet visar att en butik vid tillfällen har skapat särskilda ytor i butiken för 

att framhålla mat som producerats lokalt, och låter även lokal mat som säljer 

särskilt bra få extra utrymme i hyllor och diskar, vilket förespråkas som 

effektiva marknadsföringsstrategier av Soars (2009) och Gomez Suarez (2005). 

En annan butik däremot har valt att integrera den lokalproducerade maten i det 

övriga sortimentet eftersom den, liksom Soars rekommenderar, anser att 

butiksytan nyttjas på bästa sätt då.  

 

Konsum Norrbotten har dessutom tagit fram en speciell märkning Närvara för 

att tydliggöra vilka varor som är lokalproducerade, i en strävan att påverka 

kunderna att köpa lokalproducerad mat, vilket överensstämmer med vad Jones et 

al (2001) funnit gällande marknadsföring av ekologiskt odlad mat. 

 

Resultatet visar att när det gäller hur butiker försöker påverka kunder att köpa 

lokalproducerad mat är skillnaderna stora mellan butiker. Den enda likheten 

mellan dem är att de erbjuder provsmakning i butiken, men anledningarna till 

detta skiljer sig åt. Endast en butik som uttalat arbetar för en ökad försäljning av 

lokalproducerad mat, använder sig av marknadsföring som är direkt menad att 

påverka kunderna att köpa mer mat som är producerad lokalt. En annan butik 

menar att den ibland belyser någon lokalt producerad produkt extra, men att det 

då mest handlar om den goda kvaliteten och inte att den är just lokalproducerad. 

 

Eftersom skillnaderna är så stora är det svårt att visa att butiker arbetar på ett 

särskilt sätt i marknadsföringen av lokalt producerad mat, men då en butik 

verkligen satsar på att påverka sina kunder att köpa denna typ av mat kanske 

dennas marknadsföringssätt kan anses vara indikation på hur påverkan sker. 
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6.3 Hur butiker bestämmer vilket utbud av lokalproducerad mat som ska 

tillhandahållas 

Enligt resultatet har dagligvarubutiker, i överensstämmelse med Huddleston et 

als (2009) åsikter, satsat på en bredd i sitt varuutbud genom att tillhandahålla 

lokalt producerad mat. Dock skiljer sig bredden och djupet på det 

lokalproducerade utbudet åt mellan olika butiker. Enligt Jobber (2007) finns 

olika anledningar till val av bredd och djup på produktsortimentet. En butik har 

valt ett lite smalare och inte så djupt utbud av denna mat, och menar att detta 

beror på bristen av råvaror i Norrbotten. En annan butik däremot har ett ganska 

brett och djupt sortiment, eftersom detta överensstämmer med butikskedjans 

position som innebär en satsning på lokalt producerad mat.  

 

Kundernas efterfrågan påverkar, i likhet med både Jobbers (2007) och Amines 

och Cadenats (2003) åsikter, butikers utbud av lokalt producerad mat. Dock 

upplever en butik att den inte kan tillhandahålla så många fler produkter 

eftersom utbudet är så litet i Norrbotten, medan en annan menar att den försöker 

att tillhandahålla de produkter som efterfrågas. Trots detta går det inte alltid att 

genomföra på grund av att olika krav inte kan uppfyllas av producenten. 

 

Butikerna menar, i likhet med Nijsen och Douglas (2008) och Thilmany et al 

(2008), att de kunder som köper lokalproducerad mat just för att den är lokalt 

producerad intresserar sig för sociala och miljömässiga frågor. För en 

butikskedja stämmer det väl överens med en av grundtankarna, som är att arbeta 

för ett socialt ansvar, och detta syns alltså i dess val att tillhandahålla lokalt 

producerad mat. 

 

Utifrån detta visar resultatet alltså att det är butikens position som är avgörande 

för hur vissa butiker väljer vilket utbud av lokalt producerade varor de ska 

tillhandahålla, medan andra menar att det är tillgången på råvaror inom 

Norrbotten som avgör deras utbud. Butikerna säljer dock lokalt producerad mat 

för att erbjuda en bredd i produktsortimentet och för att kunderna efterfrågar 

denna typ av mat. Dessutom upplever butiker att de kunder som köper 

lokalproducerad mat intresserar sig för sociala och miljömässiga frågor. 
 

6.4 En förståelse för hur butiker förhåller sig till lokalt producerad mat 

Butiker väljer att tillhandahålla lokalt producerad mat för att erbjuda ett brett 

varuutbud och ta ett socialt ansvar, för att på det sättet skapa köptrogna kunder. 

