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1. INLEDNING 
 
Den svenska livsmedelspolitiken är under utveckling och i dagsläget pågår det nya reformer 
och initiativ för att utveckla de mål och strategier som finns för livsmedel. I Sveriges 
samhälle har det numera uppstått en ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna. Detta har i 
sin tur skapat ett större behov av miljömärkta och ekologiska varor från producenterna.1 
Regeringen har tagit ansvar för att utveckla en hållbar livsmedelspolitik genom att sätta upp 
konkreta mål för olika delområden t.ex. produktion, avfallshantering och konsumentbeteende. 
Rapporten ”Sustainable Food in Sweden”2

         

 innehåller de mål regeringen har för den hållbara 
livsmedelspolitiken. Företagens samhällsansvar är idag en aktuell fråga som innefattar de allt 
större krav som uppstått från omgivningen på till exempel miljökonsekvenser för produktion, 
transporter och avfallshantering. I och med dessa ökade krav från konsumenter och 
regeringen tvingas företag att utveckla policys för en hållbar utveckling som ska säkra 
framtidens resurser. Men i vilken utsträckning följer alla företag deras uttalade miljöpolicys? 
Finns det andra bakomliggande orsaker för dessa målsättningar än just ett genuint intresse för 
miljön? Livsmedelshandlares och konsumenters intresse för närproduktion är något som är på 
frammarsch och kan vara en effekt av den ökade miljömedvetenheten. Butikskedjor gör fler 
och fler satsningar på de lokalt och regionalt producerade livsmedlen. Detta gynnar både 
butikerna och deras lokala producenter och om fler kedjor engagerar sig mer för det 
närproducerade sortimentet, så skulle det kunna leda till en positiv utveckling för miljön.       

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att analysera de livsmedelspolitiska mål som regeringen har lagt 
fram utifrån ett perspektiv om en hållbar samhällsutveckling samt att studera andra statliga 
aktörers handlingar för att uppnå en hållbar livsmedelsstrategi. Ett delsyfte är också att 
undersöka det eventuella sambandet mellan de politiska målen och hur lokala aktörer 
förhåller sig till detta i sina handlingar utifrån tre perspektiv: hållbar utveckling, 
närproduktion och konsumentens påverkan. Mina frågeställningar är:  

• Vad finns det för statliga mål och strategier för den hållbara livsmedelspolitiken 
och hur ska dessa uppfyllas?  

• Påverkas handlarna av regeringens mål?  
 
1.2 Metod 
De primära källorna som jag har använt till min uppsats är intervjuerna och regeringens 
rapport ”Sustainable Food in Sweden” som har fungerat som en utgångspunkt för mitt arbete. 
Intervjuer har utförts med livsmedelshandlare för att försöka ta reda på om de påverkas av 
regeringens mål. Jag har också använt mig av olika statliga aktörers hemsidor för att 
undersöka vilka mål och strategier staten har för hållbara livsmedel.  

I de intervjuer som jag genomfört har jag valt att utforma kvalitativa frågor, eftersom jag 
inte utfört ett stort antal intervjuer. Eftersom jag vill få insikt i hur livsmedelshandlare agerar i 

                                                 
1 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 2  
2 http://www.regeringen.se/sb/d/6402/a/151754 
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vissa frågor bl.a. hur miljömedvetenheten har utvecklats över tid så har jag använt mig av 
kvalitativa intervjuer. Det kvalitativa förhållningssättet utgår från det som finns i nuläget och 
fokuserar mindre på hur ofta det förekommer. Kvalitativa undersökningar ger en bra 
utgångspunkt för att förstå och beskriva lokala händelser. Vid en undersökning av till 
exempel hur en butik fungerar kan man få en bra uppfattning om vad som ger upphov till vad 
i denna specifika miljö.3

Arbetet är faktamässigt baserat utifrån statens mål, på litteratur inom berörda områden och 
genom de intervjuer som utförs.  

 De intervjuer som utförs med lokala aktörer är med personer som har 
någon form av chefsposition i sin butik.     

     
1.3 Avgränsning 
De intervjuerna som genomförts har jag valt att begränsa till lokala aktörer, främst mataffärer. 
Intervjupersonerna är utspridda över olika geografiska lägen och arbetar för butiker av olika 
storlek. De lokala aktörer som intervjuas är placerade i Uppsala kommun.     
 
1.4 Disposition  
Kapitel två inleds med en inblick i företagens samhällsansvar och hur det påverkar dagens 
samhälle. I kapitlet tas också upp miljömedvetenhet hos konsumenter och handlare och hur 
det kan påverka deras val.  
Kapitel tre inriktar sig på vad regeringen har för mål med den hållbara livsmedelspolitiken 
och vad andra statliga aktörer har för strategier för livsmedelspolitiken.  
Kapitel fyra berör lokala aktörer och vad de har för strategier för den hållbara utvecklingen, 
närproduktion och konsumenter.  
I det sista kapitlet förs en diskussion där jag kopplar samman de resultat jag kommit fram till 
med de frågeställningar som jag har.  
 
1.5 Definitioner  
Livsmedel  
Begreppet livsmedel är en synonym till föda och i livsmedelslagen så definieras föda som en 
”matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan produkt som är menad att förtäras av 
personer.4 EU definierar i en rapport livsmedel som alla produkter eller ämnen vilka är 
bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som kan förväntas eller är avsedda att 
förtäras av människor. Alla de ämnen som tillförts under produktionen räknas också till 
livsmedel.5

 
   

Konsument  
Enligt konsumentköplagen är en konsument ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för 
ändamål som faller utanför näringsverksamhet” I ekonomiska sammanhang så hänvisar 
begreppet mer till alla personer som är slutförbrukare av varor eller tjänster.6

 
   

                                                 
3 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans, Malmö, Studentlitteratur , sid 22 
4  Gregow Torkel (2008) Sveriges Rikes Lag, Livsmedelslagen 1971:511    
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:SV:PDF sid 10 
6 https://lagen.nu/1990:932   
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Hållbar utveckling 
Begreppet behandlar tre olika områden: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska 
delen. Det finns idag många olika definitioner av begreppet. Brundtlandkommissionens 
originaldefinition av begreppet är dock den vanligaste: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov.”7

 
 

Agenda 21 
Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling och sträcker sig globalt. De 
främsta målen med handlingsprogrammet är att försöka skapa ett mer jämlikt samhälle genom 
att motverka fattigdom och att jobba för att miljöhotet ska försvinna.8

 
   

 
2. BAKGRUND 
 
2.1 Företagens samhällsansvar  
Corporate Social Responsibility (CSR) är teorin om att alla företag ska ta sitt ansvar för deras 
påverkan på samhället utifrån ett hållbart synsätt. Enligt en rapport från det statliga 
globaliseringsrådet så innebär samhällsansvar för företag att de måste visa att de tar ansvar 
för människor och miljön utifrån sina handlingar. FN är en av initiativtagarna till globalt 
ansvar som står för bildandet av The Global Compact vilket är tio principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och miljö samt korruption gällande företag. Det finns många företag 
som har speciella CRS-avdelningar där man arbetar med dessa frågor. Miljöengagemang har i 
Sverige t.ex. inom ICA funnits i över 20 år och ICA beslutade år 2002 dessutom att gå efter 
Global Compacts tio principer.9

Att arbetsvillkoren i utvecklingsländer är dåliga och att lönen för arbetarna ofta kan vara 
väldigt låg i dessa länder är något som ICA försöker förändra genom att visa på liknande 
företagsamheter i närliggande länder där förhållandena är bättre.

