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Abstract 

Pets like dogs and cats have a considerable importance for humans and research 

demonstrate a variety of positive economic and social effects in society due to our pet 

companions. The presences of pets are increasing on a global scale with correlation to 

economic development in low- and middle income countries. For example dogs have doubled 

in India over a five year period. The feed industry for dogs and cats is also the fastest growing 

sector in the food industry and certain pets have a significant animal protein intake which, 

depending on the choice of resources may provide a high ecological footprint. Examples of 

environmental effects with distribution and manufacturing of pet food are increased 

greenhouse gas emissions, waste, use of water and energy. Pet food producers have an 

important role to play in terms of corporate social responsibility (CSR) and sustainable 

development efforts, especially in their choice of sustainable protein resources as by-products 

from sustainable fisheries and livestock production.  

The purpose of this study was to investigate how pet food industry for dogs and cats 

generally working on sustainable development and CSR from primarily an ecological 

perspective in terms of ingredients, communication and production process. Ecological 

sustainability within pet food industry is more or less unexplored, and this study aims to 

create a broader understanding and interest for further studies in this field. This study was 

conducted using the multi method research including qualitative and quantitative methods on 

a global and national scale.   

The result is not possible to generalize, but some conclusions can be drawn. In relation to 

resources, by-products from food industry are a commonly used pet food content. But several 

companies are also marketing pet food containing “real meat, fish, poultry” with no or less 

byproducts. This seems to be a consumer driven trend. Indications that resources in pet food 

partly competes with human food system, give further considerations how to feed a growing 

human and pet population within planetary boundaries. All national and multinational 

cooperation’s in this study work more or less with CSR and sustainability from an ecological 

perspective. Generally there is visibly a weak relationship between companies’ sustainability 

activities and animal protein which should be a prerequisite in a production that is largely 

made of this resource, in relation to acute environmental degradation like climate change and 

depletion of fish stocks. Another conclusion is that corporate communication of 

environmental CSR and sustainability efforts on different pet food brand websites are almost 

non-existent. Finally, working with this study gave rise to many further questions and study 

subjects in relation to ecological sustainability within Pet food industry, not at least it´s 

relation to food industry and how this may effect global human meat consumption. 

 

Keywords:  

 Depletion of fish stocks, Coperate responsibility, Climate change, Ecological footprint, 

Ecological Paw Print, Planetary Boundaries 
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Sammanfattning  

Sällskapsdjur i form av hund och katt har stor betydelse för människan och forskning 

påvisar en mängd positiva ekonomiska och sociala effekter som dessa ger oss. Förekomsten 

av sällskapsdjur visar en tydlig korrelation med ekonomisk utveckling och hundägandet har 

exempelvis fördubblats i Indien under en femårs period. Foderindustrin för hund och katt är 

samtidigt den snabbast växande sektorn inom livsmedelsindustrin. Hund och katt har som 

regel ett högt intag av animaliskt protein vilket beroende på resursval kan ge ett påtagligt 

ekologiskt fotavtryck. Själva foderproduktionen samt transporter ger också upphov till 

miljöpåverkan i form av t.ex. ökade  utsläpp av växthusgaser,  ökad vatten- och 

energianvändning samt avfall.  Foderproducenterna har en viktig roll att fylla vad gäller sitt 

företagsansvar (CSR) samt arbete med hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. 

Exempel på detta kan vara val av proteinresurser som biprodukter ifrån hållbart fiske och 

animalieproduktion.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur foderindustrin för hund och katt generellt 

arbetar med hållbar utveckling samt CSR ur framförallt ett ekologiskt perspektiv vad gäller 

produktionsförfarande, kommunikation samt om foderingredienser kompletterar eller 

konkurrerar med livsmedelsingredienser. Området är relativt outforskat och studien syftar till 

att skapa en bredare förståelse samt intresse för djupare studier inom området. 

Undersökningen har utförts med hjälp av flermetodsforskning i form av kvalitativ samt 

kvantitativ metod på global och nationell nivå. 

 Resultatet går inte att generalisera på foderindustrin globalt även om vissa slutsatser kan 

dras. I relation till resurser är förekomsten av biprodukter ifrån livsmedelsindustrin vanligt 

foderinnehåll men flera företag marknadsför också foder som innehåller ”riktigt kött, fisk, 

fågel” med frånvaro av eller lägre innehåll av biprodukter. Detta verkar vara en 

konsumentdriven trend. Både nationella samt multinationella företag i studien arbetar mer 

eller mindre med CSR och hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv. Generellt är det dock en 

svag koppling mellan miljöarbetet och animaliskt protein, vilket borde vara en förutsättning i 

en produktion som till stor del består av denna resurs i relation till akuta miljöproblem som 

klimatförändringen samt utfiskning. Ytterligare en slutsats är att företagens kommunikation 

av miljömässigt CSR- och hållbarhetsarbete på sina varumärkens hemsidor är närmast 

obefintlig.  

Slutligen väckte arbetetet med uppsatsen ett antal djupare frågeställningar samt ideér till 

fortsatta studier i relation till ekologisk hållbarhet inom foderindustrin. Inte minst avseende 

foderindustrins relation till livsmedelsindustrin och hur detta samband eventuellt kan påverka 

global köttkonsumtion. Foder för hund och katt konkurrerar dessutom till viss del med 

livsmedel vilket skapar utmaningen att föda både en ökande befolkning samt population av 

sällskapsdjur som skall livnära sig inom planetens gränser i framtiden. 

 

Nyckelord:  

 Företagsansvar, Utfiskning, Klimatförändringar, Ekologiskt fotavtryck, Ekologiskt 

tassavtryck, Planetens gränser 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Sällskapsdjur i form av hund och katt har historiskt och i nutid stor betydelse för 

människan. Forskning påvisar en mängd positiva ekonomiska, sociala, psykologiska och 

fysiologiska effekter som den dagliga kontakten med djuren ger oss. Stress och risken för 

sjukdomar anses minska vid kontakt med sällskapsdjur vilket bidrar till bättre hälsa och 

minskade vårdkostnader. Sällskapsdjuren bidrar också till arbetstillfällen inom exempelvis 

foderindustri, djursjukvård, försäkringsbolag samt djurbutiker (Manimalis 2005:15–17, 

Swanson et. al 2012, SCB 2012:13). 

Att utöka familjen med ett eller flera sällskapsdjur är en trend som ökar globalt i samband 

med urbanisering, inkomstökning och förändrade attityder (Zhuang 2005).  I Europa finns ca 

90 miljoner katter och 75 miljoner hundar (FEDIAF 2012:2-3). Motsvarande siffror i USA är 

ca 74 miljoner katter och 70 miljoner hundar (AVMA 2012). På senare år syns en tydlig trend 

av ökning i låginkomst- samt medelinkomstländer. I Indien har exempelvis antalet hundar 

ökat med 58.1% mellan 2007 och 2012 och på Filippinerna med 38.3% samt Ryssland med 28 

% under samma tidsperiod (Euromonitor 2012b).  

Hund och katt utfodras historiskt med hushållsrester alternativt hemlagad föda vilket 

fortfarande är det främsta alternativet i länder där populationen ökat markant på senare år. 

Kommersiellt foder ökar dock på dessa marknader som exempelvis i Indien där marknaden 

för kattmat väntas öka med 12 % och hundmat med 16 % år 2013 (Euromonitor 2012b; 

Euromonitor 2013c). Ett annat exempel är Ryssland som importerade katt och hundmat för 

$209 millioner år 2012 i jämförelse med $50 millioner ett årtionde tidigare (USDA 2013:7).  

I industriländer står kommersiellt foder dock för över 90 % av energiintaget för hund och 

katt i Australien, Nord Europa, Japan, Nord Amerika samt Nya Zeeland (Zicker 2008:121).  

Kommersiellt foder till sällskapsdjur började tillverkas i Storbritannien runt 1860 i form av 

foderkakor till hundar för att etablera sig i USA i form av konserver samt torkat kött till både 

hund och katt efter 1:a världskriget. På 1950-talet initierades torrfoder i sortimentet via 

livsmedelsindustrins produktionsteknik för cerealier. Industrin växte markant på 1960-talet 

och i samband med detta blev det också aktuellt med regleringar likt de för livsmedelssäkerhet 

(Euromonitor 2013a). Foderindustrin för hund och katt har sedan dess ett unikt samband med 

livsmedelsindustrin, där användningen av biprodukter ifrån livsmedelsproduktion som 

foderingredienser minskat belastningen på avfallshantering (Swanson et. al 2013:141,144).   

Sällskapsdjur har dock med åren tillskrivits allt mer mänskliga egenskaper av sin ägare. 

Detta har ökat efterfrågan på kommersiellt foder med andra ingredienser än tidigare, vilket 

bidragit till ett mycket diversifierat fodersortiment med alternativ som lågkolhydratkost, 

vegetariskt, ekologiskt, rawfood och diverse diet- och veterinärfoder med olika ingredienser 

och hälsoegenskaper (Mecker 2006; Swanson et. al 2013). Fodret kan innehålla allt ifrån en 

ingrediens eller vara av mer komplex karaktär med ett innehåll av ett 60-tal ingredienser 

(Thomson 2008:128). 

Det totala värdet av foderindustrin var 72 miljarder US$ år 2012 och väntas uppnå 95.7 

miljarder US$ år 2017 (Global Industry Analysts Inc 2012; Pet Food Industry 2013b). Värdet 

av marknaden för hund- och kattfoder ligger generellt på ca 90-95% av den totala marknaden 

för sällskapsdjursfoder (Packaged Facts 2009:1). 
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Enligt beräkningar av Vale (2009) i den okonventionella boken ”Time to eat the dog: The 

Real Guide to Sustainable Living” samt av Stockholm Environment Institute (SEI) är det 

ekologiska fotavtrycket för en medelstor hund, utfodrad med kommersiellt tillverkat torrfoder 

så högt som 0.84 HA.  I beräkningen antas den totala mängden kött vara 164 kg samt 

spannmål 95 kg i blötvikt. Det ekologiska fotavtrycket hos en Toyota Land Cruiser är enligt 

samma beräkningar ungefär hälften av en medelstor hund, 0.41 HA inklusive konstruktion 

samt 10 000 km körning per år. Det ekologiska fotavtrycket för katt är 0.15 HA, ungefär det 

samma som en Volkswagen Golf (Vales 2009:227–38,53; Ravilious 2009:46–47). Som 

jämförelse kan nämnas att Sveriges köttkonsumtion var 85 kg per capita år 2012. Ett annat 

exempel är beräkningar av konsumtionen av foderfisk för katt vilket enligt en Australisk 

rapport uppnår 13.7 kg per år och för en medborgare i Australien ca 11 kg (ABARES 2005). 

Det ekologiska fotavtrycket är dock svårt att beräkna beroende på variation av 

produktionsmetoder samt innehåll i foder (Jordbruksverket 2013f:21-24). 

 

1.2 Bakgrund 

Tidigare studier av hållbar utveckling och företagsansvar inom foderindustrin för hund och 

katt har i huvudsak behandlat etiska, ekonomiska samt sociala aspekter. Framförallt relaterat 

till social hållbarhet/etik i förhållande till både produktion och faktiskt innehåll i foder, bland 

annat avseende flera återkallelser av foder pga. toxiskt innehåll (Dobson et. al 2008).  

 Forskning avseende ekologisk hållbarhet och företagsansvar är mycket begränsad och 

berör framförallt avfallshantering samt vattenförbrukning i leverantörsledet (Jeganathan et.al 

2006; De Silva et.al 2008). Det finns dock flera studier inom exempelvis nutrition för 

sällskapsdjur som kan användas för att dra slutsatser i relation till ekologisk hållbarhet. Den 

enda studien direkt relaterad till hållbarhet ”Nutritional Sustainability of Pet Food” behandlar 

främst nutrition (Swanson et. al 2013). 

