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H Å L L B A R  B U T I K

Förord

Denna publikation är en avslutande uppsummering av de forsknings
resultat som genererats inom ramen för forskningsprogrammet Hållbar 
butik. Forskningsprogrammet har finansierats av Forskningsrådet Formas 
och Handelns Utvecklingsråd. Totalt har 36 miljoner kronor avsatts till 
programmet, vilket möjliggjort finansiering av nio stycken projekt under 
perioden 2010–2013. 

Målet med forskningssatsningen Hållbar butik har varit att hitta lösningar 
för att öka handelns ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Mål
grupperna är handelns företag och anställda, konsumenter, producenter, 
forskare  och samhället . 

Med denna samlade skrift vill vi på ett lättillgängligt sätt inspirera  till 
konkreta  förbättringar inom hållbarhetsområdet genom att låta forskare 
från olika discipliner belysa ämnet ur olika synvinklar  och perspektiv.

Inom ramen för forskningssatsningen har kunskap och lösningar för en 
hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och tillväxt i handeln 
tagits fram. Tillsammans bidrar denna forskning till värdefull kunskap som 
kan ge handeln möjlighet att medverka till en för miljön positiv utveckling. 
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Inledning

Vi står idag inför många utmaningar när det gäller att minska vår negativa 
påverkan på miljön och skapa ett hållbart samhälle. Handeln påverkar 
miljön på flera olika plan genom sin strategiska position som länk mellan 
konsumtion  och tillverkning. Forskning på hållbarhet inom handeln har 
därför  stora möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Handeln och hållbarhet
Att skapa långsiktig hållbarhet i samhällets olika delar är av största vikt för att 
förhindra miljöproblemen som riskerar att förstöra vår livsmiljö och försämra 
vår livskvalité.

Produktion, transport och konsumtion av dagligvaror och andra produkter 
bidrar bland annat till avfallsproblem och utsläpp av växthusgaser. Ut släppen 
leder till klimatförändringar som global uppvärmning, som kan få stora 
negativa  konsekvenser för livet på jorden.

Bristande effektivitet och miljömedvetenhet samt svinn i leden från 
producent  till konsument är ett slöseri med resurser. Dessa brister belastar 
både den ekonomiska lönsamheten, människorna som arbetar inom handeln 
och miljön i stort utan att det kommer vare sig producenter, handlare eller 
konsumenter  tillgodo.

Handeln är genom sin roll som gränssnitt mellan produktion och konsum
tion av varor en viktig aktör för att minska belastningen på miljön. Produktion, 
transporter, svinn och avfall inom handeln är alla viktiga faktorer som med ny 
kunskap och nya tekniska lösningar kan göras på ett för miljön mer hållbart sätt.

Resultat från forskningsprojekten inom Hållbar butik
Satsningen Hållbar butik, ett samarbete mellan forskningsfinansiärerna Formas  
och Handelns Utvecklingsråd, är ett led i att hitta lösningar för att öka handelns  
ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Forskningen vänder sig till 
handelns  företag och anställda, konsumenterna, producenterna, forskare och 
samhället.

Inom ramen för forskningssatsningen har kunskap och lösningar för en 
hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och tillväxt i handeln tagits 
fram. Tillsammans bidrar denna forskning till värdefull kunskap som kan ge 
handeln möjlighet att medverka till en för miljön positiv utveckling. 

Resultaten från de nio projekt som finansierats inom utlysningen pre sen teras 
i denna skrift. Mer information om projekten finns bland annat på www.hur.nu 
och www.formas.se.

OM FINANSIÄRERNA

Forskningsrådet Formas stödjer grund
forskning och behovsstyrd forskning 
inom områdena miljö, areella näringar 
och samhälls byggande. Formas främjar 
en ekologiskt hållbar tillväxt och 
utveckling i samhället, mång och tvär
vetenskaplig forskning samt interna
tionellt forsknings samarbete. 

Handelns Utvecklingsråd har som 
ändamål och syfte att främja veten
skaplig forskning och utveckling för 
att stärka handels näringen i Sverige 
genom att initiera och bidra till 
forskning som kommer  till konkret 
nytta för handelsföretag, anställda, 
kunder och sam hället i övrigt. 
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Kläder och textilier som kastas är 
ett miljöproblem

Textilt avfall belastar miljön och idag finns ingen riktig plan för att komma 
tillrätta med detta problem. I Sverige kastar varje person i snitt åtta 
kilogram  kläder och andra textilier varje år. För att inte belasta miljön i så 
hög grad behövs metoder och strategier för att ta hand om detta avfall på 
ett hållbart sätt.

Textilkonsumtionen ökar och påverkar miljön negativt
Konsumtionen av kläder och andra textilier, främst hemtextil, har ökat snabbt 
på senare år. Forskning visar på ökningar på runt 40 procent av netto inflödet 
av textil till Sverige under 2000talet. Beräkningar från 2011 visar att vi 
in förskaffar  cirka femton kilogram textilier i snitt per år och person och det 
lär inte ha minskat. Samtidigt slänger vi alltså cirka åtta kilogram i snitt per 
år och person.

Det mesta av de textilier som kastas hamnar i hushållssoporna; de förbränns 
och blir på så vis energi, men jämfört med att återanvända eller återvinna 
material  är det ändå ett betydande resursslöseri. Textil och kläd produktion 
kräver mycket energi och använder sig av en hel del kemikalier som inte är bra 
för miljön.

Konsumtion är inte bara att köpa
Konsumtion associeras vanligen med köp och förbrukning av olika varor, men 
det har idag en betydligt vidare innebörd och kan inbegripa allt från att längta 
efter, förbereda ett köp, äga, använda, underhålla, avyttra, återanvända och åter
vinna en produkt. 

Den ökade konsumtionstakten i dagens samhälle har enligt forskarna 
flera skäl:

• Ekonomiska – exempelvis ökad välfärd, låga priser på kläder och hem textil 
och möjlighet till lån.

• Sociala – exempelvis identitetsuttryck och symbolrelaterad konsumtion.

• Kulturella – exempelvis mode, design och varumärkens ökande betydelse .
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Att vi införskaffar så mycket kläder och annan textil gör även att vi har ett 
stort behov av att göra oss av med dem. Det kan bland annat bero på att vi inte 
har tillräckligt med förvaringsutrymme eller på att vi snabbt tröttnar på det vi 
ganska nyligen har köpt.

Tidigare generationer agerade mycket mer resurssnålt genom att lappa, laga 
och återanvända textilier i hög utsträckning. Dagens äldre lever i stor utsträck
ning kvar i detta som i de flesta fall inte bottnar i miljöhänsyn utan i ekonomisk 
sparsamhet. Idag slängs kläder, även om de går att använda. 

Av de cirka 87 000 ton textilier som avyttras varje år i Sverige går ungefär 
en tredjedel till välgörenhetsorganisationer (som både säljer kläder, åter vinner 
material och skickar kläder till behövande), men det allra mesta hamnar alltså 
direkt i soporna.

Det finns embryon till organiserad återanvändning och återvinning i form 
av butiker som tar emot kläder, men än så länge endast i relativt liten skala. 
Forskarna  menar att grunden till att öka återanvändningen och återvinningen 
av textilier baseras på att förstå konsumenter och göra det lättare för dem att 
agera miljövänligt.

Förenkla möjligheterna att återanvända och återvinna textilier
Liksom i många andra studier konstaterar forskarna här att konsumenter 
uttrycker att de gärna vill agera miljövänligt, men när de sedan beskriver vad 
de faktiskt gör visar det sig att många brister i praktiken.

Kunskap om återanvändning och återvinning av kläder 
saknas och även möjligheter när det gäller att sop sortera 
textilier. En viktig åtgärd skulle vara att ställa upp 
återvinningskärl för kläder och textilier (även trasiga 
sådana) på de sopsorteringsstationer som finns idag 
samt att allmänheten informeras om detta och om 
vikten  av att sopsortera sina textilier.

Kläder behöver även bli mer slitstarka och ”fast 
fashion”tänket måste förändras  till långsiktiga klädinköp. 
Dagens kläder är ofta inte tillverkade för att hålla länge eftersom den rådande 
trenden är att modet ändras snabbt och då är det ändå dags att köpa nya plagg. 
Det är idag inte många som lagar sina klädes plagg och att köpa nytt är ofta bil
ligare än att lämna in till en skräddare  för lagning .

När det gäller välgörenhetsorganisationer som samlar in kläder menar 
forskarna  att de etablerade och erfarna aktörerna gör ett bra jobb, men 
branschen  har drabbats av en del skandaler och dras därför med dåligt rykte. 
Organisationer bör bli bättre på att kommunicera att de inte bara tar emot 

kläder  för återanvändning utan även säljer trasiga kläder för återvinning och 
sedan skänker pengarna till välgörande ändamål samt att de bidrar till ett 
miljömässigt  mer hållbart samhälle.

Många aktörer behövs för att lösa problematiken
Inom ramen för forskningsprojektet bildades ”Nätverket för återanvändning  
och återvinning av kläder och textil” (NÅÅ) bestående av representanter 
från väl gören hetsorganisationer; återvinningsföretag; klädhandeln; bransch
organisationer inom återvinning, handel och textil; transportföretag; konsument  
och miljöorganisationer; kommuner; myndigheter samt forskare.

Aktörerna inom nätverket kom fram till att textil och kläder som slängs i 
hushålls soporna är ett miljöproblem som kräver engagemang från många olika 
samhällsaktörer för att lösas på ett nationellt och internationellt lång siktigt sätt. 
Några åtgärder som föreslogs var:

• Ett nationellt system för återanvändning och återvinning av kläder 
och textil .

• Certifiering av aktörer.

• Teknikutveckling för återvinning av kläder och textil.

• Kvalitet och design för långvarigt bruk.

Forskarna menar att det är viktigt att nätverket fortsätter sitt samarbete 
och sin idéutveckling eftersom problemet är för komplext för att lösas av en 
enskild aktör.

Pilotprojekt för insamling av kläder
Att samla in kläder på ett för konsumenter enkelt sätt, såväl hela som trasiga, så 
att de kan återanvändas eller återvinnas är av största vikt för att textilierna inte 
ska hamna i hushållssoporna och på så sätt leda till resursslöseri. 