  

10

Enligt en rapport från Swedwatch så utförs det inte tillräckliga kontroller för vilka 
arbetsförhållanden som gäller hos leverantörerna av frukt till Sverige. Everfresh som är ett 
företag som b.la. Coop och ICA använder sig av utför inte fullständiga kontroller av 
arbetsförhållandena i de länder som man vet löper störst risk att kränka de mänskliga 
rättigheterna. De villkor som de arbetande utsätts för är t.ex. för låga löner, hälsofaror och att 
deras fackliga rättigheter ofta kränks. Ca 35 procent av all frukt på den svenska marknaden 
kommer från detta bolag som köper in frukt från främst Sydafrika och Chile.

  

11

De flesta svenska företag köper endast in frukt som har certifieringen Global Cap vilket 
ställer höga krav på hygien och kvalitet i produktionen. De anställdas säkerhet och hälsa är 
två villkor för certifieringen men några krav på andra arbetsvillkor finns inte. Den ekologiska 

  

                                                 
7 http://www.lu.se/o.o.i.s/9149  
 
8 http://www.sweden.gov.se/sb/d/6936 
9 Rapport Globaliseringsrådet ”Företagens samhällsansvar i en globaliserad värld” sid 1-2 
10 Ibid. sid 2  
11 http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/svenska-fruktinkopare-brister-i-uppfoljningen 
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och rättvisemärkta frukten har ökat i efterfrågan mer än dubbelt så mycket under de senaste 
fem åren. Genom rättvisemärkningen kan konsumenter också påverka arbetsvillkoren i 
produktionsländerna. Det påpekas också att ekologisk odling är mycket betydelsefullt för de 
länder där arbetsvillkor som t.ex. skyddsutrustning har en låg prioritering.12

FN:s speciella avdelning för hållbar utveckling har i sitt handlingsprogram ”Agenda 21” 
konstaterar behovet av att förändra konsumtionens mönster. De fokuserar på de ohållbara 
mönstren i produktion och konsumtion. Fattigdom och en degradering av miljö går hand i 
hand. Medens fattigdom resulterar i olika slags stress för miljön, är det största skälet till den 
fortsatta försämringen av den globala miljön de ohållbara mönstren i konsumtion och 
produktion, särskilt i industrialiserade länder. Särskild uppmärksamhet ska tilldelas behovet 
av naturresurser orsakat av ohållbar konsumtion och till effektivt användande av de 
resurserna med målet att minimisera utrotning av resurser och minska utsläpp.

   

13

 
  

2.2 Miljömedvetenhet hos konsumenter och handlare  
Konsumenterna i Sverige blir alltmer miljömedvetna och det ser man också på den ökade 
försäljningen av miljömärkta varor.14 Informationen om miljövänliga varor har ökat betydligt 
de senaste åren vilket kan vara ett skäl till att konsumenter har blivit mer upplysta. Däremot 
så har det enligt en undersökning på matavfall som gjordes på uppdrag av 
konsumentföreningen Stockholm konstaterats att det finns en brist på kunskap om matavfall 
både för konsumenter och för företag. Ett skäl till att affärer slänger så mycket mat är att vissa 
affärer har en motvilja att sätta rabatterade priser på varor som har kort bäst-före-datum. En 
annan orsak är att kunderna har krav på att hyllorna ska vara välfyllda. Rapportens slutsatser 
tog upp att det behövs mer informationsverktyg för att öka miljömedvetenheten och för att få 
en bättre insikt i vad matavfall kan ha för konsekvenser för omvärlden. Konsumenternas 
kunskap om hur länge mat håller t.ex. bäst-före-datum och hur man ska förvara mat kräver 
satsningar. Dessutom krävs det planering inför konsumenters och hushålls livsmedelsinköp.15

 

 
     

3. REGERINGENS MÅL  
 
Med den ökande befolkningen i världen blir det allt svårare att förse hela världsbefolkningen 
med mat och vatten. För att klara den här utmaningen samt kunna möta det förändrade 
konsumtionsmönster som har uppstått genom ökade levnadsstandarder krävs det att 
matproduktionen över hela världen ökar. Det är också viktigt att matproduktionen blir 
förbättrad utifrån en miljöaspekt.  

Det översiktliga målet för Sveriges livsmedelsrelaterade policys är en hållbar produktion 
utifrån en miljömässig, ekonomisk och social synvinkel samt en konsumtion som avspeglar 
konsumenternas efterfrågan. För att ta ett exempel så bygger jordbruksdepartementet allt sitt 

                                                 
12 Ibid. 
13http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_04.shtml?utm_source=OldRedirect&utm_medium=redirec
t&utm_content=dsd&utm_campaign=OldRedirect 
14 Intervju Alexandersson Henry  
15 Konsumentföreningen Stockholm ”Rapport från en slaskhink” sid 2  



 
8 

arbete på ett hållbart synsätt och deras vision ”bruka utan att förbruka” bygger på tre 
huvudsakliga mål:  
 

• En dynamisk och konkurrenskraftig affärssektor nationellt som är karakteriserad av 
öppenhet och olikhet. 

• En grön sektor som är effektiv både ekologiskt och resursmässigt och som spelar en 
väsentlig roll i Sveriges energiproduktion.  

• Den gröna sektorn ska också vara utmärkt av omtanke, ansvar och höga etiska 
standarder.16

 
 

Regeringen poängterar att varor och tjänster som produceras och konsumeras ska ha så lite 
negativ påverkan som möjligt med tanke på den mänskliga hälsan och miljön. Det är 
producenterna som är ansvariga för att produktionen av mat sker på ett säkert sätt och inte 
utgör något hot mot miljön, människor eller djur. Regeringens uppdrag är också att övervaka 
detta och att förse producenter och konsumenter med insatser för att skapa hållbara 
marknadsbaserade lösningar. En annan viktig aspekt i arbetet med hållbara livsmedel är att 
konsumenter blir alltmer intresserade för de konsekvenser som maten de köper och äter för 
med sig, vilket bidrar till utvecklandet av miljövänliga produkter.17

En liberal handel kan skapa positiva förutsättningar för den hållbara utvecklingen, 
eftersom handel skapar den ekonomiska tillväxten som krävs för att finansiera olika hållbara 
utvecklingsprojekt. En begränsning av handeln kan uppstå för små och mellanstora 
verksamheter genom att det inte finns tillräckligt mycket teknisk kapacitet för att hantera de 
olika standarderna, certifikationerna och märkningsscheman som behövs för en vinstgivande 
handel. I Sverige försöker man övervinna dessa begränsningar på flera olika sätt. Genom att 
t.ex. slå ihop de nationella standarderna kan man undvika sådana begränsningar.

 

18

Regeringen har också sammanfattat vilka konkreta mål som det kommer satsas på inom 
livsmedelspolitiken, målen kan sammanfattas som följer:  

 

 
De kvalitativa miljömålen 
Ett miljömål är att de största miljöproblemen inom Sverige ska vara lösta till nästa generation. 
De kvalitativa miljömålen är nationella och är baserade på frågor som t.ex. bra kvalité på 
grundvattnet och ett varierat odlingslandskap.  

Kvalitén på miljön är avgörande för vilka förutsättningar som finns för 
livsmedelsproduktion och livsmedlens kvalité. Det är också ett ömsesidigt förhållande där 
livsmedelsproduktion och indirekt livsmedelskonsumtion påverkar kvaliteten av miljön. 

