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1. Inledning  
 

 

 

Den övergripande syftet med denna rapport är att undersöka i vilken grad hållbarhetsarbetet inom 

dagligvaruhandelns tre största aktörer i Sverige – Ica, Axfood och Coop – inkluderar åtgärder för att 

minska den ohälsosamma konsumtionen av godis och andra sötsaker. Följande frågeställningar 

behandlas:  

 

- Hur ser den aktuella diskussionen inom dagligvaruhandeln om sötsakernas negativa hälso-

konsekvenser? Hur ser man på ett eventuellt införande av en sockerskatt? 

- I vilken grad utgör Agenda 2030 en drivkraft för att djupare integrera hälsofrågorna i det 

pågående hållbarhetsarbetet inom dagligvaruhandeln? 

- På vilket sätt exponeras kunderna för godis och andra sötsaker i livsmedelsbutikerna? 

- Vilka samarbeten har dagligvaruhandeln utvecklat med andra aktörer i samhället för att 

minska konsumtionen av godis och andra sötsaker och främja en ökad folkhälsa?  

- Vilka är möjligheterna att påverka konsumenter i socioekonomiskt utsatta områden? 

- Vilka utmaningar och hinder finns i arbetet för att minska konsumtionen av godis och andra 

sötsaker? 

 

 

Eftersom de tidsmässiga och ekonomiska ramarna för denna rapport var begränsade saknades 

förutsättningar för att analysera ovanstående frågeställningar på ett tillräckligt djupgående sätt. 

Rapportens slutsatser får därmed betecknas som preliminära. 

 

Ett varmt tack riktas till de personer från dagligvaruhandeln som deltog i telefonintervjuer för detta 

projekt.  

 

Rapportförfattaren bär ensam ansvar för rapportens innehåll.  
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2. Bakgrund  
 

 

 

Agenda 2030, som tillkom genom ett FN-beslut år 2016, är en agenda för förändring i riktning mot ett 

hållbart samhälle. Dokumentet innehåller 17 olika mål som riktar sig mot allt från att utrota fattigdom 

och svält, skapa god hälsa, säkerställa tillgång till dricksvatten och sanitet, skapa jämlika villkor för 

kvinnor och flickor till att skydda naturmiljön och stoppa klimatförändringar. 

        Denna breda agenda ställer krav på alla aktörer att i sina aktiviteter sträva efter att försöka nå 

dessa mål. För flera aktörer kan detta innebära ett nytt sätt att arbeta, då deras hållbarhetsagenda 

utökas med nya hänsynstaganden. ”Hållbarhetsfrågorna har länge varit färgade av ett miljöperspektiv 

men tack vara Agenda 2030 har det blivit lättare att prata om dem på ett bredare sätt.”1  

       Dagligvaruhandeln har en lång tradition av att arbeta med miljöfrågor och har successivt ökat 

utbudet av hälsosamma livsmedel. Agenda 2030, i synnerhet mål 3 som handlar om att säkerställa 

hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, innebär en möjlighet att på ännu ett 

tydligare sätt inkludera hälsofrågorna i hållbarhetsarbetet. Delmål 3.4 inom mål 3 säger följande:  

 
”Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i 

förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och väl-

befinnande.” 

 

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 för perioden 2018-2020 identifierade regeringen en hållbar 

och hälsosam livsmedelskedja som ett av åtgärderna som ska föra Sverige mot ett hållbart samhälle. 

Här konstateras att ”ohälsosamma matvanor är den snabbast växande orsaken till övervikt och fetma 

och en av de största riskfaktorerna för ohälsa i världen. Sedan 1980 har förekomsten av fetma hos 

vuxna i Sverige tredubblats (…).” 

       Det finns en tudelad utveckling när det gäller kostvanor i Sverige. Förenklat kan man säga att den 

ena delen av befolkningen äter allt nyttigare medan den andra delen oförändrat äter onyttigt. 

Kostvanorna återspeglas i folkhälsan varför det är befogat att tala om ”den ojämlika hälsan”.2    

      Flera viktiga samhällsaktörer har under de senaste åren markerat att det behövs en betydande 

uppgradering av det förebyggande folkhälsoarbetet. Exempelvis har Cancerfonden och Hjärt-

Lungfonden lanserat uppropet ”Folkhälsa för alla” som efterlyser tillskapandet av en nationell folk-

hälsoplan med tydliga konkretiseringar. Regeringen har gett Livsmedelsverket ett uppdrag att 

tillsammans med livsmedelsindustrin undersöka möjligheten att göra en överenskommelse för en 

sockersänkning och en saltsänkning.3 Frågan om en sockerskatt har diskuterats som ett möjligt 

styrmedel för att åstadkomma en förbättrad folkhälsa i Sverige. Danmark, Mexiko, Polen och Stor-

britannien är exempel på länder som redan har infört en sockerskatt, i första hand läskedrycker.  

       Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har antagit fempunktsprogram för goda mat-

vanor och god folkhälsa, senast uppdaterat 2019. Det är ett ramverk som beskriver dagligvaruhandelns 

gemensamma ageranden. Den tredje punkten i programmet handlar om inspiration till hälsosamma 

val i marknadsföring och information slår fast att kampanjer riktade till barn där godis utgör vinster 

inte bör förekomma. Dessutom ska dagligvaruhandeln regelbundet följa upp hur stor del av marknads-

föringen som utgörs av nyckelhålsmärkta varor, frukt och grönsaker samt utrymmesmat som godis, 

 
1 Intervju med Sara Gustavsson, föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier. Dagens Samhälle, nr 
11, 2021. 
2 Den 9 mars 2021 publicerade tidskriften ETC en debattartikel författad av fyra dietister som handlade om den 
ojämlika hälsan i Sverige. 
3 Intervju med Anneli Bylund, dietist, Coop. 
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chips, läsk, kakor med mera (Svensk Dagligvaruhandel, 2019). Dagligvaruhandelns fempunktsprogram 

innehåller ingen referens till Agenda 2030. 

       Den pågående pandemin har slagit extra hårt mot vissa grupper i samhället som har en nedsatt 

hälsa relaterad till övervikt, fetma och olika sjukdomar. Pandemin aktualiserar behovet av ökade 

satsningar på det preventiva folkhälsoarbetet.4 I en radiointervju i januari 2021 sade Johan Carlson, 

generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, följande: 

 
”Att återgå till situationen vi hade för pandemin är inte lämpligt. Vi hade redan tidigare en 

ansträngd sjukvård. Vi måste jobba mera med de förebyggande frågorna. Det finns en mottag-

lighet bland befolkningen nu för att förstå det. Vi måste jobba med rökningen som kanske tar 

12 000 människoliv om året. Vi måste arbeta med överviktsfrågorna och fysisk aktivitet på bred 

front i samhället. (…) Nu är vi i ett läge där vi måste ställa om och jobba med de förebyggande 

frågorna, de preventiva frågorna för att värna vården och kunna landa i ett läge där man orkar 

med, där vi har en vård som kan ta om hand det som vi verkligen behöver jobba med.”  5 

 

 

 
  

 
4 Det skulle exempelvis kunna innebära att frågan om sockerskatt kan bli aktuell. 
5 Citerat från Ekots lördagsintervju, P1, 2021-01-16. 

