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EKOLOGISKT UTBUD I SIGTUNAS LIVSMEDELSBUTIKER    
Inventering nr 7, juli 2017 
 
Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har på uppdrag av Sigtuna kommun 
genomfört en 7:e ekoinventering i Sigtunas alla livsmedelsbutiker den 17:e och 18:e juli  2017.  
 
Syftet med inventeringarna är att sätta fokus på det hållbara utbudet i kommunen. Vi vill att 
kommunens invånare ska ha tillgång till ett brett utbud av ekologiskt, närproducerat och 
rättvisemärkt sortiment av livsmedel. Vi arbetar även med restauranger och caféer i kommunen och 
vi vill att de som serverar lunch, middag eller fika ska erbjuda sina gäster flera miljö- och 
klimatanpassade alternativ på menyn. Att turister och konferensgäster ska finna ett rikligt utbud av 
klimat- och miljöanpassade menyer på kommunens alla hotell och konferensanläggningar. Att den 
närproducerade maten så långt som möjligt producerats miljö- och klimatanpassat.  
 
Nyheter 
Nytt är att vi inventerar utbudet av färdiga vegetariska och ekologiska lunchrätter i butikerna. Färdiga 
maträtter är ett segment som ökat starkt de senaste åren. 
Fr.o.m. denna inventering räknar vi 53 produkter och alla dess varianter.  44 ekologiska och 5 
Fairtrade-märkta (som redovisas separat). Tre nya växtbaserade produkter är med i räkningen, det är 
växtbaserade alternativ till mjölk, syrad yoghurt/fil och smör/margarin. De växtbaserade produkterna 
baseras på soja eller havre. Vi har även räknat 4 kategorier av färdigrätter för att se vilket 
klimatsmart lunchutbud som erbjuds i kommunens livsmedelsbutiker. 
 
Följande 53 livsmedelsprodukter har ingått i inventeringen; 
 
Cerealier 
Mjukt bröd 
Knäckebröd 
Vetemjöl 
Müsli 
Välling & gröt för 
barn 
 
Fisk 
Lax (färsk och fryst ej 
förädlad) 
Torsk (färsk och fryst 
ej förädlad) 
 
Frukt och grönt 
Potatis 
Morötter 
Lök 
Tomat 
Sallat 

Gurka 
Paprika 
Äpple 
Banan 
 
Fryst 
Frysta bär 
Frysta grönsaker 
 
Kolonial 
Kaffe 
Te 
Pasta 
Oliver 
Olivolja 
Rapsolja 
Krossade och 
passerade tomater 
Juice (färsk och 
koncentrat) 

Röda linser 
Ris 
Socker 
 
Kött och chark 
Nötkött 
Lammkött 
Fläskkött 
Kyckling 
Korv 
Köttpålägg (inkl. 
leverpastej) 
 
Mjölk och mejeri 
Mjölk 
Yoghurt, fil 
Smör/Bregott  
Hårdost 
Ägg 
Glass 

Växtbaserade 
mjölk/mejeri 
Mjölk 
Yoghurt, fil 
Smör/Bregott 
 
Fairtrade 
Choklad 
Socker 
Banan 
Te  
Kaffe 
 
Färdiga maträtter 
Ekologiska kylda 
Vegetariska kylda 
Ekologiska frysta 
Vegetariska frysta 

 
 

Urval av butiker 
Vi har valt att inventera 9 livsmedelsbutiker i Sigtuna kommun. Samtliga 9 butiker har ett fullgott 
sortiment av livsmedel och deras huvudsakliga verksamhet är att sälja livsmedel. Det innebär att inga 
bensinmackar kombinerade livsmedelsbutiker finns med i inventeringen.  
 
Utvalda butiker; Stora Coop i Märsta, ICAKvantum Märsta, ICA Supermarket Valsta, ICA Supermarket 
Sigtuna, ICA Sätuna, Lunda Livs ICA-handlarna, Willys och Lidl i Märsta samt Matöppet i Rosersberg. 
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RESULTAT 
Ekologiskt 
Utbudet av ekologiskt fortsätter att öka i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. I genomsnitt har 
utbudet av de inventerade ekologiska livsmedlen ökat med 121 %, från 789 produkter till 1746 
stycken sedan juli 2014. Om vi räknar bort de 3 växtbaserade produkterna som tillkommit i den här 
inventeringen, har ökningen varit 117 %. Denna gång genomförde vi inventering mitt i sommar-
månaden juli och det var flera butiker som hade lite rörigt i hyllorna. Trots det kan vi se att utbudet 
av ekologiskt är stabilt och ökar stadigt med något enstaka undantag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 1. Ökning av ekologiskt utbud mellan juli 2014 och juli 2017 i 9 inventerade livsmedelsbutiker i 
Sigtuna kommun. ICA Kvantum har inget värde i tabellen eftersom butiken öppnade  för ett år sedan 
därför finns inga tidigare resultat  att jämföra med i tabellen ovan. 
 
Största ökning hade Lidl i Märsta  som nästan fyrfaldigat sitt ekologiska utbud och ökat med 385 % 
sedan juli 2014. På andra plats kom Stora Coop i Märsta som visserligen ligger långt efter Lidl i 
procentuell ökning, 144 %,  men som ökat från en mycket högre nivå och dessutom hade det största 
totala utbudet av ekologiskt i hyllorna. ICA Kvantum kom på andra plats med 357 produkter och 
Willys på tredje med 263 produkter . 

 
Stapeldiagram 1. Utbud av ekologiskt i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2017 

Butik Ökning % 
Lidl Märsta 385% 
Coop Extra Märsta 144% 
Lunda Livs, ICA-handlarn 131% 
ICA Sigtuna 120% 
Willys Märsta 104% 
ICA Valsta 93% 
Matöppet, Rosersberg 88% 
ICA Sätuna 76% 
ICA Kvantum Märsta 

 Totalt 121% 
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Fairtrade 
Totalt räknade vi till 185 st Fairtrade-märkta varianter av 5 inventerade produkter i samtliga Sigtunas 
livsmedelsbutiker. Förra året var det 164 st totalt, så det totala utbudet av Fairtrade har ökat. 
Däremot var butikstäckningen inte lika bra i årets inventering jämfört med fjolåret. Då var 
butikstäckningen 87 %, nu var den 82 %.  100 % butikstäckning hade 4 av de 9 inventerade butikerna. 
Stora Coop hade det största utbudet totalt, 50 st räknade varianter av de 5 inventerade produkterna. 
Vanligaste Fairtrade-märkta produkten var kaffe, på andra plats kom choklad och på tredje te.  
 