Nedan redogörs för mål och strategier för den hållbara livsmedelspolitiken. Dessa 
program och satsningar svarar också på hur man ska gå tillväga för att dessa skall uppfyllas. 
Målen och strategierna har också koppling till den empiriska undersökning som har utförts.19

 
   

 
                                                 
16 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 1  
17 Ibid sid 2  
18 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 2  
19 Ibid sid 3 



 
9 

Sveriges landsbygdsprogram  
Det övergripande målet med landsbygdsprogrammet är att främja en ekonomisk, miljömässig 
och socialt hållbar utveckling av Sveriges landsbygd. Landsbygsprogrammets strategi 
innehåller hållbar produktion av livsmedel, att skapa nya arbetstillfällen inom landsbygden 
och hållbar tillväxt. De naturella och kulturella värden som finns i odlingslandskapet ska 
bevaras och den negativa miljöpåverkan ska hållas på en låg nivå. 

Livsmedelsproduktion är en huvudpunkt i landsbygdsprogrammet och dess riktlinjer ska 
utformas tillsammans med visionerna: Sverige – det nya matlandet och visionen: bruka utan 
att förbruka. Exempel på riktlinjer är: 

• Lokal, regional och småskalig produktion i livsmedelssektorn är en viktig del i arbetet 
för utökad affärsverksamhet i landsbygdsområden. 

• Den nationella marknaden för biodynamisk odling kan utvecklas mer. 
• Storskaliga livsmedelsproduktioner inom Sverige ska ha en bra livsmedelssäkerhet, 

djurpolicys och miljöstandarder.20

   
 

Sveriges program för fiskenäring  
Det övergripande målet är i likhet med landsbygdsprogrammet att främja ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbart fiske inom Sverige. För att kunna göra detta krävs att det 
skapas en balans mellan fiskresurserna och antalet fiskerier, lönsamheten för fiskerier måste 
öka, arbetsmöjligheter inom landsbygden i samband med fiskenäring främjas, en minskning 
av de negativa effekter som fiskenäringen för med sig och att hållbarheten av de naturliga 
fiskresurserna säkras. 

Livsmedelsproduktionen är också i centrum för fiskenäringen och ska bidra till bl.a. att: 
Skapa långsiktiga sysselsättningsmöjligheter inom fiskenäringen genom att t.ex. öka 
konkurrenskraften av produkter på marknaden.  
Arbeta för den hållbara utvecklingen av fiskenäringen genom insatser från lokala 
fiskerigrupper.  
Det kommer även att satsas på fisketurism och det rekreationella fisket som ska hjälpa till och 
uppnå dessa mål samt att värdet av fiskeriprodukter kommer att öka.21

 
 

Sverige – det nya matlandet  
Det nya matlandet är en vision som går ut på att till år 2020 skapa jobb och hållbar 
ekonomisk tillväxt genom investeringar i livsmedelsproduktion, tillagningsexpertis samt 
matturism. Det finns fem huvudområden för visionen: offentlig mat, förädlad mat, 
primärproduktion, matturism samt restauranger. Visionen har sin utgångspunkt i säker mat 
med hög kvalitet och ett bra rykte samt med många svenska kockar som ligger i täten när det 
gäller innovation och funktionell mat. Sverige har en växande matindustri som är viktig för 
landsbygdsområdena.  
Djurens välfärd och hälsa står i fokus vid sidan av biodynamiskt lantbruk, miljövänliga 
tillvägagångssätt och hållbar livsmedelsproduktion. 

                                                 
20 Ibid sid 3-4  
21 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 4-5 
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Regeringen har utarbetat olika program för att uppmuntra innovation och för att utveckla 
en kunskap om livsmedelsproduktion som är klimatvänlig, effektiv i användningen av 
resurser, med låg miljöpåverkan samt effektiva transport- och avfallsstrategier. 

Ett annat mål är att maten som finns inom den offentliga sektorn ska vara både hälsosam 
och god. Exempel på områden inom den offentliga sektorn är skolor, sjukhus samt 
instutioner.22

 
 

Förbättrade produktionsmetoder och avfallshantering  
Hållbarhet är centralt för den svenska livsmedelsproduktionen och det kräver insatser från 
både privata och offentliga aktörer. År 2006 lades det fram specifika mål för biodynamisk 
produktion och konsumtion i den offentliga sektorn. Dessa mål var att vid slutet av 2010 ska 
20 procent av lantbruksområdena vara certifierade som biodynamiska samt att 25 procent av 
konsumtionen i den offentliga sektorn ska vara biodynamisk.23

För att minimera avfall måste man titta på hela livsmedelskedjan. Det inkluderar 
primärproduktion och beredning, paketering, transport och lagring av varor samt hantering av 
livsmedelsavfall. Strategier för att minska avfall i Sverige är bl.a. kompostering och 
produktionen av biogas. En teknik för att ta hand om biprodukter bl.a. från djur har utvecklats 
av företag i Sverige vilket går ut på att de biprodukter som blir över från slakthus t.ex. går till 
energiproduktion istället för att slängas. Denna metod är från ett klimatperspektiv fördelaktig 
och mer effektiv när det gäller energiproduktion.

  

24

 
 

Konsumentens intresse och beteende  
Svenska konsumenter har de senaste åren blivit mer intresserade för hur det enskilda hushållet 
kan bidra för att minska de miljöpåverkningar som sker. Regeringen har utformat två 
projekt:25

Första projektet avser miljösmarta matval och målet är att agera som ett komplement till 
Livsmedelsverkets näringsråd och nå ut till konsumenten med information om att välja 
näringsrik mat som också är hållbar. Projektet är ett samarbete mellan Livsmedelsverket och 
Naturvårdsverket. Andra inblandade aktörer är Jordbruksverket och Fiskeriverket.  

  

Miljösmarta matval är indelade i åtta olika typer av mat: kött (nötkött, lamm, fläsk, och 
kyckling) fisk och skaldjur, frukter, bär, grönsaker, potatis, flingor och ris, diet-fett och 
vatten. Materialet består av en blandning av information och konkreta råd. Det fokuserar på 
områden som användning av växtskydds produkter, effekter på växt och djurliv, 
lantbrukslandskap samt på transporter.  

Det betonas att det är flera olika mål som man försöker att uppnå samtidigt med maten 
och miljön och pga. det är det svårt, om inte omöjligt, att tillgodose alla mål genom sina olika 
val av mat. De rekommendationer och den information som ges ut läggs fram som alternativ 
så att var och en ges möjlighet att påverka på sitt eget sätt.26

                                                 
22 Ibid sid 5-6  

    

23 Ibid sid 6  
24 Ibid sid 6  
25 Ibid sid 7  
26 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 7-8  
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Det andra projektet avser avfallshantering i hemmet och skolan. Matavfall i hemmet är av 
betydande storlek och en stor del av den maten som köps hem slängs. Konferensen Climate 
Smart Food som arrangerades under det svenska EU- ordförandeskapet resulterade i ett 
forskningsnätverk för matavfall. Livsmedelsverket arbetar nu med att komma tillrätta med 
varför svenskar slänger så mycket mat och hur man kan påverka situationen.27

 
  

3.2 Andra statliga aktörers arbete  
Livsmedelsverket 
Livsmedelsverkets uppgift är att säkra livsmedel, vilket innebär att se till så att de lever upp 
till de standarder och krav som finns för livsmedel. Andra mål är ärlighet i hantering av 
livsmedel från producent till konsument samt att utveckla goda matvanor hos konsumenter. 
Med ärlighet i hanteringen menas att märkningen ska överensstämma med livsmedlets 
innehåll. Märkning av livsmedel är alltså en stor del av Livsmedelsverkets uppgifter. 
Märkningen får inte göra så att konsumenten på något sätt blir lurad och exempel på 
märkning kan vara näringsinnehåll, vikt och volym. Kommuner och länsstyrelser samarbetar 
med livsmedelsverket för att göra kontroller av märkningen. Enligt undersökningar så har 
man kommit fram till att märkningen av livsmedel kan bli bättre och att det ofta förekommer 
att konsumenten blir vilseledd av den information som finns på varan. Ofta kan det gälla att 
företag vill överreklamera en vara och överdriver därför de positiva effekter som en vara kan 
ha på konsumentens hälsa t.ex. har vissa uttryck och märkningar pga. detta skärpts och man 
är inte längre lika frikostig med att tillåta t.ex. uttrycket ”färskpressad”. Livsmedelsverket har 
under en längre tid varit med och utarbetat specifika EU-lagar som gäller för alla livsmedel 
som produceras inom EU. Dessa lagar har varit framgångsrika när det gäller att ge 
konsumenten ett brett skydd.28

Kostråd är något som också ges ut i samband med dessa lagstiftningar men fungerar 
endast som uppmaningar och är inte tvingande. Det måste t.ex. finnas föreskrifter om hur 
mycket av en vara man kan äta utan att få i sig för stor mängd av miljögifter.  