Textruta 1. Fakta om godis, socker och hälsa 
Källa: Hedlund och Persson, 2009. 

 

Svenskarnas per capita-konsumtion av godis och choklad är högst i världen. År 1980 var 

svenskarnas genomsnittskonsumtion av godis 9,8 kilo per person. Knappt tre decennier hade 

konsumtionen nästan fördubblats. År 2019 handlades det sötsaker för 34,5 miljarder kronor i 

Sverige, vilket innebar en ökning med 4,6 procent jämfört med det föregående året. Samtidigt 

minskade försäljningen av frukt med 0,5 procent (SCB, 2020). 

      Ökad tillgänglighet är ett skäl till den ökande godiskonsumtionen i Sverige. Plockgodisets 

införande i mitten på 1980-talet ökade tillgängligheten. Påsarna som kom i bruk på 1980-talet 

var betydligt större än tidigare. Ett annat skäl till den ökande konsumtionen är det låga priset 

på godis. Priset på godis har sjunkit reellt sedan 1980-talet. År 2009 var priset 7:90 kronor per 

hekto. Om plockgodiset hade följt den generella prisutvecklingen skulle det ha kostat strax 

över 19 kr per hekto samma år. Dagligvaruhandeln är den största försäljningskanalen för 

godis. Godis är en av de mest lönsamma varorna som säljs i butik. Vinstmarginalen kan 

uppskattas till mellan 25 och 40 procent. 

    Godis innehåller sällan under 80 procent socker och svenskarnas ökade sockerintag går 

hand i hand med det tilltagande godisätandet. Godis bidrar till fetma, diabetes och därmed 

ökade samhällskostnader. Statistik visar att svenskens årliga sockerkonsumtion är nästan tre 

gånger högre än WHO:s rekommendation. Enligt WHO behöver Sverige och andra länder i 

västvärlden drastiskt sänka sin sockerkonsumtion. I boken ”Sockerbomben: bli fri från ditt 

sockerberoende” hävdade Bitten Jonsson och Pia Nordström att sockerkonsumtionen är roten 

till vårt största folkhälsoproblem – övervikt och fetma. 
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3. Metoder för datafångst 

 

 

 

Föreliggande rapport är baserad på två metoder: 

 

1. Telefonintervjuer. Tre telefonintervjuer har genomförts med företrädare för tre företag inom svensk 

dagligvaruhandel: Ica, Axfood och Coop. Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. Materialet 

transkriberades ordagrant och skickades tillbaka till intervjupersonerna för godkännande. Informant-

erna fick i efterhand möjligheten att korrigera och komplettera respektive intervju via e-post.  

 

2. Litteraturöversikt. Information insamlats genom en litteraturöversikt inkluderande facklitteratur, 

policydokument, forskningsrapporter och artiklar i dagspressen. 
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4. ”Godisproblemet” och möjliga åtgärder 
 

 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuer med tre dietister från Ica, Axfood och Coop. 

Intervjuerna behandlar bland annat följande frågor: den aktuella diskussionen om sötsakernas 

negativa hälsokonsekvenser, Agenda 2030 som en möjlig drivkraft för en djupare integration av hälso-

frågorna i det pågående hållbarhetsarbetet, sötsakernas exponering i livsmedelsbutikerna, införandet 

av en sockerskatt i Sverige, samarbeten med andra aktörer i samhället och möjligheten att påverka 

socioekonomiskt utsatta grupper. 

 

 

Ica6 
 

Diskussionen om sötsakers/sockrets negativa hälsoeffekter 

Ica har tillsammans med andra företag inom Svensk Dagligvaruhandel, skrivit under uppropet 

”Folkhälsa för alla” som har lanserats av Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Uppropet betonar vikten 

av sundare levnadsvanor för att förhindra allvarliga sjukdomar och dödsfall. Enligt Ica är uppropet ett 

försök att flytta folkhälsofrågan högre upp på den nationella agendan i Sverige. 

      Hälsa är ett prioriterat område inom Ica. Ica har en cirka ett år gammal strategi inom hälsoområdet 

som fastställer prioriterade områden och målgrupper. Ifråga om livsmedel är sockersänkning är ett 

prioriterat område.  Det handlar inte bara om godis och andra sötsaker utan om allmänt om socker i 

mat som t.ex. från bröd och yogurt. Det handlar inte bara om innehållet i de här produkterna utan det 

handlar också om hur Ica kommunicerar med kunderna och hur man kan inspirera människor till att 

välja andra alternativ som exempelvis mindre sötade produkter.  

       Hälsosam kost är en av de frågor som Ica driver gemensamt med andra företag i branschen. 

Tillsammans vill man dels verka för att kommunicera mer om det som är mer hälsosamt och mindre 

om det ohälsosammare, dels verka för att ta fram hälsosammare produkter. Dessa åtgärder ingår i det 

fempunktsprogram som Svensk Dagligvaruhandel tagit fram.  

 
   ”Frågan finns uppe på agendan på en massa olika plan. Det viktigaste är att frågan är  

     högaktuell för oss just nu. Den ingår verkligen som ett av de områden där vi framöver  

     kommer att jobba väldigt aktivt. Arbetet har påbörjats som en följd av vår hälso-  

     strategi.” 

 

Icas hälsostrategi har fokus på tre frågor: fysisk hälsa, psykisk hälsa och en hållbar antibiotika-

användning. Inom ramen för denna strategi fastställs olika mål och arbetsmetoder. Inom den fysiska 

hälsan är socker ett område som Ica väljer att fokusera på grund av att människor konsumerar mycket 

socker och sockerrika livsmedel. Cirka 17 procent av barns och ungdomars energiintag kommer från 

utrymmesmat, dvs. mat som innehåller socker och fett men som inte har särskilt mycket näring i form 

av vitaminer och mineraler.  

       Enligt Ica är utvecklingen inom folkhälsoområdet inte positiv. Antalet överviktiga eller feta 

personer i Sverige passerade 50 procent för ett par år sedan. Detta problem leder till flera allvarliga 

sjukdomar såsom vissa cancerformer, diabetes 2 och hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

 
6 Följande information om Icas arbete med folkhälsa och sötsaker är i sin helhet baserat på en intervju med Icas 
dietist Paula Frösell. 
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”Utvecklingen går inte åt rätt håll. Vi behöver aktivt jobba för bättre matvanor och minska  

             konsumtionen av det dåliga. Vi behöver ha en bättre balans i kosten än vad människor har 

idag i snitt. Det där visar väldigt många undersökningar. Övervikt och fetma är ett resultat av att 

vi äter för energirikt och rör oss för lite. Att bara två av tio äter tillräckligt mycket frukt och grönt 

är ett exempel på att vi inte äter enligt rekommendationerna, men vi äter ju också för mycket 

sötsaker, salt och rött kött och för lite fullkornsprodukter och fisk. Det är absolut inte bra på 

något sätt att det ser ut som det gör.” 

