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Fig 1  Munkmodellen eller The Doughnut Model (Raworth 2017) 
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Fig 2  Diagram över svarsstatistik för intervjufrågan ” Hur viktigt är kommunens främjande av lokal 
matproduktion för en hållbar omställning av samhället?” 
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Fig 3. Illustration över Piteå kommuns huvudsakliga arbetsområden och delområden i arbetet för att främja 
lokal livsmedelsproduktion baserat på resultatet från intervjuerna (2021–2022) 
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Fig 4. Illustration över huvudsakliga utmaningar och lösningar 
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jordbruket 
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Intervjuguide  
 

Övergripande frågor: 

• Hur arbetar kommunen idag med att främja lokal livsmedelsproduktion? 

• Hur kan det arbetet utvecklas? 

• Borde det utvecklas? 

• Vilka hinder finns för utveckling? 

• Hur påverkar matproduktionen landskapet? 

• Vad finns det för möjligheter till samverkan? 

Frågor i detalj: 

Tema Fråga Syfte 

Bakgrund Vad arbetar du med och vad är din 
position inom organisationen? 

Kartlägga relevant erfarenhet och 
arbetsbakgrund hos respondenten 
för att skapa förståelse och 
sammanhang för efterföljande svar 
på intervjufrågorna. 

 Hur länge har du arbetat med detta 
(i den positionen du har idag eller i 
andra)? 

 

Uppfattningar om 
kommunens arbete 
med lokal 
livsmedelsproduktion  
idag 

Vad är 
lokalproducerad/närproducerad mat 
(i Piteå kommun) enligt dig? 

Förtydliga diskussionen – vad menas 
av respondenten när vi pratar om x? 

 Piteå kommun arbetar idag med att 
stärka de gröna näringarna. Hur 
viktigt är det enligt dig att stärka 
lokal livsmedelsproduktion?  
Uppföljning: Varför? 
 

Kartlägga attityder och vilja att satsa 
på hållbar omställning och lokal 
livsmedelsproduktion 
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 Hur viktigt är det enligt dig att Piteå 
kommun främjar lokal 
livsmedelsproduktion för en hållbar 
omställning av samhället? 
1 – 5  
1 = Inte alls avgörande för hållbar 
samhällsomställning (Vi når 
miljömålen utan att stärka lokal 
matproduktion) 
3 = Viktigt men inte avgörande 
5 = Helt avgörande för hållbar 
samhällsomställning (Vi når inte 
miljömålen utan att stärka lokal 
livsmedelsproduktion) 

 

 Hur arbetar Piteå kommun i 
dagsläget (från ditt område sett) 
med att främja lokal 
livsmedelsproduktion? 

Kartlägga dagens arbete med frågan 
i  
Piteå Kommun 

Uppfattningar om 
utvecklingsmöjligheter 
för det arbetet 

Hur kan det ovannämnda arbetet 
utvecklas enligt dig?  
I det stora hela och med fokus på ditt 
område: t.ex. Översiktsplanering, 
markfrågor, underlätta för små 
jordbruk att lägga anbud i offentlig 
upphandling… mm. 

Kartlägga utvecklingspotentialen för 
kommunens arbete i frågan 

 Vilka hinder finns idag för 
kommunens arbete med att främja 
lokal livsmedelsproduktion? 
Uppföljning: Ser du något sätt man 
skulle kunna kringgå dessa hinder? 

 

 ”Köp den mat som ger det landskap 
du vill se” (Håkan Rasmusson, 
stadsnära lantbrukare) – Hur kan 
livsmedelsproduktionen enligt dig 
påverka landskapet som omger dig? 
Uppföljning: Hur kan en ökning av 
lokal matproduktion påverka 
landskapet? 

 

Utveckling med fokus 
på landskap 

Vilka fysiska 
åtgärder/faktorer/verktyg behövs för 
att kommunen bättre ska kunna 
främja lokal livsmedelsproduktion? 
Ex: Stadsnära jordbruksmark, 
lagerbyggnader, fler aktiva gårdar 
mm.? 
Uppföljning: Vilka förutsättningar 
finns det för att skapa dessa? 

 

Utveckling med fokus 
på nätverk och 

Borde fler offentliga måltider i Piteå 
kommun vara lagade på lokala 

Samla in förslag på 
utvecklingsmöjligheter 
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samverkan råvaror? 
Om ja – hur ska detta bäst uppnås 
enligt dig? 

 Vilka möjligheter ser du till 
samverkan för att främja lokal 
livsmedelsproduktion (inom 
kommunen, mellan kommun och 
näringsliv och mellan kommun och 
kommun, fler?)? 

 

 Vill du tillägga något som du tycker 
att jag har missat att fråga om? 

 

 

 
 
 
Rutin för informerat samtycke och GDPR 
 
Presentation av mig själv och syftet med studien och intervjun. 
Jag är student på Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) och skriver just nu mitt examensarbete på 30 hp. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Piteå kommun arbetar med att 
främja lokal livsmedelsproduktion idag och hur det arbetet kan utvecklas i 
framtiden. Förhoppningen är att arbetet ska bidra till kommunens arbete och 
överblick i frågan samt att det ska tjäna som en referens för andra kommuner. 
 
När du medverkar i den här intervjun så bidrar du till mitt arbete, vilket innebär 
att SLU behandlar dina personuppgifter. Ditt samtycke är helt frivilligt, och utan 
ditt samtycke 
kan intervjun inte genomföras. Du kan när som helst välja att avbryta och dra 
tillbaka ditt 
samtycke. 
 
Information om proceduren: 
Om jag får din tillåtelse så kommer jag att spela in intervjun idag. 
Ljudupptagningen sparas 
endast fram till examensarbetet är godkänt, efter arbetet godkänts raderas 
ljudupptagningarna. 
Efteråt kommer jag att transkribera intervjun och skicka den till dig när jag är 
klar, så att du får godkänna den. Inga känsliga uppgifter kommer att samlas in. 
Intervjumaterialet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 
Fråga: Får jag spela in den här intervjun? 
Fråga: Får jag använda ditt namn i rapporten? 
 
Godkännanden ges muntligt under intervjuerna. 
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