  

Uppsala Universitet har tillsammans med Livsmedelsverket utvecklat en metod för 
prövning av proteiner som ska undersöka om genmodifierade grödor kan skapa nya eller på 
något sätt bidra till att människor utvecklar olika allergier. Detta är till för att nya livsmedel 
inte ska godkännas som kan ge uppkomst till allergier.29

Ett annat redan nämnt mål för Livsmedelsverket är att utveckla goda matvanor hos 
konsumenter. Eftersom den största delen av de hälsoproblem som är knutna till livsmedel är 
kopplade till att människor har för dåliga matvanor och inte till de miljögifter som finns i 
maten så behövs därför en bättre information om hur man kan förbättra sina matvanor.  

  

Livsmedelsverket kan ses som en kunskapsbas där dit folk kan vända sig för att få reda på 
vad ett livsmedel innehåller. Deras databas innehåller ca 2000 livsmedel och olika maträtter 
vilka också är uppdelade var för sig i runt 50 olika näringsämnen. Undersökningar görs ofta 
på konsumenters kostvanor och dessa undersökningar utgör basen för livsmedelsverkets råd 

                                                 
27 Ibid sid 8 
28 http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/Verksamhet/ 
29 Ibid  
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och riktlinjer. Ett resultat av dessa undersökningar är nyckelhålssymbolen som är ett enkelt 
verktyg för att konsumenter ska kunna göra hälsosamma val.30

Det huvudsakliga målet för Livsmedelsverket är hälsa, vilket de försöker uppnå genom 
mat som inte bara är hälsosam utan också miljövänlig.

    

31 Av hela Sveriges samlade utsläpp av 
växtgaser kommer en fjärdedel från produktionen av livsmedel. Men det är inte bara genom 
växtgaser som livsmedel påverkar miljön utan också t.ex. vid användning av kemiska medel. 
Även om intresset för miljön har ökat under de senaste åren råder det idag en viss okunskap 
om hur man kan göra val som gynnar den hållbara utvecklingen bland många konsumenter i 
Sverige. Därför krävs det insatser som kan hjälpa till att utveckla en bättre miljömedvetenhet 
hos konsumenterna.32

 
     

Konsumentverket  
Konsumentverket är en statlig verksamhet och det är konsumenterna och våra köp som står i 
centrum för allt deras arbete. Konsumentverkets uppgift är bl.a. att granska företag så att de 
följer de lagar och regler som finns för konsumenter. Det kan t.ex. gälla fel i 
marknadsföringen eller i avtalsvillkoren. För att se till så att varor och tjänster är säkra så 
utförs marknadskontroller av produkter. Andra tjänster som konsumenter erbjuds är gratis 
rådgivning. Konsumentverkets direktiv och mål kommer från regeringen och det övergripliga 
målet är att göra det möjligt för konsumenterna att göra medvetna val. Två delmål är att det 
ska finnas ett skydd för konsumenten i olika lägen och att konsumenterna ska kunna ta del av 
viktig information på ett enkelt sätt.33

Hållbar konsumtion är något som Konsumentverket jobbar aktivt för. Produktionen av de 
livsmedel vi köper påverkar miljön omkring oss. Precis som Livsmedelsverket påpekar menar 
också Konsumentverket att de val som görs i livsmedelsbutiken påverkar utbudet, vilket kan 
användas till något positivt för att säkra den hållbara utvecklingen.

   

34

Den hållbara konsumtionen består enligt Konsumentverket av tre delar: den miljömässiga, 
den ekonomiska och den sociala delen. Hållbar konsumtion innebär alltså att man bryr sig om 
konsekvenserna som ens köp för med sig utifrån dessa tre synsätt. Den miljömässiga delen 
innebär att man inte använder naturens resurser så mycket så att den inte kan återhämta sig av 
sig själv. Från en konsuments perspektiv kan det t.ex. vara att man inte väljer att köpa 
produkter som kommer från hotade djur eller att man drar ner på sin köttkonsumtion eftersom 
det bidrar till utsläppen av växthusgaser. Den ekonomiska hållbara konsumtionen handlar 
istället om den enskilde individens ekonomi och i korthet går det ut på att man inte ska köpa 
mer än vad man har råd med b.la. för att man ska ha en reserv för händelser som man inte kan 
förutse. 

   

35

                                                 
30 http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/Verksamhet/ 

 

31 http://www.ud.se/content/1/c6/15/17/60/8a04603a.pdf sid 7  
32 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/ 
33 http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/Kontakt/ 
34 http://www.konsumentverket.se/hallbar-konsumtion/?WT.ac=Milj%c3%b6m%c3%a4rkning-
Int.l%c3%a4nkar 
35 http://www.konsumentverket.se/sv/hallbar-konsumtion/Att-konsumera-hallbart/ 
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Den sociala delen innebär i stort sett att produktionen av varor inte på något sätt ska skada 
någon människa. Det kan gälla t.ex. att arbetsförhållandena ska vara acceptabla i 
produktionen.36  

 
Figur 1. Beslutsprocessen för mål och strategier för livsmedel. Regeringen är ytterst ansvarig 
för formulerandet av målen och ger direktiv till både Livsmedelsverket och Konsumentverket. 
De båda aktörerna ger i sin tur direktiv till livsmedelshandlarna som till slut når butiken och 
konsumenterna.  
 
3.3 Utbildning  
Det sker också satsningar på utbildningar inom hur man skapar en hållbar handel för 
framtiden. Ett exempel på det är forskningsprogrammet Hållbar butik där syftet är att skapa 
nytänkande för handelns ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Man vill försöka 
skapa ny kunskap om teknik och metod för t.ex. livsmedelsproduktion. Det är forskningsrådet 
Formas och Handelns Utvecklingsråd som står bakom finansieringen och det har avsatts 36 
miljoner kronor för en treårs period som startar 2010.37 Livsmedelsbranschen anses ha en 
avgörande roll för den hållbara utvecklingen och därför satsas det nu också på ett 
tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedel. Programmet är finansierat av både staten 
och näringslivet och målen med programmet är b.la. att stärka den svenska 
livsmedelsforskningen, ekonomisk effektivisering och att skapa en konkurrenskraftig och 
hållbar livsmedelsbransch.38

 
  

3.4 Miljömärkning  
Miljömärkningen är ett bra hjälpmedel för att främja den hållbara konsumtionen eftersom det 
på ett enkelt sätt förmedlar den information som konsumenten behöver för att göra medvetna 
val i affären. Det kan också bidra till att en produkt blir mer konkurrenskraftig eftersom 

                                                 
36 Ibid.  
37 http://www.formas.se/upload/EPiStorePDF/Hallbar_Butik_Br2_2010/H%C3%A5llbar_butik.pdf 
38 http://www.formas.se/formas_templates/Page.aspx?id=5678 
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konsumenter förknippar miljömärkningen med något positivt och med något som kan gynna 
omvärlden.39

När det gäller mat och livsmedel allmänt så finns det så kallade KRAV-märket. Marine 
Stewardship Council kallas miljömärkningen för fisk och skaldjurprodukter. Vidare finns 
EU:s märkning för ekologiskt jordbruk gäller ekologiska varor som är producerade inom 
EU.