Forskarna studerade varuhuset Gekås i Ullareds pilotprojekt Textilreturen, 
som etablerades i samarbete med välgörenhetsorganisationen Human Bridge. 
Textilreturen innebär att kläder lämnas in i anslutning till varuhuset. Varuhuset 
ville skapa en möjlighet att lämna in både hela och trasiga kläder på en plats som 
många personer besöker och på så sätt ge konsumenterna ett smidigt sätt att 
lämna in alla kläder de inte längre vill ha.

Kunskap om 
återanvändning och 

återvinning av 
kläder saknas
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Studien av Textilreturen visade att det kan ta tid för konsumenter att ändra 
sitt beteende avseende klädinsamling och att kopplingen till miljö och håll
barhet inte varit tillräckligt tydlig i marknadsföringen. Det räcker inte med att 
göra det enkelt för människor att lämna in både hela och trasiga kläder, utan det 
behövs också information om att det är viktigt för miljön att även trasiga kläder 
lämnas in.  

För att lyckas med Textilreturen och liknande initiativ är det avgörande att 
man får genomslag hos givarna, alltså de som lämnar in textilierna. Ett problem 
för detaljhandelsaktörer är att de i hög grad förknippas med att driva konsum
tion, vilket förstås är en del i deras affärsidé. Många aktörer, såsom Gekås 
Ullared och Human Bridge, vill även bidra till ett hållbart samhälle genom att 
integrera miljö hänsyn i sina visioner och sitt arbete. Det är viktigt att nå ut med 
denna ambition, bland annat genom marknadsföring. Forskarna menar att det 
är avgörande att företag, organisationer och konsumenter tillsammans bidrar 
till en långsiktigt hållbar utveckling.

KORT OM STUDIEN

I projektet Återvinning av kläder – utveckling av kunskap och lösningar för hållbar handel 
har forskarna  genomfört tre delstudier om återanvändning och åter vinning av kläder 
och andra textilier  i syfte att bidra till kunskap om hur handeln med textilier kan bli 
mer hållbar.

Den första delstudien fokuserade på konsumenters inställning. Den andra del studien 
fokuserade på hur olika aktörer kan skapa ett hållbart system för åter vinning och 
återanvändning av textilier. I den tredje och sista delen studerades ett pilotprojekt 
för insamling av kläder.

Projektnamn: Återvinning av kläder – utveckling av kunskap och lösningar 
för hållbar handel

Projektledare: Karin M. Ekström, professor, Högskolan i Borås
Projektdeltagare: Eva Gustafsson, docent; Daniel Hjelmgren, universitetslektor; 

och Nicklas Salomonson, biträdande professor, Högskolan i 
Borås

Miljöperspektiv på butikslägen och 
konsumtionsresor

Koldioxidutsläppen från de resor som konsumenterna gör för att klara 
av sina inköp påverkar miljön negativt. Ett sätt att minska utsläppen är att 
etablera handel på de platser som är mest optimala. Forskare från HUI 
Research och Högskolan Dalarna har tagit fram mätmetoder för att göra 
sådana beräkningar.

Externa köpcentrum allt vanligare
Butikers lägen betyder mycket för hur utbytet av varor mellan producenter och 
konsumenter fungerar och det är en viktig fråga för handelsföretagen. Trots att 
frågan är betydelsefull för såväl ekonomin som miljön har den dock inte stude
rats vetenskapligt i någon större utsträckning.

 Att välja ett bra läge för sin butik effektiviserar och underlättar utbytet 
mellan  producent och konsument och spelar en central och betydelsefull roll 
för ekonomin . På senare år har handeln genomgått en strukturomvandling som 
inneburit allt större butiker belägna i externa köpcentrum som ger fördelar som 
lägre priser och förenklar för konsumenten att göra alla sina inköp vid ett och 
samma tillfälle. Externa lokaliseringar av detta slag medför dock ett ökat behov 
av att konsumenten är bilburen vilket skulle kunna leda till ökade utsläpp av 
koldioxid.

Miljömässigt optimala butikslägen
I projektets första del har forskargruppen studerat handelsföretags val av butiks
lägen och utvecklat metoder för att studera hur dessa lokaliseringsval står sig 
när det gäller koldioxidutsläpp i jämförelse med om företagen istället hade valt 
de platser som minimerar konsumenternas resväg till dessa butiker. 

Utifrån de resultat som tagits fram i projektets  första del, ”Hur bra är 
handelns  lokaliseringar i ett miljö perspektiv och hur kan detta mätas?”, är en 
viktig slutsats:

Besparingspotentialen för de undersökta butikerna, om de 
var placerade på bästa sätt ur miljöhänseende, motsvarar 
i genomsnitt en sänkning av kol dioxid utsläppen med 
22 procent.
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I verkligheten är det dock inte så lätt för en butik att välja det miljömässigt  
optimala  läget. En handlare som ska etablera  en ny butik måste ta hänsyn  till 
redan existerande  verksamheter. Att flytta befintliga handels platser är en 
omöjlig het eftersom det skulle kosta enorma summor pengar. Däremot kan 
detta vara bra att ha i åtanke när man väljer lägen för nya handelsplatser . 

Konsumentresornas miljöpåverkan
En stor del av handelns miljöpåverkan kan kopplas direkt till utsläpp i samband 
med konsumentresor. I det andra delprojektet är därför konsument resorna och 
de utsläpp de ger upphov till i fokus, särskilt relaterat till kol dioxid. 

I forskningsprojektet användes den senaste tekniken kring gpspositionering 
för att följa konsumenternas resemönster till och från handelsplatser och mäta 
konsumtionsresornas koldioxidutsläpp i Borlänge. Utifrån de resultat som tagits 
fram i det andra delprojektet kan bland annat följande slutsatser dras: 

De resor som görs till och från Kupolens köpcentrum i Borlänge 
är i de flesta fall energieffektiva i meningen att de minimerar 
koldioxid utsläppen. I de få fall resorna inte är energieffek
tiva beror det för det mesta på att konsumenten  har stan
nat flera gånger längs med vägen.

Köpcentret Kupolen är relativt energieffektivt lokaliserat. 
Det finns två lägen som ligger cirka 300 meter vardera 
från den nuvarande placeringen som skulle ha resulterat i 
nio respektive åtta procent lägre totala koldioxidutsläpp. Ett 
av lägena sammanfaller (i stort sett) med den plats där Ikea har lokaliserats i 
Borlänge . 

I projektet jämfördes även de faktiska utsläppen som orsakats av konsument
resor till och från Köp centrumet Kupolen i Borlänge med de utsläpp som istället 
skulle uppkommit om man hade valt att handla antingen i Borlänge  centrum 
eller på en extern handelsplats. De genomsnittliga avstånden för konsumenten 
till de olika alternativa handelsplatserna är i stort sett representativt för flertalet 
svenska små och mellanstora städer. 

Skillnaden i koldioxidutsläpp för den genomsnittlige kunden som tar bilen till 
Borlänge centrum respektive Kupolen (3,9 kilometer respektive 4,0 kilometer) är 
försumbar eftersom avstånden knappt skiljer sig åt. 

I verkligheten 
är det inte så lätt 
för en butik att 
välja det miljö

mässigt optimala 
läget
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Om konsumenten väljer att åka till den externa handelsplatsen ökar res vägen 
med cirka 2,5 kilometer (totalt i genomsnitt 6,4 kilometer) vilket  medför en 
ökning av koldioxidutsläppen med cirka 60 procent jämfört 
med om konsumenten  hade valt att handla i centrum.

Den miljömässiga merkostnad som en handelsresa till 
ett externt köp centrum i detta fall orsakar motsvarar 
(baserad på dagens koldioxidskatt) cirka 1,3 kronor  
mer per resa tur och retur för konsumenten. I dags
läget är det lönsammare för kunden att handla på den 
externa handelsplatsen eftersom kunden har mer att tjäna 
på att göra inköpen där i jämförelse den miljökostnad resan 
förorsakat.

Miljöaspekter vid nyetableringar
Sternrapporten1 fick stort genomslag bland politiker och klimat forskare, sär
skilt i Europa. Den har haft betydelse för hur politiker och myndig heter ser på 
miljöpåverkan och hur de kan minimera den. Detta påverkar till exempel han
delsföretag genom att politiker och andra besluts fattare reglerar och påverkar 
handeln i syfte att få den att bli mer miljövänlig menar Rudholm  med flera i sitt 
forskningsprojekt.

I Sverige publicerade Naturvårdverket (2007) en sammanfattning av 
rapporten  på svenska. Den har haft en tydlig inverkan på hur politiker ser på 
klimat förändringar och möjligheten att via regleringar, beskattning och andra 
miljöpolitiska verktyg påverka miljön. 

Sternrapporten argumenterade för att bekämpande av klimatförändring 
var ekonomiskt lönsamt. Relativt många klimatekonomer var skeptiska, men 
rapporten fick ändå stort genomslag och togs på allvar av många politiker 
och andra beslutsfattare. För handelsföretag har detta bland annat betydelse 
vid ny etableringar och investeringar eftersom företagen förutom att räkna på 
kostnader och intäkter måste ta hänsyn till hur de påverkas av existerande och 
eventuellt  kommande miljöregleringar.

Medan Stern använder sig av långa tidsperspektiv (200 år) i sin rapport 
menar forskarna från HUI Research och Högskolan i Dalarna att det för 
handels företag är vettigare med en något kortare tidshorisont (rimligtvis 30 år). 
Stern använde sig även av en i särklass låg diskonteringsränta; ett värde som 

ligger närmare traditionell investeringskalkyl är att föredra för handelsföretag. 
Rudholm et al. menar vidare att handelsföretagen som komplement till officiella 
regleringar och lagar kan använda sig av själv regleringar i form av till exempel 
miljörelaterade CSRpolicys för att bidra till en hållbar utveckling på både kort 
och lång sikt.

E-handelns koldioxidutsläpp
Framöver bör ehandelns miljöpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp under
sökas för att till exempel optimera logistiksystemen så att koldioxid utsläppen 
blir så låga som möjligt.

KORT OM STUDIEN

I forskningsprojektet Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön? har handels
företagens val av butikslägen och konsumenters resors påverkan på miljön, med 
ett särskilt fokus på konsumenternas koldioxidutsläpp, studerats. Forskningen har 
inriktats på att besvara följande tre forskningsfrågor:

• Hur bra är handelns lokaliseringar i ett miljöperspektiv och hur kan detta mätas?

• Hur påverkar konsumenternas resor till etablerade handelsplatser miljön och 
hur kan detta mätas?