Inom livsmedelsindustrin finns fler studier att tillgå avseende CSR i leverantörskedjan, 

kommunikation av CSR, styrmedel som befrämjar hållbar utveckling m.fl. vilket fungerat som 

komplement i denna studie för att skapa en teoretisk referensram (Sodano et. al 2013; 

Forsman-Hugg et. al 2013 ). 

 
1.3 Problemformulering 

Den kraftiga tillväxten av antalet sällskapsdjur i världen, särskilt hund och katt, kommer att 

påverka miljön på ett flertal sätt. Bland annat genom en ökad foderproduktion. Genom 

produktion av hund- och kattfoder genereras miljöpåverkan via tillverkning, transport och 

förpackningar. Ur ett ekologiskt perspektiv kommer en ökad foderproduktion t.ex. medföra 

utsläpp av växthusgaser och en ökad vatten- och energianvändning. Vidare kommer 

foderindustrin påverka markanvändning, fiskebestånd, användning av kemikalier samt 

genmodifierade organismer (GMO).  

Resursvalet av framförallt animaliskt protein i foder för hund och katt är också viktigt att 

beakta. Är foder baserat på restprodukter ifrån livsmedelsproduktion ger detta ett annat 

utgångsläge för beräkningen av fodrets ekologiska fotavtryck (FEDIAF 2013a; Swanson et. al 

2013:144). Innehåller foder för katt och hund livsmedelsdugliga resurser väcks också frågan 

hur vi i framtiden skall möta de ekologiska utmaningar som en växande befolkning parallellt 

med ökning av sällskapsdjur kan skapa.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling beaktas inom 

foderindustrin för hund och katt med huvudfrågeställningarna:  

 

 Hur arbetar foderindustrin för hund och katt med hållbar utveckling och corporate 

social responsibility (CSR) framförallt ur ett ekologiskt perspektiv? 

 

 I vilken utsträckning innehåller foder för hund och katt resurser som konkurrerar med 

livsmedelsindustrin? (framförallt animaliskt protein) 

 

Avsikten är att skapa en generell och relativt bred bild på global samt nationell skala av hur 

dessa företag arbetar med sitt samhällsansvar och hållbar utveckling eftersom liknande studier 

saknas. Genom att vidga kunskapsläget om hållbarhetsaspekter inom foderindustrin kan 

studien ge inspiration till djupare studier i mindre skala. Företags samhällsansvar, CSR är nära 

sammankopplat med intressenter och därav utförs även en mindre analys av hur olika 

intressenter möjligen kan påverka företagen i undersökningen. 

 

1.5 Metod  

 
Översikt metod 

Frågeställningen är bred med utgångspunkten att generalisera. Motsvarande 

undersökningar finns inte tillgängliga och avsikten att finna så mycket empiriskt material som 

möjligt, gav utrymme att använda flera metoder. Flermetodsvalet för insamling av data är 

också relaterat till att datainsamlingen var svårare än väntat.  

Inledningsvis gjordes exempelvis ett utskick av e-postsurvey till de 250 största företagen 

globalt där uppgifter till respektive företag hämtades från intresseorganisationen Pet Food 

Industrys databas (Pet Food Industry 2013b). Påminnelse skickades ut vid två tillfällen och 

svarsfrekvensen var mycket låg med endast 2 respondenter. Ett 10-tal foderproducenter hörde 

dock av sig via mail varav ett företag inte hade tid att svara på enkät i juletid, ett annat hade en 

policy som motverkade deltagande medan de andra ansåg att deras produktion inte skulle ge 

en rättvis bild av foderindustrin generellt då de ansåg sig arbeta mycket med CSR, hållbarhet 

och småskalig produktion.  

Ytterligare ett utskick av enkäter gjordes till alla Europas branschorganisationer för 

foderföretag där uppgifter hämtades ifrån den gemensamma huvudorganisationen FEDIAF 

vilket resulterade i endast ett svarsmail med uppmaningen att kontakta foderproducenterna 

direkt (FEDIAF 2013b). De internationella enkäterna var snarlika den nationella enkäten 

(bilaga 2) med engelsk text. Den svaga responsen skapade problem redan i det initiala skedet 

av studien, i relation till generaliserbarhet och flera metoder fick inkluderas för att skapa 

empiriskt underlag.  

 

Metodval 

Studiens ansats är deduktiv där teorin är grunden och det empiriska materialet samlas in 

och analyseras utefter den valda teorin (Bryman 2011:26–29). Studien är genomförd med 

hjälp av flermetodsforskning samt en kombination av kvalitativ samt kvantitativ metod 

(Bryman 2008:563). Arbetet inleddes med litteraturgenomgång samt en mindre litteraturstudie 

för att skapa en uppfattning om befintlig forsningsfront, om frågor lämnats obesvarade samt 
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vilka metoder och teorier som tidigare tillämpats på området (Bryman 2008:98). Framförallt 

har Söder Scholar på Södertörns Högskola använts för artikelsökning elektroniskt. Då 

litteraturgenomgången visade att forskningen på området hållbarhet och CSR ur ett ekologiskt 

perspektiv inom foderindustrin är närmast obefintlig föll valet slutligen på att utföra en 

mindre litteraturstudie, innehållsanalys och en e-postsurvey.  

Sökord som använts genomgående i studien är dels direkt relaterade till CSR och Hållbar 

utveckling men också ur ett bredare perspektiv för att hitta relevant information. Exempel på 

dessa är: Miljö, foder, sällskapsdjur, hund, katt, nutrition, företagsansvar, CSR, miljöansvar, 

fisk, MSC, ekologiskt, animaliskt protein, biprodukter, växtprotein, proteinsubstitut, kvalitet 

och säkerhet, djuretik, nutrition, ”riktigt kött”, ”utan biprodukter”, livscykelanalys, 

hållbarhetsrapport, miljöledningssystem etc. samt dess engelska motsvarigheter.  

 

Innehållsanalys 

För att täcka en så stor del av den globala marknaden som möjligt enligt befintliga 

premisser, valdes som metod en innehållsanalys begränsad till 5 multinationella företag: Mars 

Inc., Nestlé SA, Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble Co. samt Del Monte Foods Co. 

Dessa ansvarar tillsammans för ca 50 olika varumärken av foder för hund och katt samt 

dominerar markant den globala marknaden med en andel på 54 % (Global Industry Analysts 

Inc 2012; Petfood Industry 2013b). Undersökningens metod är baserad på kvalitativ 

innehållsanalys av sekundärdata i form av olika dokument, exempelvis hållbarhetsrapporter, 

webbkommunikation hos moderföretag, dotterbolag samt specifika varumärkens 

kommunikation avseende miljömässig hållbarhet och CSR på hemsidor i olika länder 

(toppdomänen .com samt svenska webbsidor.se). 

Innehållsanalysen syftar till att finna specifika teman i det material baserat på sekundärdata 

som undersöks efter förutbestämda kategorier i en kodningsmall (Bryman 2011:282, 300). 

Sökorden som använts är de som angetts ovan men också anpassade efter kodningsmallen där 

också sökord som soja, CO2, växthusgaser etc. inkluderats (se bilaga 1). Det är av stor vikt att 

innehållsanalysen är utförd objektivt, systematiskt och replikerbart efter dessa kategorier 

(Bryman 2011:281). Objektivitet syftar till att materialet skall kategoriseras neutralt utan 

personliga åsikter, systematiken syftar till att den specifika kodningen och insamlingen av 

materialet följer uppsatta regler för att undvika snedvriden analys samt felaktiga källor (Ibid. 

2011:282).  

Innehållsanalysen omfattar också en mindre webbundersökning av 

hålbarhetskommunikation hos intresseorganisationer för foderindustrin globalt samt av olika 

varumärken som inte innehåller biprodukter. 

 

Enkätstudie 

För att insamling av primärdata, egen empiri användes kvantitativ metod i en 

enkätundersökning (Bryman 2011:300,314). E-postsurveys via Googles enkätverktyg 

skickades ut till 13 foderproducenter för hund och katt i Sverige enligt Jordbruksverkets lista 

för registrerade sällskapsdjursfoderanläggningar (Jordbruksverket 2013i). Påminnelse 

skickades ut vid två tillfällen samt i kombination med telefonkontakt vid tidpunkten för den 

andra påminnelsen. E-postsurvey var utformad med formuläret infogat direkt i mejlet för att 

ge en ökad svarsfrekvens (Bryman 2008:598–99). 

 

 

http://www.pg.com/
http://www.delmonte.com/
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Replikerbarhet, validitet och reliabilitet 

Replikerbarheten syftar till att en annan student eller forskare skall kunna upprepa samma 

undersökning med samma resultat, i annat fall kan studiens validitet ifrågasättas (Bryman 

2011:169). Innebörden av validiteten kan generellt beskrivas som ett mått på om man 

verkligen mäter det man vill mäta (ibid. 2011:163). Framförallt den inre validiteten är aktuell i 

denna studie där enkät samt undersökningsmall utformats efter teori, syfte samt 

frågeställningar för att öka validiteten. Flera metoder i form av innehållsanalys samt enkät 

skapar också förutsättningar för säkerställd validitet genom triangulering där resultaten ifrån 

den ena forskningsstrategin och/eller metoden kan kontrolleras mot den andra 

strategin/metoden för att bekräfta resultatet (ibid. 2001:562–63). Reliabiliteten är relaterat till 

hur trovärdigt studiens resultat är vilket kompliceras av att både CSR- samt 

hållbarhetsbegreppet är svårdefinierbara samt föränderliga (ibid. 2011:161; Brännlund et. al 

2012; Grafström et. al 2010:61). För att stärka reabiliteten i de olika undersökningarna i denna 

studie har enkät samt kodningsmall utformats efter de legitima riktlinjer och certifieringar 

som finns inom CSR, hållbar utveckling samt branschspecifika riktlinjer (Miljöstyrningsrådet 

2013a). 

 

Utformning av kodningsschema  

Hur dessa teman kategoriseras är relaterat till den specifika analysen och jag har i denna 

studie använt mig av Brymans (2011) upplägg med en problemformulering, genomläsning av 

dokument inom den specifika kontexten och utefter detta skapat kategorier samt ett schema 

för insamling av data. Det är av stor vikt att frågeställningar är väldefinierade för att utse 

kategorier samt för att kunna konkretisera vad som skall analyseras (Bryman 2011:298). Det 

teoretiska ramverket har tillsammans med befintliga policyer, riktlinjer, forskning samt 

standarder med tillägg av branschspecifika miljöindikatorer (för livsmedelsindustrin då 

liknande specifikationer saknas för djurfoder) fungerat som bas vid utformandet av 

undersökningsmallen till innehållsanalys samt enkäter. Bland annat EU:s rekommendationer, 

Global Reporting Initiative, forskning, livsmedelsindustrins praktiker och övriga 

rekommendationer ifrån NGO:s (EMAS 2013; Jordbruksverket 2013f; Swanson et. al 2013; 

GRI 2013). Kodningsmallen ligger som (bilaga 1) i detta dokument. 