Butikstäckning 
Vi införde ett nytt nyckeltal vid förra årets inventering, som visar butikstäckningen av ekologiskt i 
procent av alla de 53 inventerade livsmedlen och 9 butikerna. Dvs vi har tittat på hur stor täckning 
varje enskilt livsmedel har i var och en av de inventerade butikerna. T.ex om alla butiker har 
ekologisk banan så är butikstäckningen 100 % för ekologisk banan. Detta ger oss ett nyckeltal som 
gör det möjligt att jämföra inventeringsresultatet från gång till gång samt att jämföra resultatet i 
Sigtuna kommun med andra kommuner som deltar i Ekoutmaningen. Sigtuna hade en total 
butikstäckning på 78 % vid inventeringen i juli 2017. Butikstäckningen har gått ner en procentenhet 
sedan förra inventeringen 2016. Förmodligen kan det förklaras med att vi lagt till 3 produkter i 
inventeringen, de växtbaserade ekologiska mjölk- och mejeri-alternativen.   
 
 
SKYLTNING AV DE EKOLOGISKA PRODUKTERNA I HYLLORNA 
Hur man skyltar och var man skyltar i en butik är viktigt för att sätta fokus på ett livsmedel eller en 
livsmedelsgrupp. En tydlig grön skyltning redan i entrén visar att butiken har en hållbar image och 
jobbar med gröna frågor och hållbara livsmedel. Med en miljömärkning vill man förmedla en rak  
information till konsument som säger att här satsar vi på bra miljöval och ekologiska livsmedel.  
 

Exempel på bra och tydlig skyltning och information vid butiksentréen. Willys skyltar med att de är en Bra 
Miljövalsbutik. 
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MILJÖCERTIFIERING 
Coop var KRAV-certifierad och Willys var certifierad med Bra Miljöval.  
 
Bra Miljöval Livsmedelsbutik är SNF:s  miljömärkning av butiker som ser till att det görs ett grundligt 
miljöarbete både ute bland hyllorna och bakom dem. I butikerna finns också ett brett utbud av ekologiskt och 
miljömärkt! Genom Bra Miljöval-märkningen har vi säkerställt att hela verksamheten arbetar miljösmart. 
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker.  
 
En KRAV-certifierad livsmedelsbutik får marknadsföra sig med KRAVs namn och märke. Butiken ska ha ett brett 
utbud av KRAV-märkta produkter. Butiken har möjlighet att sälja KRAV-godkända produkter i lösvikt parallellt 
med konventionella.Butikspersonalen får stycka, märka, filea, putsa, dela och packa om KRAV-certifierade 
produkter. http://www.krav.se/butik 
 
 
EKO-EXPONERING 
Avser det allmänna intrycket av butikens  hållbara och ekologiska ambitioner. Vi tittar på hur man 
lyfter det ekologiska sortimentet och vilket intryck det ger på kunden. Mycket bra, innebär att det 
tydligt syns att butiken satsar på ett ”grönt” hållbart utbud. 
 
Butik Hur är eko-exponeringen ? 
ICA Supermarket Sigtuna Bra 
ICA Supermarket Valsta Bra 
Willys Märsta Bra 
ICA Nära Lunda Varken bra eller dålig 
Lidl Märsta Varken bra eller dålig 
ICA Kvantum Märsta Varken bra eller dålig 
Matöppet Rosersberg Varken bra eller dålig 
Stora Coop Märsta Varken bra eller dålig 
ICA Nära Sätuna Dålig 

 
Tabell 2. Exponering  
 
Mycket bra exponering 
Ingen av butikerna klassades med mycket bra exponering. Willys hade den klassningen i förra 
inventeringen men har åkt ned ett steg till Bra. 
  
Bra exponering 
Willys Märsta, ICA Supermarket Sigtuna och ICA Supermarket Valsta fick klassningen bra exponering.  
Inventeringen genomfördes i juli månad och många butiker hade semestervikarier som ersättare för 
den ordinarie personalen. Det har förmodligen bidragit till en sämre exponering av det ekologiska 
sortimentet i butikerna. 
 
Varken bra eller dålig 
Här hamnar de flesta butikerna. Inget särskilt ekointryck för kunder som besöker butiken. Visserligen 
är det skyltat vid en del av det ekologiska sortimentet men helhetsintrycket väger inte över mot 
ekologiskt. Stora Coop placerade vi i den här gruppen eftersom de har ett kafé vid entrén. Där 
serveras kaffé och bullar samt korv med bröd.  
 

Här hade man kunnat marknadsföra sina ekologisk ambitioner genom att 
erbjuda kunderna ekologiskt fika och ”grön” korv med bröd redan i entrén. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker
http://www.krav.se/butik
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Inget av detta är ekologiskt. Tårtor och bakelser säljs från eget bageri men inte heller de är 
ekologiska. Här hade man kunnat marknadsföra sina ekologisk ambitioner genom att erbjuda 
kunderna ekologiskt fika och ”grön” korv med bröd redan i entrén.  
 
 
EKO-MÄRKNING I HYLLORNA 
Här har dessvärre ingen förbättring skett sedan den senaste inventeringen i september 2016, snarare 
en försämring. Trots att vi ”tjatar” om vikten av en bra och tydlig hyllmärkning för att underlätta för 
konsumenterna att hitta de ekologiska produkterna.  Inventeringen genomfördes mitt i sommaren 
och förmodligen var en majoritet av den ordinarie personalen på välförtjänt semester. Det var många 
vikarier i butikerna och ganska rörigt i hyllorna. Många missade hyllmärkningar och felplacerade 
märkningar, det var eko-skyltar vid vanliga konventionella produkter eller eko-märkning vid 
Fairtrade-produkter. Ibland fanns inga skyltar alls vid eko-produkterna. Detta är förvirrande och 
frustrerande för de kunder som vill handla ekologiskt. 
 
