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Vad är egentligen lokal mat?Vad är egentligen lokal mat?

Li d l d l k l fö k i• Livsmedel med lokal förankring
– Unika råvaror som är kopplade till en viss geografisk plats
– Unika produktionsmetoder som kopplas till viss geografisk platsUnika produktionsmetoder som kopplas till viss geografisk plats
– Unikt varumärke som relaterar till en viss plats i geografin

• Livsmedel som produceras geografiskt sett nära konsumenten

Li d l d kt d l t b d tt ib t ä kilj d f åLivsmedelsprodukt med platsbundna attribut som särskiljer den från 
andra produkter i samma produktsegment.

2011-04-08



Lokala produkter på lokala och globalaLokala produkter på lokala och globala 
marknader

Platsbundna produktattribut kan skapa konkurrensfördelar 
på lokala nationella och internationella marknaderpå lokala, nationella och internationella marknader

 Platsbundna produktattribut ger producenten 
marknadsinflytande

En vinstmaximerande producent väljer att sälja till deEn vinstmaximerande producent väljer att sälja till de 
marknader där betalningsviljan för produkten är störst. 
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Lokala produkter på exportmarknaden

Identifiering av livsmedelsprodukter som är 
• genuint svenska
• etablerade på världsmarknaden• etablerade på världsmarknaden
• kopplade till en eller ett fåtal platser i landet 

Identifiering utifrån följande kriterier:Identifiering utifrån följande kriterier:

 Sverige är nettoexportör av produkten
 Svensk export står för minst 1 % av världsmarknadenSvensk export står för minst 1 % av världsmarknaden
 Produkten exporteras från maximalt tre kommuner
 Sveriges totala exportvärde överstiger importvärdet med minst 1 

miljoner kronorj

(Matlandet ur ett regionalt perspektiv,
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Lokala produkter på exportmarknadenLokala produkter på exportmarknaden 
(forts)

• Svensk export står för en avsevärd del av världsmarknaden inom produktgrupper 
i håll d dk fi k (t k l ål t ö i ill fl ) k ä k b öd h kinnehållande vodka, fisk (torsk, lax, ål, strömming, sill, m.fl.) knäckebröd och skorpor 
samt frysta grönsaker (huvudsakligen ärtor).

• Några väletablerade exportprodukter exporteras endast från tre eller färre kommuner. g p p p
Bland dessa återfinns torsk, kammusslor, råsocker, frysta ärtor samt beredda produkter 
av renkött. 

St ti ti k l i å tt iti t b d ll fö k t i h d kt h• Statistisk analys visar på ett positivt samband mellan förekomsten av nischprodukter och 
ett livsmedelsspecialiserat näringsliv samt en livsmedelsorienterad regional exportsektor.

• Statistisk analys visar på ett negativt samband mellan nischprodukter och regional y p g p g
koncentration av småskaliga livsmedelsföretag
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Lokala produkter på exportmarknadenLokala produkter på exportmarknaden
- några slutsatser:

 I Sverige produceras ett antal lokala nischprodukter som har en 
stark ställning på världsmarknadenstark ställning på världsmarknaden.

 Dessa produceras företrädesvis från större företag som 
huvudsakligen återfinns i Syd- och Mellansverige.

 Regioner som exporterar nischprodukter tenderar att ha en mer 
livsmedelsorienterad export än andra regioner.

 Småskaliga livsmedelstillverkare är inte lika exportorienterade 
som större livsmedelsföretag

 Småskaliga livsmedelsföretag lokaliserar sig företrädesvis i 
regioner där tillgängligheten till inhemsk köpkraft är god.

2011-04-08



Lokal mat på den inhemska marknaden

• Platsbundna produktattribut ger konkurrensfördelar som grundar sig 
i betalningsvilja för produkter från viss geografisk plats.i betalningsvilja för produkter från viss geografisk plats. 
(Västerbottenost, Kalixlöjrom, Frödinge Ostkaka, Onsalakorv, 
Wästgöta Klosterost, Småländska isterband, m.fl.)

• Platsbundna produktattribut ger konkurrensfördelar som grundar sig 
i konsumentens betalningsvilja för produkter som är producerade i g j p p
närområdet, d.v.s. produktionen sker nära konsumtionen. 

(Hj d ä M j i B kött W ö M j i fl )(Hjordnära Mejeri, Bonnakött, Wapnö Mejeri m.fl.)
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Källa: Coops Konsumentundersökning 2009
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Närproducerade livsmedel –Närproducerade livsmedel 
några slutsatser:

• Närproducerat är ett positivt värdeladdat begrepp
– Begreppet har ingen enhetlig definition
– Oklart vilken samhällsnytta närproducerade livsmedel 

genererargenererar
• Intresset är stort från konsumenter, producenter och handeln 

och politiker och olika intresseorganisationer
• Inom EU finns olika typer av ursprungsmärkningar men dessa 

anger relationen mellan produktion och geografisk plats snarare 
än den geografiska relationen mellan produktion och g g p
konsumtion.

2011-04-08



Lokal mat - Var står vi idag?

• Lokala produkter ger konkurrenskraft på inhemska och 
utländska marknader  

• Lokala produkter skapar sysselsättning i livsmedelssektorn i 
olika delar av landetolika delar av landet

• Ingen etablerad definition av vad som kännetecknar en 
närproducerad produkt

• Saknas statistik för att analysera marknader och 
samhällsekonomiska effekter av närproducerad mat. 

MER KUNSKAP BEHÖVS PÅ DETTA OMRÅDE!
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