  

Metodkritik 

Innehållsanalysen motsvarar förvisso marknadsandelar till ca 50 % men en koncentration 

av 5 multinationella företag visar CSR- och hållbarhetsarbete inom en mycket begränsad 

företagsform (multinationella företag). I relation till urvalet kan nämnas att det enbart i 

Europa finns 650 fodertillverkare (FEDIAF 2012:1). Multinationella företag har också 

specifika förutsättningar avseende internationalitet, ekonomi, lagstiftning etc. De undersökta 

dokumenten samt kommunikation på webbsidor har andra syften än forskning vilket kan ge 

en fragmenterad kunskap som inte passar in i den teoretiska referensramen (Merriam 

2010:22). Detta kan ge upphov till att analysen blir snedvriden. Å andra sidan är dokumenten 

enligt Merriam (2010) uppkomna med en annan avsikt än forskning och således opåverkade 

av själva forskningen på ett sätt som exempelvis inte enkäter kan erbjuda vilket kan vara 

positivt för att begränsa bias (ibid. 2010:122). Det finns metodiska svårigheter i att undersöka 

även intresseorganisationers webbkommunikation, då dessa har interna medlemsforum där 

hållbarhetsfrågor möjligen diskuteras i högre utsträckning. Vidare är den forskning som finns 

i ämnet så minimal att det kan vara vanskligt att dra slutsatser ifrån litteraturstudien (Bryman 
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2011:120). 

Det kan också uppstå epistemologiska samt ontologiska problem i samband med 

flermetodsforskning då en kombination av kvalitativ samt kvantitativ metod används (Bryman 

2011:580). 

 

1.6 Källkritik 

Det är viktigt med källkritik när det gäller både primär och sekundär data, i denna studie 

till stor del producerad av företagen själva. Företagen beslutar om vad som skall förmedlas till 

olika intressenter på webben, i enkäter och i dokument och det är forskarens ansvar att syna 

motiv, författare, trovärdighet etc. i källorna (Merriam 2010:120).  Fyra de av fem 

multinationella företagen redovisar dock enligt standardiserade riktlinjer vilket borde öka 

tillförlitligheten.  

Ett problem i relation till analys av befintlig forskning relaterat till foder, inom exempelvis 

nutrition är att den generellt är utförd och/eller finansierad av något av de fem multinationella 

företagen i undersökningen. Den enda artikel som i sin helhet behandlar hållbarhet inom 

foderindustrin, relaterat till nutrition för hund och katt är exempelvis utförd samt finansierad 

av Nutro som ägs av Mars Inc. Fyra av forskarna som utfört studien är dessutom anställda av 

samma företag (Swanson et.al 2013). Detta är naturligtvis ett problem i försöket att göra en 

oberoende studie och är viktigt att ha i åtanke vid litteratursökning samt analys. Det faktum att 

studierna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter ökar dock förtroendet för källan. I denna 

studie har både beroende samt oberoende forskning undersökts.  

I relation till de utförda enkätstudierna är det också viktigt att beakta det svaga deltagandet 

i relation till resultatet. 

 

2. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket inkluderar definitioner av hållbar utveckling, företagens 

samhällsansvar Coperate social responsibility (CSR) samt intressentteori. Då 

hållbarhetsrapportering enligt exempelvis den internationella standarden Global Reporting 

Initiative (GRI) primärt är centrerat till företagets aktiviteter och inte effekten på samhälle och 

miljö, har ytterligare indikatorer relaterat till företagens miljöpåverkan inkluderats i 

referensramen i form av Planetary Boundaries – planetens gränser där ekosystemens 

biofysiska gränser kvantifierats (Rockström et. al 2009). Ett annat komplement skulle 

exempelvis kunna vara det naturliga stegets hållbarhetsprinciper eller ekologiskt fotavtryck. 

Teoriavsnittet avseende hållbar utveckling inom foderindustrin är inspirerat av artikeln 

”Nutritional Sustainability of Pet Food” tillsammans med litteratur avseende CSR samt 

hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin (Baldwin 2013; Swanson et. al 2013).    

 

2.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp med flera definitioner och förhållningssätt. Begreppet 

fick global genomslagskraft i samband med rapporten ”Our Common Future” den s.k. 

Brundtlandrapporten av FN-kommissionen ”World Comission on the Environment and 

Development” (Jagers 2010:54).  Kommissionen inkluderade även social samt ekonomisk 

utveckling utöver ekologisk (miljömässig) i definitionen: ”Hållbar utveckling är att tillgodose 

nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov” (WCED1987:43). Definitionen av hållbar utveckling i 

Brundtlandrapporten anses ofta snäv och intar en antropocentrisk karaktär där naturens 
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existensberättigande är relaterat till de resurser och tjänster som ekosystemen genererar till 

mänskligheten. Definitionen av hållbar utveckling i Brundtlandrapporten bygger alltså inte på 

att naturen har ett värde för sin egen skull. Ekomodernisering där utnyttjande av resurser samt 

avfallshantering skall ske mer effektivt genom teknikutveckling är lösningen på 

miljöförstöringen enligt rapporten (Larsson et. al 2011:20–21).  

I dag är definitionen inte helt självklar och kan variera beroende på i vilken kontext den 

används. Generellt avses att hållbar utveckling på samhällsnivå uppnås genom balans mellan 

de ekonomiska, sociala samt ekologiska systemen (Brännlund et. al 2012:21).  Hållbar 

utveckling handlar om att människors behov i dag och i framtiden skall tillfredställas genom 

att uppnå ett slags balans mellan de tre dimensionerna där social samt ekonomisk utveckling 

skall ske inom planetens gränser (Jagers 2010:13). 

I denna uppsats använder jag definitionen Stark Hållbarhet där olika kapitalslag eller 

resurser inte kan kompenseras av ett annat kapitalslag. Minskning av naturkapital kan 

exempelvis inte kompenseras genom ökning av social- eller realkapital. För att uppnå hållbar 

utveckling måste vi förhålla oss till den kritiska gränsen för uttag av naturresurser exempelvis 

fisk (Larsson et. al 2011:28–29). I direkt relation till denna studie kan då antagas att oavsett 

samhällets besparingar inom sjukvården relaterat till djurägandet, eller foderindustrins 

ekonomiska vinster är detta inte acceptabelt om ekonomisk utveckling sker på bekostnad av 

exempelvis fiskebeståndens möjlighet att förnya sig.  

 

Ekonomisk hållbarhet inom livs- och foderproduktion 

Livsmedelssektorn är viktig för ekonomisk utveckling globalt genom att skapa arbeten dels 

direkt och indirekt inom jordbruk, förädlingsindustrin, fodertillverkning, butiker osv. 

(Baldwin et. al 2012:123).  Innovationer för social och ekologisk hållbarhet har ofta en positiv 

påverkan på kostnadseffektivitet (ibid. 2012:239). Företag som följer formella riktlinjer eller 

miljöledningssystem uppvisar ofta en betydande reducering av totala kostnader (Melnyk et. al 

2003).  

Specifikt inom foderindustrin för sällskapsdjur kan ekonomisk hållbarhet vara relaterad till 

exempelvis användningen av biprodukter vilket skapar ekonomiskt värdefulla produkter utav 

livsmedelsindustrins restprodukter (Swanson et. al 2013:142). Även vinster som producenter, 

tillverkare och detaljister genererar, relativa kostnader samt konsumentens kostnader 

inkluderas i ekonomisk hållbarhet (Moltra et. al 2012:290).  

Ekonomisk hållbarhet handlar inte enbart om vinst. Det handlar också om att bruka 

resurser på ett effektivt sätt samtidigt som skadliga konsekvenser av resursexploatering 

begränsas. Ur ett företags synvinkel skall resurser nyttjas på ett sätt som skapar långsiktig 

överlevnad samtidigt som social och ekologisk degradering undviks (Tsai et al. 2009). 

Brundtlandkommisionen fastställer att ekonomisk utveckling måste ske inom planetens 

ekologiska gränser genom att kräva mindre material samt energi (WCED 1987:96).  

 

Social hållbarhet inom livs- och foderproduktion 

Social hållbarhet inom livsmedelsindustrin liksom foderindustrin inkluderar goda 

arbetsförhållanden för jordbrukare och anställda inom produktion, arbetssäkerhet, rimliga 

löner, djuretiska aspekter etc. (Forsman-Hugg et. al 2013:39). Livsmedelssäkerhet, hälsa och 

nutrition är områden inom livsmedelsindustrin som också är högaktuella inom foderindustrin 

för hund och katt. Maten skall vara fri från patogena organismer och inom foderindustrin är en 

http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0925527312004173#bib68
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av åtgärderna för att motverka dessa att koka animaliska biprodukter s.k. rendering (Mecker 

2006). 

 Antibiotikabruk inom köttproduktion är en annan faktor relaterad till social hållbarhet, där 

antibiotikaresistens är ett symtom på spridningen av antibiotika i naturen samt via föda till 

människor och djur (Baldwin et. al 2012:145–146). Användningen av bekämpningsmedel och 

gödningsmedel påverkar inte bara miljön utan även djur och människor som äter av de växter 

som besprutats samt de arbetare som hanterat kemikalierna (Baldwin et. al 2013:149).  

Nutrition är en annan social hållbarhetsaspekt där innehållet i foder skall balansera djurets 

behov. Till hund och katt är proteinet det näringsämne som är skapat mycket debatt i 

fodersammanhang då både hund och katt är karnivorer och proteinets ursprung, kvalitet samt 

mängd i foder står i direkt förhållande till både ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet. 

Flera studier pekar dock på att hund snarare är omnivor, alternativt semikarnivor och kan leva 

på ett mindre proteininnehåll än ren köttbaserad kost samt har förmåga att bryta ned 

kolhydrater i växter. Det går dock inte att utesluta att hälsoeffekterna är större vid ett högt 

intag av protein (Swanson et. al 2013: 145). Studier visar också att vissa hundar får allergier 

mot exempelvis soja och majsprotein (Jackson et. al 2003).  

En annan aspekt i förhållande till nutrition och hållbarhet kan vara övervikt. Övervikt hos 

djur kan leda till en rad sjudomar bland annat diabetes, ledsjukdomar och förkortad livslängd. 

Att minska mängden foder samt verka för ett balanserat näringsinnehåll menar Swanson m.fl. 

(2013) skulle bidra till en bättre hälsa samt minska det ekologiska fotavtrycket som är 

förknippat med foderindustrin (Swanson et al 2013:147). 

 

Ekologisk hållbarhet inom livs- och foderproduktion 

I den ekologiska dimensionen ryms frågor som om och hur matproduktionen hålls inom 

ramarna för planetens gränser (Rockström et. al 2009). Planetens gränser är ett förhållandevis 

nytt perspektiv på hållbar utveckling. Begreppet har globalt fått stor genomslagskraft både 

inom forskning men också i exempelvis hållbarhetsrapporter från företag (Mars Inc. 2013). En 

forskningsgrupp har fastställt områden och kritiska, planetära gränser för dessa, varav 

artutrotning, kvävecykeln samt klimatförändringarna passerat den kritiska gränsen. Övriga 

områden är uttunnig av ozonlagret, fosforcykeln, försurning av världshaven, kemiska 

föroreningar, aerosoler i atmosfären, globalt färskvattenuttag, förändrad markanvändning. De 

olika systemen interagerar med varandra och förändringar i ett system kan påverka de kritiska 

planetära gränserna inom de övriga (Rockström et. al 2009; Larson et. al 2011:68–70).  

I relation till foder och köttkonsumtion är det tydligt att följande områden är påverkade: 

klimat, försurning, biologisk mångfald, förändrad markanvändning, globalt färskvattenuttag 

samt fosfor och kvävecykeln (Jordbruksverket 2013:18–20, Larsson et. al 2011:68–70; 

Pullman 2009:40). Då det finns så få studier i relation till ekologisk hållbarhet och foder är 

livsmedelsproduktionen ett alternativ för att få förståelse samt en teoretisk referensram i 

relation till foderproduktion och miljöpåverkan.  