 
Butik Hur är hyllmärkningen av de ekologiska produkterna? 
ICA Supermarket 
Valsta Mycket bra Lite rörigt pga sommarvikarier. 
Willys Märsta Mycket bra Lite sommarslarv 
ICA Supermarket 
Sigtuna Bra 

Nästan allt rätt, dock saknas ekomärkning vid vissa produkter. Stora och fina 
hyllmärkningar och ekovippor på flera ställen . 

ICA Nära Lunda 
Varken bra 
eller dålig 

 ICA Kvantum 
Märsta 

Varken bra 
eller dålig 

Slarvigt på många hyllor. Felmärkt, omärkt, svårt att hitta. Väldigt ojämt. 
Jättebra på vissa ställen och dåligt på andra. 

Matöppet 
Rosersberg 

Varken bra 
eller dålig Hade faktiskt några hyllmärkningar med ekologiskt! Nytt! 

Lidl Märsta Dålig 
Random med vippor. Svårt att hitta det ekologiska. Märkning ovanför istället 
för under produkten, känns lite ovant. 

ICA Nära Sätuna Dålig Rörigt och utplockat, sommarslarv. 
Stora Coop Märsta Mycket dålig Obefintlig hyllmärkning på massor av ekoprodukter - jättesvårt att hitta. 

 
Tabell 3. Hyllmärkning 
 
 
Mycket bra hyllmärkning 
Mycket bra skyltning hade ICA Supermarket Valsta och Willys i Märsta centrum. Bägge butikerna  
hade dock några små fel som vi får skylla på semestertider och vikarier. 
 
Bra hyllmärkning 
Bra hyllmärkning hade ICA Supermarket Sigtuna. Bra ordning och tydligt skyltat. Skyltningen stämmer 
nästan alltid. Dock saknades hyllmärkning vid några eko-produkter.  
 
Dålig och mycket dålig hyllmärkning 
Dålig eller mycket dålig hyllmärkning var det i 3 av de inventerade butikerna. Stora Coop hade i sämst 
hyllmärkning. Men även Lidl i Märsta och ICA Nära Sätuna hade rörigt i hyllorna och dålig eller 
obefintlig hyllmärkning vid ekoprodukterna. 
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Bild Coop och ICA, Exempel på supertydlig hyllmärkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder från ICA. Bra och tydliga ”Välj eko-skyltar” vid produkter som inte är eko, lurar lätt en 
ouppmärksam konsument. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Bild från Coop. Här finns flera ekologiska ölsorter, men det finns ingen tydlig hyllmärkning som 
underlättar valet av ekologiskt. 
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KAMPANJ ELLER EXTRA EXPONERING AV EKOLOGISKA PRODUKTER 
I 8 av de 9 butikerna pågick en eller flera kampanjer med utvalda ekoprodukter. ICA Nära Lunda och 
Sätuna samt ICA Kvantum i Märsta var flitigast med kampanjer på enskilda ekologiska produkter. 
Förvånande nog såg vi ingen kampanj på Stora Coop i Märsta vid inventeringstillfället.  Vi noterade 
totalt tolv kampanjer på ekologiska livsmedelsprodukter i samtliga inventerade livsmedelsbutiker. 
 

Kampanjerna har stor betydelse för att sätta fokus på det ekologiska 
sortimentet och vinna nya kunder. Ett flitigt kampanjandet leder till ökad 

ekoförsäljning. 
 

Butik Kampanj ekoprodukter 
ICA Nära Lunda Ja I love eco müsli + nötfärs 
Lidl Märsta Ja Ekobröd + egen avdelning med frukt och grönt eko 
ICA Supermarket Valsta Ja Gurka 
ICA Kvantum Märsta Ja Nötfärs och revben 
Willys Märsta Ja Frysta bär 
Matöppet Rosersberg Ja Ekologisk fetaost 
ICA Nära Sätuna Ja Pareggio reggiano + ekologisk nöt och blandfärs 
ICA Supermarket Sigtuna Ja Knäckesticks, I Love Eco 
Stora Coop Märsta Nej 

  
Tabell 4. Kampanj 
 

 
Bild från ICA:  Kampanj på ICA, knäckesticks av egna märket I Love Eco. 



9 
 

121 % MER EKOLOGISKT PÅ TRE ÅR 
Utbudet av ekologiskt fortsätter att öka i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. I genomsnitt har 
utbudet av de inventerade ekologiska livsmedlen ökat med 121 %, från 789 produkter till 1746 
stycken sedan juli 2014. Om vi räknar bort de tre växtbaserade produkterna som tillkommit, har 
ökningen varit 117 %. Största ökning har Lidl i Märsta  som nästan fyrfaldigat sitt ekologiska utbud 
och ökat med 385 %. På andra plats kommer Stora Coop i Märsta som visserligen ligger långt efter 
Lidl i procentuell ökning, 144 %,  men som ökat från en mycket högre  nivå och dessutom har det 
största totala utbudet av ekologiskt i hyllorna.  
 

 
Stapeldiagram 2. Ökning av ekologiskt utbud i butik i procent juli 2014 – juli 2017. 
 
 
Butik Ökning % 
Lidl Märsta 385% 
Coop Extra Märsta 144% 
Lunda Livs, ICA-handlarn 131% 
ICA Sigtuna 120% 
Willys Märsta 104% 
ICA Valsta 93% 
Matöppet, Rosersberg 88% 
ICA Sätuna 76% 
ICA Kvantum Märsta 

 Totalt 121% 
 
Tabell 5. Ökning av ekologiskt utbud i butik i procent under mätperioden juli 2014 – juli 2017 
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STORA COOP I MÄRSTA TOPPAR SIGTUNAS EKOUTMANING 2017 
Stora Coop i Märsta har det största utbudet av ekologiskt i Sigtuna kommun. Vi räknade till 431 
varianter av 44 inventerade produkter. Ganska långt efter, på andra plats, kom ICA Kvantum i Märsta 
centrum med 357 produkter och på tredje kom Willys med 263 produkter, inte så långt före ICA 
Supermarket i Sigtuna som hade 231 produkter.  
 