• Hur kommer handelsföretagens etablerings och investeringsbeteende långsiktigt 
att påverkas av Sternrapporten och ändrade miljöregleringar?

I projektet har HUI:s branschkompetens och erfarenhet av handeln som bransch 
kombinerats med den specialistkompetens inom regionalekonomi och geografiska 
informationssystem (GIS), såsom gpspositionering, som finns vid Högskolan i 
Dalarna.

Projektnamn: Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön?
Projektledare: Niklas Rudholm, professor, HUI Research
Projektdeltagare: Magnus Bohlin, professor; Kenneth Carling, professor; 

Fredrik Hansen, fil. dr; Johan Håkansson, fil. dr; Bin Jiang, 
professor och Anders Östman, professor, HUI Research

I dagsläget är 
det lönsammare 
för kunden att 
handla på den 

externa handels
platsen

1 Sternrapporten beställdes 2005 av den dåvarande brittiska finans ministern Gordon Brown.
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Hållbarhetsredovisning i svensk 
detaljhandel – roll, relevans och nytta 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett 
företag  har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling när 
det gäller  bland annat miljö och socialt ansvar. Denna typ av redovisning 
har blivit  alltmer  aktuell på senare år. I detta projekt har hållbarhets
redovisningen roll, relevans och nytta för svenska detaljhandelsföretag 
undersökts. 

Hållbarhetsredovisning i svenska detaljhandelsföretag
Standarden för hållbarhetsredovisningar sätts av Global Reporting Initiative  
(GRI) som beskriver hållbarhetsredovisning som ett sätt att: ”mäta, presen tera 
och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisa  tionen, för 
vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling ”.

Av de 208 svenska detaljhandelsföretag (med mer än 100 anställda) som 
forskarna undersökte var det endast elva företag som publicerade en håll bar
hets redovisning. Dessa elva företag motsvarar dock verksamheten i totalt 71 av 
de 208 företagen, eftersom moderbolag eller liknande som redovisar även täcker 
in respektive dotterbolag. Flera av dessa företag är välkända stora butikskedjor 
inom olika delbranscher i handeln.

Fyra aspekter av hållbarhetsredovisningen identifierades i under sökningen – 
visioner, strukturer, aktiviteter och resultat – som i sin tur kan appliceras på de 
fem områden som GRI (2000–2006, ekonomi undantaget) anger i sin standard : 
miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhälle och produkt ansvar. Miljö
området var det område som störst antal företag kommunicerade kring och 
tillika det område där företagen tog hänsyn till flest aspekter. Annars var det 
främst fokus på aktiviteter och resultat. Process förståelsen för hållbarhets frågor 
där alla aspekterna är med saknades i de flesta fall.

Hållbarhetsredovisningens roller
Vid en djupdykning i två företag som arbetar med hållbarhetsredovisning  
återfinns  två olika perspektiv. Det ena företaget speglar främst hur den 
centrala  ledningens ambitioner ställs mot lokala butikers utmaningar , 
medan fokus i det andra företaget ligger på själva genereringen av 
hållbarhetsredovisningen .
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Forskarna identifierar tre olika roller när det gäller hållbarhetsredovisningen 
i dessa två företag, nämligen:

1. Hållbarhetsmotor. Det finns visserligen intentioner att redovisningen ska 
driva hållbarhetsfrågorna, men i verkligheten är styrningen ganska svag 
och dokumentet är inte alltid känt i organisationen.

2. Uppföljningsdokument. En tydligare och mer framträdande roll har håll
barhetsredovisningen som uppföljning, det vill säga som en summering 
av vad som hänt det senaste året. Det blir en ögonblicksbild, som dock 
inte sätts in i något sammanhang och som heller inte används i ett vidare 
perspektiv .

3. Profileringsdokument. Här blir redovisningen något att visa upp – främst 
externt, men även internt – för att visa att man arbetar aktivt med håll
barhetsfrågor. Det behöver inte betyda att dokumentet saknar bra innehåll 
och att inget görs, men risken finns.

Hållbarhetsredovisningens relevans
Vid en jämförelse mellan två företag som arbetar med hållbarhetsredovisning 
och två företag som visserligen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, men inte 
använder hållbarhetsredovisningar specifikt, framkommer tre olika synsätt på 
relevansen för hållbarhetsredovisningar:

1. Hållbarhetsredovisning är i stort sett irrelevant. Enligt detta synsätt är 
hållbarhetsredovisning mer kosmetika än substans och kostar mer än 
det smakar. Det finns tendenser till att mindre familjeägda företag som 
inte är börsnoterade tycker att redovisningen är irrelevant eftersom inga 
intressenter  efterfrågar den.

2. Hållbarhetsredovisning är delvis relevant. Enligt detta synsätt finns det 
vissa fördelar med hållbarhetsredovisning genom att den till exempel 
kan fylla en funktion i ett övergripande hållbarhetsarbete. Redovisningen 
riskerar dock i detta fall bli relativt löst kopplad till verksam heten, samt 
att den snarare används för att öka företagets anseende och minimera 
riskerna  än att verkligen förbättra och förstärka hållbarhetsarbetet.

3. Hållbarhetsredovisning är i högsta grad relevant. Enligt detta synsätt 
bidrar redovisningen till att skapa god kommunikation både inåt och utåt 

samt förbättrar de organisatoriska strukturerna för hållbarhetsarbetet. 
Det strukturerade redovisningsförfarandet minimerar också risken för att 
arbetet blir för sårbart genom ett alltför starkt person beroende.

Eldsjäl eller struktur
På de företag som inte hållbarhetsredovisar drevs hållbarhetsfrågor främst 
av vissa specifika personer som var kända inom organisationen. Frågorna 
och engagemanget fanns alltså, men det var inte så integrerat i de anställdas 
dagliga  arbete. Hållbarhetsarbetet var i dessa fall beroende av eldsjälar som höll 
frågorna  levande.

I företagen som hållbarhetsredovisade fanns istället starka drag av formali
sering och individoberoende strukturer. Här fanns tydliga interna processer för 
arbetet.

Det finns för och nackdelar med båda varianterna; eldsjälarna skapar ofta 
engagemang och inspirerar andra, medan formalisering kan innebära att 
frågorna  vattnas ur och att känslan av personligt ansvar klingar av. Risken  med 
eldsjälar är dock att arbetet dör ut om eldsjälarna lämnar organisa tionen.

Hållbarhetsredovisningens möjligheter
Hållbarhetsredovisningen hos svenska detaljhandelsföretag har sina brister , 
men även förtjänster och goda intentioner. Forskarna har tagit fram tre åt gärder 
som kan öka relevansen av hållbarhetsredovisningen. Dessa är:

Indikator- och nyckeltalsanvändning som prestationsmätning snarare än 
leverans poster från enskilda enheter i organisationen
Det är vanligt att nyckeltal som är tillgängliga, snarare än relevanta, används 
i hållbarhetsredovisningen och redovisningen i alltför hög grad blir ett infor
mations eller kommunikationsinstrument snarare än ett operationaliserat 
förfarande . Här är det viktigt att skapa strukturerade processer och system
stöd för hantering  av hållbarhetsdata. Det är även centralt att hållbarhets
informationen är konkret och att det finns personer/roller i organisationen som 
är ansvariga för de olika områdena för att underlätta målstyrning.

Synkronisering av vad hållbarhetsredovisning är och förutsätts betyda i 
organisationen i förhållande till både hållbarhetsarbetet i stort och över gripande 
strategier och målsättningar (inte bara på hållbarhetsområdet)
Det är viktigt att hållbarhetsredovisningen integreras med övergripande 
strategier  och målsättningar för hela företaget så att den inte särkopplas från 
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exempelvis affärsmässiga mål och strategier. På detta sätt kan redovisningen 
bli en motor och drivkraft i hållbarhetsarbetet.

Fasta strukturer och roller för arbetet med hållbarhetsredovisning för att 
klargöra  ägar förhållandet till redovisningen
För att hållbarhetsredovisningen ska bli kontinuerlig och betydelsefull bör det 
finnas tydliga roller och strukturer inom organisationen för hur arbetet ska 
skötas . Här är även intern kompetens och kontroll viktig.

Genom dessa tre åtgärder kan detaljhandelsföretag använda hållbarhets
redovisningen som ett styrmedel och som motor i hållbarhetsarbetet. Detta till 
skillnad från den tandlösa lägesbild redovisningen – som i värsta fall bara visar 
upp de positiva sidorna – riskerar att vara idag.

KORT OM STUDIEN

I forskningsprojektet Hållbarhetsredovisning och interna organisatoriska processer för 
ökad hållbarhet har betydelsen av hållbarhetsredovisning som instrument – dess roll 
och relevans – identifierats för att ta reda på hur dessa processer konkret kan bidra 
till ökad hållbarhet inom handeln.

Studien har gjorts i tre delar; i delstudie 1 har hållbarhetsredovisningar i svenska 
detalj handels företag undersökts för att ge en bakgrundsbild till om/hur dessa 
redovisningar används; delstudie 2 består av en jämförande studie av större detalj
handelsföretag, varav två företag med en om fattande hållbarhetsredovisning och 
två utan formaliserad hållbarhetsredovisning; delstudie 3 fokuserar på ett detalj
handelsföretags process för framtagande av hållbarhetsredovisning under en hel 
rapporteringscykel.

Projektnamn: Hållbarhetsredovisning och interna organisatoriska processer 
för ökad hållbarhet

Projektledare: Magnus Frostenson, universitetslektor, Örebro universitet
Projektdeltagare: Sven Helin, Örebro universitet, och Johan Sandström, Luleå 

tekniska universitet

Många konsumenter prioriterar inte 
hälsa och miljö i praktiken

Det är inte alls säkert att konsumenter tar till sig information eller låter 
sig påverkas av ekonomiska styrmedel som kommer från officiellt håll när 
det till exempel gäller att påverka dem att handla miljömässigt hållbart. 
Konsumenter undviker notoriskt att ta till sig information och värderar ofta 
smak och pris högre vid köptillfället än vad de säger sig göra om man frågar 
dem innan. 

Hälsans och miljöns betydelse för samhället
Ohälsa kostar samhället mycket pengar; fetma och övervikt beräknas kosta 
många miljarder varje år både i direkta och indirekta kostnader. Andra sjuk
domar som orsakas av dålig kosthållning är typ2 diabetes, hjärt och kärl
sjukdomar samt olika former av cancer.