Livsmedelsproduktion påverkar miljön genom hela sin livscykel från råvarutvinning till 

återvinning. En stor påverkan på miljön har bearbetningen av föda vilket främst skapar avfall i 

form av biprodukter och avloppsvatten (Baldwin et. al 2012:23–24). Här finns ett direkt 

samband mellan foderproduktion och nyttjandet av biprodukter ifrån livsmedelsindustrin där 

avfall tas till vara (Swanson et. al 2013:141, 144, 146). En annan komponent är förpackningar 

vilka ansvarar för en relativt liten andel av total miljöpåverkan i försörjningskedjan för 
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livsmedel (<2%) men i vissa fall kräver mycket energi eller vatten för tillverkning och kan 

påverka en produkts miljöpåverkan med upp till 20 % (Baldwin 2013:101).  

Mänsklig köttkonsumtion är ett omdiskuterat ämne, i synnerhet att konsumtionen ökar 

globalt i samband med ekonomisk utveckling med negativ miljöpåverkan som följd 

(Jordbruksverket 2013f:11). Samtidigt beräknas jordens befolkning enligt FN vara ca 9.5 

miljarder år 2050, en ökning från ca 2.5 miljarder år 1950 (UN 2012). Effekterna är bland 

annat förknippat med klimatförändringar relaterat till bl.a. markanvändning i form av 

avskogning, exempelvis vid produktion av soja och palmolja. Animalieproduktionen står för 

18-25% av de globala utsläppen av växthusgaser, 8 % av vattenförbrukning samt 70 % av 

global jordbruksareal. Övriga effekter relaterat till köttkonsumtion är energiförbrukning, 

förlust av biologisk mångfald försurning, algblomning, antibiotikaresistens samt påverkan på 

djur, människor och miljö relaterat till kemikalieanvändning (FAO 2006, Jordbruksverket 

2013, UNEP 2009, Seinfeld et al. 2006, Nierberg 2005 ).  Köttproduktionens miljöpåverkan 

samt sociala konsekvenser varierar i relation till produktionslokalisering. En ökande trend är 

förekomsten av s.k. djurfabriker kontrollerade av några få multinationella företag (MNC:s) 

där ca 40 % av global produktion sker vilket spridits från Europa och Nordamerika till länder i 

Afrika, Latinamerika samt Asien med sämre lagstiftning avseende miljöpåverkan, djuretiska 

aspekter samt arbetsförhållanden för de anställda (Nierberg 2005). En förutsättning för att 

mätta en ökande befolkning samt frigöra jordbruksmark till annan föda än boskapsfoder är att 

minska framförallt västvärldens köttkonsumtion (Baldwin et. al 2012:154).  

Fisk är en annan proteinkälla som är av stor vikt för foderindustrin. Fiskebestånden är dock 

kraftigt utfiskade vilket kan leda till irreversibla tröskeleffekter samt ekonomiska 

konsekvenser för fiskenäring, livsmedelsindustri, foderindustri samt förlust av människo- och 

djurföda (Larsson et. al 2011:187–88). 

 Alternativa proteinkällor med lägre ekologiskt fotavtryck med bibehållen standard för 

nutrition och hälsa kan vara växtproteiner, encelliga organismer, proteinkällor från mindre 

djur, människoföda med passerat utgångsdatum kombinerat med nuvarande användning av 

animaliskt protein (Swanson et. al 2013:146) Möjligheter för att minska miljöbelastning inom 

livs- samt foderproduktion ges också via hållbara innovationer avseende miljövänlig 

produktion är företrädesvis livscykelorienterad avseende resurser, produktion, förpackning, 

tranport och slutförvaring och ger företagen möjligheter att minska sin påverkan på klimat, 

vattenresurser, energiförbrukning etc. (Baldwin 2013).  

 

2.2 CSR- Företagens Samhällsansvar 

I en företagskontext har begreppen hållbarhet och CSR (Coperate social responsibility) 

skapat viss förvirring. Vissa företag benämner sitt arbete miljö, etik och socialt ansvar för 

hållbarhetsstrategier och andra kallar detta arbete för CSR-strategier. Även vid rapportering 

av sitt samhällansvar väljer vissa företag att benämna denna CSR-rapport alternativt 

hållbarhetsrapport.  Åsikterna varierar men vissa hävdar att anledningen till företagens 

samhällsansvar är långsiktigt vinst och andra följer den mer moraliska linjen där företagen 

anses ta ansvar för att detta är etiskt korrekt (Cetindamar et. al 2007). CSR, företagens sociala 

och miljömässiga ansvar har spridit sig i Europa och internationellt de senaste åren (Windell 

2006). Liksom med begreppet hållbarhet finns olika definitioner och teorier relaterat till 

begreppet CSR men generellt kan sägas att det omfattar ekonomiskt, miljömässigt, socialt 

(etiskt, filantropiskt) ansvarstagande (Grafström et. al 2010:61). På institutionell nivå är 

exempelvis Europeiska kommissionens definition av CSR: 
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 ”För att till fullo uppfylla sitt sociala ansvar, bör företag inrätta en process för att integrera sociala, 

miljömässiga, etiska mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i sin verksamhet och kärnstrategi i nära 

samarbete med sina intressenter" (Europeiska kommissionen 2011) 

 

CSR bygger främst på frivilliga principer utöver nationella regelverk men flera länder har 

också obligatorisk lagstiftning (Grafström et. al 2010:22). Det finns också en uppsjö av 

nationella samt internationella riktlinjer, standards och policys relaterat till företagens 

samhällsansvar. CSR bygger framförallt på frivillighet men allt fler nationer kräver CSR-

/hållbarhetsrapportering av statliga eller börsnoterade företag. Sverige har exempelvis 

obligatorisk hållbarhetsredovisning enligt (GRI) för statligt ägda bolag sedan år 2007 

(Regeringen 2007). Europeiska kommissionen har vidare lagt fram ett förslag om obligatorisk 

hållbarhetsredovisning enligt GRI, ISO 260000, FN Global Compact. Detta skall gälla företag 

med fler än 500 anställda eller en årsomsättning över 40 miljoner euro (Europeiska 

Kommissionen 2013).  De frivilliga riktlinjer som i dagsläget har starkast legitimitet för stora 

företag är OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN Global Compact:s tio 

principer s.k. ”Ruggieprinciperna”, se exempel nedan. (Europeiska Kommissionen 

2013,Miljöstyrningsrådet 2013a).    

 

United Nations Global Compact: s tio principer  

”MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Princip 1: Företag skall stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 

Princip 2: Företag skall försäkra sig om att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

ARBETSVILLKOR 

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 

Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

Princip 5: Faktiskt avskaffande av barnarbete 

Princip 6: Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

 MILJÖ 

Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

Princip 8: Företag skall ta initiativ för att främja större miljöansvar och 

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

ANTIKORRUPTION 

Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.” 

 (UN 2013:3 egen översättning) 

 

Andra exempel på riktlinjer, verktyg, upprörandekoder, certifieringssystem inriktade på 

olika delar av företags ansvar, CSR framförallt med inriktning på ekologiskt perspektiv är ISO 

2600, ISO 1400, EMAS (Eco Management and Audit Scheme) EU:s miljöledningssystem 

(baserat på ISO 1400), Global Compact Self Assesment Tool, Klimatkompassen, Det 

Naturliga Steget samt Global Reporting Initiative (Grafström et.al 2011:95, 

Miljöstyrningsrådet 2013a). Företag väljer ofta att arbeta mycket varierande inom de olika 

perspektiven, beroende på typ av produktion, intressenter, lokalisering etc. (Grafström et. al 

2010:61). 
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2.3 Intressentteorin 

Intressentteorin är starkt förknippad med CSR då företagens samhällsansvar oftast är 

relaterat till företagets förpliktelser gentemot olika intressenter och företagets önskan att 

uppfylla dessa förväntningar (Öberseder et. al 2013:1 840). Den klassiska definitionen av 

intressent är aktör i form av grupp eller enskild individ som är berörda av ett företags 

verksamhet. Exempel på intressenter är konsumenter, aktieägare, media, anställda, 

branschorganisationer, intresseorganisationer o.s.v. (Grafström et. al 2008:67). Dessa olika 

intressenter har olika krav och betydelse i relation till företagens samhällsansvar och har ökat 

betydligt med aktörer som exempelvis arbetar fram olika standarder eller granskar företagens 

arbete med CSR (ibid. 2008:65–66).  

Företagets primära intressenter, konsumenter och aktieägare är de som har direkt betydelse 

för ett företags överlevnad. De sekundära intressenterna med indirekt påverkan på företagets 

fortlevnad är exempelvis media, organisationer och myndigheter. Dessa kan dock med 

betydelsefull kraft påverka de primära intressenterna exempelvis konsumenter att bojkotta en 

bransch eller ett företag (ibid. 2008:67–68).  

Vid genomförandet av denna studie ligger fokus på att analysera frågeställningar i relation 

till i huvudsak ekologisk hållbarhet samt miljömässig CSR inom den teoretiska 

referensramen. De ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiven relateras framförallt till i 

det avseendet att de påverkar ekologisk hållbarhet. Det intressentteoretiska perspektivet 

används som verktyg för att analysera men också för att kunna relatera till de olika aktörer 

som existerar inom foder- samt livsmedelsindustrin samt hur dessa påverkar 

foderproducenternas arbete med ekologisk hållbarhet och CSR.  

 

3. Tidigare Forskning 
Avseende ekologisk hållbarhet och miljömässigt företagsansvar (CSR) finns inte mycket 

forskning att tillgå i relation till foderproduktion för hund och katt. Ett mindre avsnitt relaterat 

till resurskonkurrens mellan sällskapsdjur och människa finns i artikeln ”The future supply of 

animal-derived protein for human consumption” där författarna poängterar att de biprodukter 

som används till foderproduktion mycket väl kan användas som livsmedel och att alternativa, 

animaliska proteinkällor samt växtprotein kan vara en framtida proteinkälla i foder för 

sällskapsdjur (Boland et. al 2013:66).  

En artikel i sin helhet relaterad till tillverkningsled inom foderproduktion för hund och katt 

är ”Water conservation in canned tuna (pet food) plant in Thailand” . Artikeln beskriver 

uppkomsten av miljöproblem i form av hög vattenförbrukning samt innehåll av organiska 

ämnen i spillvattnet vid konservering av tonfisk och hur detta kan reduceras 

(Uttamangkabovorn et. al 2005:547). 

Ytterligare en artikel i sin helhet relaterad till foderproduktion för sällskapsdjur (katt) 

avseende protein från fisk är ”Towards understanding the impacts of the pet food industry on 

world fish and seafood supplies”(De Silva et. al 2008). Artikeln behandlar framförallt 

kattfoder vilket enligt författarna ofta innehåller hel eller hackad foderfisk i form av 

exempelvis sardiner, tonfisk och den totala mängden fisk till kattfoder globalt uppgick år 2006 

till 2 478 520 ton enligt uträkningar av De Silva m.fl.  (2008) vilket författarna också påpekar 

är en underskattning (De Silva et.al 2008:462). Denna fisk skulle likväl kunnat användas till 

människoföda enligt De Silva et. al (2008)  och i stället borde biprodukter ifrån fiskeindustrin 

kunnat användas till foder (ibid.2008:465).  
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I studien ”Nutritional Sustainability of Pet Food” framhålls att foder för sällskapsdjur i 

majoritet består av biprodukter men att det på grund av konsumentkrav förekommer att 

ingredienser direkt konkurrerar med livsmedelsbehov för människor då efterfrågan på 

premiumfoder med högre innehåll samt bättre kvalitet av kött, fisk, fågel har ökat på senare år 

(Swanson et. al 2013:141). Nutritionsrelaterade studier för hund och katt kan vara intressanta 

ur perspektivet ekologisk hållbarhet även om de flesta behandlar social hållbarhet.  