 

 
 
Diagram 1.  Utveckling utbud av ekologiskt i Sigtunas livsmedelsbutiker, juli 2014 - juli 2017 
ICA Kvantum öppnade 2017 och har därför inga tidigare värden noterade. 
 
 

Butik 2017 juli 2016 sept 2015 dec 2015 juli 2017 juli 

Stora Coop Märsta 431 284 270 246 177 
ICA Kvantum Märsta 357     
Willys Märsta 263 235 223 187 129 
ICA Sigtuna 231 215 218 160 105 
ICA Valsta 158 162 138 117 82 
ICA Sätuna 116 98 93 87 66 
Lunda Livs, ICA-handlarn 97 82 75 66 42 
Lidl Märsta 63 36 37 22 13 
Matöppet, Rosersberg 30 40 31 28 16 
Totalt 1746 1448 1384 1175 789 

 
Tabell 6. Utveckling av utbud av ekologa livsmedel i Sigtunas livsmedelsbutiker, juli 2014 - juli 2017 
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Totalt hittade vi 1746 varianter av de 44 inventerade eko-produkterna i kommunens samtliga 
livsmedelsbutiker. Stora Coop i Märsta har ökat sitt utbud rejält det senaste året. Även Lildl i Märsta 
har haft en kraftig ökning av ekologiskt det senaste året. Alla butiker utom en har ökat sitt ekologiska 
utbud sedan inventeringen 2016. 
 

 
Stapeldiagram 3. Utbud av ekologiskt i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2014 - juli 2017 

 
78 % AV DE 44 INVENTERADE EKO-ARTIKLARNA FANNS I LIVSMEDELSBUTIKERNA 
Den sammantagna butikstäckningen visar hur stor andel av de 44 inventerade livsmedlen som fanns i 
butikerna. Stora Coop i Märsta var den enda butiken som hade alla de 44 inventerade produkterna i 
sortimentet vid inventeringstillfället.  
 

 
 
Ytdiagram 1. Butikstäckning ekologiska livsmedel i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2017. 
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Tre av butikerna hade mer än 90 % av de inventerade produkterna. Endast en av butikerna hade 
mindre än 50 % av de  inventerade produkterna. 
I Sigtuna är den totala täckningsgraden 78 %, dvs 78 % av de 44 inventerade livsmedlen fanns i 
genomsnitt i livsmedelsbutikerna i Sigtuna i juli 2017.  
Butikstäckningen har gått ner 1 procentenhet sedan förra inventeringen 2016. Förmodligen kan det 
förklaras med att vi lagt till 3 produkter i inventeringen, de växtbaserade ekologiska mjölk och 
mejerialternativen.   
 
Ekologiska produkter som fanns i samtliga inventerade livsmedelsbutiker var, mjölk, bröd, müsli, 
kaffe, te, pasta, olivolja, ris och torsk. De produkter som fanns i färre än 50 % av butikerna var 
lammkött, kyckling, barnmat och lax, samt växtbaserad yoghurt och växtbaserat smör. Ekologiskt 
lamm och kyckling är fortsatt sämst utbud av i butikerna. Tyvärr var även den ekologiska vällingen 
fortsatt dåligt representerad på butikshyllorna. Välling och gröt är den barnmat man ger de yngsta 
barnen och den borde alltid vara ekologisk. 

 Tyvärr var även den ekologiska vällingen till de minsta barnen fortsatt dåligt 
representerad på butikshyllorna. 

 
TOTALT UTBUD AV EKOLOGISKA PRODUKTER I SIGTUNA KOMMUNS BUTIKER  
Pasta, te och kaffe toppade i utbudet av ekologiskt i butikerna. Samtliga är livsmedel med lång 
hållbarhet, vilket förmodligen är en bidragande orsak till det rikliga utbudet. Även Juice och 
yohurt/fil-produkter fanns det gott om. Produkter som enkelt och snabbt kan förtäras, utan 
tillagning. Juice och yoghurt är populärt bland hälsomedvetna konsumenter då de utan krångel kan 
få snabb och nyttig energi. 
Utbudet av  barnmat som ekologisk välling och gröt var begränsat. Endast 4 av de 9 butikerna 
saluförde någon form av ekologisk välling eller gröt. Lamm och kyckling fanns inte heller i samtliga 
butiker. Lamm kan förklaras med att lammsäsongen är på hösten men kyckling borde funnits i fler av 
butikerna.  
Utbudet av mjukt bröd fortsätter att utvecklas. Mjukt bröd har ökat med 160 % på 3 år. Från ett 
totalt utbud av 18 varianter till 46 st vid senaste inventeringen. Denna gång fanns mjukt bröd i 
samtliga inventerade butiker. Det är framför allt Fazer och livsmedelskedjornas egna varumärken, 
EMV,  som bidragit till det ökade utbudet.  
Utbudet av ekologiskt knäckebröd  har dubblerats sedan 2014 och var fortfarande större än utbudet 
av mjukt ekologiskt bröd. Det fanns ett övervägande stort utbud av lite lyxiga knäckesticks och detta 
segment fortsätter att utvecklas. Vanliga hålkakor fanns som ekologiska men inte så utbrett som de 
lite lyxigare knäckesticksen. Vi skulle vilja se mer av de traditionella hålkakorna i ekologiska versioner. 
Wasa har t.ex  lanserat ett par ekologiska knäckesorter som vi hoppas få se i samtliga butiker 
framöver.  
 
Kolonialprodukter såsom konserver, pasta, ris, müsli etc fanns det relativt gott om, dock i varierat 
utbud i butikerna. I denna kategori fanns gott om EMV- produkter (Egna Märkes Varor, t.ex 
Änglamark, Garant och I love eco) som förmodligen bidrar till ett ökat utbud och lägre priser.   
  
Ekologiska produkter som saknades i flera av butikerna var t.ex kyckling, lammkött, korv, köttpålägg, 
röda linser, lax samt välling och gröt till de minsta. Välling och gröt är angelägna produkter för den 
unga  generationen. De har dessutom lång hållbarhet och borde vara lätta att hålla i lager och sälja.  
 