Livsmedelskonsumtionen står för cirka 25 procent av de 
svenska hus hållens totala koldioxidutsläpp. Konventionell 
livsmedelsproduktion ger även upphov till annan miljö
förstöring såsom övergödning och minskad biologisk 
mångfald.

Så för att skapa ett hållbart samhälle både när 
det gäller hälsa och miljö menar forskarna att det 
är viktigt att ta reda på hur handelns åtgärder i form 
av information , prissättning med mera samspelar med 
konsumenternas upp fattningar och beteende.

Hälsa, miljö, information, pris och handeln
Det finns motstridiga uppfattningar om vad konsumenten värderar vid köp 
av livsmedel. Konsumenterna anger ofta hälsa som högsta prioritet, men även 
miljö hamnar högt på listan i olika undersökningar. Livsmedelsbranschen 
menar att det är smaken som är den avgörande faktorn när konsumenter väljer 
vad de ska lägga i varukorgen. 

Vem som har rätt är svårt att veta eftersom flera undersökningar också 
visar att kunderna är opålitliga när de själva får ange vad de prioriterar när de 
ska välja mat i förhållande till vad de sedan verkligen köper. Forskarna vill ge 
handeln mer kunskap om hur det faktiskt förhåller sig så att handlarna på ett 

Människors  
ohälsa kostar 

samhället många 
miljarder  
varje år
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informerat sätt kan välja hur de vill agera i förhållande till sina kunder, hälsa 
och miljö.

Många livsmedelsbutiker experimenterar med att lyfta fram hälsosamma 
och miljövänliga alternativ för att följa med i de rådande trenderna. Men det har 
visat sig att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet i dessa satsningar. 

Hälsa, miljö, information, pris och konsumentbeteende
Forskarna tittade närmare på hur olika produktmärkningar togs emot och 
värderades  av kunder utifrån smak och pris, hur kunder beter sig i förhållande 
till sina intentioner, hur bra konsumenter är på att förutsäga sitt eget beteende 
samt hur skatter och subventioner påverkar livsmedels konsumtionen. 

Smak framför hälsa
Studien visar att konsumenterna väljer smak framför hälsa trots att de säger 
sig prioritera hälsa väldigt högt. Det finns ett visst stöd för att konsumenterna 
värderar hälsomärkningen positivt, men endast om den inte sker på bekostnad 
av smaken. 

Det gav upphov till en hypotes om att konsumenterna hyste en förutfattad 
mening om att hälsomärkta produkter skulle smaka sämre. I studien visade 
forskarna dock att så inte är fallet. Även om så inte är fallet i denna studie så 
finns det undersökningar som antyder att marknadsföring av ett livsmedel som 
hälsosamt inte alltid upplevs som positivt av konsumenterna.

Hälsotrender påverkar betalningsvilja, men smaken är fortfarande avgörande
När det gäller mattrender som får mycket uppmärksamhet i media, 
exempelvis  GI, 5:2dieten och ”ren mat” (utan tillsatser), hoppar en hel del 
kunder  på dessa vilket märks i livsmedelshandeln. När det gäller sötnings
medlet agave nektar som är populärt i GIkretsar på grund av sitt låga GI
index så var konsumenterna  villiga att betala mer, men bara om smaken är 
opåverkad.

Även om konsumenten är villig att betala något mer för hälsomärkta 
produkter , givet att smaken är densamma, är viljan så pass liten att pris
skillnaden mellan hälsosammare och mindre hälsosamma produkter bör vara 
liten om konsumenter ska uppmuntras att välja hälsosamma produkter.

Hälsosamma och miljövänliga intentioner leder ofta inte till konkret handlande
Som tidigare nämnts säger konsumenter ofta att de prioriterar hälsa och miljö 
när de köper livsmedel, men när de väl är i affären och plockar ned varor i 
korgen/vagnen så tar de ändå produkter som varken är hälsosamma eller miljö

2726



H Å L L B A R  B U T I K H Å L L B A R  B U T I K

vänliga. Konsumenterna vet vad de ”borde” göra, men väl i affären faller de 
för impulsen att exempelvis köpa chips istället för frukt.

Många konsumenter väljer helt enkelt att bortse från hälso och miljö
märkningar. De föredrar okunskap i enlighet med den gamla devisen: 
”Det man inte vet, lider man inte av”. Genom att strategiskt undvika infor
mationen kan de välja onyttiga produkter och varor med stor negativ inverkan 
på miljön utan att få allt för dåligt samvete.

Informationen måste vara tydlig
Att konsumenter i många fall strategiskt väljer bort information betyder att 
åtgärder som är tänkta att reducera ohälsosam konsumtion och främja miljö
vänlig konsumtion riskerar att få mycket liten effekt. Obligatorisk märkning 
av kaloriinnehåll i produkter i handeln påverkar sannolikt inte konsumtionen 
i särskilt hög grad. Särskilt inte för de konsumentgrupper som tenderar att 
undvika  informationen, och som kanske är de som skulle främjas mest av att 
välja annorlunda .

Konsumenter är dock mottagliga för social påverkan, 
vilket  visar sig när informationen om miljöeffekter får 
större betydelse när den kopplas ihop med att andra tar 
del av och agerar på miljömärkningen jämfört med att 
andra inte bryr sig.

För att nå fram med information om hälsa och miljö 
behöver alltså skyltar och märkning vara mycket tydliga 
och synliga samt gärna kopplas till att andra agerar hälso
samt och/eller miljövänligt. Även produktens placering i butik får stor betydelse 
eftersom många konsumenter tenderar att bortse från information om hälsa 
och miljö.

Konsumenter riskerar att överkonsumera eftersom de har svårt att förutsäga 
vad de vill ha
Forskarnas hypotes om att konsumenterna kanske i högre grad skulle vara 
benägna att köpa hälso och miljömärkta produkter till sina framtida jag fick 
inget stöd i forskningen. Däremot kunde de visa att konsumenterna var mycket 
dåliga på att förutsäga vad de själva ville ha i framtiden, även givet ett ganska 
kort tidsspann. Dock trodde konsumenterna att de var bra på att förutsäga sina 
egna preferenser, det vill säga de hade en övertro på sig själva. Det skulle kunna 
leda till matsvinn om kunderna handlar sådant som de sedan inte är sugna på 
och därför slänger och istället köper nytt som de vill ha i stunden.

Effekterna av skatter och subventioner är långt ifrån entydiga
För att påverka konsumtionen i en mer hälsosam riktning kan en väg vara att 
subventionera priserna på hälsosamma produkter och/eller höja priserna  på 
motsvarande ohälsosamma livsmedel. Men även om manipulation av priserna  
påverkar konsumtionen visar studien att det krävs betydande ingrepp för att 
styra konsumtionen i önskad riktning. 

Studien visar att inte bara intaget av fibrer ökar vid en subvention av fiber
innehållet eller en subvention av sunda fiberrika spannmålsprodukter, utan att 
även att intaget av minder sunda näringsämnen, som mättat fett och socker, 
ökar. Vid beskattning av en viss produkt som belastar miljön i hög grad kan 
resultatet bli en ökad försäljning av en ohälsosam produkt som ersätter  den 
vara som blivit dyrare. Kunden har då visserligen agerat mer miljövänligt, men 
istället  försämrat sin egen hälsa.

KORT OM STUDIEN

I projektet Hållbar handel och konsumtion: från ett miljö- och hälsorelaterat perspektiv 
har forskarna undersökt hur konsumenter påverkas av priser och informa tion i 
förhållande till villigheten att köpa hälsosamma och miljövänliga produkter.

Flera av studierna bygger på experimentella metoder i kontrollerad miljö, exempelvis 
experimentella auktioner och ickehypotetiska valexperiment. Forskarna har även 
använt sig av detaljerad konsumtionsdata på individnivå i efterfrågesystem och 
simuleringar.

Projektnamn: Hållbar handel och konsumtion: från ett miljö och hälso
relaterat perspektiv

Projektledare: Jonas Nordstöm, docent, Lunds universitet
Projektdeltagare: Linda Thunström, lektor, University of Wyoming och HUI 

Research

Konsumenter är 
mottagliga för social 

påverkan
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Hållbarhetsstrategier i mötet 
med kunden

Det ökade intresset för etik, ekologi och socialt ansvar har lett till att många 
butiker idag arbetar med hållbarhet och har strategier för att minska sin 
miljöpåverkan. För att det ska slå igenom är det viktigt att budskapet även 
når kunderna så att de hittar fram till de hållbara produkterna samt kan göra 
informerade val.

Att sälja hållbarhet
Att överkonsumera, utifrån begär snarare än efter behov, leder till att miljön 
överbelastas och det är inte hållbart i längden. Men det finns idag även ett 
växande  utbud av miljövänliga, ekologiska varor, såsom livsmedel, kläder och 
leksaker, i flera butiker som underlättar för konsumenterna att ta hänsyn till 
miljön när de handlar.

Många detaljhandelsaktörer satsar aktivt på att införliva hållbarhetstänket i 
sina organisationer och verksamheter. Det är dock inte alltid så lätt att kommu
nicera och marknadsföra sitt budskap till kunderna och göra det värdefullt för 
också dem. 

Marknadsföringen av hållbarhet sker på flera plan; den digitala marknads
föringen är ett vanligt förekommande och populärt sätt att sprida information 
om hur man arbetar med hållbarhet. Men även kataloger, broschyrer och års
redovisningar såväl som specifika hållbarhetsredovisningar är kanaler för att 
kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

Butiksmiljön är också en viktig marknadsföringskanal där hållbarhetsarbetet 
kan göras synligt för kunderna. Mycket av hållbarhetsarbetet handlar om att 
göra miljövänliga och rättvisemärkta produkter synliga och tillgängliga.

Hemsidan är den viktigaste kanalen
Det är viktigt att butikerna kan omsätta sina strategier på ett bra sätt för att 
driva den hållbara utvecklingen framåt. Forskarna visar att butiker, i detta fall 
tre butikskedjor med en uttalad grön strategi, med olika inriktning väljer att 
marknadsföra sitt hållbarhetsarbete på olika sätt. 

Ett av företagen fokuserar på hållbarhet i flera former med både miljövänliga 
och rättvisemärkta produkter i sitt sortiment. Hållbarhetsarbetet inkluderar 
också en satsning på att göra sin egen verksamhet mer hållbar, exempelvis 
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när det gäller energianvändning och transporter. I sina butiker vägleder de 
kunderna med skyltar och produktmärkningar. De använder även nätet i stor 
utsträckning för att marknadsföra sitt hållbarhetstänk.