 

Ica anser att det är lönsamt att verka för en hälsosammare befolkning. Om man skulle minska konsum-

tionen av någon livsmedelsgrupp, som t.ex. godis och andra sötsaker, skulle det inte behöva vara 

ekonomiskt ofördelaktigt för Ica eller för andra företag inom dagligvarubranschen. I en fri marknad är 

det fritt för människor att välja de livsmedel som de vill ha. Men Ica måste samtidigt inspirera till att 

så många som möjligt väljer att köpa de hälsosamma varorna. Det handlar om ett delat ansvar mellan 

branschen och konsumenterna.  

       Ica arbetar aktivt med att påverka människors beteende i en mera hälsosam riktning genom att 

välja det som är nyttigt och välja bort det som är ohälsosamt. Att försöka förstå hur man kan påverka 

människor att välja hälsosammare, i butik eller online, är en nyckel till förändring. 

 

Agenda 2030 som drivkraft för Icas arbete med hälsa 

Agenda 2030 är grunden till den strategi för hälsa som Ica har antagit. Ica har jobbat framgångsrikt 

med hållbarhetsfrågor med fokus på klimat och miljö och olika mål för dessa områden. När Ica inledde 

sitt arbete med hälsa var utgångspunkten att det behövde göras på ett liknande sätt. 

        Grunden för Icas arbete hälsoområdet är Agenda 2030 och den definition av hälsa som finns i 

delmål 3. Agenda 2030 utgjorde grunden för hur Ica valde att formulera sina ambitioner inom 

hälsoområdet. Paula Frösell beklagar att det inte har tagits fram några nationella mål som är kopplade 

till delmål 3 i Agenda 2030. Ica översatte de globala målen till mål utan att kunna referera till eller ha 

stöd av några nationella mål.  

  
”Vi vet hur många som är överviktiga och feta. Vi vet hur det ser ut med psykisk ohälsa bland 

unga. Det finns en massa rapporter som vi kan ta del av, men också som vi gör själva, för att få  

en känsla för hur människor mår. Bilden av olika typer av mat, av olika näringsämnen osv. men 

också vad vi de facto vet att människor äter. Vi vet att man äter för lite fisk och för lite frukt och 

grönt, för mycket rött kött osv. Det finns ju väldigt mycket att grunda det här i och det har vi 

absolut gjort. Problematiken med övervikt och fetma är absolut en del av insikterna vi har där vi 

känner att vi behöver ta det ansvar vi kan för att bromsa det här. Exempel på saker som vi gör är 

naturligtvis den guidning vi gör, att försöka guida människor till bättre val. Det kan också vara att 

vi engagerar oss i projekt.” 

 

Ica har en stor potential att påverka konsumenter eftersom det inom koncernen finns mer än tusen 

butiker utspridda över hela landet. Ica kan kommunicera med sina kunder på olika sätt.  

 
”Vi har miljontals möten varje dag med kunderna – i butik, online, sociala medier osv. Vi har en 

väldig potential att kunna göra skillnad och det känns ju väldigt viktigt att kunna ta tillvara på det. 

Utgångspunkten är naturligtvis att maten har så stor påverkan på människors hälsa och att vi ser 

att de hälsoparametrar som är kopplade till mat går åt fel håll. Som det här med övervikt och 

fetma, diabetes typ 2 osv. Det är ju inte bra. Där vill vi göra vad vi kan för att påverka det i en 

annan riktning.” 
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När det gäller de hälsorelaterade delarna av Agenda 2030 finns det inga tidsatta nationella mål för 

Sverige.  

 
”När det gäller hälsa finns det inte tydligt att vi t.ex. ska minska förekomsten av barnfetma med 

ett visst antal procent. Det finns inte den tydligheten nationellt på samma sätt. Där har vi gått 

rakt på att sätta egna mål.” 

 

Sockerskatt 

En fråga som diskuteras i dagligvaruhandeln är effekterna av en skatt på livsmedel som innehåller 

mycket socker. Vissa länder har infört en sockerskatt men det finns inte något entydigt svar på om det 

är effektivt eller inte och vilka effekter en sådan skatt i så fall kan få på olika plan.  

 

Samarbeten och regionala projekt för bättre folkhälsa  

För Ica är det viktigt att kunna få ett genomslag inom hela den egna organisation hos alla Ica-handlare 

som finns över hela landet. ”Grunden är att vi har det starka genomslaget hos oss internt. Att vi får 

styrka i att finnas på så många platser är jätteviktigt.” 

        Hos många lokala Ica-handlare finns ett starkt engagemang för att främja hälsan i närsamhället. 

Det finns butiker som arrangerar löptävlingar för barn eller att sponsrar den lokala idrottsföreningen, 

t.ex. med frukt för mellanmål.  

      ”Kompis med kroppen” är ett utbildningsmaterial för andra- och femteklassare som Ica har använt 

i många år. Sedan hösten 2020 har Ica lagt till ytterligare ett koncept som kallas för ”Melliskockarna” 

där Ica tillhandahåller en receptfolder och material som kan användas i förskolor eller skolor för att 

göra nyttiga mellanmål. Det kan också inkludera ett besök i en lokal Ica-butik för att få provsmaka i 

butik, titta och känna på frukter och grönsaker i syfte att främja goda matvanor bland de unga. Icas 

förhoppning är att detta kan hjälpa barnen att minska sin konsumtion av livsmedel som är mindre 

hälsosamma. 

       Ica har flera samarbetspartners med vilka man bedriver ett hälsofrämjande arbete. Bland dessa 

partners finns Cancerfonden och Generation Pep, den senare med inriktning på barn, ungdomar och 

skolor. Ica samarbetar även med Friskis & Svettis och En Svensk Klassiker som båda främjar fysisk 

aktivitet. Dessutom medverkar Ica i en vetenskaplig studie om barnfetma som genomförs av en läkare 

i Region Halland. Studien undersöker om de näringsberäknade matkassar som Ica har tagit fram kan 

bidra till att underlätta kosthållningen för familjer där det finns barn som har en fetmaproblematik.  

 

  

Axfood7 
 

Diskussionen om sötsakers/sockrets negativa hälsoeffekter 

Dagligvaruaktörerna är handelsplatser för alla typer av varor, inklusive sötsaker. Det perspektivet är 

viktigt att ha med sig i diskussionen om sötsaker och folkhälsa. Axfood kommer att fortsätta att sälja 

sötsaker, men på vilket sätt det görs och hur sötsakerna presenteras kan komma att förändras i 

framtiden. ”Hur vi visar upp sötsakerna för kunden har diskuterats och det är en diskussion som 

fortfarande pågår.  

       Axfood vill se maten i ett helhetsperspektiv och försöker styra kunderna till att äta mera frukt och 

grönt. Axfoods butiker har ett brett utbud av nyttiga livsmedel och företaget är angeläget om att 

kunderna har möjligheten att göra medvetna och hälsosamma val. 

 
7 Följande information om Axfoods arbete med folkhälsa och sötsaker är i sin helhet baserat på en intervju med 
Axfoods dietist Helena Björck. 
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”Men vi kan bli bättre på att försöka tala om för våra kunder, eller liksom putta kunderna i rätt 

riktning, genom att säga: ’Har du tänkt på att testa det här istället?’ Det är svårt så klart efter-

som sötsakerna finns ju där. Men de måste finnas där, man kan inte sluta sälja sötsaker. Det som 

vi försöker göra är att jobba på ett annat sätt genom att försöka påverka kunden att välja bättre 

varor eller tänka på vilken mat man äter till vardags. Att det finns ett utrymme för kunden att 

göra medvetna val. Att vi erbjuder och visar kunden det lite nyttigare.” 

