
 

 

 

PRESSINFORMATION 
15 april, 2021 

 
Fakta-PM  

Coops hållbarhetsdeklaration  

– ett helt nytt sätt att se på mat 
 
Mat är livsviktigt och en källa till både näring och njutning. Men mat är också en stor bidragande orsak 
till världens miljö- och klimatproblem. Därför är det många som undrar över hur maten vi köper 
påverkar vårt samhälle och vår planet. Samtidigt upplever många att det är svårt att få fram den 
informationen. Nu finns en revolutionerande lösning. Coops hållbarhetsdeklaration visar upp varors 
hållbarhetsavtryck utifrån tio områden och hittas genom en enkel scanning av en varas streckkod i 
butiker och kylskåp över hela landet.  
 

Bakgrund: Maten påverkar vår planet – livsmedelsbranschen behöver ta ansvar 
Hur maten vi äter produceras, har stor påverkan på världen vi lever i; på människor, djur, natur och 

ekosystem. Forskning visar att livsmedel står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan 

samt orsakar en rad miljöproblem. Vill vi förändra världen i en mer hållbar riktning, måste vi som 

jobbar med matvaror ta ansvar och göra vår del.  

 

Mer än var tredje svensk låter ofta eller alltid hållbarhetsaspekter avgöra vilka matvaror de köper. 

Samtidigt säger nästan hälften av svenskarna att det är svårt att förstå om maten de köper är hållbart 

producerad. Det visar en undersökning som Coop låtit Demoskop göra. 

 

Matvaror har idag både en innehålls- och en näringsdeklaration. Det betyder att du som handlar kan 

se vilka ingredienser som ingår och hur mycket fett, protein och kolhydrater varan innehåller. Men att 

se hur en vara påverkar områden inom klimat, miljö och samhälle är svårt, trots att intresset och 

nyfikenheten är stor. Det vill vi ändra på med Coops hållbarhetsdeklaration. 

 

År 1946 började vi på Coop att deklarera innehållet i våra varor. Initiativet spred sig till resten av 

branschen, vidare till lagstiftningen och idag är det en självklarhet att du som konsument kan se vad 

en matvara innehåller. Vi hoppas att våra hållbarhetsdeklarationer ska visa vägen för 

livsmedelsbranschen på samma sätt. Genom hållbarhetsdeklarationen vill vi skapa en grund som 

branschen kan enas kring, för att visa matvarors hållbarhetsavtryck. Därför är vi transparanta och visar 

både regelverk och metod för hållbarhetsdeklarationerna.  

 

Coops lösning: Hållbarhetsdeklarationen den mest heltäckande hållbarhetsbedömningen 
Hållbarhetsdeklarationen bedömer hur mycket eller lite en vara påverkar klimat, miljö och samhälle 

utifrån tio olika områden och är nu den mest heltäckande hållbarhetsbedömningen av matvaror som 

finns i livsmedelsbranschen idag. 

 

Coops hållbarhetsdeklarationer bygger på Hållbar Livsmedelskedjas urval av tio aspekter för mer 

hållbara produkter, vilka i sin tur bygger på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Coop ingår i Hållbar 

Livsmedelskedja tillsammans med 15 av de största aktörerna inom livsmedelsbranschen i Sverige. 



 

Utifrån initiativet Hållbar Livsmedelskedja, använder vi erkänd forskning och officiella data för att 

klassificera produktionsländer och/eller råvaror och skapar hållbarhetsdeklarationer för varorna. 

Modellen utgår från råvarornas ursprungsland (primärproduktion) och till viss del utifrån var 

förädlingen skett. Utfallet graderar för de flesta områden, en risk för negativ påverkan. Där vi haft 

möjlighet har certifieringar också vägts in. 

 

Varornas hållbarhetsdeklarationer baseras även på information som vi fått från våra leverantörer och 

som på olika sätt verifierats och vägs in i beräkningsmodellen. För var och en av de tio områdena har 

varans ingredienser bedömts enligt framtagen metod och beräkningsmodell. På så sätt får vi fram 

hållbarhetsdeklarationer både för varor som består av en enda ingrediens (t.ex. gurka) och 

sammansatta produkter (t.ex. frysta färdigrätter).  

 

Hela regelverket som Coop tagit fram och som visar beräkningsmodell och metod, hur vi räknar, vilka 

metoder och källor vi valt samt intervallgränser för utfallen inom respektive områden finns öppet att 

läsa för alla. Regelverket revideras regelbundet i takt med att forskningen går framåt och nya 

användbara källor för data blir tillgängliga. 

 

Samtliga hållbarhetsdeklarationer finns direkt i mobilen 
Genom att scanna en varas streckkod med Coops app i mobilen visas hållbarhetsdeklarationen på den 

vara som man är intresserad av. Direkt vid lansering finns hållbarhetsdeklarationer på mer än 10 000 

av våra varor. Det går att scanna varan direkt i butik eller hemma i kylskåpet.  

 

Genom att se hållbarhetsavtrycket utifrån tio områden för olika varor kan kunden själv göra val utifrån 

vad kunden tycker är viktigt när den handlar mat. Samtliga varor får ett värde mellan 1 och 5 inom 

varje område. Ju lägre siffror en vara har – desto lägre hållbarhetsavtryck bedöms varan ha.  

 

Idag finns det hållbarhetsdeklarationer på mer än 10 000 varor, bland annat alla varor från Coops egna 

varumärken; Coop, Extra och Änglamark. Vi har även många leverantörer som valt att visa 

hållbarhetsdeklarationer för sina varor. Vi kommer successivt att addera fler varor med 

hållbarhetsdeklarationer. 