Ett annat av företagen i studien fokuserar på återvinning av de egna produk
terna. De tar emot kläder som kunderna inte längre vill ha i sina butiker och 
säljer  dem antingen vidare som vintage eller återanvänder materialet på olika 
sätt. Företagtes hållbarhetskoncept marknadsförs i digitala medier och har fått 
en del medial uppmärksamhet, men i butikerna lever det en relativt undan
skymd tillvaro. 

Det tredje företaget är breda i sin hållbarhetsansats och marknadsför sig både 
i butik och på nätet som en miljövänlig aktör i och med att de driver andra
handshandel. De är även ickevinstdrivande och skänker sitt överkott till olika 
former av social välgörenhet.

Alla tre kedjorna tenderar att marknadsföra hållbarhet med fokus på en 
”grön” variant av sin idealkund. De anpassar sina budskap efter sin målgrupp 
och riskerar på så sätt att missa andra potentiella mottagare menar forskarna.

Ett annat gemensamt drag för de tre olika aktörerna är att det är hem
sidan (och Facebook) som är de vanligaste kanalerna för att marknadsföra 
hållbarhets arbetet. Kataloger, medlemstidningar, broschyrer, tvreklam, 
utomhus reklam och många andra av de marknadsföringskanaler och åtgärder 
som organisationerna har till sitt förfogande och använder i sitt övriga arbete 
utnyttjas inte i detta fall. Även butiken är klart underutnyttjad enligt forskarna, 
endast en av tre använder butiken i någon större utsträckning.

Konsumenterna som tar del av de digitala budskapen kan delas in i tre 
grupper , dels de gröna förespråkarna som delar, gillar, kom
menterar och sprider  företagens information om hållbar
het vidare på ett positivt sätt, dels kritiska konsumenter 
som ifrågasätter och är mer tveksamma till detalj
handels företagens hållbarhetsarbete samt slutligen den 
tysta massan som kanske  helt enkelt är ointresserade 
eller bara passivt nöjda med den information de får.

Butiken som betydelsefull mötesplats
Vi köper inte längre bara en produkt utan även en upplevelse, en identitet, 
ett koncept eller en livsstil. Kunden vill känna sig unik och förväntar sig 
individuella  lösningar. Inte bara materiella utan även känslomässiga behov 
ska tillfredsställas .

Butiken är en plats för många olika former av betydelsefulla möten. 
Forskarna  beskriver butiken som inte bara en arena för utbyte av varor mot 

pengar, utan också som en plats för socialt och kulturellt samspel. I butiken 
skapar  många av konsumenterna sina identiteter, bygger upp sina personliga 
varumärken och gör val som speglar vilka de vill vara. 

I butiken visar företaget upp sig och förstärker sitt varumärke på olika sätt. 
Precis som för kunderna handlar det om att berätta berättelsen om sig själv 
och få andra att tro på den. Både den fysiska platsen och personalen är en del 
av detta.

Det ”gröna” mötet i butiken
I skärningspunkten mellan det alltmer ifrågasatta konsumtionssamhället och 
föreställningar om hållbarhet och handel befinner sig butikspersonalen. Butiks
personalen är en viktig del i att synliggöra och marknadsföra hållbarhetsarbetet 
menar forskarna, men aktörerna skulle kunna använda denna resurs på ett 
bättre sätt. 

Mötet med kunden är ett tillfälle att berätta om företagets hållbarhets arbete 
och ge kunderna möjlighet att ta del av det ”gröna” utbudet. Perso nalen i butiken 
kan uppmuntra kunderna samt även positivt uppmärksamma de hållbara val 
kunden gör. På så sätt skapas förhoppningsvis incitament för att kunden ska 
agera miljövänligt även i framtiden. Ett av de undersökta företagen jobbar en hel 
del på detta sätt och utbildar även sin personal så att de är medvetna om håll
barhetsarbetet och kan marknadsföra det i butiken.

Vissa kunder som vill handla ekologiskt och rättvisemärkt kan upplevas som 
besvärliga eftersom de efterfrågar information som butikspersonalen inte har. 
En del kunder är mycket bestämda när det gäller vad de vill att varorna de köper 
inte ska innehålla. Medias rapporter spelar ofta stor roll i dessa sammanhang, så 
det kan vara viktigt för företagen och personalen att vara pro aktiv när det gäller 
vad media uppmärksammar.

Det kan vara riskfyllt att marknadsföra sig som miljövänlig eftersom butiken  
då lätt blir en måltavla för kritik – ”titta de lever inte upp till sina egna fina ord”. 
Men med en kunnig personal som känner stolthet över att delta i arbetet  
med hållbarhet kan butikerna möta de kunder som ibland är kritiska och 
ifrågasättande .

Meningsfulla, mångdimensionella och synliga  
hållbarhetstrategier
Det är viktigt att företag inom detaljhandel utvecklar hållbarhetsstrategier 
som är meningsfulla både för organisationen som implementerar dem och för 
konsumenterna  som ska köpa produkterna.

Butiken är klart 
underutnyttjad i 

hållbarhetsarbetet 
enligt forskarna
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Detaljhandlare behöver enligt forskarna även tänka på och tillgodose olika 
typer av hållbara konsumenter. De kritiska, de vardagsgröna, de radikalt 
gröna och de ointresserade behöver bemötas på olika sätt med olika medel 
och budskap .

Detaljhandelsföretagen bör även arbeta mer med att låta sina hållbarhets
strategier bli synliga i sina butiker och låta hållbarhetsstrategin genomsyra hela 
organisationen.

KORT OM STUDIEN

I projektet Gröna butiker: Hållbar handel och värdeskapande praktiker har forskarna 
belyst hur detaljhandelns strategier för hållbarhet kan omvandlas till meningsfulla 
och värde skapande handlingsmönster för handlare och konsumenter.

Forskarna har använt sig av intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och 
dokument studier för att undersöka tre detaljhandelsföretag, med en uttalad grön 
profil, på flera olika plan; såväl organisatoriskt, på webben, i media, i butiken som i 
servicearbetet samt hur kunderna uppfattar företagens hållbarhetsarbete.

Projektnamn: Gröna butiker: Hållbar handel och värdeskapande praktiker
Projektledare: Cecilia Fredriksson, professor i konsumtionskultur, Centrum 

för handelsforskning vid Lunds universitet
Projektdeltagare: Christian Fuentes, Lunds universitet

Packa rätt för hållbarhet – miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt

Förpackningar är en förutsättning för att leverera varor från producenterna 
till butikerna och vidare med konsumenten hem. Förpackningar kritiseras 
dock ofta för att skapa miljöproblem och ses som onödigt spill. Men de är 
nödvändiga och kan till och med vara av godo om man tar hänsyn till håll
barheten i tre led – miljö, människor och lönsamhet. 

Förpackningens uppgift
Förpackningar brukar kallas ”den tyste försäljaren” (the silent salesman) och är 
ett viktigt led i marknadsföringen av varor som i hög grad påverkar konsumen
ternas köpbeslut. 

Men förpackningar är mycket mer än skyltfönster mot konsumenterna. 
De ska; skydda varorna och produkterna de innehåller, kunna packas på pallar  
på ett bra sätt samt fylla lastbilar och butikshyllor optimalt. Samtidigt ska de 

3534



H Å L L B A R  B U T I K H Å L L B A R  B U T I K

fungera  att jobba med både för de som lastar, de som packar upp och ned samt 
de som säljer varorna. Sist men inte minst ska de vara enkla att öppna och 
använda för konsumenterna samt kunna kastas eller återvinnas på ett bra sätt. 

Förpackningarna fungerar som gränssnitt mellan produkt och konsument; 
produkt och logistik/transport; samt produkt och produktion. Utan förpack
ningar skulle vi inte kunna transportera varor. Forskarna i projektet vill tona 
ned det dåliga rykte som förpackningar har fått som ensidig miljöbov.

Ramverk för hållbara förpackningar
För att skapa hållbara förpackningar krävs en väl genomtänkt förpacknings
design med ett helhetsperspektiv. Forskarna har tagit fram ett ramverk som stöd 
för hur hållbara förpackningssystem ska kunna utvecklas. Ramverket bygger på 
följande sex faktorer:

• produktskydd
• storlek/portionering
• fyllnadgrad 
• materialanvändning
• användarvänlighet 
• information och kommunikation 

Dessa faktorer ska genom hela processen utvärderas utifrån varuflödet samt 
de tre olika hållbarhetsperspektiven; planet (miljö), people (människor) och 
profit  (lönsamhet) för att skapa en helhetsbild. Varuflödet är en mycket viktig 
komponent i framtagandet av hållbara förpackningar, men 
det händer relativt  ofta att exempelvis fyllnadsgrad och 
förpackningens effektivitet inte tas med i beräkningarna 
och analyserna inom logistikforskningen när det gäller 
varuflöden . 

Förpackningssystem är komplexa och inte sällan  
står de olika perspek tiven och faktorerna i motsats
förhållande till varandra. Förpackningarna i sig 
är också komplexa eftersom de består av flera olika 
nivåer; konsument förpackning (primär), butiksförpackning 
(sekundär ) och transport förpackning (tertiär ). 

Det är inte självklart vad som är den bästa lösningen; att blanda in miljö
vänligt biomaterial i en petflaska kan ses som ett bra miljöinitiativ samtidigt 
som det kanske försvårar återvinningen. En liten förpackning av en matvara kan 
ses som onödigt, men om det ser till att svinnet i små hushåll minskar så har 

Produktionen 
av varor påverkar 

miljön i mycket 
högre grad än för

packningarna
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stora vinster gjorts eftersom produktionen av varor påverkar miljön i mycket 
högre grad än förpackningarna. 

Planet 
(miljö)

People
(människor)

Profit
(lönsamhet)

Butik + mindre produkt spill

– mer förpacknings-
material

+ jämnare och 
högre kvalitet på 
produkterna 

+ fler sålda produkter 

– högre kostnader 
initialt

Distribution + färre skadade 
produkter 

+ mindre problem 
med trasiga 
förpackningar 

+ färre skadade 
produkter 

– försiktigare 
hantering  krävs

Distribu
tionscentral

+ färre skadade 
produkter 

– mer förpacknings-
material

+ mindre problem 
med trasiga 
förpackningar 

+ färre skadade 
produkter 

– försiktigare 
hantering  krävs

Transport + färre skadade 
produkter 

+ mindre problem 
med trasiga 
förpackningar 

+ färre skadade 
produkter 

– försiktigare 
hantering  krävs

Producent + mindre produkt spill

– mer förpacknings-
material

+ mindre problem 
med trasiga 
förpackningar 

+ fler produkter till 
marknaden

– stora investerings-
kostnader

– högre förpacknings-
kostnader

Exempel på utvärdering av ett förpackningssystem i ramverket.