Proteinsubstitut nämns främst i relation till det ekonomiska samt sociala perspektivet inom 

forskning om foder. A. Dale (2004) har sammanställt forskning i ”Alternative Proteins in 

Companion Animal Nutrition” avseende olika proteinsubstitut som soja, vete, majs, ärtor, 

solrosor, jordnötter potatis etc. Artikeln påtalar de ekonomiska fördelarna med 

proteinsubstitut så länge de är nutritionsmässigt korrekta för djuren (Dale 2004). Food and 

agriculture organization of the United Nations (FAO) påtalar i rapporten “Edible insects - 

Future prospects for food and feed security” att exempelvis olika typer av larver kan 

användas som foderkomplement till katter och hundar (Huis et. al 2013). En svensk studie 

påvisar att hunden trots släktskap med vargen har genetiska skillnader varav en är 

matsmältningen och förmågan att bryta ned stärkelse i exempelvis potatis och frukt medan 

vargens diet är mer inriktad på kött (Axelsson 2013 et. al).  

Avseende övervikt hos katter och hundar vilket kan vara relaterat till kommersiellt foder 

och miljöpåverkan finns ett antal studier relaterat till social hållbarhet och nutrition. Dessa är 

intressanta då övervikt är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos katt och hund och så 

mycket som 34 % till 59 % av hundpopulationen i USA och Europa är överviktiga (Lund et 

al. 2006). Antalet katter som lider av övervikt är mellan 6 % och 52 % beroende på vilken 

population som undersöks, exempelvis innekatter, utekatter, honor, hanar etc. (Courcier et al. 

2010).   

En studie i Frankrike visade att övervikt hos katter inte hade någon korrelation med 

exempelvis fri tillgång till foder eller färskt kött utan att övervikten var relaterad till 

kommersiella lightfoder samt olika former av terapeutiska foder (Colliard et. al 2009). En 

studie avseende hundar visade att risken för övervikt ökade vid utfodring med rester i 

förhållande till kommersiellt foder (Heuberger 2012:103). En annan studie påtalar att 

viktnedgång hos hund sker med ökat proteinintag samt minskning av kalorier med 10 % 

(Laflamme 2012). 

Andra studier och vetenskapliga artiklar värda att nämna avseende social hållbarhet då 

dessa kan påverka ekologisk hållbarhet genom konsumentbeteenden är relaterat till de 

varierande siffrorna av rapporterade dödsfall av minst 2220 hundar och 1950 katter upp till 12 

000 djur i USA år 2007. Dessa djur hade ätit foder med tillsatt melamin och cyanursyra i 

risprotein och vetegluten från kinesiska grossister och över 40 varumärken från samma 

distributör återkallades. Flera studier beskriver liknande återkallelser av foder pågrund av 

olika toxiska ämnen (Dobson et. al 2008; Feng et. al 2010:1 572; Markley et. al 2007:767). 

Ytterligare rapporter om eventuellt innehåll av sjuka, avlivade djur samt även hundar och 

katter som ingredienser i foder för sällskapsdjur producerat i USA, har uppkommit under åren 

även om detta dementerats av fodertillverkare (Weaver 2012: 365,368). Dessa studier 

avseende social hållbarhet samt etik är intressanta framförallt i förhållande till 

foderproducenternas intressenter och kommer vidare att beröras i diskussionsavsnittet.  
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4. Innehållsanalys – Den globala foderindustrin för hund och katt 

Innehållsanalysen inleds med generell fakta i relation till den globala foderindustrin för 

hund och katt samt branschorganisationernas kommunikation av framförallt företagsansvar i 

relation till det ekologiska perspektivet samt resursanvändning. Därefter ges en kort 

introduktion till de fem multinationella företagen som dominerar fodermarknaden samt den 

lagstiftning som kan påverka deras hållbarhetsarbete och slutligen själva analysen av 

företagens CSR/Hållbarhetsarbete. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 

4.1 Översikt Global foderindustrin för hund och katt 

Marknaden för sällskapsdjurfoder domineras främst av Nordamerika och Västeuropa med 

andel på ca 70 % men den globala marknaden ökar successivt främst i Latinamerika samt 

Östeuropa och uppnådde ett värde av 72 Miljarder US$ år 2012 samt väntas uppnå US$95.7 

miljarder år 2017 (Global Industry Analysts Inc 2012; Agriculture and Agri-Food Canada 

2010a:4-5).  

I Sverige beräknades försäljningen för hundfoder att landa på 1.6 miljarder SEK för ca 39 

000 ton till 780 000 hundar (Euromonitor 2013a; SCB 2012:4). Motsvarande siffra för katter 

är 2.4 Miljarder SEK för ca 57 000 ton kattfoder (Euromonitor 2013b; SCB 2012:4). Värdet 

av marknaden för hund- och kattfoder ligger generellt på ca 90-95% av den totala marknaden 

för sällskapsdjursfoder (Packaged Facts 2009:1). Antalet foderproducenter uppgår till 650 i 

Europa samt 2000 i USA varav de flesta producerar hund och kattfoder. Antalet direkt 

anställda inom foderindustrin sällskapsdjur är 50 000 i Europa exklusive leverantörer och 

motsvarande siffror i USA är svåridentifierbara (FEDIAF 2012:1; Agriculture and Agri-Food 

Canada 2010b:9 ). 

Det finns flera branschorganisationer inom foderindustrin för hund och katt på nationell 

nivå vilka exempelvis i Europa är sammanslutna i metaorganisationen The European pet food 

industry (FEDIAF). FEDIAF har en specifik sektion för miljö på sin medlemssida där 

djurfoderindustrin framställs som den äldsta i återvinningsbranschen, med unik relation till 

hållbarhet med referens till användning av biprodukter ifrån livsmedelsindustrin. Vidare 

uttrycks att foderindustrin för hund och katt ligger i framkant när det gäller teknologi som 

minimerar resursanvändning. Foderindustrin har också åtagit sig en mängd frivilliga policyer 

vad gäller förpackningar, tillverkning, energianvändning samt transporter (FEDIAF 2013). 

Motsvarande branschorganisation i USA är Pet Food Institute (PFI). På PFI:s medlemssida 

finns en sektion benämnd ”miljövänliga biprodukter”. Även här lyfts hållbarhetsaspekten 

fram med hänvisning till att foder tillverkas av biprodukter ifrån livsmedelsindustrin. Ännu 

bättre ur miljösynpunkt framställs den smältningsprocess (rendering) där animaliskt protein 

kokas vid höga temperaturer för att återvinna fetter, proteiner, fosfor m.m. Detta minskar 

också utsläpp av växthusgaser i relation till om avfallet skulle läggas i deponi (PFI 2013). 

 Japan Pet Food Manufacturers Association (JPFMA 2013), The Pet Food Industry 

Association of Australia (PFIAA 2013), Pet Food Association of Canada (PFAC 2013), New 

Zeeland Pet Food Manufacturers Association (NZPFMA 2013) nämner överhuvudtaget inte 

CSR, hållbar utveckling eller miljöfrågor på respektive medlemssidor. Pet Food Industry 

Association of Southern Africa (PFIASA 2013) har publicerat några artiklar om 

hållbarhetsinitiativ av foderproducenter.  

Ett organiserat initiativ för ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet och CSR inom 

foderindustrin för sällskapsdjur har nyligen introducerats via Pet Industry Sustainability 
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Coalition. Organisationen skapades 2013 och eftersträvar affärsdrivna samarbeten för 

hållbarhet samt erbjuder olika verktyg för att accelerera hållbar utveckling inom 

foderindustrin för sällskapsdjur. Verktygen är främst inriktade på kommunikation, 

leverantörskedjan avseende miljöpåverkan och energianvändning i byggnader. Inget av de 

fem multinationella företagen i studien är dock medlemmar i denna (Sustainable pet 2013a, 

b).  

Andra initiativ för hållbarhet inom foderindustrin för hund och katt är valet av hållbart 

fiskeprotein, certifierat av Marine Stewardship Council (MSC) där varumärken som Deck, 

Yarrah, Cadet, Smølke, Sheba, Loblaws, Organix Söll, Gourmet Fisherman’s Delight, 

Whiskas och Ceasar utmärker sig med flera MSC-märkta produkter (MSC 2013). På 

marknaden finns även varumärken med ekologiska ingredienser exempelvis Yarrah (2013), 

Natural Planet Organics (2013) samt Sveriges enda kravcertifierade foder Magnusson Petfood 

(2013). 

Avseende användning av animaliska biprodukter samt livsmedelskonkurrerande resurser, 

visar en sökning på internet att flera varumärken marknadsförs som foder baserat på ”riktigt 

kött, fisk, fågel” utan biprodukter eller delvis utan. Exempel på dessa är: Diamond Naturals 

Grain-Free, Black Hawk, Blue Buffalo, Special Kitty, Fancy Feast Classic Whitefish, Feline, 

The Real Meat Company, Daily Menu, Sergeants Fresh Catch, Whiskas Purrfectly fish, Evo, 

Innova, Canidae, Newman’s Own Organic, Kibble’n Bits, Hill’s Science diet, Wellness Core 

dog food, Nutro, Naturo Pet Foods, Nature Diet Fish Dog Food AvoDerm, Applaws, Acana, 

Meow Mix, Iams sensitive naturals, Iams prime naturals, Eldorado kattmat tonfisk, Kattuna 

Ren Tonfisk, Miamor, CatNatura,  Lily´s Kitchen, Power of Nature, Eukanuba naturally wild 

m.fl.  

 

4.2  CSR- och Hållbarhetsarbete hos 5 Multinationella företag 

Foderindustrin för hund och katt domineras av 5 multinationella företag: Mars Inc., Nestlé 

SA, Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble Co. samt Del Monte Foods Co vilka stod för ca 

54 % av den totala marknaden på 72 Miljarder US$ år 2012 (Global Industry Analysts Inc 

2012, Pet Food Industry 2013b).  

Dessa företag har ett stort antal dotterbolag samt verksamheter i flertalet länder globalt 

med diversifierad lagstiftning. Generellt bör multinationella företag förhålla sig till OECD:s 

riktlinjer samt FN:s Global Compact:s tio principer avseende företagens samhällsansvar samt 

hållbarhetsarbete (UN 2013:3, Miljöstyrningsrådet 2013a) För att skapa något slags kontext 

avseende riktlinjer och lagstiftning på nationell nivå används i denna studie EU:s samt 

Sveriges nationella lagstiftning avseende import av foder samt amerikansk lagstiftning och 

förordningar då alla fem företagens foderdivisioner är förlagda i USA. Det skall dock påpekas 

att företagen har foderfabriker i en mängd länder globalt vilka påverkas av varje lands 

nationella lagstiftning. 

 

Lagstiftning i amerikansk kontext 

Foderindustrin för sällskapsdjur (definieras som katt och hund av AAFCO) i USA regleras 

på lokal, federal nivå samt av de olika staterna. Regelverken upplevs som mycket 

komplicerade och svårtillgängliga. Association of American Feed Control Officials (AAFCO) 

är en organisation stiftad av de olika instanserna som reglerar djurfoder genom att sätta 

frivilliga standarder för bland annat nutrition, dock har organisationen ingen uppföljning eller 

kontroll av att reglerna följs (Nestle 2008:44). Definitionen eller reglering av exempelvis 

http://www.pg.com/
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animaliska biprodukter, ekologiska produkter samt GMO finns inte lättillgängligt utan kräver 

exempelvis tillgång till Official Publication of the Association of American Feed Control 

Officials 2014 (AAFCO) vilket är avgiftsbelagt. U: S Food and Drog Administration (FDA) är 

en annan organisation som reglerar foder för sällskapsdjur som specificerar märkning, 

hälsopåståenden samt fodersäkerhet. U.S. Department of Agriculture (USDA) reglerar några 

ingredienser i foder för sällskapsdjur samt inspekterar djurförsökskliniker (Zicker 2008:122). 