 

Enligt Axfood saknas tydliga riktlinjer och mål på nationell nivå som skulle kunna ge en konkret väg-

ledning för livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns prioriteringar arbete inom hälsoområdet: 

 
”Det skulle vara välkommet om man fick lite mera riktad information om vilka mål man ska jobba 

med utifrån sina förutsättningar. När vi inom handeln har jobbat med hälsa har vi alltid efter-

frågat nationella mål men det kommer aldrig några mål som alla ska sträva efter att uppnå. Att 

alla strävar efter samma mål är viktigt. Det skulle vara lättare för oss att jobba med de här 

frågorna om det togs fram mera konkreta mål.” 

 

 

Hälsofrågor och hållbarhetsarbetet/Agenda 2030  

Agenda 2030 utgör en central utgångspunkt för hållbarhetsarbetet inom Axfood och har bidragit till 

att Axfood har börjat integrera hälsofrågorna i hållbarhetsarbetet. Axfood har under år 2021 

kompletterat sin hållbarhetsstrategi med ett mål som handlar om hälsa. Enligt detta mål ska Axfood 

utöka sitt sortiment av hälsosamma varor och samtidigt verka för att kunderna köper mer frukt och 

grönsaker. Till det nya hållbarhetsmålet för hälsa kommer Axfood att koppla en handlingsplan i syfte 

att genomföra vissa förändringar i varusortimentet.   

       En viktig händelse år 2019 var lanseringen av EAT-Lancets rapport om vilken mat man ska välja för 

att vara både miljövänlig och hälsosam. Kostråden i denna rapport säger otvetydigt att om man äter 

mera vegetabilisk mat gagnar det både miljön och hälsan. Hållbarhet och hälsa har på ett tydligt sätt 

börjat hänga ihop. Rapportens slutsatser ligger i linje med de kostråd som har utfärdats av Livsmedels-

verket. 

 

Sockerskatt 

Inom dagligvaruhandeln pågår en diskussion om hur man ska ställa sig till ett eventuellt införande av 

en sockerskatt. Sannolikt kommer dagligvaruhandeln att eftersträva en gemensam ståndpunkt i den 

här frågan. Axfood är medlem i det mat- och hälsoråd som finns inom Svensk Dagligvaruhandel och i 

detta forum har frågan om sockerskatt diskuterats. ”Vi vill gärna ha lite framförhållning så att vi vet 

hur vi ska förhålla oss till det i framtiden”. Mat- och hälsorådet vill undersöka vad andra länder har för 

erfarenheter, både positiva och negativa, av sockerskatt.  

 
”Det finns både fördelar och nackdelar med en sockerskatt. En del länder som infört 

sockerskatt har tagit bort skatten, andra har behållit den. Det är väldigt olika. Det har mest 

talats om en sockerskatt för läsk och söta drycker. Det är där det kommer att börja i alla 

fall. Men sedan vet man ju inte. Har man väl infört en sockerskatt på läsk vet man inte vad 

som händer sedan.”  
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Sötsakernas placering i livsmedelsbutikerna 

Sötsakernas placering i butikerna har ofta varit föremål för diskussion inom dagligvaruhandeln.         

 
”Sedan jag började arbeta på Axfood har det i alla år diskuterats varför vi har godis vid kassorna. 

Det är viktigt att definiera vad man avser när man talar om godis vid kassorna; är det kassalinjen 

som avses eller är det området runt kassorna? När Axfood talar om godis vid kassorna avser man 

kassalinjen och där har Axfood idag främst försäljning av tuggummin och receptfria läkemedel.” 

 

Enligt Helena Björck är det viktigt att undersöka vilka effekterna skulle bli av att flytta godishyllorna 

från området runt kassorna och ha med sig butikerna. 
 

”Det är viktigt att ha butikerna med sig i det här arbetet. Sedan kan vi som tjänstemän tycka att 

man kan ta bort och ändra osv. men man måste ha butikerna, och kedjorna, med sig. Det är det 

som är utmaningen i det här arbetet, för vår del också. Det är viktigt.” 

 

 

Dietistens påverkan på livsmedel (inklusive sortimentet av sötsaker) 

Enligt Helena Björck är dietisten inom Axfood inte aktivt delaktig i att påverka sortimentet av sötsaker 

i butikerna.  

 
”Som dietist jobbar man mera med att informera konsumenter om vad som är bra mat. Man får 

använda de verktyg som finns lagstiftningsmässigt för att tala om att en viss produkt är nyttig. 

Som dietist kan jag inte påverka hela sortimentet av sötsaker, men däremot kan man vara med 

och påverka vad våra egna märkesvaror innehåller.”  

 

Axfood har tagit fram en sockerpolicy som används för Axfoods egna märkesvaror. Det är lättast för 

Axfood att påverka innehållet i de produkter där man har det största inflytandet. Det är betydligt 

svårare för Axfood att bestämma innehållet i varor som inte är egna varumärken.  

 
”Om det gäller ett eget varumärke kan man försöka påverka eftersom vi i det fallet har en 

direktkontakt med leverantörerna. Det är vi som bestämmer vad den varan kan få innehålla.  

När det är under vårt eget varumärke kan vi ha egen agenda. Vi kan till exempel säga att nu vi vill 

lansera många vegetariska produkter. Där följer vi trender som visar vad som säljer bra. Jag 

arbetar mycket tillsammans med inköpsavdelningen och de personer som arbetar med kvalitets-

frågor. Dessutom har vi olika varumärkesstrategier. För några av våra varumärken vill vi ha väldigt 

lite tillsatser och det ska det vara en så ren ingrediensförteckning som möjligt. Den typen av 

strategier kan vi sätta ihop och jag är ganska delaktig i det arbetet. Och på det sättet kan man 

påverka och försöka tillgodose konsumenternas efterfrågan och behov.” 

 

 

Samarbeten för bättre folkhälsa 

Det finns många parter i samhället som kan bidra till en bättre folkhälsa. Exempelvis kan kommunerna 

och skolorna göra mycket. ”I skolan kan man tidigt påverka barn och ungdomar i folkhälsofrågor. Om 

inte barnen får den här kunskapen hemma är det desto viktigare att de fått kunskapen i skolan.” 

       Den pågående pandemin har belyst vikten av god folkhälsa eftersom grupper med sämst hälsa har 

drabbats hårdast av pandemin. Efter pandemin är det angeläget att öka insatserna för det före-

byggande folkhälsoarbetet vilket kommer att kräva samarbete mellan många instanser i samhället. 

”Jag hoppas att alla dietister som jobbar inom sjukvården kommer att få en tydligare och viktigare roll 

i det förebyggande sjukvårdsarbetet.” 
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       Det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan alla instanser och aktörer som kan bidra till en 

bättre folkhälsa och att alla jobbar mot samma mål. Om alla delar av samhället hjälps åt i arbetet för 

en bättre folkhälsa kan man åstadkomma stora förändringar. Svensk Dagligvaruhandel, där Axfood 

ingår, har varit i kontakt med olika beslutfattare och påtalat behovet av konkretiseringar på den 

nationella nivån. 
 