 

40   

          
Figur 2. Krav märkning, MSC märkning och märkningen för ekologiskt jordbruk, den nya 
och den gamla.  
Källa: Märken för mat från Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se 
 
KRAV:s mål svarar mot regeringens riktlinjer som har satts upp och märket står för t.ex. 
miljöomsorg och socialt ansvar. Med miljöomsorg menas att det ska utgås från en hållbar 
produktion och att den ekologiska mångfalden ska gynnas. Det görs genom att man bl.a. 
förbjudit vissa kemiska ämnen i bekämpningsmedel. Man vill också försöka skapa en balans 
mellan växtodling och djurhållning genom att djurens foder till största delen ska produceras 
inom det egna lantbruket. Att djuren ska ha det bra är också en prioritet och att de ska kunna 
vara utomhus så mycket som möjligt och kunna vara så fria som möjligt. Människors hälsa är 
ett annat mål som syftar till både den fysiska, psykiska och den sociala delen av 
konsumenters liv. En förutsättning för en bra hälsa är en bra miljö. En bra miljö gynnar alltså 
inte bara produktionen i sig utan har också en påverkan på människors liv. Det finns även ett 
socialt ansvar för KRAV. Produktioner som tidigare varit godkända kan bli nekade KRAV-
märket om det vid undersökning kommer fram att arbetsvillkoren eller de sociala 
förhållandena inte håller måttet.41

Krav-märket har ett gott anseende och enligt en nyligen gjord SIFO-undersökning så 
känner 99 procent av alla konsumenter till KRAV-märket och 22 procent uppges vilja köpa 
mer KRAV-märkta produkter.

     

42

 
  

 
4. LOKALA AKTÖRER 
 
4.1 Hållbar utveckling 
Som beskrivs i regeringens kvalitativa miljömål så är kvalitén på miljön avgörande för vilka 
förutsättningar som finns för livsmedelsproduktion och livsmedels kvalité. Det är också ett 
ömsesidigt förhållande där livsmedelsproduktion och indirekt livsmedelskonsumtion påverkar 

                                                 
39 http://www.regeringen.se/sb/d/6403 
40 http://www.konsumentverket.se/miljo/markning/ 
41 http://www.krav.se/Om-KRAV/ 
42 http://www.krav.se/Press/nyheter/Ny-SIFO-undersokning-Fler-an-var-femte-konsument-vill-kopa-mer-
KRAV-markt/ 
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kvaliteten av miljön. Därför är det viktigt att ta reda på vad lokala aktörer har för strategier 
för att främja miljön.43

Fredrik Blom, livsmedelshandlare på Ica Folkes livs i Uppsala, säger att den policy för 
miljön som ICA har är deras gemensamma policy och sträcker sig från central nivå ända ner 
till de minsta butikerna. Att man har en central leverantör bidrar till att minska utsläppen. 
Transporterna är just det Ica Folkes Livs satsar på från en miljösynpunkt och de enda extra 
transporterna de har förutom den gemensamma leveransen av varor är för brödet.

  

44

Prissänkning av överskottet är det främsta Folkes Livs brukar göra för att försöka se till så 
att så mycket som möjligt av varorna blir sålda, om inte så brukar varorna kastas. På Ica 
Folkes Livs menar de att de inte brukar behöva kasta någon större mängd mat. Endast frukt 
och grönt är det som måste kastas i större mängd eftersom det är svårt att t.ex. sätta ner priset 
på ett äpple om det är ruttet. Uppföljning av inköp är det som främst görs för att undersöka 
vilka varor som har sålt bra och vilka man ska köpa in mindre av. Svinnet av matprodukter 
komposteras och det är vissa producenter som ersätter dålig frukt. Om det är en stor mängd så 
kan hela beställningen returneras och man får då tillbaka ersättning för det. 

 

Runt fem procent uppskattar Fredrik är ekologiska varor. Det är mest i kolonialavdelningen 
som de ekologiska varorna finns. Vissa ekologiska alternativ finns också på frukt och grönt 
avdelningen t.ex. äpplen, tomater och morötter, ca tio artiklar. Efterfrågan är stor, 
försäljningen är liten. Kunder brukar fråga efter ekologiska alternativ men när de köper in det 
så brukar det inte gå åt. Därför har de valt att inte köpa in så stor andel ekologiska varor.45

Det behöver inte vara stor efterfrågan alls för att de ska köpa in ekologiska varor säger 
Henry Alexandersson Butikschef på ICA Nära Rasbo, utan om det kommer in en efterfrågan 
så försöker vi tillgodose det så långt det går.

 

46

Eftersom det mesta kommer från ICA centralt så finns det inte så mycket utrymme för 
alternativa produkt inköp. Det finns en miljöpolicy som ska genomsyra hela ICAs verksamhet 
men det är inget som ICA Nära Rasbo har tillämpat särskilt mycket.    

 

”Vi är ganska duktiga på att få det mesta sålt som vi köper in så vi brukar inte behöva slänga 
så mycket alls.” Henry påpekar vidare att det egentligen inte är ur miljösynpunkt, utan att det 
är pga. ekonomiska skäl som de försöker kasta så lite som möjligt. ”Vi satsar alldeles för lite 
på ekologiska varor och vi skulle gärna vilja satsa mera på det”.47

 
  

4.2 Närproduktion  
I Regeringens rapport ”Sustainable Food in Sweden” finns det speciella mål för den lokala 
produktionen och marknaden. Regeringen vill på så sätt öka inslaget av de lokalt producerade 
livsmedlen och skapa bättre förutsättningar för närproduktion. I riktlinjerna för 
Landsbygsprogrammet står det att ”lokal, regional och småskalig produktion i 
livsmedelssektorn är en viktig del i arbetet för utökad affärsverksamhet i 
landsbygdsområden”.48

                                                 
43 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 3  

 I programmet för fiskenäring står det att ”livsmedelsproduktionen ska 

44 Intervju Blom Fredrik  
45 Intervju Blom Fredrik 
46 Intervju Alexandersson Henry  
47 Ibid. 
48 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 4  
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bidra till att arbeta för den hållbara utvecklingen av fiskenäringen genom insatser från lokala 
fiskeri grupper”.49

Begreppet närproduktion kan vara svårt att definiera och konsumenter brukar förknippa 
det med direkt närhet och med något positivt. Producenter däremot delar inte denna positiva 
syn på närproduktion utan är mera skeptiska. Den enskilde konsumenten kan känna en viss 
maktlöshet inför att inte kunna påverka de stora kedjorna eftersom det mesta bygger på 
storskalighet. Behovet av närproducerat hos konsumenter har att göra med att man i stor 
utsträckning vill ha kontroll över och kunna övervaka hela processen av 
livsmedelsproduktionen.

 Det är därför intressant att undersöka i vilken utsträckning de lokala 
aktörerna har använt sig av närproducerade alternativ.   

50

Kontrollen av livsmedels kvalité är heller inte alltid lika bra som en större butikkedjas 
kontroller, om närproducerade varor börjar köpas in alltmer till butiker.