Foderproduktion kräver inget tillstånd från FDA men regleringar i Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act, Code of Federal Regulations, Title 21, Food and Drugs, Part 500 (2013) kräver 

att foder skall vara säkert att förtära, producerat under hygieniska förhållanden, inte innehålla 

skadliga substanser samt vara korrekt märkta. 

 

Lagstiftning vid import av foder till Sverige 

Vid import av foder till Sverige skall detta anmälas till Jordbruksverket med 

framförhållning. Vid import av animaliskt foder inom EU skall ett standardiserat dokument 

följa leveransen oavsett privat eller kommersiellt bruk. Regelverken specificerar inte alltid 

provtagning för alla varor som importeras inom EU. Importören ansvarar själv för att göra en 

bedömning av vilka tester som bör utföras på fodret. Vid import av animaliskt foder från 

länder utanför EU:s gränser måste land samt anläggning vara godkänt och hälsointyg medfölja 

leveransen. Dessutom krävs att fodret skall vara producerat enligt EU:s säkerhetsföreskrifter i 

relation till smittoämnen, GMO samt toxiska ämnen. Registrering av foderimporten utförs av 

Jordbruksverket, dock utan kvalitetskontroll av fodret då det är upp till importören att uppsatta 

regler efterföljs. För vegetabiliska foder och andra typer som foderblandningar samt 

fodertillsatser finns i dagsläget inga krav på att exportland eller anläggning utom EU skall 

vara registrerat. Bearbetade animaliska biprodukter som sällskapsdjursfoder, fiskolja, tuggben 

etc. är inte inkluderade i regelverken avseende animaliska biprodukter och handelsdokument 

behöver inte medfölja leveransen (EG 669/2009; EG 767/2009; EG 1069/2009; EU 

142/2011). 

 

Mars Inc (Mars Petcare Inc.)  

Mars Inc. är ett världsledande multinationellt företag inom choklad, djurfoder samt 

livsmedel. Mars Inc. Petcare har sitt huvudkontor beläget i USA och verkar på en global 

marknad Nord- och Latinamerika, Väst- och Östeuropa, Asien, Australien, Mellanöstern samt 

Afrika. Mars Petcare har 34 000 anställda på 63 fabriker och nyckelprodukterna är torrfoder, 

våtfoder, diet foder samt snacks för hund och katt med varumärken som: Pedigree, Whiskas, 

Royal Canin, Kitekat, Banfield, Cesar, Nutro, Sheba, Chappi, Catsan, Frolic, Perfect Fit, 

Greenies. Mars Petcares årliga intäkt år 2012 var 16.65 Miljarder USD (Pet Food Industry 

2013b).  
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Tabell 1 - Sammanställning av CSR-/Hållbarhetsarbete Mars Inc. Mars Petcare 

I tabellen har en notering gjorts om företaget ”nämner kategorin” i sin kommunikation. Hur väl företaget kommunicerar sitt 

CSR/ Hållbarhetsarbete är tydligare beskrivet i den löpande texten.  

Mars Inc. har utformat sin CSR-/Hållbarhetsrapportering efter standarden AA1000AS 

(2008)  och har en jämförelsevis tydlig avgränsning vad gäller rapportering av strategier och 

utsläpp inom djurfoderproduktionen. Företaget säger sig dock inte följa de mest respekterade 

koderna inom CSR, OECD:s eller Global Compact:s riktlinjer för multinationella företag 

(Miljöstyrningsrådet 2013a).  

Mars Petcare har tagit ett ställningstagande för fiskinnehåll från enbart vilda bestånd som 

inte är hotade, alternativt härstamma ifrån hållbar fiskodling. I dagsläget erbjuds MSC-märkt 

fisk i viss utsträckning inom varumärket Sheba. Varumärket Royal Canin har ersatt 

fiskinnehåll med en kombination av biprodukter från fjäderfä, biprodukter från sill-, lax- och 

havskattproduktion samt från certifierade hållbara källor. Mars arbetar också med att ersätta 

all hel fisk samt filéer i djurfoder med biprodukter från hållbart fiske. Senast 2020 skall hela 

djurfodersortimentet globalt, bestå endast av hållbart fångad fisk med Marine Stewardship 

Council (MSC) märkning i Europa samt Monterey Bay Aquarium Seafood Watch certifiering 

i USA (Mars 2012:12). Mars Petcare i Australien är också involverade i ett pilotprojekt för att 

använda avloppsdammar för hållbar fiskodling, vilket tyder på att det finns intresse att själva 

producera innovativa och hållbarare proteinkällor åtminstone lokalt (Mars 2012:13; Swanson 

et. al 2013:146). Mars hållbarhetsprogram “Mars Sustainable Solutions Mariculture Program” 

utvecklar teknologi samt system för att återställa marina ekosystem som korallrev, skapa 

samförvaltning inom fiske, samarbeta med lokala universitet samt NGO:s (Mars Sustainable 

Solutions 2013).  

Användning av animaliska biprodukter i djurfodret är tydligt definierad och följer EC 

1774/2002. Biprodukterna är enligt Mars Inc. av livsmedelskvalitet och de delar från slaktdjur 

som inte kulturellt används som människoföda (Mars 2013a). Mars Petcare marknadsför dock 

varumärket Nutro samt en variant av Whiskas som inte innehåller biprodukter (Nutro 2013; 

Whiskas Purrfectly fish 2013). 

 I övrigt miljöarbete kommuniceras ingen tydlig koppling till animalieproduktion eller 

resursanvändning av animaliska proteiner i övrigt. Det förekommer dock hållbarhetsarbete 

Typ av resurser, biprodukter eller ej både och, biprodukter enligt EC  

Regulation 1774/2002 

Vatten ja 

Policy i relation till kött, kyckling etc. nej Land nej 

Ekologiskt nej Luft nej 

Fisk hållbara bestånd delvis, totalt innan 2020 Klimat, Växthusgaser ja 

Djuretik ja, djurförsök och nutrition Fossila bränslen ja 

Miljöledningssystem AA1000AS (2008)  Förnyelsebar energi ja 

Code of Conduct (miljö) Mars Supplier Code of Conduct Biologisk mångfald nej 

Kontroll ja Förpackningar ja 

Internationella riktlinjer för CSR nej Avfall ja 

Hållbarhetsredovisning (GRI) nej Palmolja ja 

Miljöansvariga i styrelse nej GMO ja 

LCA- Livscykelanalys nej Soja nej 
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inom flera av de områden som generellt påverkas av animalieproduktion som vatten, utsläpp 

av växthusgaser, landanvändning etc. men detta sätts alltså inte i relation till kött utan endast 

produktionsförfarandet och trots att Mars Inc. säljer livsmedel med kött samt foder finns ingen 

explicit Code of Conduct (uppförandekod i leverantörsledet) avseende animaliskt protein. 

Företaget arbetar dock internt på området (Mars 2013b; Pullman 2009:40). Djuretik omnämns 

framförallt i relation till djurförsök och nutrition vid tillverkning av djurfoder (Mars 2013c). 

 Prestation samt tydliga målsättningar redovisas inom energiområdet (Fossila bränslen, 

växthusgaser) där målsättningarna är en reduktion på 25 % vardera innan 2015 samt 100 % 

innan 2040 (Mars 2012:14–15). Minskning av CO2 utsläpp inom Mars Petcare är dock 

relaterat till energiförbrukning och bränsle vid tranport samt fabriker och inte i råvaruledet 

(ibid. 2012:17).  Företaget kommunicerar inte någon användning av LCA (livscykelanalys) 

från råvaruutvinning till avfallshantering eller exempelvis köttinnehåll i foder i relation till 

växthusgaser, landanvändning, vattenförbrukning etc. Vattenförbrukningen för Mars Petcare 

har reducerats med 25 % 2007-2012 och målsättningen är att ytterligare 25 % reduktion skall 

ske innan år 2015. Landanvändning samt vattenförbrukning är uträknat i relation till åtgång 

för att odla resurser till Mars Inc:s livsmedelsproduktion och ingen tydlig koppling ges till 

kött, fisk och fågel i djurfoder- eller livsmedelsproduktion (ibid. 2012-6). Vegetabiliska 

proteinkällor som soja har företaget ingen policy för alls. Palmolja skall dock enbart komma 

från 100 % certifierade källor, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) år 2015 varav 

dagskvoten är 50 % palmolja ifrån certifierade källor (ibid. 2012:12). 

Mars Inc. producerar inga genetiskt modifierade produkter eller tillsatser men använder 

GMO ingredienser på accepterade och legala områden samt följer regleringar som EU 

förordningar (EC) 1829/2003 and 1830/2003 (Mars 2013d). Vad gäller förpackningsmaterial 

är Mars Inc. generella mål att reducera förpackningsvikt med 10 %, öka andelen återvunnet 

material i förpackningar med 10 % samt att 100 % av förpackningar skall vara 

återvinningsbara innan år 2015 (Mars 2012:13). Inom avfallshantering är målet att 0 % skall gå 

till deponi år 2015. Mellan 2007-2012 reducerades avfall till deponi inom Mars Petcare med 41 

% (ibid. 16,18).  

CSR och Hållbarhet kommuniceras främst på Mars Inc. medan ämnet är frånvarande på de 

flesta hemsidor för varumärken inom djurfoder där Royal Canin (www.royalcanin.com) är ett 

undantag med viss kommunikation. CSR av det mer filantropiska slaget är det som 

kommuniceras tydligast framförallt via varumärket Pedigree som sponsrar olika 

hjälporganisationer för hemlösa hundar (Mars 2011). 

 

Nestlé (Nestlé Purina Pet Care) 

Nestlé är ett multinationellt, livsmedelsföretag där barnmat, kaffe, frukostlivsmedel samt 

djurfoder är bland de främsta artiklarna i sortimentet. Nestlé Purina Petcare är Nestlés 

djurfoderdivision med huvudkontor i St Louis, USA med 17,500 anställa på 26 fabriker och 

en årsinkomst på 16. 218 US$ miljarder Purina Pet Care verkar på globala marknader som 

Nord- och Latinamerika, Väst- och Östeuropa, Asien, Australien, Mellanöstern samt Afrika 

och nyckelprodukterna är torrfoder, våtfoder, diet foder samt snacks för hund och katt med 

varumärken som Kit & Kaboodle, Cat Chow, Kitten Chow, Dog Chow, Puppy Chow, Deli-

Cat, Frosty Paws, Purina One, Purina Veterinary Diets, Pro Plan, Chef Michael's, Fancy Feast, 

Whisker Lickin's, TBonz, Busy Bones, Beggin' Strips, Mighty Dog, Alpo, Moist & Meaty, Fit 

& Trim, Beneful, Friskies, Be Happy (Pet Food Industry 2013b).  

http://www.rspo.org/
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Tabell 2 - Sammanställning av CSR-/Hållbarhetsarbete Mars Inc. Mars Petcare 

I tabellen har en notering gjorts om företaget ”nämner kategorin” i sin kommunikation. Hur väl företaget kommunicerar 

sitt CSR/ Hållbarhetsarbete är tydligare beskrivet i den löpande texten.  

Nestlé följer de mest legitima koderna i relation till företagsansvar, FN:s Global Compact 

samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag i sitt hållbarhets- och CSR-arbete och 

företagets miljöledningssystem följer standarden ISO 14001. Arbetet redovisas i en 

hållbarhetsrapport ”Nestlé in society Creating Shared Value and meeting our commitments 

2012” enligt Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer (Nestlé 2013f:4; Nestlé 2010:1).  