”Det är lättare att arbeta om det finns nationella mål. Om det skulle finnas nationella mål eller 

riktlinjer skulle alla försöka jobba efter dem. Då tror jag att det skulle vara lättare. Nu finns inte 

det och då måste någon börja. Det kan bli så att man väntar på att någon annan ska agera först.” 

 

   

Coop8 

 

Diskussionen om sötsakers och sockrets negativa hälsoeffekter  

Enligt Anneli Bylund, dietist vid Coop, är sötsaker – liksom snacks, chips och glass – produkter som är 

onyttiga. Man äter dem inte i första hand för att bli mätt eller för att få näring utan för att det smakar 

gott.  Även om man är inriktad på att äta hälsosam mat kan man äta lite sötsaker någon gång. Men det 

som är ”lite” är mycket mindre än vad folk vanligtvis tror. 

       De senaste åren har diskussionen om den höga sockerkonsumtionen oftast handlat om läsk. Läsk 

har kallats för det mest onyttiga livsmedlet. ”Det är ingenting vi skulle kommunicera ut till kund för det 

låter inte bra för någon.” 

     Det finns fortfarande ingen svensk nationell handlingsplan för folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har 

tagit fram en stor rapport som slår fast vad som behöver göras för att skapa en bättre folkhälsa. 

”Utifrån mitt perspektiv har inte den rapporten förändrat mycket. Det är möjligt att det har lett till 

förändringar inom sektorer som skola och vård, men inte inom näringslivet trots att näringslivet var en 

aktör som inkluderades i rapporten.”  

       Trots att det är mycket viktigt med en tydlig nationell styrning i folkhälsoarbetet Sverige fort-

farande saknar en sådan styrning. Exempel på länder som har kommit längre än Sverige i det här 

avseendet är Storbritannien och Tyskland som båda har antagit ambitiösa mål på det nationella planet.  

 
”Med nationella mål har man en riktning som gör det lättare att sätta aktiviteter i linje med de 

befintliga målen. Att man vet varför man vidtar olika åtgärder. I Sverige tycker jag att det oftast 

blir en diskussion som visar att vi faktiskt inte är eniga om vad som kommer att få tillräckligt stor 

effekt och därför gör man för lite. Det finns en tveksamhet till vad är det som ska få effekt. 

Antingen ska man ha forskning som tydligt visar att just det här greppet leder till att vi får bättre 

folkhälsa. Eller så måste man våga ha en jättebred palett med många åtgärder där man aldrig 

kommer att få veta exakt vad det var som gav effekt.” 

  

 

Hälsa och hållbarhetsarbetet/Agenda 2030 

Enligt Anneli Bylund handlar de stora miljöutmaningarna för framtiden om klimatet och den biologiska 

mångfalden. Utifrån Agenda 2030 tittar Coop på hur dessa områden påverkas av livsmedelsproduk-

tionen. Eftersom hälsa är ett av de 17 målen i Agenda 2030 har hälsa nu blivit en integrerad del av 

hållbarhetsagendan.  

 

 
8 Följande information om Coops arbete med folkhälsa och sötsaker är i sin helhet baserat på en intervju med 
Coops dietist Anneli Bylund. 
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”Nu kommer hälsa in som en bit vi behöver få med oss för att kunna förändra våra matvanor för 

att nå klimatmålen. Vi kan inte fortsätta att äta på det sätt vi gör i Sverige idag. Det är jättetydligt. 

En av de stora frågorna är köttkonsumtionen men det är inte den enda frågan där hälsa och 

hållbarhet kommer att bli exakt samma fråga. Vi behöver inte äta så mycket rött kött, det är 

varken bra för klimatet eller hälsan. Det är här man hittar synergier mellan hälsa och miljö. Då 

hamnar fokus på hela människan, att inte bara nå delmål 3 i Agenda 2030 utan hela Agenda 

2030.” 

 

Coop vill jobba med hälsosamma och hållbara måltider från ett helhetsperspektiv. Hållbarhets-

deklaration är ett nytt verktyg enligt vilket Coops produkter bedöms efter tio hållbarhetsparametrar, 

t.ex. klimat, bekämpningsmedel och vatten.9  

       Coop är i färd med att utveckla digitala hjälpmedel för kunderna för att de lättare ska kunna välja 

bort varor som inte är hälsosamma eller ohållbara på annat sätt.  

 
”Vi testar olika saker digitalt för att kunden lättare ska kunna välja det man hade tänkt att köpa 

från början. Vi jobbar ganska mycket med att hitta sätt för att kunden lättare ska få och se det 

som de faktiskt själva vill. Det är inte alltid samma sak. Man säger att man inte vill köpa godis. 

Eller man säger att man vill köpa svenskt kött. Men i varukorgen ligger det ändå inte svenskt kött 

och godis när man går ut från butiken. Vi gör inte alltid det som vi säger att vi ska göra. Vi vill 

inspirera till hållbara matvanor, till hälsosamma matvanor.”  

 

 

Sockerskatt 

Sockerskatt diskuteras livligt i Sverige och i riksdagen motioneras det regelbundet om behovet av att 

införa en sockerskatt. Även inom dagligvaruhandeln diskuteras denna fråga men än så länge finns det 

en viss tveksamhet till hur effektiv en sådan skatt skulle bli. En översikt om sockerskatt som gjordes av 

Livsmedelsföretagen visade att den sockerskatt som infördes i Danmark inte hade avsedd effekt. ”Man 

kunde inte hitta några bevis för att skatten ledde dit man ville komma. Det är det argumentet som 

oftast anförs mot en sockerskatt.” 

        Vissa aktörer har betonat vikten av att skatteintäkterna från en eventuell sockerskatt öronmärks 

för hälsofrämjande ändamål.  
 

”Att sockerskatten inte bara går in i statsfinanserna som alla våra momsskatter gör idag utan att 

man avsätter pengarna till åtgärder som främjar bättre matvanor. Ska man jobba med socker-

skatt eller liknande bör man hitta sätt att belöna det bästa beteendet och arbeta preventivt och 

inte bara straffa det som är dåligt.” 

 

Exemplet Mexiko, som är ett av de länder som har infört en sockerskatt, visar att en sockerskatt kan 

behöva kompletteras med andra åtgärder eller styrmedel för att åstadkomma en reduktion av 

sockerkonsumtionen. 

 
”Om vi tittar på Mexikos stora sockersänkning var det inte bara sockerskatten som gjorde att de 

minskade sitt enorma sockerintag via läsk. Mexikos strategi inkluderade även mycket kommun-

ikation. Det går inte att säga att det bara var sockerskatten som gav effekt.” 

 

Anneli Bylund betonar att en sockerskatt som innebär en krona dyrare chokladkaka inte kommer att 

göra någon skillnad för kundens inköpsvanor. Det behövs en tydligare styrsignal som kan påverka alla 

aktörer på marknaden. 