 Typiskt för associationer med närproduktion är att framställningen 
inte anses ha påverkat miljön negativt, att det inte sker några längre transporter och att det 
oftast är en producent av liten storlek. Men det finns också nackdelar med närproduktion från 
en konsuments synvinkel. Förädlingsarbetet måste man ibland stå för på egen hand och det är 
kanske inte alltid är så att de närproducerade varorna är billigare, utan kanske rentav dyrare.  

51

 
  

Prioriterar livsmedelsbutiker närproduktion?  
På ICA Folkes Livs är det en liten, nästan minimal efterfrågan, på närproducerat. Fredrik 
Blom tror att när kunder tänker närproduktion så tänker de på produkter från Sverige och 
menar att det inte är så många som bryr sig om vart ifrån i Sverige produkten kommer, men 
att konsumenter ändå gör skillnad på svenskt och icke svensk-producerat.    
Fredrik Blom tror att ca en procent av alla deras varor kommer från närproducenter. 
Andersson och Tillmans köttprodukter är det enda som han anser vara närproducerat i deras 
butik. Han menar att det är svårt att prioritera eftersom det mesta de beställer är centralt 
levererat. Om han fick bestämma skulle de satsa mer på närproducerade varor och inte gå så 
mycket efter den massproduktion av varor som idag finns. Men i dagsläget är det svårt 
eftersom de har begränsade resurser och måste gå efter de direktiv som ges ovanifrån. Det 
som begränsar möjligheterna för användningen av närproducerade varor ytterligare är att 
butiken måste gå efter vad konsumenten köper mest utav. Utbudet bestämmer de helt själva 
och det baseras med utgångspunkt från vad kunderna efterfrågar. Ofta blir det dock att 
butiken köper in massproducerade varor som inte är närproducerade. Inköpen skiljer mycket 
från butik till butik eftersom efterfrågan kan se helt olika ut. Större ICA butiker har helt andra 
förutsättningar och köper ofta in lokalt konsumentpackat kött, men eftersom Folkes Livs är en 
så liten affär så skulle det endast köpas in små mängder, vilket inte skulle vara lönsamt.  
Om det ska komma in en enskild distributör för att leverera enbart tre lådor av en vara så är 
det inte värt det vare sig ekonomiskt eller ur miljömässig synvinkel, menar Fredrik Blom. Det 
är alltså en logistik fråga och eftersom vi har samma leverantör för alla varor så blir det en 
onödig extrautgift samt att det bidrar till miljöpåverkan i form av utsläpp.52

                                                 
49 Ibid. sid 5  

  

50 Åhnberg A. (1992) SLU, Närproduktion av livsmedel – vision och verklighet, sid 10   
51 Ibid. sid 11 
52 Intervju Blom Fredrik  
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Henry Alexandersson säger att det enda närproducerade i butiken är ägg från Ugglestad 
och Andersson/Tillmans köttprodukter som levereras två gånger i veckan för ca 10 000 kr.  
Fler och fler kunder vill ha närproducerat och kunderna blir mer medvetna. Färskvaror vill 
man ha från så nära håll som möjligt, menar Henry. En del av butikens mjölk kommer från en 
bondgård bara några mil härifrån men den skickas till Gävle för att paketeras för att sedan 
skickas tillbaka till butiken. Det menar Henry att man kanske skulle kunna se som en viss typ 
av närproduktion.  

Ica Nära Rasbo skulle också vilja använda sig av mer närproducerat. Framförallt på 
färskvarusidan är det bara Fyrissenap som är lokalt producerat. Slotts, som låg i Uppsala 
tidigare, har flyttat till Polen. Den trend som man kan se idag är att företag som expanderar, 
ofta flyttar utomlands. Finns alternativet så väljer vi närproducerat så mycket som det är 
möjligt. Det är egentligen bara charkprodukter som finns inom Uppsala området som är 
närproducerat. Kommer man längre upp i landet blir det mer och mer närproduktion.53

Butikschefen Henry menar också att det finns vissa begränsningar för närproducerade 
varor.  

    

Det finns en miljöpolicy som ska genomsyra hela ICAs verksamhet men det är inget som de 
har tillämpat särskilt mycket. ICA Nära Rasbo styr över ca 80 procent av de inköp som görs 
till affären. Efterfrågan styr inköpen och annonsering sker centralt och via flygblad. 
Leverantörerna får sina produkter inspekterade av ICA som sedan bestämmer om det är en 
godkänd leverantör eller inte. Leverantören måste skicka in ett underlag separat för att bli 
godkänd och kostnaden för det underlaget kan vara ett skäl till att många småskaliga lokala 
leverantörer väljer att låta bli att bli godkända, vilket i sin tur leder till ett mindre utbud av 
närproducerade varor på marknaden.54

För att dra en parallell till det amerikanska företaget Walmart så satsas det där både på 
lokalproducerade varor och på ekologiska varor.

   

55 Målet är att nio procent av alla ekologiska 
varor ska komma från lokala producenter, vilket är mycket högre än målet för de flesta 
svenska butikskedjor. Tanken är att livsmedlen ska vara producerade och säljas i samma 
delstat. Det blir på så sätt kortare transporter för de ekologiska varorna och det gynnar 
företaget både ekonomiskt och miljömässigt. Den ekologiska maten är i de flesta svenska 
livsmedelsbutiker mindre än fem procent och det lokalproducerade varorna är ännu färre.56

Coops livsmedelskedja har gjort en satsning på lokalt och regionalt producerad mat. Den 
närproducerade maten ska gå under märket ”Mat från regionen”. Satsningen går ut på att alla 
av de råvaror som säljs ska vara producerade i regionen. Varor som består av fler ingredienser 
ska vara 80 procent regionalproducerade. Målet med initiativet är att den lokala affären ska 
bli mer konkurrenskraftig genom att varje affär kan få en mer unik aspekt med hjälp av de 
lokala leverantörerna. Genom att de flesta andra kedjor är så centraliserade så kan Coop på så 
sätt få ett försprång genom att positionera sig som ett företag som bryr sig om både miljön 
och de lokala producenterna. Coop har som mål att ha det största utbudet av ekologiska varor 

  

                                                 
53 Intervju Alexandersson Henry  
54 Ibid.  
55 http://www.csripraktiken.se/2010/11/25/lokalproducerat-lika-prioriterat-som-ekologiskt-for-walmart/ 
56 Ibid.  



 
18 

samt det största utbudet av närproducerat. Märket började tas i bruk under 2009 och sedan 
dess har runt 400 lokala och regionala leverantörer kontaktats.57

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Coops märkning för lokalproducerad mat. 

                                  Källa: Hemsida Coop www.coop.se 
 
Lokala marknader   
De lokala livsmedelsmarknaderna har under de senaste åren ökat i intresse hos konsumenter. 
Vid de lokala marknaderna kan konsumenten utan någon mellanhand köpa livsmedel från 
producenten. Denna relation mellan producent och konsument finns ofta inte i vanliga 
livsmedelsbutiker. ”Bondens egen marknad” finns speciellt i USA och Storbritannien men det 
finns även lokala marknader i Sverige. De lokala livsmedelsmarknaderna är ett alternativ till 
den vanliga livsmedelshandeln där man kan köpa livsmedel som är lokalt producerade och 
som ofta är ekologiska. Eftersom producenten är närvarande vid marknaden kan konsumenten 
dessutom få förstahands information om varorna direkt från producenten. Man sparar också 
på miljön genom att man inte behöver använda sig av några längre transporter av varorna.58

Det är också mer ekonomiskt för producenten eftersom man inte behöver använda sig av 
affärer för att få ut varorna på marknaden. En nackdel är däremot att de lokala marknaderna 
förmodligen inte besöks av lika många konsumenter som en vanlig dagligvaruhandel.