 

         
 



 

 

Hållbarhetsdeklarationen i våra inköp 
Hållbarhetsdeklarationen var inledningsvis tänkt som ett inköpsverktyg. Och även om den nu är 

tillgänglig för våra kunder och medlemmar, som hjälp när de handlar, fortsätter vårt arbete med att 

utveckla och implementera hållbarhetsdeklarationen som ett inköpsverktyg. För varor med hög 

påverkan så kommer vi i första hand ha en dialog med våra leverantörer om hur avtrycket kan minska. 

Tillsammans med leverantörerna gör vi sedan förflyttningar mot en mer hållbar vara. Då kan vi göra 

skillnad tillsammans.  

 

Att införa hållbarhetsdeklarationer är möjligt tack vare bra dialoger och samarbeten med våra 

leverantörer. För att vi successivt ska kunna förbättra varje kategoris hållbarhetsprestanda, har vi 

skapat ett styrsystem. Detta är kopplat till hållbarhetsdeklarationerna och ska användas vid inköpen av 

alla våra matvaror. Målet är att successivt få fram tillräckligt med information för att skapa 

hållbarhetsdeklarationer för alla våra livsmedel. Något som kommer att bli en naturlig del av vår 

inköpsprocess. 

 

Hållbarhetsdeklarationens tio områden 
 

• Biologisk mångfald: En biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter och 

djur i havet och på land. Ju lägre siffra i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för att 

varan påverkat den biologiska mångfalden negativt. 

 

• Klimat: Jordens klimat blir allt varmare. För att kunna begränsa klimatförändringarna och den 

globala uppvärmningen, behöver vi minska utsläppen av växthusgaser. Här visas 

produktionens klimatpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter per kilo produkt. Ju lägre siffra i 

hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är varans klimatpåverkan. 

 

• Bördighet: En bördig jord ger höga och jämna skördar. Då krävs marklevande organismer som 

svampar, daggmaskar, bakterier och andra livsformer som omvandlar organiskt material och 

bryter ner mineraler. Ju lägre siffra i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för att 

varan påverkat jordens bördighet negativt. 

 

• Vatten:  Att använda vattenresurser ansvarsfullt är en viktig del av en långsiktigt hållbar 

livsmedelsproduktion. Här gör vi en bedömning av risken för att varan påverkat 

vattenresurserna negativt samt om framställningen av varan kräver stora vattenresurser. Ju 

lägre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för negativ påverkan 

och/eller hög vattenanvändning. 

 

• Bekämpningsmedel: Användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel kan 

medföra risker för de människor och den miljö som exponeras för dem. Ju lägre siffra varan 

har i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för att en stor mängd naturfrämmande 

kemiska bekämpningsmedel använts. 

 

• Övergödning: Övergödning uppstår vid för stora utsläpp av växtnäringsämnen, vilket bland 

annat skapar en obalans i ekosystem i sjöar, hav och vattendrag.  Här gör vi en bedömning av 

risken för läckage av växtnäring till omgivande miljö i produktionen. Ju lägre siffra varan har i 

hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för läckage av växtnäring. 



 

 

• Djuromsorg och antibiotika: I en god djuromsorg ingår att djuren hålls friska och har en god 

miljö.  Hög användning av antibiotika ökar risken för antibiotikaresistens. Här gör vi en 

bedömning av risken för att djur farit illa samt risken för en hög antibiotikaanvändning. Ju 

lägre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för missförhållanden 

och/eller hög antibiotikaanvändning. 

 

• Arbetsförhållanden: Förhållandena för dem som arbetar i livsmedelproduktionen varierar 

runtom i världen. Här gör vi en bedömning av risken för bristfälliga arbetsförhållanden. Ju 

lägre siffra varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för dåliga 

arbetsförhållanden. 

 

• Lokalbefolkning: Enligt FN:s definition av mänskliga rättigheter omfattar de bland annat allas 

rätt till utbildning, eget ägande och frihet. Här gör vi en bedömning av risken för bristande 

tillämpning av mänskliga rättigheter vilket inkluderar risken för om produktionen inneburit 

undanträngande av lokalbefolkningen eller maktmissbruk. Ju lägre siffra varan har i 

hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken att mänskliga rättigheter inte tillgodosetts.  

 

• Lagefterlevnad och spårbarhet:  En transparent råvarukedja där lagstiftningen efterlevs är 

nödvändigt för både livsmedelssäkerheten och för att motverka korruption. Ju lägre siffra 

varan har i hållbarhetsdeklarationen, desto lägre är risken för att lagar och transparens inte 

efterlevts. 

 

Framtiden för hållbarhetsdeklarationen 
Genom hållbarhetsdeklarationen vill vi skapa en grund som branschen kan enas kring, för att visa 

matvarors hållbarhetsavtryck. Hållbarhetsdeklarationen är nu den mest heltäckande 

hållbarhetsbedömningen av livsmedel i branschen idag. Arbetet ligger i framkant, vilket innebär att 

bedömningarna för många av områdena är grova och baseras i nio av tio fall på risken för negativ 

påverkan. Vi är fullt transparenta med hur vi gjort bedömningar och öppna för samarbete för att 

successivt kunna utveckla beräkningsmodell, metodik och de källor vi använder. 

 

Framöver vill vi utveckla ett gemensamt sätt att deklarera hållbarhet i livsmedelsbranschen och vi 

hoppas att våra deklarationer kan ligga till grund för det arbetet. För att bli mer hållbara i hela kedjan 

måste vi gemensamt se till helheten och hantera komplexiteten kring hur vi verkar.  

 

För mer information 
För mer information om våra hållbarhetsdeklarationer, besök coop.se/hallbarhetsdeklaration.   