 
9 Information om Coops hållbarhetsdeklarationer kommer att vara tillgänglig för Coops kunder i april 2021. 
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”Det behöver vara ett politiskt beslut som gäller för hela branschen, som påverkar helheten. Att 

inte bara Svensk Dagligvaruhandel ska ta beslut som bara gäller för företagen inom Svensk 

Dagligvaruhandel. För vi vet att man köper olika produkter i olika affärer. I bostadsområden som 

kräver extra mycket information eller hjälp med prissättning behöver det vara en helhetsbild för 

hela Sverige. Det finns många mindre butiker, kiosker och lågpriskedjor som har ett större fokus 

på det onyttiga. Diskussionen gäller ofta Svensk Dagligvaruhandels butiker vilket inkluderar Coop, 

Ica, Axfood, Bergendahls och IKEA. I många områden med stor ohälsa finns inte våra butiker 

representerade. Insatser eller påbud på produkter bör gälla alla eller ges möjlighet att rikta in sig 

på de viktigaste målområdena.” 

 

 

Sötsakernas exponering i livsmedelsbutikerna 

Att godishyllorna har placerats vid slutet av kundvarvet, dvs. i området närmast kassorna, i Coops 

butiker beror på att godis är en mycket stöldbegärlig vara. Eftersom godis stjäls så mycket behöver 

godishyllorna finnas under kontinuerlig uppsyn av butikspersonalen. Kassorna är en av de få ställena i 

butiken där det hela tiden finns personal. Coop har kännedom om en butik (tillhörande en annan 

livsmedelskedja) som provade att flytta godiset från området närmast kassorna till en annan del av 

butiken. En utvärdering av detta försök visade att butiken i fråga minskade försäljningen av godis och 

att orsaken till detta var att det stals mera godis i butiken.  

       Inom Coop har ännu ingen butik flyttat bort godishyllorna från området närmast kassorna till en 

annan del av butiken. Butikerna inom Coop har dock inte placerat något godis i närheten av själv-

scanningen. I hyllorna i direkt anslutning till kassorna har vissa butiker ersatt godiset med halstabletter 

och tuggummin.  

 

Socioekonomiskt utsatta grupper 

Enligt Anneli Bylund återspeglar människors matvanor den ojämlika hälsa som finns i Sverige. 

Barnfetman ökar och var i Sverige den ökar är i hög grad betingat av socioekonomiska faktorer. Coop 

har få butiker i socioekonomiskt utsatta områden och har därmed få naturliga kontaktytor med 

människorna som bor i dessa områden. 
 

”Hur når man de som behöver det mest istället för att nästan alltid nå dem som redan är ganska 

hälsosamma för att bli ultrahälsosamma? Där har jag inget svar men det är något som vi brukar 

diskutera. Det finns projekt som jobbar med de utsatta områdena men ofta utifrån ett perspektiv 

som inte Coop alltid kan delta i för vi finns inte där. Oftast finns det mera lokala handlare i socio-

ekonomiskt utsatta områden. Kiosker är betydligt vanligare i utsatta områden och där säljs det 

inte mycket frukt och grönt. Men det kan också finnas fantastiska affärer med frukt och grönt i de 

här områdena. Vi har inga Food deserts i Sverige, dvs. områden i USA där det enda som finns i 

närområdet är en kiosk som säljer godis och läsk. I Sverige finns det bra mat att köpa i alla 

områden men man köper olika mycket av det ohälsosamma. Det har beskrivits i flera studier.” 

 

Möjligtvis kan ökad försäljning via online vara ett sätt för Coop att hitta nya kunder i socioekonomiskt 

utsatta områden. 
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Sammanfattning 

 

Ica 

Hälsa är ett prioriterat område inom Ica. Ica har en cirka ett år gammal strategi inom hälsoområdet 

som fastställer prioriterade områden och målgrupper. Sockersänkning är ett högt prioriterat område. 

Paula Frösell, dietist vid Ica, anser att det är lönsamt att verka för en hälsosammare befolkning. En 

minskning av konsumtionen av en viss livsmedelsgrupp, exempelvis godis och andra sötsaker skulle, 

enligt henne, inte behöva vara ekonomiskt ofördelaktigt för Ica eller för andra företag inom 

dagligvarubranschen.    

      Ica arbetar aktivt med att påverka människors beteende i en mera hälsosam riktning genom att 

försöka förmå dem att välja det som är nyttigt och välja bort det ohälsosamma. Att förstå hur man kan 

påverka människor att göra hälsosamma val, i butik eller online, är en nyckel till förändring. 

        Grunden för Icas arbete inom hälsoområdet är Agenda 2030 och den definition av hälsa som finns 

i delmål 3. Agenda 2030 har utgjort grunden för hur Ica har valt att formulera sina ambitioner inom 

hälsoområdet. Paula Frösell beklagar att det inte har tagits fram några nationella mål som är kopplade 

till delmål 3 i Agenda 2030. Ica fick översätta de globala målen till egna mål utan att kunna referera till 

eller ha stöd av nationella mål.  

        Ica har en stor potential att påverka konsumenter eftersom det inom koncernen finns mer än 

tusen butiker utspridda över hela landet. Ica kan kommunicera med sina kunder på olika sätt. ”Vi har 

miljontals möten varje dag med kunderna – i butik, online, sociala medier osv. Vi har en väldig potential 

att kunna göra skillnad.” För Ica är det viktigt att kunna få ett genomslag inom hela den egna 

organisationen hos alla Ica-handlare som finns över hela landet. ”Grunden är att vi har det starka 

genomslaget hos oss internt. Att vi får styrka i att finnas på så många platser är jätteviktigt.” 

        Hos många lokala Ica-handlare finns ett starkt engagemang för att främja folkhälsan i närsam-

hället. Det finns exempelvis butiker som arrangerar löptävlingar för barn eller sponsrar en lokal 

idrottsförening, t.ex. med frukt för mellanmål. Projektet ”Melliskockarna” innebär att Ica tillhanda-

håller en receptfolder som kan användas i förskolor eller skolor för att göra nyttiga mellanmål. 

Projektet inkluderar provsmakningar i den lokala Ica-butiken. Icas förhoppning är att projektet kan 

förmå barnen att minska sin konsumtion av mindre hälsosamma livsmedel. 

         

Axfood 

Agenda 2030 utgör en central utgångspunkt för hållbarhetsarbetet inom Axfood och har bidragit till 

att Axfood har börjat integrera hälsofrågorna i hållbarhetsarbetet. Axfood har under år 2021 

kompletterat sin hållbarhetsstrategi med ett mål som handlar om hälsa. Enligt detta mål ska Axfood 

utöka sitt sortiment av hälsosamma varor och samtidigt verka för att kunderna köper mer frukt och 

grönsaker.  

      Axfood har tagit fram en sockerpolicy som används för Axfoods egna märkesvaror. Det är lättast 

för Axfood att påverka innehållet i de produkter där man har det största inflytandet. Det är betydligt 

svårare för Axfood att bestämma innehållet i varor som inte är egna varumärken.  

       Axfood försöker styra kunderna till att äta mera frukt och grönt. Dietist Helena Björck säger 

följande: ”Vi kan bli bättre på att försöka tala om för våra kunder, eller liksom putta kunderna i rätt 

riktning, genom att säga: ’Har du tänkt på att testa det här istället?’” 