Nestlé redovisar specifika åtgärder, siffror och mål för Purina Pet Care och säger sig arbeta 

i nära samarbete med externa experter samt leverantörer för att tillgodose sitt behov av 

fiskprotein från ”ansvarsfullt” fiske och har upprättat riktlinjer för leverantörer för att 

säkerställa detta.  Fisket sker i Alaska med små fiskebåtar och råvaran (lax) tas om hand lokalt 

där filéerna blir till livsmedel och biprodukterna går till hund- och kattfoder. 

Uppförandekoden gällande leverantörer är också aktuellt för boskap men i riktlinjerna framgår 

att detta är relaterat till djuretik och välmående och inte direkt till hållbarhetsaspekter ur ett 

ekologiskt perspektiv (Nestlé 2009). Uppförandekoden för leverantörer, Nestlé Supplier Code 

innehåller ett mer generellt budskap kring miljön där leverantörskravet är att dessa skall 

handla med omtanke för miljön och enligt nationell lagstiftning utan specifika riktlinjer för 

foder eller animalieproduktion (Nestlé 2010:3).  

Nestlé Purina PetCare har dock under varumärket Pet Promise ett pågående projekt i USA 

avseende hållbar produktion av kött och fjäderfä där småskaliga, traditionella 

produktionsmetoder stöds som kräver mindre energi, vatten, steroider samt antibiotika än 

högintensiv köttproduktion i s.k. djurfabriker. Från dessa småskaliga gårdar köper Purina 

PetCare biprodukter som lever, hjärta och andra slaktrester som inte säljs till 

livsmedelskonsumtion (Nestlé 2006:1). 

Nestlé har generellt en policy avseende LCA (Livscykelanalys) från råvara genom alla 

leden produktion, förpackning, transport, lagring, konsumtion samt avfallshantering (Nestlé 

2010:12). Purina PetCare har genom livscykelanalyser identifierat var exempelvis 

vattenförbrukningen är högst, i våtfoderfabriker och åtgärder har lett till en minskning på 23 

% mellan 2004 och 2012 . Till år 2015 skall vattenförbrukning per ton minskas med 40 % i 

jämförelse med nivån år 2005 (Purina 2013a).  

Åtgärder och mål i relation till transport, avfall samt förpackningar är otydliga hos Purina 

Petcare och moderföretaget Nestlé men transporter på väg planeras exempelvis att läggas om 

till tåg samt båt. Avfall har reducerats med en tredjedel per ton färdig produkt och 39 fabriker 

Typ av resurser, biprodukter eller ej Både och, biprodukter enligt EC  
Regulation 1774/2002 

Vatten ja 

Policy i relation till kött, kyckling etc. nej Land nej 

Ekologiskt nej Luft nej 

Fisk hållbara bestånd delvis, totalt innan 2020 Klimat, Växthusgaser ja 

Djuretik ja, djurförsök och nutrition Fossila bränslen ja 

Miljöledningssystem AA1000AS (2008)  Förnyelsebar energi ja 

Code of Conduct (miljö) Mars Supplier Code of Conduct Biologisk mångfald nej 

Kontroll ja Förpackningar ja 

Internationella riktlinjer för CSR nej Avfall ja 

Hållbarhetsredovisning (GRI) nej Palmolja ja 

Miljöansvariga i styrelse nej GMO ja 

LCA- Livscykelanalys nej Soja nej 
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uppvisade noll avfall till deponi år 2012 och till 2015 skall 10 % av Nestlés fabriker uppvisa 

samma resultat (Nestlé 2013a). Energiförbrukningen har minskat med 7.2% under samma tid 

och Purina Pet Care arbetar med att expandera användningen av förnyelsebar energi främst i 

form av solenergi men också vattenkraft (Purina 2013a).  

Generella siffror för Nestlés totala utsläpp av växthusgaser är en minskning av direkta 

utsläpp per ton produkt med 50 % . Målsättningen är att eliminera utsläpp totalt med en första 

målnivå på reduktion med 35 % i förhållande till 2005 års nivå år 2015 (2013b). 

 I relation till biologisk mångfald är avskogningen det som lyfts fram som främsta 

åtagandet där soja och palmolja är resurser som Nestlé prioriterat. Företaget har tydliga 

riktlinjer kring Palmoljan och 100 % är RSPO-certifierad år 2013 (Nestlé 2013e). Vad gäller 

soja är riktlinjerna svävande med målet att alla större leverantörer i Brasilien och Argentina på 

sikt skall certifieras via Round Table for Responsible Soy (RTRS) (Nestlé 2013c).  

Avseende GMO tar Nestlé hänsyn till lokala preferenser och konsumentattityder och beslut 

tas lokalt i relation till dessa samt nationell lagstiftningen om huruvida genmodifierade 

organismer skall användas eller ej (Nestlé 2013d:2). Nestlé kommunicerar ekologisk 

hållbarhet till konsumenter i liten utsträckning via förpackningar och varumärkens hemsidor, 

detta görs framförallt på Purinas hemsida (Purina 2013ab). 

 

Del Monte Foods Co 

Del Monte Foods Co är ett av USA:s marknadsledande företag för djurfoder på 

hemmamarknaden och den Nordamerikanska marknaden är också den enda för Del Montes 

djurfoder. Övriga produkter är livsmedel med grönsaker och fruktinnehåll vilka säljs på den 

globala marknaden. Företagets huvudkontor är lokaliserat i Kalifornien, USA och antalet 

anställda är 2600 på 15 produktionsanläggningar. Den årliga inkomsten 2012 var 2,45 

miljarder US$ och nyckelprodukterna är torrfoder, våtfoder, diet foder samt snacks för hund 

och katt med varumärken som Meow Mix, Kibbles 'n Bits, Milk-Bone, 9Lives, Natural 

Balance, Pup-Peroni, Gravy Train, Nature’s Recipe, Canine Carry Outs, Milo’s Kitchen. (Pet 

Food Industry 2013b) 

Tabell 3 - CSR-/Hållbarhetsarbete Del Monte Foods 

 

Typ av resurser, 
biprodukter eller ej 

Ja båda alternativ Vatten  ja 

Policy i relation till kött, 
kyckling etc. 

nej Land ja 

Ekologiskt nej Luft nej 

Fisk hållbara bestånd nej Klimat, Växthusgaser ja 

Djuretik Ja nutrition Fossila bränslen nej 

Miljöledningssystem Ja, ej angiven Förnyelsebar energi ja 

Code of Conduct (miljö) Ja, ej angiven Biologisk mångfald nej 

Kontroll nej Förpackningar  ja 

Internationella riktlinjer 
för CSR 

nej Avfall ja 

Hållbarhetsredovisning 
(GRI) 

nej Palmolja nej 

Miljöansvariga i styrelse nej GMO nej 

LCA- Livscykelanalys nej Soja nej 

Redovisar värden för 
foderdivision 

nej   
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Del Monte har ingen tillgänglig hållbarhetsrapport på webben, dock redovisar företaget sitt 

hållbarhetsarbete i viss mån på hemsidan. Företaget framställer sig dock som ett föredöme och 

ledare inom hållbarhetsinitiativ i jordbruket där bland annat bekämpningsmedel, 

gödningsmedel samt vatten minimerats. Företagets fodermärken innehåller till synes i 

majoritet biprodukter men Nature’s recipe innehåller inte detta (Pet Smart 2013). Kibble’n 

Bits och 9 Lives innehåller ”riktigt kött” men innehållsdeklarerar också biprodukter (Kibble´ 

n Bits 2013a, 9 Lives 2013). Meow Mix foder är fiskbaserat och marknadsför sig också som 

ett foder med ”riktig fisk” och innehållsdeklarerar inte biprodukter (Meow mix 2013a). 

Del Monte redovisar inte specifika uppgifter för djurfoderproduktion avseende utsläpp av 

växthusgaser, vatten- och energiförbrukning eller nämner animaliskt protein, kött eller 

jordbruk i relation till köttproduktion. Inte heller nämns fisk i relation till hållbara 

fiskemetoder etc. Del Monte har dock en policy avseende djuretik där det är framförallt 

nutrionskrav för hund och katt som skall uppfyllas i fodret (Del Monte 2013a)  

Företaget påstår sig ha en miljöpolicy men riktlinjer för denna finns inte återgivna (Del 

Monte 2013b). Företagets uppförandekod för leverantörer har inga tydliga riktlinjer för miljö, 

dock anges att leverantörer är skyldiga att följa lagar och regler för miljö nationellt samt 

internationellt (Del Monte 2013c). Totalt har Del Monte som mål att reducera 

vattenförbrukning i produktion med 20 % mellan år 2007 och 2016, fram till och med 2012 

har reducering skett med 13 % (Del Monte Foods 2012:3). Utsläpp av växthusgaser från 

produktionsanläggningar skall reduceras med 10 % per ton färdig produkt mellan år 2007-

2015 (Del Monte Foods 2012:5). Del Monte har inga tydliga mål eller uppnådda resultat 

avseende energi men olika initiativ som exempelvis solenergi har reducerat 

energiförbrukningen med 12 % (Del Monte 2013d).  Målsättningar inom avfallshantering är 

en reduktion på 75 % av avfall från produktionsanläggningar till landfyllning per ton färdig 

produkt mellan år 2007 till 2016 (Del Monte Foods 2012:5). Som specifikt initiativ inom 

djurfoderproduktion nämns Milk-Bones produktionsanläggning i New York som har 

reducerat 100 % av avfall till landfyllning med hjälp av ett återvinningsprogram där avfall 

omvandlas till energi (Del Monte 2013d). Förpackningar har reducerats med 11 % mellan år 

2007 och 2012 och det uppsatts målet till och med 2016 är 15 % reduktion (Del Monte Foods 

2012:5). 

Del Monte är det enda av företagen i analysen som nämner lokalisering av 

produktionsanläggningar i närheten av jordbruk och plantager vilket minskar transportsträcka 

samt säkerställer kvaliteten på produkt och avfall (Del Monte 2013d). Någon policy i relation 

till GMO, soja samt palmolja nämns över huvudtaget inte. Soja är till skillnad mot de andra 

företagens varumärken en huvudingrediens, 2-4 plats i innehållsdeklarationen i exempelvis 

Kibble’n Bits samt Meow Mix torrfoder (Kibble’n Bits 2013b, Meow Mix 2013b).  

Del Monte Foods kommunicerar inte särskilt tydliga riktlinjer eller målsättningar för sitt 

CSR- och hållbarhetsarbete ur ett ekologiskt perspektiv eller i relation till fodertillverkning. 

På hemsidorna för katt och hundfoder varumärken kommuniceras inte heller något 

hållbarhetsarbete.  
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Colgate-Palmolive Co (Hill´s Pet Nutrition) 

Colgate-Palmolive Co är ett multinationellt företag inom munvård, kroppsvård, 

rengöringsmedel samt foder för hund och katt.  Hill’s Pet Nutrition är djurfoderdivisionen 

med huvudkontor i Kansas, USA med 2600 anställda på 6 fabriker med en årsinkomst på 2.16 

miljarder USD år 2012 . Företaget verkar på globala marknader som Nord- och Latinamerika, 

Väst- och Östeuropa, Asien, Australien, Mellanöstern samt Afrika och nyckelprodukterna är 

torrfoder, våtfoder, diet foder samt snacks för hund och katt med varumärken som Science 

Diet, Prescription Diet, Ideal Balance, Hill's (Pet Food Industry 2013b). 

Tabell 4 - CSR-/Hållbarhetsarbete Colgate-Palmolive Co (Hill´s Pet Nutrition) 

I tabellen har en notering gjorts om företaget nämner kategorin, hur väl företaget kommunicerar sitt CSR/ 

Hållbarhetsarbetet är tydligare beskrivet i den löpande texten.  