Minskat har utbudet av korv. Saknade flera ekologiska korvprodukter med EMV-märkning som fanns 
i hyllorna vid förra årets inventering. Nu var korv-utbudet starkt begränsat.  
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Stapeldiagram 4. Utbud av enskilda ekologiska livsmedel i livsmedelsbutiker i Sigtuna juli 2017  
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Vid förra årets inventering fanns ett ganska omfattande utbud av korv i ICAs 
och Willys butiker. Nu var korv-utbudet starkt begränsat. 

 
Coop hade fortfarande fler sorter av sin egen Änglamarks-märkta korv, men i  ICAs butiker verkar 
man ha plockat bort den egna I love eco-korven ur sortimentet. Även Willys fina utbud av ekologiska 
korvar var borta.  
 
Vi har noterat att livsmedelskedjornas ekologiska EMV-produkter ökar. EMV är t.ex mycket vanligt, 
ibland det enda ekologiska alternativet, på frysta grönsaker och bär och kolonialprodukter. Genom 
att öka utbudet av ekologiska EMV kan det ekologiska utbudet bli tillgängligt för fler och nya 
kundkategorier fångas upp. Samtidigt riskerar man att det breda utbudet, de lite dyrare alternativen 
försvinner. Inte sällan drabbas det svenska ekologiska. Här ska man vara vaksam på att KRAV har 
högre krav än EU-ekologiskt, särskilt på kött & chark. 
 
 
SAMMANSTÄLLNING AV FYRA PRODUKTKATEGORIERS UTBUD I BUTIKSHYLLORNA 
Här redovisar vi utbudet av fyra produktkategorier mer utförligt: frukt och grönt, kött och chark, 
mjölk, ägg och mejeri samt Fairtrade. För varje kategori finns en sammanställning av totalt antal 
inventerade produkter, dels i en tabell, dels i ett diagram. Därefter finns en sammanställning av 
huruvida butiken hade varan i sitt sortiment eller ej.   

 
PRODUKTKATEGORI: FRUKT & GRÖNT 
Totalt fanns 138 varianter av de 9 inventerade ekologiska frukt- och grönsaksprodukterna i Sigtunas 
livsmedelsbutiker.  Nedan jämförs årets inventering med inventering 2014 och man kan se att det 
ekologiska frukt- och grönt-sortmentet ökat starkt under 3 år. Bäst utveckling har sallaten som ökat 
med över 500 %. Utbudet av tomater, lök, potatis, paprika, och banan har dubblerats sedan första 
inventeringen 2014.  
 

 
Stapeldiagram 5. Antal artiklar av frukt & grönt 2017 jämfört med 2014 
 
 
Störst utbud och bredd av ekologisk frukt och grönt hade ICA Kvantum i Märsta. Även ICA 
Supermarket i Sigtuna och Willys har ett bra utbud av frukt och grönt. Stora Coop som har det största 
totala utbudet av ekologiskt hade ett förvånansvärt litet utbud av frukt och grönt, och hamnar först 
på fjärde plats i listan i Sigtuna kommun.   
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Butik Potatis Morötter Lök Tomat Sallat Gurka Paprika Äpple Banan Totalt 
ICA Kvantum Märsta 3 2 4 4 11 1 2 2 2 31 
ICA Supermarket Sigtuna 3 2 3 6 5 0 2 1 1 23 
Willys Märsta 1 1 3 3 8 1 1 1 1 20 
Stora Coop Märsta 1 1 3 2 4 1 4 1 2 19 
ICA Supermarket Valsta 3 1 3 2 1 1 2 2 1 16 
Lidl Märsta 1 1 0 1 3 1 1 1 1 10 
ICA Nära Sätuna 1 1 0 3 2 0 1 1 1 10 
ICA Nära Lunda 1 1 1 2 1 0 1 1 1 9 
Matöppet Rosersberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt frukt och grönt 14 10 17 23 35 5 14 10 10 138 

 
Tabell 7. Utbud av ekologiskt frukt & grönt i respektive butik, juli 2017. 
 
 
Butikstäckning frukt och grönt 
Tabellen nedan är en sammanställning av huruvida butiken hade varan i sitt sortiment eller ej. En 1:a 
representerar att varan fanns i butiken vid inventeringstillfället och en 0:a att varan ej fanns.   
Fyra butiker, ICA Supermarket Valsta, Stora Coop i Märsta, Willys i Märsta, och ICA Kvantum Märsta, 
hade samtliga inventerade frukt- och grönt-produkter i hyllorna. En butik hade ingen av de 
inventerade ekologiska produkterna i hyllan vid inventeringstillfället. Tyvärr har butikstäckningen för 
frukt och grönt minskat rejält, med 10 procentenheter, sedan förra inventeringen 2016. Det finns 
säkert flera förklaringar till detta, men att en butik inte hade en enda ekologisk frukt eller grönsak vid 
inventeringstillfället har naturligtvis haft betydelse för det totala resultatet. 
 

Butik Potatis Morötter Lök Tomat Sallat Gurka Paprika Äpple Banan 
Totalt 

% 
ICA Supermarket Valsta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
Stora Coop Märsta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
Willys Märsta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
ICA Kvantum Märsta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
ICA Nära Lunda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 89% 
Lidl Märsta 1 1 0 1 1 1 1 1 1 89% 
ICA Supermarket Sigtuna 1 1 1 1 1 0 1 1 1 89% 
ICA Nära Sätuna 1 1 0 1 1 0 1 1 1 78% 
Matöppet Rosersberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt frukt och grönt 8 8 6 8 8 5 8 8 8 74% 

 
Tabell 8. Butikstäckning av frukt och grönt i Sigtunas butiker juli 2017  
 
 
Butikstäckningen totalt i Sigtuna kommun för 9 inventerade artiklar av frukt och grönt var 74 % i 
genomsnitt. Det får anses som en ganska bra täckningsgrad, trots att den minskat med 10 
procentenheter jämfört med året innan.  
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Ytdiagram 2. Butikstäckning av frukt och grönt i Sigtuna juli 2017  
 
 
PRODUKTKATEGORI: KÖTT OCH CHARK 
Sammanlagt hittade vi 127 artiklar av de inventerade ekologiska köttprodukterna. Störst sortiment 
av kött och chark hade Stora Coop i Märsta med hela 52 köttprodukter. På andra plats kom ICA 
Kvantum i Märsta med ungefär hälften så många, dvs 26 varianter av de 6 inventerade kött- och 
chark-produkterna.  
Köttfärs av nöt fanns i samtliga butiker utom en.  Förra året var köttpålägg den vanligast 
förekommande produkten i gruppen, nu är det nötfärs som är vanligast.  Utbudet av nötfärs har ökat 
liksom utbudet av lamm och kyckling. Utbudet av ekologisk korv har minskat från 19 till 15 sedan 
förra året. De flesta korvarna hittade vi på Stora Coop som har dubblerat sitt utbud av ekologisk kött 
och chark sedan förra året. 
 

