


Styra konsumtion av frukt och grönt?
Sarah Säll – Institutionen för Ekonomi – SLU
Sarah.sall@slu.se



Styrmedel för konsumtion
• Kunskap och stöd
• Förändrade relativpriser
• Regleringar och krav

• Rapport från ett 
växthusgasperspektiv – fokus 
på animalier
• Lärdom från hälsorelaterade 

styrmedel



Kunskap och stöd?
• Informationsbaserade styrmedel
• Kampanjer
• Märkning
• Nudging 

• Vi vet att informationsbaserade styrmedel har ganska små effekter –
men nödvändiga för att få acceptans för ex andra styrmedel
• Nudging kan vara väldigt effektivt – men kräver ex butikers medverkan



Förändringar i prisrelationer? 
• Skatter och subventioner
• Skatter – används främst när produkter är mindre bra
• Ex, mindre hälsosamma eller mer miljöskadliga livsmedel
• Funkar bara om livsmedel är substitut för F&G
• En tomat och en köttbit är inte utbytbara
• Frukt är godis? 
• Oklart om skatter på ex kött och socker är rätt väg att gå för att 

öka konsumtionen av F&G



Subventioner? 
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Oelastisk efterfrågan. 
Liten förändring i Q. 

Elastisk efterfrågan. 
Stor förändring i Q. 



Subventioner? 
• Liten ökning av konsumtionen
• Uppsatsstudent – väldigt liten ökning av växbaserat – inte mat för

alla
• Vad använder folk pengarna de eventuellt sparar på grund av

subventionen?
• Köper de mer godis? 
• Lyxar de till det med en köttbit från Brasilien?
• Lägger de pengarna på hög för att flyga på semester?   



Regleringar och krav?
• Regleringar och krav? Framför allt i offentlig sektor
• Goda matvanor som barn
• Ställa krav på innehållet i maten till barn på förskolor och skolor
• Fruktstund – tillhandahållen frukt så att alla har råd
• Tillgänglighet i offentliga kök

• Tillgänglighet i butiker? 
• Hushållen får en viss volym gratis? (Vi diskuterade köprättigheter på

kött i rapporten) – Inklusive kunskapshöjande information



Kombination av styrmedel – lösningen? 

• Sannolikt nödvändigt
• Informationskampanjer + exempelvis nyckelhålet synligt
• Regleringar om vad som serveras och är tillgängligt på förskola, 

skola och i offentlig sektor
• Kombination av skatter på sämre livsmedel och subventioner på

F&G? 


