Producentperspektiv på REKO-ring:
Närproducerat stimulerar lokal ekonomi
Stora som små producenter är eniga

I Sjuhärads REKO-ringar finns en stor
spännvidd hos producenter. Både i utbud
och produkttyper, samt om man har
hobbyverksamhet eller storskalig helförsörjande produktion. Producenter – stora
som små – i Sjuhärad är samstämmiga:
REKO-ring har haft en positiv påverkan för
lokala livsmedelsproducenter.

”Jag drar in en normal
dagskassa på en timme.”
SAGT AV EN REKO-RINGSPRODUCENT

Mer lönsamhet utan mellanhänder

Producenterna förknippar REKO-ring
med begreppet ”närproducerat” samt att
det är effektivt och en trevlig upplevelse.
REKO-ring ger också lönsamhet, eftersom
mellanhänder tagits bort. Att varorna redan är sålda vid utlämning upplevs även
det som mycket positivt.
Ökad omsättning och nya investeringar
Den ökade omsättningen har både bidragit
till investeringar och lön eller en förbättrad lön. Den vanligaste förändringen är en
liten ökning både vad gäller omsättning
och sysselsättningsgrad. Producenterna

har oförändrad produktion, men REKOring har lett till utökade försäljningsvolymer.
Självreglering och låg konkurrens
Producenter upplever konkurrensen
mellan varandra som låg. Producenter
testar olika ringar och återkommer dit de
får god respons. Det finns producenter
som anpassar sitt utbud efter vad andra
säljer i de olika ringarna för att undvika
konkurrens och gynna varandra. REKOring reglerar sig själv efter efterfrågan, ett
exempel är äggproducenter, där efterfrågan varit stor. Nya producenter har dykt
upp eller befintliga utökat sin produktion
för att möta efterfrågan.
REKO-ring har även ökat relationer
producenter emellan. Nya gemensamma
produkter och samarbeten har skapats.
Brett utbud gynnar alla producenter
Det är viktigt att en REKO-ring har ett
brett utbud, då det behövs flera olika
produktkategorier för att locka kunder.
Producenterna menar att de kan sätta de
priser de anser är behövliga och samtidigt
få varan såld. REKO-ring möjliggör mer
pengar direkt till producent.

FAKTA OM REKO-RING
REKO står för Rejäl Konsumtion.
REKO-ring är en plattform med handel
för närproducerade livsmedel, där inga
mellanhänder förekommer. Via Facebook
sker direktkontakt mellan producent och
konsument. På ett bestämt datum sker
regelbundna utlämningar av varor. Inga
spontana köp får ske vid utlämning;
REKO-ring är således inte en ”marknad”.
Den första REKO-ringen i Sverige startade
i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-ringar ökat snabbt. I februari
2018 fanns det 71 REKO-ringar med drygt
110 000 medlemmar. Idén kommer från
finska Österbotten, där modellen med
REKO-ringar startade 2013.

Våren 2018 genomförde projektet Hållbar Landsbygd
Sjuhärad en undersökning av de tre REKO-ringar i
Sjuhärad som då fanns; Borås, Ulricehamn samt Mark.
Frågeställningarna som undersöktes var hur REKO-ring
påverkat livsmedelsproducenters förutsättningar i
Sjuhärad, hur REKO-ring påverkat beteenden och
värderingar hos konsumenten samt vad kommunen kan
göra för att stötta. För mer information, se rapporten
”Utvärdering Reko-ring Sjuhärad” (2018, Kjellberg A,
Ekovera) på www.boras.se/hallbarlandsbygd7H.