 
Stapeldiagram 6. Totalt utbud av inventerade kött & charkprodukter i Sigtuna juli 2017 
 
En av de inventerade livsmedelsbutikerna hade inget utbud alls av ekologiskt kött & chark. Två 
butiker hade en enda produkt. De små butikerna ”vågar” inte riktigt satsa på färskvaror som kött och 
chark. De är rädda att inte sälja och att det ska bli svinn istället för intäkter. Detta märks tydligt i årets 
inventering av ekologiskt. 
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Butikens namn: Nötkött Lammkött Fläskkött Kyckling Korv 

Köttpålägg 
(ink. 

leverpastej) Totalt 
ICA Supermarket Sigtuna 7 1 3 0 1 4 16 
ICA Nära Lunda 1 0 0 0 0 0 1 
Lidl Märsta 2 0 2 0 1 1 6 
ICA Supermarket Valsta 1 0 0 0 0 0 1 
ICA Kvantum Märsta 8 0 5 4 1 8 26 
Willys Märsta 7 0 3 1 2 10 23 
Matöppet Rosersberg 0 0 0 0 0 0 0 
ICA Nära Sätuna 1 0 1 0 0 0 2 
Stora Coop Märsta 12 5 10 4 10 11 52 
Totalt 39 6 24 9 15 34 127 
 
Tabell 9. Utbud av ekologiskt kött och chark i respektive livsmedelsbutik, juli 2017 

 

Butikstäckning ekologiskt kött och chark 

 

Butikens namn: Nötkött Lammkött Fläskkött Kyckling Korv Köttpålägg Utbud % 
ICA Supermarket Sigtuna 1 1 1 0 1 1 83% 
ICA Nära Lunda 1 0 0 0 0 0 17% 
Lidl Märsta 1 0 1 0 1 1 67% 
ICA Supermarket Valsta 1 0 0 0 0 0 17% 
ICA Kvantum Märsta 1 0 1 1 1 1 83% 
Willys Märsta 1 0 1 1 1 1 83% 
Matöppet Rosersberg 0 0 0 0 0 0 0% 
ICA Nära Sätuna 1 0 1 0 0 0 33% 
Stora Coop Märsta 1 1 1 1 1 1 100% 
Totalt 8 2 6 3 5 5 54% 

Tabell 10. Butikstäckning, utbud av ekologiskt kött och chark i respektive livsmedelsbutik juli 2017. 

 
Butikstäckningen för ekologiskt kött och chark var 54 %, 6 procenheter högre än förra året. Ett 
ganska ljummet resultat som kanske kan förklaras med stor brist på ekologiskt kött & chark och en 
rädsla för att satsa på färskvaror som kött och chark. Den ekologiska korven hade minskat i antal 
sedan förra året, trots att den har bättre hållbarhet än t.ex nötfärs. Två av butikerna hade inget 
ekologiskt utbud alls av kött & chark och en butik hade en enda produkt.  Stora Coop i Märsta hade 
100 % av de inventerade produkterna och en bred variation i utbudet. ICA Sigtuna, ICA Kvantum och 
Willys hade 5 av de 6 inventerade produkterna. 
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Ytdiagram 3. Butikstäckning  ekologiskt kött och chark i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2017. 
 
 
PRODUKTKATEGORI 3: MJÖLK, ÄGG OCH MEJERIPRODUKTER 
Denna produktgrupp har i årets inventering kompletterats med tre nya alternativa växtbaserade 
produkter, mjölk, yohurt och margarin. Anledningen är att intresset för växtbaserad mat växer 
snabbt. Många nya vegetariska alternativ presenteras nästan dagligen på marknaden. Vi vill följa hur 
dessa produkter utvecklas och i vilken mån dessa produkter är ekologiska. 
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margarin Totalt 
ICA Supermarket 
Sigtuna 13 19 5 7 3 3 4 0 0 54 

ICA Nära Lunda 5 7 2 0 1 3 0 0 0 18 

Lidl Märsta 2 7 0 6 1 3 2 0 0 21 

ICA Supermarket Valsta 6 8 4 2 1 7 4 0 1 33 

ICA Kvantum Märsta 16 27 6 20 3 20 5 2 0 99 

Willys Märsta 10 12 5 9 1 8 4 2 0 51 

Matöppet Rosersberg 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

ICA Nära Sätuna 8 8 3 3 1 0 5 0 0 28 

Stora Coop Märsta 11 18 5 29 1 35 4 2 1 106 

Totalt 72 106 30 78 12 79 28 6 2 413 
  
 
Tabell 11. Utbud av ekologiska mejeriprodukter, mjölk och ägg samt växtbaserade alternativ till mjölk 
och mejeri i respektive livsmedelsbutik, juli 2017 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Butikstäckning kött och chark 
54 % 



19 
 

Totalt var det 413 ekologiska produkter inom kategorin mjölk, ägg och mejeri. Det är en ökning med 
22 % jämfört med fjolårets resultat, borträknat de växtbaserade produkterna eftersom de inte var 
med i fjolårets inventering.  
Störst var utbudet av ekologisk fil eller yoghurt. Vi räknade totalt 106 varianter av dessas  i de 9 
butikerna. På andra plats kom glass, 79 st, hårdost med 78 st och mjölk i 72 varianter. Minst vanligt 
förekommande var, om vi bortser från de växtbaserade produkterna, ägg och smör/margarin. 
Växtbaserad mjölk förekom i 28 varianter. Vi har bara räknat produkter baserat på soja och havre i 
den växtbaserade kategorin. 
Stora Coop i Märsta hade störst utbud av mjölk- och mejeriprodukter, 106 varianter av 9 räknade 
produkter. Näst mest hade ICA Kvantum med 99 artiklar. ICA Supermarket i Sigtuna hade 54 och 
Willys i Märsta hade 51. 
 
