passade på att ”hamstra” godis i slutet av
år 2010.

Ojämlika konkurrensvillkor

Finsk skatt på
godis och läsk

branschen kritisk

Finlands konfektyrindustri
kämpar mot punktskatten på
sötsaker, som återinfördes
2011. Skatten anses orättvis
och inkonsekvent, eftersom
inte alla sötsaker beskattas. På
sikt vill godisfabrikanterna –
och folkhälsoexperterna – ha
en sockerskatt istället.
text: pekka sörensen

År 2000 slopade Finland skatten på
sötsaker, som hade funnits sedan 1926.
Anledningen var att EU ansåg att även
skattebefriade xylitolprodukter skulle
omfattas av punktskatten.
Den slopade godisskatten satte fart på
snaskandet. 2005 satte finländarna i sig
14 kg godis per person och år, vilket var
nästan dubbelt så mycket som vid mitten
av 1980-talet. Det fick tandläkarna att ställa
krav på att skatten skulle återinföras.
Finland har även en punktskatt på läsk
sedan 1940. Under beredningen av en
återinförd godisskatt och en höjd läskskatt
erkände finansministeriet att syftet med
skatterna inte var att förbättra folkhälsan,
utan att öka statens skatteintäkter.
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Regeringen ville hellre beskatta konsumtion
av ”onödiga lyxprodukter” än arbete.

Källvatten beskattas
Den nuvarande godisskatten, som infördes
2011, är närmare 7 kr/kg för de flesta
produkter som innehåller socker och/eller
kakao, t ex glass, choklad och konfektyr.
Även tandvänliga xylitolprodukter
beskattas. Läsk, som även omfattar rent
källvatten, beskattas med ca 0,7 kr/liter.
Vissa produkter undantas från skatten,
oavsett hur mycket socker de innehåller. Det
gäller t ex kex, som klassas som matbröd,
och söta puddingar. Detta har lett till att
godismärken dyker upp i kexhyllan och
puddingar i frysdisken.

Mycket extraarbete
Osmo Laine, VD i dagligvaruhandlarnas
förening, tycker att punktskatter är ett dåligt
sätt att styra konsumenternas beteende
på. Dessutom medför skatterna mycket
extraarbete för handeln. Han menar att en
höjd moms vore enklare och mer rättvist.
Sedan godisskatten återinfördes har
priserna stigit med i snitt 8,5 procent.
Marknadsledande Fazer Konfektyrs VD
Tom Lindblad uppskattar att efterfrågan på
sötsaker har minskat med runt fem procent
hittills i år, men påpekar att många nog

I regeringsprogrammet står bl a att de
inhemska företagens konkurrensvillkor ska
beaktas vid ev skattejusteringar och att en
övergång från punktskatt till sockerskatt
fr o m början av 2013 ska utredas.
Livsmedelsfacket samt bryggeri-,
glass- och konfektyrindustrin anser att
punktbeskattningen är inkonsekvent, ger
ojämlika konkurrensvillkor, försvårar
exporten, uppmuntrar till olaglig import och
äventyrar 4 500 jobb. Därför, menar man,
bör beredningen av en sockerskatt inledas
snarast.
Organisationerna anser även att
skattebasen borde breddas till att omfatta
fler sockerhaltiga produkter. Den pinfärska
danska fettskatten (som vi återkommer till i
LiF nr 1/12) och de ungerska planerna på att
införa något liknande, tar organisationerna
som ett tecken på att beskattning baserad på
hälsoargument är en framtida trend.
Även forskare vid Institutet för hälsa
vid Tammerfors universitet och Löntagarnas
forskningsinstitut förordar en sockerskatt
framför den nuvarande skatten på sötsaker.
Deras slutsats är att en sockerskatt skulle
minska konsumtionen av godis, glass
och läsk, vilket skulle bryta den stigande
överviktstrenden och minska förekomsten
av typ 2-diabetes.

Ny höjning på gång
Livsmedelsindustriförbundet ETL
rekommenderar främst moms-vapnet,
trots att sötsaksindustrin talar varmt för
en sockerskatt. Nu ser ETL tiden an och
väntar på att någon ska utreda vilka effekter
godisskatten haft hittills. En sådan utredning
låter dock sannolikt vänta på sig, eftersom
regeringen fortfarande har för avsikt att
utreda möjligheten att införa en sockerskatt
fr o m början av 2013.
Kanske räknar man med att den
utsikten ska hålla livsmedelsindustrin och
handeln någorlunda lugna. Under tiden kan
godisskatten höjas ytterligare utan alltför
häftiga protester. Avsikten är att höja skatten
redan i början av 2012, men frågan ligger
fortfarande i riksdagen.
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Målet: Att vara grön – med hjärtat
Logistikföretaget Bring
Frigo hanterar, lagrar och
transporterar 7 000 ton
livsmedel om dagen. De
gröna lastbilarna är välkända
profiler på vägarna. För att
få medarbetarna ”grönare”
hoppas miljöchefen på
tävlingsinstinkten.
text: anna-karin hallgren foto: bring frigo