Bra exempel
I studien lyfts 18 av de initialt 35 fallen av förpackningssystem fram som 
illustrativa exempel när det gäller ramverket för utvärdering. Exempelvis 
citrus frukter från Sydafrika (produktskydd), gravad lax (förpackningsstorlek), 
en glass förpacknings form (fyllnadsgrad), konservburk versus kartong för 
livsmedel (materialanvändning), tablettkarta för värkmedicin (användar-
vänlighet) och RFIDtaggar för distribution av mjölkprodukter (information 
och kommunikation ).

Det visar sig till exempel att en optimering av en förpackning när det 
gäller  storlek  (det kan räcka med någon millimeter här eller där) kan reducera 
transporterna  med runt 30 procent vilket har stor betydelse för klimatpåverkan . 
Men även förpackningar som skyddar varan på ett bra sätt genom hela försörjnings
kedjan och gör att produkten får en lång hållbarhet betyder mycket för miljön.

Förpackningarna i sig själva utgör en relativt liten del av en varas totala 
miljöpåverkan, störst andel har själva produktionen. Så om varan skyddas 
och bevaras genom hela försörjningskedjan och kan användas i sin helhet av 
konsumenten  utan spill har mycket vunnits.

Konsumenternas synvinkel
Konsumenternas syn på och kunskap om förpackningar visar att de anser att 
förpackningens  viktigaste uppgift är att ”innehålla” produkten, det vill säga 
skydda och inte läcka, samt att den ska vara användarvänlig. 
När det gäller miljö vänlighet menar konsumenterna att 
papper är att föredra framför glas och plast vilket dock 
inte alltid stämmer överrens med vad forskningen 
visar, eftersom  materialval är högst produktberoende. 
För att öka kunskapen om hållbara  förpackningar 
är det viktigt att även informera konsumenterna och 
kanske  skapa en miljömärkning för förpackningar likväl 
som för produkter.

Förpackningen är en del av lösningen
Hållbar förpackningsutveckling är en stor utmaning, både praktiskt och 
kommunikativt , och de sex faktorer som ingår i ramverket för hållbarhet  
(produkt skydd, portionering/storlek, fyllnadgrad, materialanvändning, 
användar vänlighet samt information och kommunikation) står ofta i motsats
förhållande till varandra.

Ett problem när det gäller innovationer och utveckling av bättre och effek
tivare förpackningar är att det finns många aktörer inblandade i försörjnings
kedjan och var och en tenderar att bara ta hänsyn till det som påverkar dem 
direkt. Ingen vill ta den initiala kostnaden för utvecklingen av nya förpacknings
system även om det kan löna sig i längden. Studien visar tydligt att förpack
ningar påverkar alla aktörer i försörjningskedjan och att de kan bidra till både 
värdeökningar och kostnadseffektiviseringar. Därför behövs ett tvärdisciplinärt 
synsätt för att förstå komplexiteten och helhetssynen vid förpackningsdesign 
och utveckling. 

Bör man 
skapa en miljö
märkning för 
förpackningar  

likväl som 
för produkter?
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Livsmedelsbutikernas betydelse för 
hållbara marknader

Livsmedel står för en stor del av hushållens negativa miljöpåverkan så 
det finns stora vinster att göra om man kan minska denna påverkan. 
Livsmedelsbutikerna har här en viktig roll att spela för att öka marknaden 
för miljövänliga och ekologiska varor. Men även de stora butikskedjorna 
stöter  på problem i denna process och det krävs samarbete på bred front 
för att nå framgång.

Butikskedjornas roll och utmaningar
Livsmedelhandeln är viktig när det gäller att driva hållbarhetsarbetet i livs
medelsförsörjningen och skapa marknader för hållbara produkter. De kallas 
ofta för grind vakter med tanke på deras avgörande inflytande när det gäller att 
introducera ett hållbarhetstänk i värde kedjan. 

Med denna roll kommer flera utmaningar, från att definiera vad hållbarhet 
egentligen betyder för den egna verksamheten till hur man kan 
hitta en balans mellan lönsamhet och förväntningarna från 
såväl intressenter som konsu menter . Vidare måste före
tagen och handlarna hantera de risker och osäkerhets
faktorer som en ständigt föränderlig marknad innebär 
och sist, men inte minst, hur man kan omsätta hållbar
hetsdebatten till långsiktiga affärsmöjligheter.

Drivkrafter och hinder
Livsmedelshandeln verkar i en dynamisk och konkurrensutsatt miljö. De måste 
hitta rätt balans för att navigera mellan samhälleliga påtryckningar; sin egen 
affärsmodell; miljömässiga och sociala konsekvenser; samt förväntningar från 
olika intressenter. Utöver olika drivkrafter som driver på engagemanget för 
hållbarhets frågor finns det en rad hinder längs med vägen. 

Drivkrafterna och hindrena kan delas in i fyra grupper:

• Regelverk. Regleringar, lagar och riktlinjer från officiellt håll fungerar  
som drivkrafter och stärker hållbarhetstänket medan exempelvis 
subventionering  av konventionella, ohållbara produktionsmetoder 
från offentligt  håll hindrar utvecklingen.

KORT OM STUDIEN

Syftet med projektet Förpackningssystem för den hållbara butiken var att studera 
hur för packningssystem kan bidra till hållbarhet inom detaljhandeln ur ett varu
flödes perspektiv med fokus på hur handelns aktörer kan utveckla och anpassa 
förpacknings system för den hållbara butiken.

Studien har utgjorts av en omfattande litteraturstudie kombinerat med en 
multipel fallstudie där 35 olika förpackningssystem har studerats för att ta fram 
ett ramverk för håll bar förpacknings design. Analysen har tagit hänsyn till de tre 
hållbarhetspelarna; miljö mässig uthållighet (planet), socialt ansvarstagande (people) 
och ekonomisk lönsamhet (profit). 

Fokus har legat på förpackade dagligvarors väg från producent till butik där kon su
menten möter varorna. Konsumenternas inställning och upplevelser av förpackningar 
har under sökts i en enkätstudie, men konsumenternas hantering av förpackningar 
när de väl är inköpta har valts bort i denna studie eftersom det i sig är ett stort 
forskningsområde.

Projektnamn: Förpackningssystem för den hållbara butiken
Projektledare: Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, Centrum för 

handels forskning vid Lunds universitet
Projektdeltagare: Daniel Hellström, docent förpackningslogistik, Centrum 

för handels   forskning vid Lunds universitet, Fredrik Nilsson, 
professor i för pack nings  logistik, Lunds universitet, Helena 
Lindh, doktorand, Lunds universitet och Fredrik Wikström, 
docent, Karlstad Universitet

Detta är en fråga för hela kedjan – från producent till konsument – och kost
naden borde kunna delas av alla. Förpackningens roll som endast ett problem i 
form av ”avfall” behöver enligt forskarna ändras; de ska snarare ses som en del av 
lösningen. De är en integrerad del av produkten och genom tvärvetenskap och 
samarbete med branschen kan mycket göras och förbättras såväl när det gäller 
planet och profit som people.

Hållbarhets
debatten måste 

omsättas i 
långsiktiga affärs

möjligheter
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• Marknad. Den ökade efterfrågan på ekologiska produkter från konsu
menternas håll är en mycket viktig drivkraft, men samtidigt hindras den 
växande  marknaden av att konsumenterna trots sina intentioner inte är 
villiga  att betala den högre kostnaden.

• Resurser. Arbetet med hållbarhetsfrågor drivs av ekonomiska incitament 
och potentiella kostnadsbesparingar, men arbetet hindras samtidigt av att 
vinsterna ofta inte uppväger investeringarna.

• Socialt. Ickestatliga organisationer driver ofta på handeln för att bli mer 
hållbar både miljömässigt och mänskligt.

Varorna och den egna verksamheten
När det gäller att driva marknaden för ekologiska och miljöanpassade varor är 
livsmedelshandeln aktiv, vissa företag mer än andra. Konsumenterna uppfattar 
dem som trovärdiga och uppskattar det arbete som görs med att erbjuda dessa 
produkter. Men konsumenterna önskar även att de politiska besluts fattarna 
och andra styrande aktörer/intressenter ska ta ett större ansvar när det gäller  
att växla om till hållbar handel. Det behövs även tydligare information om 
vilka varor konsumenterna bör prioritera när det gäller miljötänk samt tydliga 
på litliga märkningar av dessa varor.

Forskningsprojektet visar att livsmedelshandeln spelar en avgörande roll för 
att miljöanpassa marknaden. Alla de stora svenska livsmedelskedje företagen 
erbjuder ekologiska, miljömässigt hållbara och socialt ansvarsfulla alternativ, 
men de produkterna är fortfarande en nischmarknad med endast några få 
procent  av det totala utbudet. Produkterna är dyrare än konventionella varor 
och inom vissa kategorier finns det ett överutbud av ekologiska alternativ 
medan det inom andra områden råder brist. Det är främst en relativt  liten 
grupp konsumenter  som köper dessa varor. 

Många butiker arbetar med att miljöanpassa den egna verksamheten, vilket 
kan göra stor skillnad. Det kan till exempel bestå av innovationer som energi
effektivisering, optimering av logistiken och minskning av avfallet. 

I studien jämförs hur det ser ut när det gäller innovationer på butiksnivå i 
två olika livsmedelskedjeföretag; en mer centralt styrd och en mer decentrali
serad. Analysen visar att det inte är någon större skillnad när det gäller inno
vativa butiker på miljöområdet även om idéerna är något fler och flexiblare 
i den decentraliserade organisationen medan idéerna får större genomslag 
och spridning  i den centraliserade. Det saknas dock tydliga och långsiktiga 
strukturer för att fånga upp de bra och framgångsrika innovationerna samt att 
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butikerna  som har genomfört lyckade satsningar kan bli bättre på att marknads
föra sig med det gentemot kunderna.