 

Beroende på om butikerna arbetar aktivt eller inte för att påverka kunderna att 

köpa denna lokalt producerade mat arbetar de på olika sätt när det gäller 

marknadsföring. En butik som inte arbetar aktivt genomför inte någon medveten 

påverkan för att kunden ska köpa maten, men trots detta kan vissa marknads-
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föringsstrategier indirekt medföra att kunderna köper mer lokalproducerad mat. 

Provsmakning av mat kan vara ett exempel på detta, då provsmakningen är en 

vanlig strategi för charkdisken, men som ibland betyder att den lokalt 

producerade maten marknadsförs lite extra. En butik som däremot arbetar aktivt 

för att påverka kunderna att handla lokalproducerad mat erbjuder provsmakning 

som ett medvetet och aktivt sätt att försöka påverka kunder att köpa lokalt 

producerade produkter. Dessutom utformas butiken för att öka försäljning av 

lokalt producerad mat när utrymme finns och extra stort hyll- och diskutrymme 

ges även till de lokala produkter som säljer bra. Butiken förmedlar också 

information om de lokala producenterna via TV-monitor i butiken, och har tagit 

fram en särskild märkning som visar vilka varor som är lokala och var på hyllan 

de finns. 

 

De butiker som tillhandahåller lokalt producerad mat upplever att de kunder som 

köper den för att den är just lokalproducerad intresserar sig för ett socialt och 

miljömässigt ansvar, vilket förmedlar att butiken står för detta. 
 

6.5 Praktiskt bidrag gällande lokalproducerad mat 

Denna uppsats belyser hur butiker arbetar i praktiken när det gäller 

lokalproducerad mat. Den visar att den butik som avsiktligt arbetar för att främja 

försäljning av lokalt producerad mat också säljer mycket av denna, medan en 

butik som inte aktivt försöker främja denna försäljning inte heller ser någon 

direkt påverkan på försäljningen. Däremot upplever båda butikerna att det är 

viktigt att tillhandahålla lokalproducerad mat för att skapa köptrogna kunder. 

 

Utifrån detta kan inte uppsatsen styrka att något av de olika förhållningssätten är 

bättre för att främja den totala försäljningen för en butik, eftersom båda 

butikerna menar att deras strategier fungerar bra. Uppsatsen kan endast påvisa 

att ett tillhandahållande av lokalt producerad mat breddar varuutbudet i butiken 

och attraherar därigenom många kunder. 
 

6.6 Fortsatt forskning 

Med avstamp i denna uppsats finns det många intressanta infallsvinklar att gå 

vidare med i denna forskning. Till att börja med skulle det vara intressant att 

genomföra en studie med butiker från andra butikskedjor för att se om de 

resultaten styrker eller emotsäger detta funna resultat. Dessutom skulle en 

observationsstudie av hur butiker marknadsför lokalt producerad mat kunna ge 

andra resultat än denna uppsats, som utgått ifrån intervjuer med representanter 

för butikerna. Även en surveyundersökning av konsumenters åsikter gällande 

lokalproducerad mat skulle kunna vara intressant att genomföra, även om den 

undersökningen skulle hamna längre bort från denna uppsats än övriga förslag. 
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      Bilaga 

Intervjuguide 

FF1: 

1. Hur påverkar försäljningen av lokalproducerad mat den totala 

 försäljningen? 

b) Har försäljningen ökat på grund av den lokalproducerade 

maten? 

c) Beror ökningen på ökade priser eller ökad kvantitet? 

 

2. Varför tillhandahåller ni lokalproducerad mat? 

b) Köptrogna kunder? 

c) Socialt ansvar? 

 

FF2: 

3. Försöker ni påverka kunder att köpa lokalproducerad mat genom till 

 exempel särskild musik, dofter och provsmakning? Hur i så fall? 

 

4.   Använder ni digital marknadsföring för att påverka kunder att köpa 

 lokalproducerad mat inne i butiken? Hur i så fall?  

 

5. Har ni utformat butiken för att öka försäljningen av lokalproducerade 

 varor? Hur i så fall? 

 

FF3: 

6. Har ni många olika produktgrupper av lokalproducerad mat? Vilka? 

 

7. Har ni många märken inom varje produktgrupp av lokalproducerad mat? 

 Vilka? 

 

8. Påverkar kundernas efterfrågan ert utbud av lokalproducerad mat? 

 

9. Har era kunder något favoritmärke av lokalproducerad mat som ni 

 tillhandahåller? 

 

10. Upplever du att det är någon särskild kundgrupp som köper 

 lokalproducerad mat? 

 