       Enligt Axfood saknas tydliga riktlinjer och mål på nationell nivå som skulle kunna ge en konkret väg-

ledning för livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns arbete inom hälsoområdet. ”Det skulle vara 

välkommet om man fick lite mera riktad information om vilka mål man ska jobba med utifrån sina 

förutsättningar. När vi inom handeln har jobbat med hälsa har vi alltid efterfrågat nationella mål men 

det kommer aldrig några mål som alla ska sträva efter att uppnå.” 
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       Den pågående pandemin har belyst vikten av god folkhälsa eftersom grupper med sämst hälsa har 

drabbats hårdast av pandemin. Efter pandemin är det angeläget att öka det förebyggande folkhälso-

arbetet vilket kommer att kräva samarbete mellan många aktörer i samhället. 

 

Coop 

Det finns ingen svensk nationell handlingsplan för folkhälsa vilket innebär att Sverige fortfarande 

saknar en nationell styrning i folkhälsoarbetet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en omfattande 

rapport om vilka prioriterade åtgärder som behöver genomföras för att skapa en bättre folkhälsa. 

Denna rapport har emellertid inte fått något genomslag inom livsmedelshandeln och andra delar av 

näringslivet.  

        Coop är i färd med att utveckla digitala hjälpmedel för att kunderna lättare ska kunna välja bort 

varor som inte är hälsosamma eller hållbara. Dietist Anneli Bylund säger följande: ”Vi testar olika saker 

digitalt för att kunden lättare ska kunna välja det man hade tänkt att köpa från början. Vi jobbar ganska 

mycket med att hitta sätt för att kunden lättare ska få och se det som de faktiskt själva vill. Det är inte 

alltid samma sak.” 

     Coop deltar aktivt i den diskussion om sockerskatt som förs inom dagligvaruhandeln. Exemplet 

Mexiko visar att det kanske inte räcker med bara en åtgärd, såsom en sockerskatt, för att åstadkomma 

en minskning av sockerkonsumtionen. Styrmedel kan behövas kombineras med varandra för att ge 

önskvärda resultat. ”Om vi tittar på Mexikos stora sockersänkning var det inte bara sockerskatten som 

gjorde att de minskade sitt enorma sockerintag via läsk. Mexikos strategi inkluderade även mycket 

kommunikation.” Anneli Bylund tror inte att en sockerskatt som innebär att chokladkaka blir en krona 

dyrare kommer att göra någon skillnad för kundernas inköpsvanor. Det behövs en tydligare styrsignal 

än så. Hon noterar vidare att i diskussionen om en sockerskatt har vissa aktörer föreslagit att intäkterna 

från en sådan skatt borde öronmärkas för hälsofrämjande åtgärder. 

      En viktig anledning till att godishyllorna är placerade i närheten av kassorna i Coops butiker är att 

godis är en mycket stöldbegärlig vara. Godishyllorna behöver därför vara under kontinuerlig uppsyn. I 

de Coop-butiker som använder självscanning har inget godis utplacerats i närheten av självscanningen. 

       Människors matvanor återspeglar den ojämlika hälsa som finns i Sverige. Barnfetman ökar och var 

den ökar i Sverige är i hög grad betingat av socioekonomiska faktorer. ”Hur når man dem som behöver 

det mest istället för att nästan alltid nå dem som redan är ganska hälsosamma för att bli ultra-

hälsosamma?” Coop har få butiker i socioekonomiskt utsatta områden och har därmed få naturliga 

kontaktytor med människorna som bor i dessa områden. Ökad försäljning via online kan vara ett sätt 

för Coop att hitta nya kunder i dessa områden. 
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5. Slutsatser och rekommendationer 
 

 

 

Agenda 2030 har på ett tydligt sätt bidragit till att integrera hälsofrågorna i dagligvaruhandelns arbete 

med hållbarhet. Det har inneburit en draghjälp för hälsofrågorna och gett dem en ökad tyngd. Något 

förvånande är dock att dagligvaruhandelns fempunktsprogram för goda matvanor och god folkhälsa, 

vars senaste reviderade version är från år 2019, inte innehåller någon referens till Agenda 2030. 

       Dagligvaruhandelns ökade fokus på hälsa kommer till uttryck på olika sätt i de tre företag som 

behandlades i denna studie. Ica har antagit en ny hälsostrategi där sockersänkning är ett prioriterat 

område. En central framgångsfaktor för Icas arbete för sundare konsumtionsvanor, i synnerhet bland 

barn och unga, är aktörssamverkan. Ett intressant exempel är Icas projekt Melliskockarna. Enligt Icas 

dietist Paulas Frösell behöver inte en minskad försäljning av godis och andra sötsaker vara ekonomiskt 

ofördelaktigt för Ica eftersom bortfallet skulle kunna kompenseras av ökad försäljning av nyttigare 

livsmedel. Axfood har under år 2021 kompletterat sin hållbarhetsstrategi med ett mål som handlar om 

hälsa. Enligt detta mål ska Axfood utöka sitt sortiment av hälsosamma varor och samtidigt verka för 

att kunderna köper mer frukt och grönsaker. Axfood har tagit fram en sockerpolicy som används för 

Axfoods egna märkesvaror. Det är lättast för Axfood att påverka innehållet i de produkter där man har 

det största inflytandet. Inom Coop pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fram digitala 

hjälpmedel som kan hjälpa kunderna att inte handla mera onyttiga varor än de från början hade tänkt 

sig.   

         De tre representanterna för dagligvaruhandeln som intervjuades för denna studie uttryckte 

enighet om att avsaknaden av tydliga mål i det nationella folkhälsoarbetet försvårar dagligvaru-

handelns arbete med hälsa. Nationella mål har fastställts för klimatpolitiken och andra miljöområden 

men saknas ännu inom hälsoområdet, till exempel när det gäller barnfetma. 

     Dagligvaruhandeln är aktivt involverad i debatten om en sockerskatt men har ännu inte beslutat hur 

man kommer att ställa sig till en sockerskatt. En av intervjupersonerna påpekade att en sockerskatt 

kan behöva kombineras med informationsinsatser för att avsedda resultat ska kunna uppnås.   

       Exponeringen av sötsaker i livsmedelsbutikerna är en fråga som länge har diskuterats inom daglig-

varuhandeln. Med tanke på att godis är en stöldbegärlig vara är det emellertid svårt att flytta godis-

hyllorna från området närmast kassorna till en annan del av butiken. Inom Coop finns inget godis 

utplacerat i närheten av självscanningen av varor och möjligtvis kan detta vara en väg framåt.  

       Fem utmaningar för arbetet med att minska konsumtionen av godis och andra sötsaker kan 

identifieras.  

 

1. Avsaknaden av nationella mål för hälsa relaterade till Agenda 2030. Miljömålen i Agenda 2030 har 

kunnat brytas ned till nationella mål som olika branscher och företag i Sverige har att förhålla sig till. 

Däremot har Agenda 2030:s mål inom hälsoområdet ännu inte landat i tillräckligt tydliga nationella 

mål. Dagligvaruhandeln uppger att den inte har några nationella mål att utgå ifrån i sitt hälsoarbete. 