  

59

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
57 http://www.csripraktiken.se/2010/05/19/satsning-pa-regional-mat-ett-satt-for-coop-att-starka-sin-
konkurrenskraft/ 
58 Carlsson-Kanyama, Annika, Sundkvist, Åsa, Wallgren, Christine, (2004).  Lokala 
       livsmedelsmarknader – en fallstudie, Stockholm: US AB. Sid 10  
59 Ibid.  
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Figur 4. Logotyp för Bondens egen Marknad.  
                                      Källa: www.bondensegen.com 
 
Lokala marknader kan gynna miljörelaterade, ekonomiska och sociala aspekter genom att 
transporterna minskar och det används ett mindre antal förpackningar. En fördel för 
producenterna ekonomiskt är också att denna typ av marknad säkrar en inkomst för dem 
vilket är viktigt för småskaliga producenter. Miljövänliga metoder för produktion gynnas 
genom dessa marknader vilket också är det övergripande målet för regeringens arbete med 
hållbara livsmedel. Den sociala aspekten bidras till genom att konsumenten får en inblick i 
hur mat produceras och vart den kommer ifrån.60

Om man fokuserar på Sverige så finns det i dagsläget ca ett 20 – tal etablerade lokala 
marknader för livsmedel med ett tillägg för vissa skördemarknader. Största delen av dessa 
marknader ingår i en förening som kallas ”bondens egen marknad” vilket är en förening som 
försöker marknadsföra de lokala marknaderna som ett varumärke samt skapa ett bättre 
samarbete mellan marknaderna inom landet.

  

61

Grundidén med ”bondens egen marknad” utgår från att varor ska komma från gårdar som 
är placerade nära marknaden och att producenten själv ska ha odlat alla de livsmedel som 
säljs på marknaden. 

  

62

 
   

4.3 Konsumentens påverkan  
Konsumentens intresse och beteende är något som tas upp i regerings arbete med 
livsmedelspolitiken. Genom regeringens satsningar på miljösmarta matval och 
avfallshantering i hemmet och skolan så visar regeringen att man måste försöka påverka den 
enskilde konsumenten i arbetet för en hållbar livsmedelspolitik.63

                                                 
60 Ibid. sid 10 

     

61 Ibid. sid 11  
62 Annika Carlsson-Kanyama et al. Lokala livsmedelsmarknader – en fallstudie sid 12  
63 Regeringskansliet, ”Sustainable Food in Sweden” sid 7  
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Som konsument anser Fredrik Blom att man kan påverka mycket eftersom allting byggs 
på efterfrågan. Det kunden efterfrågar köps också in, det är det klassiska förhållandet mellan 
utbud och efterfrågan. Förut var det var små produktioner av olika ekologiska varusorter men 
på senare år har det blivit allt större mängder som produceras pga. efterfrågan. 
Det finns också en förslagslåda där kunder kan komma med förslag på förbättringar eller 
förändringar i butiken. Ett annat sätt att påverka är att ta kontakt med den aktuella chefen för 
den avdelning man vill påverka.64

Fredrik anser inte att det har blivit någon märkvärd skillnad i inställning hos kunder utan 
menar att det var mer prat om miljöfrågan för några år sedan och att det inte är lika mycket 
uppståndelse kring frågan nu. Det flesta miljömärkningar som folk efterfrågar finns med i 
sortimentet och priserna mellan t.ex. miljömärkt och icke miljömärkt har krupit alltmer 
närmare varandra under de senaste åren.

  

65

Ica Nära menar att de är så pass liten butik så kunderna brukar komma in och säga till vad 
de vill ha. Vi känner igen de allra flesta kunder som kommer in och de flesta är stamkunder så 
på så sätt skapas det en nära relation mellan kunden och butiken. Kunden har väldigt stor 
möjlighet att påverka. Kunderna vill ha mer miljövänliga förpackningar för varorna och vi har 
fått synpunkter på att det är för mycket onödigt material i förpackningarna.

  

66

 
   

 
5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION/ SLUTSATS  
 
5.1 Hållbar utveckling  
Hur långt sträcker sig egentligen företagens samhällsansvar? Utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
så ska det sträcka sig över miljöaspekten, ekonomin och det sociala. Frågan om barnarbete är 
b.la. en viktig aspekt inom den sociala delen. Att ledet mellan produktionsfält och affär är 
långt och att det i vissa fall kan vara svårt att kontrollera hela processen är ett argument för att 
det ibland kan förekomma dåliga arbetsvillkor.67

De olika livsmedelshandlarna som jag har intervjuat har betonat olika saker i deras arbete 
för att gynna en hållbar utveckling. Många ICA butiker har genom att använda sig utav en 
central leverantör minskat sina utsläpp i stor utsträckning. Jag har också möts av en väldig 
öppenhet där t.ex. en handlare påpekar att det egentligen är pga. ekonomiska skäl som de 
försöker slänga så lite mat som möjligt. I de större affärerna verkar det finnas en mer uttalad 
miljöpolicy och bättre strategier för att ta hand om avfall etc. än vad det finns i de mindre 
butikerna. Jag får intrycket av att de mindre butikerna ser sig själva som mer eller mindre 

 Men är det inte företagens uppgift att se till 
så att dessa villkor är acceptabla? Kan det finnas ekonomiska fördelar med att framställa sig 
som ett företag som bryr sig om miljön eller finns det ett genuint intresse att främja miljön? 
Att det finns konsumenter som kanske slutar att handla av företaget om de inte tar tag i dessa 
frågor kan vara ett skäl till att fler och fler företag börjar ta ansvar för sina handlingar. Hur ett 
företag uppfattas av konsumenten är ett viktigt incitament till vad för slags livsmedel som 
köps in och vilka metoder som används för att gynna t.ex. den hållbara utvecklingen.   

                                                 
64 Intervju Blom Fredrik  
65 Intervju Blom Fredrik  
66 Intervju Alexandersson Henry  
67 Rapport Globaliseringsrådet ”Företagens samhällsansvar i en globaliserad värld” sid 3 
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maktlösa och ett återkommande argument är att butiken är så liten så därför kanske de inte 
tror att deras butik kan utgöra någon större skillnad. ICA har en miljöpolicy som ska 
genomsyra alla ICA butiker men studien har visat att alla butiker inte alltid går efter den. 
Skälet till att butiker får kasta stora andelar mat beror ofta på att man inte har varit beredd att 
sänka priset på varor som snart går ut. ICA Folkes Livs däremot ser miljöaspekten framför 
den ekonomiska och gör prissänkningar av överskottet för att få det mesta sålt. Prissänkningar 
av överskott kan både vara positivt utifrån en ekonomisk och miljömässig synvinkel. Genom 
att sänka priset på varan ökar man chanserna till att den blir såld. Den inställning jag har 
träffat på är ändå att man ställer sig positiv till att använda sig av produkter och metoder som 
gynnar den hållbara utvecklingen.  Regeringens mål som främst inriktar sig på förbättring av 
produktionsprocessen främjar den ekologiskt hållbara utvecklingen i första hand. Det satsas 
på en balans mellan den ekologiska, ekonomiska och den sociala utvecklingen.   
 