Påverkansmöjligheter
Även om de stora livsmedelsbutikerna är inflytelserika aktörer i leverantörs
kedjan har de inte möjlighet att forma den gröna marknaden på egen hand. 
De kan inte alltid påverka sina leverantörer att uppfylla hållbarhetskraven; 
till exempel kan deras inflytande begränsas av att det inte finns några stora 
leverantörer  på marknaden, såsom i produktgrupperna kaffe och fisk, eller av 
att inköpsvolymerna är för små. 

Livsmedelshandeln är också låst av att hållbara produkter är dyrare än 
motsvarande konventionella varor. Detta leder till att även de miljömedvetna 
konsumenterna inte alltid handlar som de planerar eller skulle vilja eftersom de 
inte är villiga eller kan betala ett högre pris för miljörelaterade och ekologiska 
kvalitetsprodukter. 

Just priset på produkterna är ett av de största hindrena 
och något som livsmedelshandlarna inte kan påverka 
i särskilt hög grad eftersom de i första hand sätts av 
produ center och leverantörer. Flera större livsmedels
kedje företag erbjuder  dock miljömärkta produkter 
(ofta egna märkesvaror) till lägre priser som de själva 
subven tionerar, men då riskerar handlarna dålig lön
samhet istället och det är inte heller hållbart i längden.

Samordning krävs
Det behövs en mer samordnad och övergripande strategi för hållbar konsum
tion och produktion inom livsmedelssektorn. En väg för att göra hållbara 
livsmedel tillgängliga för fler konsumenter, och inte bara för de relativt få 
människor  som är beredda och har möjlighet att betala högre priser, skulle 
kunna vara stöd insatser från politiskt håll när det gäller de kostsamma 
certifierings processerna.

Andra externa stödåtgärder som skulle kunna underlätta livsmedels
handlarnas hållbarhetsarbete är att främja utvecklingen av tredjepart standarder 
och certifieringar; informationsdatabaser med klassning av både produkter och 
leverantörer med avseende på miljötänk samt riktade åtgärder till odlare för att 
underlätta produktionen av miljömässigt hållbara pro dukter. Forskarna menar 
även att statliga myndigheter bör kunna se över sina rekommenda tioner så att 
de även förordar hållbarhet, både miljö mässigt och socialt .

Dessutom är det viktigt att de olika livsmedelshandlarna samarbetar för att 
skapa gemensamma utgångspunkter för hållbarhetsarbetet, förtydligar sitt eget 
ansvar i frågan samt kommer överens om gemensamma krav på externa aktörer. 

En öppen dialog mellan livsmedelshandlarna, beslutsfattare, ickestatliga 
organisationer och konsumenter, både för att definiera hållbar konsumtion  
och produktion av livsmedel och för att prioritera åtgärder och förbättra 
hållbarhets prestandan i leverantörskedjan, skulle enligt forskarna vara en viktig 
del i att skapa förutsättningar för en hållbar – grön och etisk – marknad.

KORT OM STUDIEN

Forskningsprojektet Dagligvaruhandelns roll för gröna och etiska marknader har tittat 
närmare på hur livsmedelshandeln kan bidra till att skapa mer hållbara marknader 
genom att påverka aktörer längs hela värdekedjan. Detta för att få ett helhets
perspektiv.

Studien har gjorts i tre delar på tre olika plan: 

1. Hur livsmedelshandeln kan påverka och uppmuntra sina leverantörer.

2. Hur livsmedelshandeln kan förbättra sin egen verksamhet.

3. Hur livsmedelshandeln kan hjälpa sina konsumenter att göra bra val när det 
gäller miljön. 

Undersökningen har genomförts med intervjuer, observationer, fokusgrupper samt 
analys av olika typer av dokument från företagen.

Projektnamn: Att stödja gröna och etiska marknader: dagligvaruhandelns roll
Projektledare: Oksana Mont, professor, Lunds universitet
Projektdeltagare: Olga Chkanikova, Matthias Lehner, Mikael Klintman, Beatrice 

Kogg, Andrius Plepys och Nathalie Nebelius, Lunds universitet

Hållbara 
produkter är 

dyrare än 
motsvarande 
konventionella 

varor
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Butikernas roll för att minska 
matsvinnet

Det slängs mycket mat idag i alla delar av leveranskedjan vilket är ett 
betydande  miljöproblem i dagens samhälle. Produktion av livsmedel påverkar 
vår miljö i hög utsträckning och om livsmedlen kasseras utan att användas 
har de bara bidragit negativt. Butikerna är en del i denna problematik och 
kan även bidra med lösningar.

Matsvinn i butik
Matsvinn – mat som slängs, men som om den hade hanterats annorlunda hade 
kunnat ätas – förbrukar inte bara naturresurser och orsakar utsläpp i onödan, 
utan gör dessutom att stora ekonomiska värden förloras när maten inte når fram 
till den tänkta slutkonsumenten. Mat som kasseras är ett viktigt problem att 
åtgärda och även om livsmedelsbutikerna står för en relativt liten del av svinnet  
i livsmedelskedjan, från producent till konsument, kan de göra en viktig insats.

I butikerna är det viktigt att allt ser fräscht ut, inte minst är frukt och grönt 
en känslig avdelning, och kunderna letar efter produkter med långt kvar till 
bästföredatum. Det gör att butikerna rensar ut och slänger bort sådant som 
inte längre håller måttet.

Forskarna i projektet upptäckte att förutom de varor som slängs på grund 
av att de inte har blivit sålda i tid, så skedde en stor del av svinnet redan 
innan varorna hamnade i butikshyllan till försäljning. Det var det så kallade  
krediterings svinnet (som leverantörerna står för kostnadsmässigt och som 
sorteras  bort och slängs direkt när varorna levereras), som dominerade 
mängden  svinn. De kasserade varorna kastas bland butikens eget avfall. 

Frukt och grönt i topp
Frukt och grönt slängs i överlägset störst utsträckning när det gäller mängd 
och vikt och kostar även butikerna mest. Men om man räknar om svinnet till 
koldioxid ekvivalenter2 ökar köttets påverkan dramatiskt (se Figur 1). 

2 Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimat
påverkan  från olika växthusgaser (liksom i detta fall olika varugrupper). (Läs mer på  
www.naturvardsverket.se) 
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Figur 1. Andel av svinnet för olika avdelningar; mängdmässigt (vänstra stapeln) respektive andel 
av matsvinnets klimatpåverkan (högra stapeln). Förstoringen visar hur köttsvinnets klimat
påverkan fördelas på olika köttslag.

Bland frukt och grönt är tomat, paprika och banan det som bidrar mest till 
klimatpåverkan, på köttavdelningen är det köttfärs som dominerar, och bland 
mejerivaror sticker grädde ut.

Åtgärder för att minska matsvinnet
Det finns flera vägar att minska matsvinnet i butiksledet. Ofta ligger hemlig
heten i att använda en kombination av flera olika åtgärder och att man låter 
arbetet med att minska svinnet genomsyra hela verksamheten. Forskarna visar 
att genomarbetade rutiner, engagerad personal och inte minst synliggörande 
svinnet  för personalen för att föra upp frågan högt upp på agendan är några 
gemen samma drag för de som lyckats med sina satsningar på att minska svinnet .

Åtgärder för att minska matsvinn i butik kan delas in i de som förebygger att 
mat blir till avfall (trimma flödet) och de som tar tillvara fullt tjänliga livsmedel 
som mat (skapa värde). Projektet  har beräknat klimatpåverkan från sex olika 
åtgärder (se Figur 2). 

En undersökning av kampanjer visade att en hel del svinn uppstår i samband 
med sådana eftersom butikerna köper in extra mycket av kampanjvaran, men 
inte tänker att på försäljningen av liknande varor minskar. Mål och regler för att 
minska reklamationerna skulle göra stor skillnad när det gäller frukt och grönt.

Livsmedel som närmar sig bästföredatum kan med goda resultat både säljas 
vidare till catering på en andrahandsmarknad eller skänkas till välgörenhet. 

Köttfärs skulle kunna säljas fryst istället för färsk, och därmed få ner svinnet i 
butik (och troligen även i tidigare led).

Det visade sig att aktivt användande av datoriserade beställnings-
system sparade  mest växthusgaser, eftersom det fokuserar på kött, chark, 
ost och mejeri avdelningarna (det vill säga de avdelningar med störst 
klimatpåverkan ).

Åtgärdens mål: Skapa värdeTrimma �ödet
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Figur 2. Översikt av svinnreducerande åtgärder som utvärderats i projektet. Förebyggande 
åtgärder  till vänster, och värdeskapande åtgärder till höger i bilden.

Tips och råd för minskat svinn
I inledningen av projektet gjordes även en intervjustudie med butikschefer. 
I denna lyftes följande områden fram som ett sätt för livsmedelsbutiker att 
arbeta för minskat matsvinn i butik och samtidigt undvika att svinnet flyttar  
till andra aktörer i livsmedelskedjan:

Grönsakskyl med dörrar
Frukt och grönt får längre hållbarhet om de förvaras i en lägre temperatur än 
butiken i övrigt.

Tillagning av mat
Butikerna kan använda varor som annars hade kastats som råvara till färdig
lagade måltider, som sedan säljs till kunderna.
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Ordning och reda 
De butiker som har bra koll på sitt lager och sin butik håller nere svinnet, efter
som de lättare uppmärksammar varor som närmar sig sitt bästföredatum.

Exponering och prissänkning
Genom att exponera varor som riskerar att bli svinn kan butikerna sälja dem 
innan de blir dåliga. Att sätta ned priset är ett annat sätt att sälja sådant som 
ligger  i farozonen för att kastas. 

Förpackningar och mängdrabatt
Förpackningar ska vara ändamålsenliga och skydda varan. Det är även viktigt  
att inte vara för frikostig med mängdrabatter och stora förpackningar eftersom 
det riskerar att flytta matsvinnet till hushållen istället.

Kundkommunikation
Kunskapshöjande åtgärder behövs genomgående, inklusive kommunikation  
med kunderna, för att svinnet i butik (och i hushållen för den delen) ska 
kunna minskas .

KORT OM STUDIEN

Målet med projektet Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker – åtgärder och deras effekter 
på ekonomi och miljö var att titta på hur mycket som slängs och vilka åtgärder 
livs medels  butiker kan vidta för att minska matsvinnet. Forskarna sökte svar på 
följande frågor:

• Vad är det som slängs?

• Varför slängs det? 

• Hur kan vi minska det som slängs?