 

2. Det låga priset på godis, tillsammans med avsaknaden av en sockerskatt, försvagar konsumenternas 

incitament att minska sin efterfrågan på godis och andra sötsaker. 

 

3. Exponeringen av godis i livsmedelsbutikerna är omfattande, särskilt i området närmast kassorna. Att 

flytta godisavdelningen till annan del av butiken försvåras av det faktum att godis är en stöldbegärlig 

vara som kräver kontinuerlig uppsyn från butikspersonalens sida. 
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4. Det är en stor utmaning att få med sig alla handlare i förändringsarbetet för ökad hälsa. Inte minst 

gäller det de handlare som är verksamma i socioekonomiskt utsatta områden.  

 

5. Vid utformningen av sortimentet av godis inom dagligvaruhandeln tycks inte dagligvaruhandelns 

dietister annat än undantagsvis haft möjlighet att bidra med sin kompetens. 

 

 

Rekommendationer 

 

Den här rapporten utmynnar i tre rekommendationer: 

 

1. Komplettera dagligvaruhandelns fempunktsprogram för goda matvanor och god folkhälsa med 

kort information om Agenda 2030. 

 

2. Komplettera dagligvaruhandelns fempunktsprogram för goda matvanor och god folkhälsa med 

en punkt om vikten av att på ett tydligt sätt informera konsumenterna om godis och andra 

sötsakers (inklusive läskedryckers) skadliga effekter på hälsan. 

 

3. Ta fram ett branschgemensamt åtgärdsprogram för minskad konsumtion av godis och andra 

sötsaker. 
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Bilaga 1 

 

 

Dagligvaruhandelns fempunktsprogram för goda matvanor och god folkhälsa 
Senast reviderad september 2019  

 

 

Svensk Dagligvaruhandels fempunktsprogram för goda matvanor och god folkhälsa är ett ramverk 

som beskriver vad dagligvaruhandeln gör gemensamt. Utöver det branschgemensamma genomför 

dagligvaruhandelsaktörerna företagsspecifika insatser.  

 

1. Hälsofokus i sortimentet och vid produktutveckling  

 

• Dagligvaruhandeln strävar efter att erbjuda ett variationsrikt sortiment av hälsosamma produkter i 

relevanta kategorier. Maten ska både smaka gott och ha en bra sammansättning av näringsämnen.  

 

• I sortiments- och produktutveckling av de egna märkesvarorna strävar dagligvaruhandelsaktörerna 

efter att använda nyckelhålsmärkningen i så hög utsträckning som möjligt samt ta hänsyn till 

folkhälsoutmaningar som presenteras av Livsmedelsverket och forskare. Ett exempel är när Svensk 

Dagligvaruhandels medlemsföretag i september 2014 tog ett gemensamt beslut om att sänka 

salthalten i familjefavoriterna köttbullar och falukorv inom de egna varumärkena. Cirka två år senare 

hade medlemsföretagen lyckats sänka salthalten till nyckelhålskriteriets nivå.  

 

• Dagligvaruhandeln arbetar för att påverka i frågor som är viktiga för konsumenternas hälsa. 

Dagligvaruhandeln var till exempel med och fasade ut transfetter på 90-talet och accepterar inte 

azofärgämnen och färgämnet Kinolingult i livsmedel. Införande av åldersgräns vid försäljning av 

energidrycker är ett annat exempel där dagligvaruhandeln tar initiativ utöver vad lagen kräver.  

 

• Dagligvaruhandeln arbetar för att erbjuda ett varierat sortiment för allergiker, matöverkänsliga och 

andra med speciella matpreferenser. Branschen för kontinuerligt en dialog med Astma- och 

allergiförbundet och Celiakiförbundet.  

 

• Genom färdiga matkassar bidrar dagligvaruhandeln med måltider som är näringsrika och väl 

sammansatta ur ett hälsoperspektiv. Matkasseutbudet har också, under de senaste åren, utvecklats 

och anpassats efter olika preferenser som laktosfritt, vegetariskt etcetera.  

 

2. Märkning och information för att göra konsumenterna mer medvetna  

 

• Dagligvaruhandelsaktörerna förespråkar Nyckelhålsmärkningen och har efterfrågat en omfattande 

statlig satsning för att marknadsföra märkningen.  

 

• Konsumenterna ska möta korrekta och tydliga märkningar på produkter så att de kan göra 

medvetna val.  

 

3. Inspiration till hälsosamma val i marknadsföring och information  
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• Dagligen besöks livsmedelsbutikerna av miljontals kunder. Det ger dagligvaruhandeln möjligheter 

att uppmuntra till hälsosamma val. Nudging mot hälsosamma val och exponering av frukt och grönt 

är några metoder som visat sig vara framgångsrika.  

 

• Dagligvaruhandeln arbetar aktivt med att främja hälsosamma val i marknadsföring och annan 

informationsspridning. Företagens medlemstidningar och webbsidor är viktiga kanaler.  

 

• Dagligvaruhandeln strävar efter att vara särskilt ansvarsfulla i marknadsföring och försäljning av 

produkter till barn. Kampanjer riktade till barn där godis utgör vinster bör inte förekomma och 

leksaker i exempelvis flingpaket är borttaget. Ett annat exempel är prismärkning av godis, där Svensk 

Dagligvaruhandels medlemsföretag sedan juni 2006 har en överenskommelse om att lösviktsgodis 

alltid ska prismärkas med kronor per kilo.  

 

• Dagligvaruhandeln följer regelbundet upp hur stor del av marknadsföringen som utgörs av 

nyckelhålsmärkt, frukt och grönsaker samt utrymmesmat som godis, chips, läsk, kakor med mera.  

 

• Dagligvaruhandeln uppmuntrar till en sundare livsstil för såväl kunder som egna medarbetare 

genom sponsring av till exempel motionslopp, ungdomsidrottsklubbar, skolprojekt och intern 

friskvård.  

 

4. Hälsokunniga medarbetare visar vägen  

 

• Det krävs kunniga medarbetare för att hälsoaspekten ska finnas med i allt från sortiments- och 

produktutveckling till marknadsföring och butiksexponering. Svensk Dagligvaruhandels medlems-

företag har anställda dietister, kockar, hushållslärare, kostekonomer, livsmedelsagronomer och 

andra professioner med hälsovetenskaplig kunskap.  

 

5. Forskning viktigt när det handlar om matens påverkan på hälsan  

 

• Dagligvaruhandelsaktörernas hälsoarbete vilar på de allra senaste forskningsrönen kring vad 

kroppen behöver för att må bra. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer är grunden.  

 

• Dagligvaruhandeln följer aktuell forskning inom mat- och hälsoområdet och deltar med 

representanter i forskningsprojekt. Ett exempel är det Vinnovafinansierade projektet, ett samarbete 

med livsmedelsföretag och RISE, där nya tekniker för att sänka salthalten i livsmedel utvecklas. Inom 

ramen för Sweden Food Arena bidrar dagligvaruhandeln med forskning och utveckling inom hälsa 

och smak. Svensk Dagligvaruhandel finansierar också en doktorand på Handelshögskolan i Stockholm 

för att ytterligare stärka förståelsen för konsumentbeteende i butik. 

 