5.2 Närproduktion 
Att satsa på närproducerade varor visar att man bryr sig om omgivningen och att man stödjer 
den lokala marknaden. Det närproducerade har visat sig ha en större utbredning inom 
landsbygden eftersom det är där de flesta småskaliga närproducerande företag finns.   
Närproduktion bidrar till att gynna den hållbara utvecklingen b.la. genom att utsläppen från 
transporter minskar men eftersom de flesta konsumenter ser närproducerat som något positivt 
antar jag att det också hjälper till att ge butiker som satsar på det en positiv prägel. Det finns 
också vissa begränsningar som gör det svårt för livsmedelshandlare att köpa in närproducerat 
t.ex. att de flesta stora kedjor bygger på centralstyrning och att efterfrågan av närproducerade 
livsmedel är för liten. Coop har tagit ett initiativ genom deras satsning på närproducerade 
livsmedel och vill på det sättet försöka få konsumenten att välja livsmedel som gynnar både 
den hållbara utvecklingen och den ekonomiska tillväxten inom de olika regionerna. Jag tror 
att det kommer att finnas ett mer medvetet och varierat utbud av livsmedel i framtiden där 
miljön och det hållbara står i fokus. Utbudet på marknaden just nu är mycket litet och 
handlarna betonar att det är konsumenterna som bestämmer vilka varor som ska köpas in. Här 
har handlarna en möjlighet att försöka få konsumenterna intresserade av det närproducerade 
och studien har visat att det finns en positiv inställning och vilja från handlarnas sida att satsa 
på detta. Ett bra exempel på att göra konsumenten uppmärksam på att en vara är 
närproducerad är märkningen. Ett exempel på detta är ”mat från regionen” där man på ett 
enkelt sätt visar att varan stödjer de lokala verksamheterna samtidigt som den gynnar miljön. 
Många konsumenter kanske inte känner till de miljömässiga fördelar som de närproducerade 
varorna för med sig och därför är det också viktigt att informera om dessa positiva faktorer.  
 
5.3 Konsumentens påverkan  
Regeringens livsmedelspolitiska mål summeras i rapporten ”Sustainable Food in Sweden”. I 
den poängteras att varor och tjänster som produceras och konsumeras ska ha så lite negativ 
påverkan som möjligt med tanke på den mänskliga hälsan och miljön. En annan viktig aspekt 
i arbetet med hållbara livsmedel är att konsumenter blir alltmer intresserade för de 
konsekvenser som maten de köper och äter för med sig. Eftersom konsumenterna styr 
efterfrågan har de också stora möjligheter att påverka vad som köps in till butiker. Detta 
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påverkar också i sin tur produktionen av livsmedel eftersom en ökad miljömedvetenhet hos 
konsumenter kräver en förbättrad miljöstrategi hos producenten. 

Att det finns en god relation mellan handlare och konsument är något som jag också tror 
påverkar handlarnas vilja att köpa in fler ”alternativa” livsmedel. Man ser dock en stor 
skillnad på de större och mindre butikerna där det i de mindre butikerna tas hänsyn till de 
flesta förfrågningar i så lång utsträckning det går till skillnad från de större butikerna där man 
inte alls har samma möjlighet att möta den enstaka kundens behov.   

Handlarna påverkas inte direkt av regeringens mål (se 3.1) men möjligtvis indirekt. 
Genom att produktionen av livsmedel förändras så kanske priset av en vara också förändras. 
Konsumenter kan alltmer komma att uppmärksamma de affärer som använder sig av de 
alternativen som gynnar miljön. Handlarna försöker anpassa sig så mycket de kan med de 
resurser de har men de är inte på något sätt bundna att följa regeringens mål. Man ser en 
tydlig attitydförändring inför miljön inte bara hos regeringen utan också hos konsumenter. 
Argumentet att miljön kan offras för att stärka den ekonomiska hållbarheten håller inte 
längre. Ifall dessa mål uppfylls skulle det förmodligen skapa en bra utgångspunkt för en 
hållbar utveckling och en ännu säkrare utgångspunkt för den hållbara maten. Regeringen 
lägger det mesta ansvaret på producenterna och delegerar också uppgifter till 
Livsmedelsverket och Konsumentverket som får ta hand om uppgifter som att förmedla 
kunskap om t.ex. hur en hållbar konsumtion ska uppnås. Den roll regeringen får är mera en 
tillsynsroll genom att övervaka och att förse producenter och konsumenter med insatser för att 
skapa hållbara marknadsbaserade lösningar. Det finns ändå konkreta strategier för hur man 
ska uppnå dessa mål som är rimliga och genomförbara. Det finns ingen lag som säger att 
livsmedelshandlare måste anpassa sig efter dessa mål och det kan bli särskilt svårt att få 
genomslag med de konsumentpolitiska målen eftersom det främst är avsedda som 
uppmaningar till befolkningen.  

Jag tror att det viktigt för konsumentens motivation att det även finns billiga miljövänliga 
alternativ som kan konkurrera med de vanliga livsmedlen för att konsumenter ska vilja ändra 
sina vanor. Vi kan nu därför se en positiv trend genom att de miljövänliga livsmedlen har 
minskat i pris och ligger nästan på samma nivå som standardlivsmedlen. Kanske kan till och 
med vissa miljövänliga alternativ i framtiden vara billigare än standarden, vilket skulle utgöra 
ett stort incitament för konsumenter att välja miljömärkt.   

De pampiga miljömålen som regeringen presenterar är som tidigare nämnt bara avsedda 
som uppmaningar istället för lagstadgade regler. Eftersom man inte har lagstiftat om dessa 
uppmaningar, kan det vara en bidragande orsak till att handlare inte har anpassat sig mer an 
vad de gjort. Det är förmodligen också orsaken till varför de handlare jag intervjuat inte 
känner till de livsmedelspolitiska målen som regeringen lagt fram i någon större utsträckning. 
Om de livsmedelspolitiska målen ska få någon större inverkan på samhället i stort så tror jag 
att det krävs en lagstiftning av dessa mål och att de enbart ses som uppmaningar. Denna 
åtgärd tror jag skulle vara ett viktigt incitament för att handlare etc. skulle ta dessa mål på 
allvar. Skälet till att regeringen valt att endast göra dessa mål till uppmaningar tror jag beror 
på att regeringen är medveten om vilka begränsade resurser som finns i dagsläget för t.ex. 
handlare, och därför också insett vad för problem som kan uppstå genom att kräva ett 
införande av dem.     
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Intervjuguide 
 
Lokalt icke lokalt/ Närproduktion  
 

1. Hur mycket av era inköp anser du vara från närproducenter?  
2. Mat från regionen hur fungerar det?  
3. Hur tror du kunder ser på närproducerat? Sverige? Mälardalen? Etc.  
4. Skulle ni vilja använda er mer av lokala leverantörer? Föredrar ni närproducerat när ni 

beställer in varor till affären?  
5. Finns det några hinder som begränsar era möjligheter för användningen av 

närproducerade varor?  
6. Kan inköpen se annorlunda ut från butik till butik?  
7. Hur stor efterfrågan måste det vara för att ni ska överväga att köpa in en ekologisk 

vara t.ex.?   
 
 

Miljö/ Hållbar utveckling?  
 

8. Har ni några uttalade policies när det gäller inköp av hållbara livsmedel? Ska det t.ex. 
alltid finnas ett miljömärkt alternativ?  

9. Hur hanterar ni era erat överskott av livsmedel? Brukar det ofta bli så att man får 
slänga mycket mat eftersom man köpt in för mycket?  

10. Jobbar ni för att så lite mat som möjligt ska slängas? Vad händer med erat svinn?  
11. Satsar ni mycket på ekologiska varor? 
 

Konsument 
 
10. Är det stor efterfrågan av ekologiska produkter? Efterfrågan närproducerat?  
11. Hur kan konsumenten påverka vad som köps in?  
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12 .Kan det vara pga. att det är mer ekonomiskt att köpa från icke lokala distributörer 
eftersom det mesta inköpen görs från sådana? 
13. Har ni märkt att det har uppstått en högre miljömedvetenhet hos kunderna på de senaste 
åren? 
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