Forskarna hade tillgång till en mängd svinndata från ett antal butiker under tre år 
samt att de själva vägde avfall från butikerna för att kontrollera uppgifterna. De 
prövade även olika åtgärder för att minska svinnet och räknade på resultaten från 
de olika metoderna.

Projektnamn: Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker – åtgärder och deras 
effekter på ekonomi och miljö

Projektledare: Ingrid Strid, fil. dr, Sveriges lantbruksuniversitet
Projektdeltagare: Mikael Hernant, Handelshögskolan i Stockholm, Charlotte 

Lagerberg Fogelberg, Stiftelsen Ideon Agro Food, och Mattias 
Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet 

Stimulera kunderna till klimatsmarta 
matinköp i butik

Vår livsmedelskonsumtion står för ungefär en fjärdedel av de totala växthus
utsläppen så det finns en hel del att vinna på att göra klimatsmarta val när vi 
handlar mat. Konsumenterna har ett ansvar för att göra bra val, men det är 
även viktigt att butikerna hjälper till och skapar förutsättningar för klimat
smart livsmedelskonsumtion.

Matens klimat- och miljöpåverkan
Maten vi konsumerar, både den vi äter och den vi slänger, står för en betydande  
klimatpåverkan. Fossila bränslen används till: transporter i olika delar av 
leverans kedjan, energi för exempelvis uppvärmning, traktorer i jord bruket och 
tillverkning av vissa typer av gödsel för odling. 

Inom jordbruket är det växthusgaserna metan och lustgas som bidrar mest  
till klimatpåverkan. Metan bildas i idisslarnas magar när de bryter ned cellulosan  
i fodret. Lustgas bildas i jorden genom biologiska processer 
och ökar med mängden kväve som tillförs marken  i form 
av mineralgödsel, växtrester  och stallgödsel.

Konsumtionen av livsmedel leder också till indirekta 
utsläpp av växthus gaser genom att ökad efterfrågan 
på jordbruksmark leder till avskogning. Det är främst 
skogsområden i Sydamerika och Asien som huggs ned 
och omvandlas till odlings och betesmark.

Forskarna i projektet hade inledningsvis tänkt studera 
enbart klimat påverkan, men valde att även ta med andra faktorer som påverkar 
miljön (såsom över gödning, försurning och minskad biologisk mångfald) efter
som de insåg att de olika miljömålen ibland kan stå i konflikt med varandra.

Olika livsmedel påverkar olika mycket
För att beräkna klimatpåverkan från olika livsmedel använde forskarna i projektet  
så kallad livscykelanalys. I den metoden tas utsläppen från alla led i produktens 
framställning med i beräkningarna; utsläpp som sker på gården, i förädlingen 
av livsmedlet, från förpackningar, från lagring och från transporter av livs
medlet. De samlade ut släppen fördelas sedan på de produkter som produceras så 
att man får ett mått på klimatpåverkan i mängd utsläppt koldioxid per kilogram 

Maten vi 
konsumerar står 
för en betydande 
klimatpåverkan
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färdig produkt. Livscykelanalys är en komplex metod, men ger mycket värdefull 
kunskap. Utifrån  olika livscykelanalyser har en lista tagits fram med livsmedels 
klimatpåverkan .

Generellt ger produktion av kött och andra animaliska produkter upphov till 
större växthusgasutsläpp än produktion av vegetabiliska livsmedel, eftersom det 
går åt mycket foder att producera kött vilket kräver att mycket mark odlas som 
ger utsläpp av lustgas från marken och koldioxid från energianvändning. För djur 
som idisslar, som kor och får, tillkommer också metan från deras fodersmältning.

Mycket kan göras för att minska miljöpåverkan från köttproduktionen. Men 
faktum kvarstår att den största delen av energin som ges till djuret i form av 
foder går förlorad som värme i djurets ämnesomsättning. 

För alla livsmedel gäller att en stor del av utsläppen sker inom jordbruket . 
När det gäller kött från idisslare består klimatpåverkan nästan helt av utsläpp 
som sker på gården. Resterande led i kedjan, såsom förpackningar och trans
porter , bidrar endast med några få procent av idisslarköttets klimat påverkan; 
även om köttet transporteras lång väg, till exempel ända från Brasilien . Även för 
andra animaliska livsmedel, exempelvis kyckling, gris, ost och ägg, dominerar 
utsläppen från jordbruket det totala klimatavtrycket. 

När det gäller vegetabiliska livsmedel, såsom till exempel spannmål, balj
växter, frukt och grönsaker, står utsläppen från jordbruket för en procentuellt 
mindre andel av livsmedlets totala klimatavtryck. Det beror på att utsläppen 
från själva produktionen är betydligt lägre för vegetabiliska livsmedel än från 
animaliska livsmedel.

Åtgärder för att minska klimatpåverkan från maten vi äter
Klimatpåverkan i livsmedelskedjan kan minskas genom olika produktions
förbättringar, men alltmer forskning visar att det inte räcker för att klimatmålen 
ska nås. Även konsumtionsmönstren; vad som konsumeras och hur vi handlar, 
förvarar och tillagar mat måste förändras. 

Myndigheter och organisationer är relativt eniga när det gäller vad vi ska göra 
för att minska klimatpåverkan. De vanligaste råden är att äta mer vegetariskt , 
äta mindre kött, minska svinnet, välja frukt och grönt enligt säsong, äta mer 
grövre grönsaker, äta mer ekologiskt samt välja miljömärkt fisk. Andra vanliga 
råd är att äta mer närproducerat och att planera inköps resorna. Enligt forskarna 
är alla dessa råd bra, men det saknas en rang ordning och förståelse för vad som 
gör mest skillnad.

Konsumentundersökningar visar att konsumenterna är oroliga för klimat
förändringarna men kopplingen till förändrade matvanor är svag. Majoriteten  
av konsumenterna tror att transporter och förpackningar är de största 
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klimat  bovarna och därför finns en risk att konsumenter prioriterar fel bland 
åtgärderna  att minska klimatpåverkan från maten. 

Den viktigaste åtgärden för att reducera matens klimatpåverkan är att 
minska konsumtionen av animaliska produkter och ersätta dessa med vege
tabiliska alternativ. Forskarna utgick från åtgärderna i prioriteringsordning 
(se tabell nedan) och undersökte hur butiker i en rad olika länder informerade 
konsumenterna  om klimatsmarta val. De budskap man fann handlade mest 
om säsong, svinn och hälsa och var inte direkt kopplade till klimatfrågan. 
Ekologiska  produkter  visades ofta fram som bättre för klimatet, men den 
viktigaste  åtgärden  att minska på köttet belystes inte.

Åtgärd Prioritet

Minska mängden kött och mejeriprodukter Hög

Ät inte mer än vad som behövs för att upprätthålla en hälsosam vikt Hög

Kasta inte mat och ta hand om oundvikligt svinn, acceptera olika kvaliteter  
och acceptera att utbudet varierar

Medium*

Ät grova grönsaker som odlas på fält i säsong Medium

Ät mindre mängd tomma kalorier, såsom alkohol, te, kaffe, choklad, flaskvatten Medium

Tillaga och förvara mat på ett energieffektivt sätt och laga flera portioner 
samtidigt 

Medium

Gå till fots till butiken eller handla på Internet Låg

* Bör eventuellt ha hög prioritet som ett led i att minska svinnet som påverkar klimatet negativt.

Åtgärder för minskad klimatpåverkan föreslagna av Garnett (2011).3

Stöd till konsumenten i butik
Att välja klimatsmart är komplext och svårt för de flesta konsumenter så 
det finns anledning för butikerna att hjälpa konsumenterna att göra bra val. 
Det finns flera sätt att påverka konsumenterna att handla mer klimatsmart. 
Forskarna  lyfter i sin forskning fram några viktiga åtgärder som bör prioriteras:

Gör det enkelt att välja och laga vegetariskt
Utöka sortimentet med vegetariska alternativ till olika målgrupper; vegetarianer , 
”flexitarianer”, de som vill minska lite, matlagningsintresserade och de som vill 
köpa färdigrätter med mera.

3 Garnett, Tara (2011), ”Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas 
emissions  in the food system (including the food chain)?”, Food Policy, vol. 36, sid. 23–32.

KORT OM STUDIEN

I projektet Klimatmärkt livsmedelsbutik har forskarna studerat hur handeln kan 
bidra till minskad klimatpåverkan genom att underlätta konsumentens val genom 
att ställa frågan: Vad kan handeln göra för att stimulera konsumenter att göra mer 
klimat smarta matval? Projektet har genomförts i samarbete med Coop och 
Naturskyddsföreningen.

Forskarna har förutom livsmedelsproduktionens klimatpåverkan tagit upp andra 
miljöfrågor eftersom det kan finnas risker med att bara fokusera på klimatet om de 
åtgärderna försämrar på andra plan.

I projektet har dels livscykelanalyser av olika livsmedels klimatpåverkan tagits fram 
och rang ordnats, dels har konsumenter tillfrågats om hur de ser på livsmedel och 
klimatpåverkan, dels har olika åtgärder för att stimulera konsumenter i butik att 
handla mer klimatsmart testats.

Projektnamn: Klimatmärkt livsmedelsbutik – handelns möjligheter att 
stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser 
för utsläpps minskningar och lönsamhet

Projektledare: Lena Ekelund Axelson, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
Projektdeltagare: Elin Röös, forskare; Erik Hunter, universitetslektor; 

Sara Spendrup, doktorand och Heléne Tjärnemo, forskare, 
Sveriges lantbruks universitet 

Se över köttsortimentet och utöka kategorin med bättre köttalternativ 
Lyft fram de klimatsmartare köttalternativen och ge de sämre alternativen 
sämre exponering och placering i butik. Använd inte kött som lockvara och var 
försiktig med förpackningsstorlekar och erbjudanden som stimulerar försäljning 
av en ökad mängd. 

Använd ekologiskt, säsong och hälsa som indirekta klimatbudskap
Öka försäljningen av grönsaker i förhållande till kött och mejeriprodukter.

Forskarna har även tagit fram Köttguiden, en vägledning som rang ordnar olika 
proteinkällor (såväl animaliska som vegetabiliska) i förhållande till klimat , bio
logisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel samt djurskydd och bete på tre 
olika nivåer (grönt, gult och rött). Denna guide kan användas dels av butiks
personalen, dels av specialintresserade konsumenter för att förstå komplexi teten 
i klimat och miljöpåverkan och för att kunna göra informerade val.
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