Växtbaserad mjölk fanns i 28 varianter och i alla butiker utom 2. Det är en spännande utveckling med 
de växtbaserade alternativen som vi ska fortsätta att följa framöver. 
 

 
 
Stapeldiagram 7. Totalt utbud av inventerade mejeriprodukter, mjölk och ägg, juli 2017. 
 

 

Butik Mjölk  
Yog-

hurt, fil  

Smör, 
marga

rin Hårdost Ägg Glass 

Växt-
baserad 

mjölk 

Växt-
baserad 
Yoghurt, 

fil  

Växt-
baserat 

margarin % 
ICA Supermarket Sigtuna 1 1 1 1 1 1 1 0 0 78% 
ICA Nära Lunda 1 1 1 0 1 1 0 0 0 56% 
Lidl Märsta 1 1 0 1 1 1 1 0 0 67% 
ICA Supermarket Valsta 1 1 1 1 1 1 1 0 1 89% 
ICA Kvantum Märsta 1 1 1 1 1 1 1 1 0 89% 
Willys Märsta 1 1 1 1 1 1 1 1 0 89% 
Matöppet Rosersberg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 22% 
ICA Nära Sätuna 1 1 1 1 1 0 1 0 0 67% 
Stora Coop Märsta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
Totalt 9 8 7 8 8 7 7 3 2 73% 

Tabell 12. Butikstäckning, utbud av mejeriprodukter, mjölk och ägg i respektive livsmedelsbutik. 
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Endast stora Coop i Märsta hade samtliga 9 mjölk-, ägg- och mejeri-produkter. ICA Supermarket i 
Sigtuna, ICA Supermarket i Valsta och Willys Märsta hade 8 av de 9 inventerade produktkategorierna.  
Det är glädjande att mjölk, yoghurt och ägg fanns i de flesta av butikerna. Växtbaserad mjölk fanns i 7 
av 9 butiker. Sämre var utbudet av växtbaserad yoghurt, fil och margarin. De växtbaserade 
alternativen är fortfarande ”nya” och på uppgång i landet. Vegotrenden skapar nya vegetariska 
alternativ till traditionellt kött, chark och mejeri. Produktutvecklingen av ekovego är snabb och 
spännande. 
73 % var den totala butikstäckningen för mjölk, mejeri och ägg jämfört med 91 % vid förra årets 
inventering. Butikstäckningen av ekologisk mjölk, mejeri och ägg var betydligt lägre i år än vid förra 
årets inventering. Anledningen är de ”nya” växtbaserade alternativen som tillkommit i inventeringen.  
 

Ytdiagram 4. Butikstäckning mjölk, mejeri och ägg i respektive inventerad butik, juli 2017 

 
 
PRODUKTKATEGORI: FAIRTRADE 
Vi har valt ut 5 produkter för inventering av Fairtrade-märkning. Banan, te, kaffe, choklad och socker.  

Butikens namn: Banan Te Kaffe Strösocker Choklad Totalt 
Stora Coop Märsta 1 16 17 4 12 50 
ICA Kvantum Märsta 1 8 12 4 11 36 
Willys Märsta 1 10 11 4 8 34 
ICA Supermarket Valsta 0 3 8 4 6 21 
ICA Supermarket Sigtuna 0 0 11 3 4 18 
ICA Nära Lunda 1 1 6 3 2 13 
ICA Nära Sätuna 1 0 3 1 2 7 
Lidl Märsta 1 1 1 0 1 4 
Matöppet Rosersberg 0 1 0 0 1 2 
Totalt 6 40 69 23 47 185 
 
Tabell 13. Utbud av 5 utvalda Fairtrade-märkta produkter i respektive livsmedelsbutik juli 2017. 
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Kaffe och choklad var de produkter som butikerna har störst utbud av när det gäller Fairtrade-
märkning. Banan var det sämst utbud av, vilket är ganska naturligt eftersom det bara brukar finnas 
en eller två banansorter i butikerna.  
 
Fyra av butikerna hade fullt utbud av de 5 inventerade Fairtrade-produkterna, Stora Coop, ICA 
Kvantum, Willys och ICA Nära Lunda . Stora Coop i Märsta hade det största utbudet av Fairtrade-
märkta produkter, totalt 50 st varianter av de 5 inventerade produkterna. På andra plats kom ICA 
Kvantum Märsta och på tredje Willys Märsta. 
 

 
 
Stapeldiagram 8. Utbud av Fairtrade i alla butiker dec 2015, sept 2016 och juli 2017. 
 
Totalt räknade vi till 185 st varianter av 5 inventerade Fairtrade-märkta produkter  i samtliga Sigtunas 
livsmedelsbutiker. Förra året var det 164 varianter totalt, så utbudet av Fairtrade har ökat totalt sett i 
kommunen. Däremot var butikstäckningen inte lika bra i årets inventering som fjolårets. Då var 
butikstäckningen 87 %, nu var den 82 %.   
 

 
 
Stapeldiagram 9. Totalt utbud av inventerade Fairtrade-märkta livsmedel i alla butiker. 
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Fairtrade-märkt choklad var den enda Fairtrade-märkta produkt som fanns i samtliga 9 inventerade 
livsmedelsbutiker. Fairtrade-märkt kaffe fanns i 8 av 9 butiker. Te och strösocker fanns i 7 av de 9 
butikerrna.  
 