Att hantera och transportera livsmedel
kräver kunskap. 100 av Bring Frigos
medarbetare har redan tagit Menys webbaserade kurs Menykörkortet Livsmedelshygien. På en del avdelningar har det blivit
lite av ett tävlingsmoment att klara kortet
och intygen sitter uppsatta på kontorsväggarna som bevis.
Den webbaserade kursformen fungerade
så bra att Bring har kompletterat med fler
webutbildningar, både för introduktion
till företaget och ett Miljökörkort, som
behandlar miljöfrågor i stort.
Ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transporter.
Lika mycket kommer från livsmedel.
– Det innebär att vi, som transporterar
livsmedel, kan uppfattas som ”dubbelt
skyldiga”, säger Jörgen Stadler, som är
miljö- och kvalitetschef på Bring Frigo.

Bring Frigos gröna lastbilar är välkända på
vägarna.

Menys kurs

Jörgen Stadler är miljö- och kvalitetschef på
Bring Frigo.

”Svarta lådan”
Han påpekar att många är arga på lastbilarna
– av flera anledningar. De tar t ex stor plats
och bullrar. Många uppfattar lastbilen som
ett mycket dåligt miljöval.
– Det är lite orättvist. Visst kan vi göra
transporterna grönare, men en fullastad, stor
lastbil är faktiskt ganska miljöeffektiv. Tittar
man på miljöbelastningen från transporter
per kilo mat, så är det ofta transporten i
personbil mellan butik och hem som står för
den största delen.
Det handlar också om hur lastbilarna
körs.
– Vi tränar chaufförerna praktiskt
och teoretiskt i ekonomisk körning. Det
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i däcken och korrekta hjulinställningar,
beräknar Jörgen Stadler att företagets koldioxidutsläpp kan minskas.
– Vi kan också utveckla fler så kallade
intermodala lösningar, där vi transporterar
våra lastbärare på tåg långa sträckor och
använder lastbilen för transport till och från
järnvägen.
Det behövs, för företaget har satt ett
tufft miljömål: 2015 ska koldioxidutsläppen
ha minskat med 30 procent.
– För att klara målet är vi beroende av
den tekniska utvecklingen, så att motorerna
blir ännu bättre. Vi behöver också en större
tillgång till biodiesel. Senaste sommarhalvåret fick vi bred tillgång till Preems
Evolution diesel, vilket minskade den
fossila koldioxidbelastningen med ungefär
tio procent.
– Det är en rolig utmaning att sälja in
miljöfrågorna hos våra medarbetare, att det
här är en bra affär för oss nu, samtidigt som
det är en moralisk och etisk framtidsfråga.
Jag vill att vi ska vara gröna – med hjärtat.

gäller till exempel att undvika häftiga
inbromsningar och accelerationer. Därefter
coachas föraren löpande. Det är nödvändigt,
eftersom man lätt återfaller. Coachningen
sker genom att varje bil har en ”svart låda”
som registrerar hur föraren kör. Prestationen
jämförs sedan med en optimal körning och
avvikelser kan analyseras och tränas bort.
– Förhoppningen är att förarna börjar
tävla om vem som kör snålast, säger Jörgen
Stadler.

Tufft miljömål

Bring Frigo medverkar som exempel
i Menys nya webbaserade kurs Menykörkortet Mat & Klimat. Kursen ska bidra
till en ökad kunskap om hur livsmedel
och klimatfrågor hör ihop och kommer
att hantera såväl primärproduktion, som
industri, handel och transporter.
– Målgruppen är egentligen alla som
arbetar med livsmedel – inom industri,
butiker, storkök och restauranger, säger
Maria Lingaas, utbildningsansvarig på
Meny.
– Allt fler konsumenter undrar över
olika klimatfrågor, då kan det kännas tryggt
för personalen att ha en uppfattning om hur
mat och klimat hänger ihop.
Hur många tänker t ex på att en av
de största miljöbovarna när det gäller
transporter är vi själva. När vi kör hem tre
matkassar från butiken är beläggningen
ungefär två procent. Ett logistikföretag som
Bring Frigo har 70 procent beläggning i sitt
system.

Genom att förbättra körsättet och hålla
fordonen i bra skick med rätt lufttryck
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