 
Butikens namn Banan Te Kaffe Strösocker Choklad Butikstäckning % 
ICA Supermarket Sigtuna 0 0 1 1 1 60% 
ICA Nära Lunda 1 1 1 1 1 100% 
Lidl Märsta 1 1 1 0 1 80% 
ICA Supermarket Valsta 0 1 1 1 1 80% 
ICA Kvantum Märsta 1 1 1 1 1 100% 
Willys Märsta 1 1 1 1 1 100% 
Matöppet Rosersberg 0 1 0 0 1 40% 
ICA Nära Sätuna 1 0 1 1 1 80% 
Stora Coop Märsta 1 1 1 1 1 100% 
Totalt 6 7 8 7 9 82% 
 
Tabell 14. Butikstäckning, utbud av 5 utvalda Fairtrade-märkta produkter i respektive livsmedelsbutik. 
 
4 av de 9 butikerna hade full butikstäckning av Fairtrade. 3 butiker saknade en produkgrupp och 2 
butiker saknade 2 Fairtrade-märkta produktgrupper. Alla butiker hade åtminstone en Fairtrade-märkt 
produkt.  
 

 
Ytdiagram 5. Butikstäckning av 5 utvalda Fairtrade-märkta produkter i respektive inventerad butik, 
juli 2017 . 
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PRODUKTKATEGORI: FÄRDIGA MATRÄTTER 
 
Färdiga maträtter, ekologiska  
Årets inventering av restaurangerna i kommunen har fokus på hållbara luncher. I Sigtuna kommun 
finns många arbetsplatser och därmed ett stort antal lunchgäster varje dag.  
 
Ekoboomen har ännu inte nått färdigrätterna och att köpa en ekologisk lunch 

i butik är inte det lättaste. Utbudet är minst sagt skralt! 

Ett vanligt alternativ till att äta på restaurang är att köpa sin lunch i butik. Därför har butiks-
inventeringen kompletterats med produktgrupperna kylda respektive frysta färdigrätter, där vi tittat 
på utbudet av såväl ekologiskt som vegetariskt. Vi kan konstatera att Ekoboomen ännu inte nått 
färdigrätterna och att köpa en ekologisk lunch i butik, är inte det lättaste. Utbudet är minst sagt 
skralt. 
 
 
Utbud vegetariska respektive ekologiska färdigrätter i butik 
 

 
Stapeldiagram 10. Totalt utbud av färdiga vegetariska respektive ekologiska maträtter i Sigtunas 
livsmedelsbutiker, juli 2017. 
 
 
Kylda färdiga maträtter, ekologiska 
ICA har tagit fram ett par ekologiska rätter av typen husmanskost under det egna varumärket I love 
eco. En eller ett par av dessa fanns på ICA Sigtuna, ICA Lunda Livs och ICA Kvantum Märsta. 
Valmöjligheten för den som söker en ekologisk kyld färdigrätt är begränsad och i de flesta av  
butikerna bestod utbudet endast av soppor. Störst antal ekologiska kylda färdigrätter fanns på Stora 
Coop Märsta som hade 10 stycken, samtliga soppor. 
 

Inte i någon av butikerna återfanns en enda ekologisk fryst färdigrätt. 

Frysta färdiga maträtter, ekologiska 
I de flesta av butikerna finns ett mycket stort antal färdigrätter i frysdisken, men det ekologiska 
utbudet lyser med sin frånvaro. Inte i någon av butikerna återfanns en enda ekologisk fryst färdigrätt. 
En mycket eftersatt produktgrupp alltså!  
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FÄRDIGA MATRÄTTER, VEGETARISKA 
Den mest klimatsmarta lunchen är givetvis både ekologisk och vegetarisk. I butiksinventeringen har vi 
räknat antalet vegetariska färdigrätter oavsett om de är ekologiska eller ej, eftersom en minskad 
konsumtion av animalier gynnar klimat och miljö. Med vegetariskt avses helvegetarisk, d v s utan ägg 
och mejeriprodukter. 
 
Kylda färdiga maträtter, vegetariska 
I 6 av de 9 butikerna fanns minst en vegetarisk kyld färdigrätt. 5 av dessa butiker hade 1-3 rätter så 
valmöjligheten är, liksom för ekologiska färdigrätter, begränsad. Det överlägset största utbudet hade 
Stora Coop Märsta med hela 17 vegetariska rätter, varav 11 var soppor.  
 
Frysta färdiga maträtter, vegetariska 
I frysdiskarna fanns 1-4 vegetariska färdigrätter i 6 av de 9 butikerna. Det vegetariska utbudet 
utgjorde en ytterst liten andel av det totala antalet frysta rätter, men var något bättre än det 
ekologiska utbudet som var 0.  
 
 
SALLADSBARER 
Ett populärt lunchalternativ till färdigrätter är salladsbarerna som finns i merparten av butikerna. De 
flesta av butikerna har en salladsbar från PicaDeli. Där kan kunden själv välja ingredienser och mängd 
och plocka ihop sin sallad. Bland ingredienserna finns grönsaker, frukt, baljväxter, ost, ägg, kött och 
fisk. Att sätta ihop en helvegetarisk sallad med protein från ärtor och bönor är fullt möjligt. Den 
ekologiska andelen är dock 0 %!  
Tydliga skyltar vid respektive ingrediens redovisar dess innehåll, men information om produktens 
ursprung saknas. Den informationen återfinns istället på PicaDelis hemsida. PicaDeli har en 
produktpolicy där man bl a skriver att man inte använder ”fisk eller skaldjur som är rödlistade enligt 
WWF” och att man inte ”accepterar användning av antibiotika i förebyggande syfte eller för att 
främja djurens tillväxt”.  
 
Salladsbaren är sannolikt ett tämligen dåligt lunchalternativ ur miljö-, klimat- 

och djur-perspektiv! 
 

Många av produkterna är importerade, t. ex fläskkött från Holland och Tyskland, kyckling från 
Brasilien och Thailand, kräftstjärtar från Kina, frukt och grönt från bl a Sydeuropa och Sydamerika. 
Ingen av produkterna har någon miljömärkning såsom EU-ekologisk, KRAV eller MSC. Hur 
produktpolicyn gällande exempelvis antibiotikaanvändningen kan garanteras när certifierade 
märkningar saknas är svårt att förstå. Salladsbaren är sannolikt ett tämligen dåligt lunchalternativ ur 
miljö-, klimat- och djur-perspektiv! 
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