Colgate-Palmolive redovisar sitt hållbarhets-/CSR-arbete i en hållbarhetsrapport enligt 

Global Reporting Initiative (GRI). Hill’s Pet Nutrition redovisar inte något hållbarhetsarbete 

ur miljösynpunkt på hemsidan: Hillspet.com. Det tas inte heller upp några specifika världen 

avseende CO2, energi, vatten etc. i förhållande till djurfoderproduktion i Colgate-Palmolives 

hållbarhetsrapport. Vad gäller animaliska proteinkällor nämns inte detta heller i 

hållbarhetsrapporten utöver att en av företagets huvudingredienser i sin tvåltillverkning, talg 

som erhålls från boskap i Nord Amerika, Latin Amerika samt Europa. I Brasilien har ett ökat 

behov av boskapsuppfödning påverkat avskogningen av Amazonas vilket Colgate-Palmolive 

vill motverka genom att välja leverantörer av talg som producerats i enlighet med riktlinjer 

från Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) 

(Colgate-Palmolive 2012:46).  

Vad gäller animaliska biprodukter i hund och kattfoder marknadsförs exempelvis Hill’s 

Science diet som ett hundfoder med ”riktig” kyckling utan biprodukter. Hill’s Ideal Balance 

marknadsförs inte på samma sätt men redovisar inte biprodukter i innehåll på förpackningarna 

för våtfoder. Flera andra våtfoder redovisar dock animaliska biprodukter i innehållet 

exempelvis Hill’s Prescription diet. (Hills Pet 2013a, b, c, d)   

 Colgate-Palmolive har generellt minskat vattenförbrukning inom produktion per ton med 

30 % 2005 till 2012 och målet är att uppnå 40 % reduktion år 2015 (Colgate-Palmolive 

2012:35). Utsläpp av växthusgaser har minskat med 14 % samma tidsperiod samt 

energiförbrukning med 15 % per ton producerade enheter (ibid.2012:30). Målet för reduktion 

Typ av resurser, 
biprodukter eller ej 

båda alternativ Vatten   ja 

Policy i relation till kött, 
kyckling etc. 

ja, talg Land ja 

Ekologiskt nej Luft nej 
Fisk hållbara bestånd  nej Klimat, Växthusgaser ja 
Djuretik nej Fossila bränslen ja 
Miljöledningssystem nej Förnyelsebar energi ja 
Code of Conduct (miljö) ja, växthusgaser Biologisk mångfald ja 
Kontroll  Förpackningar  ja 
Internationella riktlinjer 
för CSR 

nej Avfall ja 

Hållbarhetsredovisning 
(GRI) 

ja Palmolja ja 

Miljöansvariga i styrelse nej GMO nej 
LCA- Livscykelanalys nej Soja nej 
Redovisar värden för 
foderdivision 

nej   
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av avfall till deponi är 15 % minskning mellan år 2011 och 2015 (ibid. 2012:39). Förnyelsebar 

energi är under utveckling i företagets produktionsanläggningar bland annat en 

foderanläggning i Mexico och framförallt solenergi har reducerat utsläpp av 118 ton CO2 per 

år (ibid. 2012:33). Colgate-Palmolive har en uppförandekod avseende leverantörer vilken 

också inkluderar miljöhänsyn främst i relation till utsläpp av växthusgaser (ibid. 2012:45). 

Colgate-Palmolive nämner biologisk mångfald och landanvändning i relation till avskogning i 

sin hållbarhetsrapport. Företagets nämner orsaker som pappers- samt förpackningsanvändning 

och jordbruk som orsaker till avskogning samt förlust av biologisk mångfald. Företaget 

nämner dock inte specifikt sin egen påverkan. Inte heller ges konkreta åtgärder eller mål 

utöver att företaget rapporterade enligt Forest Footprint Disclosure år 2012 (ibid. 2012:46). 

Företaget kommer från och med år 2013 endast att använda palmolja från certifierade källor. 

Någon policy avseende soja eller GMO omnämns inte. ibid. 2012:47) Colgate-Palmolive är 

inte särskilt tydliga med kommunikation avseende sitt hållbarhetsarbete inom foderproduktion 

och anger inte heller specifika siffror, mål samt åtgärder inom området. Inte heller 

kommuniceras ekologisk hållbarhet till konsumenter på varumärkeshemsidor. Befintlig 

kommunikation på Hills Pet behandlar främst näringsmässig kvalitet samt djuretiska aspekter, 

exempelvis djurförsök undviks i möjligaste mån (Hills Pet 2013d; Hills Pet 2013e). 

 

Procter & Gamble (P & G Pet Care) 

Procter & Gamble är ett multinationellt företag med ett produktsortiment inom hushåll, 

skönhet och kroppsvård samt djurfoder. 

Djurfoderdivisionen, P & G Pet Care med huvudkontor i Ohio, USA har 4 fabriker med ej 

angivet, antal anställda. Den årliga inkomsten var 1,656 miljarder US$ år 2012. Företaget 

verkar på globala marknader som Nord- och Latinamerika, Väst- och Östeuropa, Asien, 

Australien, Mellanöstern samt Afrika och nyckelprodukterna är torrfoder, våtfoder, diet foder 

samt snacks för hund och katt med två varumärken: Iam’s samt Eukanuba. (Pet Food Industry 

2013b)  
Tabell 5 - CSR-/Hållbarhetsarbete Procter & Gamble (P & G Pet Care) 
 

I tabellen har en notering gjorts om företaget nämner kategorin, hur väl företaget kommunicerar sitt CSR/ 

Hållbarhetsarbetet är tydligare beskrivet i den löpande texten.  

 

Typ av resurser, biprodukter eller 
ej 

Båda alternativ Vatten  ja 

Policy i relation till kött, kyckling 
etc. 

nej Land nej 

Ekologiskt nej Luft nej 

Fisk hållbara bestånd nej Klimat, Växthusgaser Ja 

Djuretik ja Fossila bränslen ja 

Miljöledningssystem nej Förnyelsebar energi ja 

Code of Conduct (miljö) ja Biologisk mångfald nej 

Kontroll nej Förpackningar  ja 

Internationella riktlinjer för CSR nej Avfall ja 

Hållbarhetsredovisning (GRI) ja Palmolja ja 

Miljöansvariga i styrelse nej GMO nej 

LCA- Livscykelanalys  Soja nej 

Redovisar värden för foderdivision nej   
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Procter & Gamble redovisar hållbarhets- och CSR-arbete i en hållbarhetsrapport enligt 

Global Reporting Initiative (GRI) och företaget profilerar sig som en global ledare inom 

hållbarhet (Procter & Gamble 2012:34)  

I hållbarhetsrapport nämns inte animaliskt protein, kött, fisk, fågel eller biprodukter, dock 

diskuteras djuretik i relation till att eliminera djurförsök (Procter& Gamble 2013:52). Det står 

ingenting om CSR, hållbarhet avseende miljö på de två varumärken som förs inom djurfoder, 

IAMS/Eukanubas webbsidor. (www.eukanuba.com, www.iams.com). Avseende animaliskt 

protein innehåller Eukanuba naturally wild inte biprodukter (Eukanuba 2013a). Flertalet av 

IAMS torr och blötfoder innehåller inte biprodukter utan ”riktigt kött”, exempelvis Iams 

sensitive naturals och Iams prime naturals (Iams 2013a, b) Procter & Gamble redovisar inte 

specifika siffror i relation till djurfodertillverkning avseende exempelvis växthusgaser, 

vattenförbrukning etc. Eukanubas kvalitetspolicy uttrycker att endast animaliskt protein 

används i foder med hänvisning till att hund och katt är carnivorer (köttätare). Växtprotein 

finns alltså inte uttryckligen i fodret (Eukanuba 2013b). 

Vattenförbrukningen totalt i företaget uppges ha minskat med 7 % år 2010-2012 och målet 

är att reduktion med 14 % skall uppnås år 2015 (Procter & Gamble 2013:29). Procter & 

Gamble har som mål att minska energianvändning samt utsläpp av växthusgaser med 20 % 

vardera till år 2020. Hittills har energikonsumtionen totalt hos företaget minskat 74,385 år 

2011 till 72,307  år 2013, växthusgaser har minskat från 6,188 till 5,738 under samma 

tidsperiod (ibid. 2012:35). Procter & Gamble arbetar för att öka förnyelsebara energikällor 

med 30 % till år 2020 (ibid. 2012:30) Vad gäller tranporter har en minskning av antalet 

kilometer med lastbilstransporter minskat med 12 % sedan år 2010 och målet är en total 

minskning på 20 % till år 2020 (ibid. 2012:28). Förpackningsvolym skall också minskas med 

20 % till år 2020 (ibid. 2012:27). 

Procter & Gamble har som mål att inget avfall skall gå till deponi med delmålet att högst 

0.5% av insatta resurser skall bli produktionsavfall till deponi (ibid. 2012:34). Avseende 

förpackningar är målet att minska förpackningsvolym med 20 % till och med 2020 och hittills 

har företaget sparat en miljard på förpackningsåtgärder (ibid. 2012:27). Företaget har en 

uppförandekod för leverantörer som också innehåller miljömässiga krav där minimikravet är 

att leverantören skall följa nationella regler och lagar i förhållande till miljö (Procter & 

Gamble 2013a). Avseende resurser har företaget en målsättning att endast handla med 

palmolja bekräftat ansvarsfulla samt hållbara källor år 2015 (Procter & Gamble 2012:32). 

Procter & Gamble har obefintlig kommunikation avseende kött, fisk, animaliskt protein i 

djurfoder i relation till CSR- och hållbarhetsarbete på moderföretagets hemsida samt på IAMS 

och Eukanubas hemsidor. Det finns absolut inga siffror, åtgärder eller initiativ som berör 

foderproduktionen. Fodren innehåller enligt innehållsdeklarationer ”riktigt kött” och alltså 

inga biprodukter. Kommunikationen till konsumenter berör framförallt kvalitet och nutrition 

(Eukanuba 2013b). Varumärket IAMS arbetar också med CSR av det mer filantropiska slaget 

där konsumenter uppmuntras att arbeta som volontärer och donera till hemlösa hundar (IAMS 

2013c). 

 

4.3 Sammanfattning 

Den generella analysen av intresseorganisationer internationellt, visar att hållbarhet inte är 

något som kommuniceras i stor utsträckning. Den europeiska respektive amerikanska 

branschorganisationen har specifika sektioner avseende ekologisk hållbarhet på sina 

respektive hemsidor. Den hållbarhetsspecifika branschorganisationen Pet Industri 

http://www.eukanuba.com/
http://www.iams.com/
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Sustainability Coalition kommunicerar vissa delar av CSR/hållbarhet samt branschforumet 

Pet Food Industry har en del artiklar i ämnet.  Dessa nämner båda innehåll av biprodukter och 

förknippar det med hållbarhet avseende återvinningsaspekten. Undersökningen visar också att 

ett antal varumärken för katt- och hundfoder inte innehåller biprodukter.  

 

Alla multinationella företag utom Del Monte Foods redovisar sitt hållbarhetsarbete via 

hållbarhetsrapport enligt officiell standard (Global reporting Initiative samt AA1000AS). Alla 

företag har också någon form av CSR- och hållbarhetsarbete ur ett ekologiskt perspektiv. 

Detta gäller framförallt vattenförbrukning, energi, förnyelsebar energi, fossila bränslen, 

utsläpp av växthusgaser samt avfall. Mars Petcare samt Nestlé Purina Petcare har den 

tydligaste hållbarhetsrapporteringen avseende sin foderdivision. Båda företagen har tagit 

initiativ för hållbarare animaliska protein i form av biprodukter samt hållbara fiskeresurser. 

Företagen kommunicerar också hållbarhetsarbete på åtminstone något av sina 

fodervarumärkens webbsidor. Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble Co. samt Del Monte 

Foods har inga direkta siffror eller kommunicerar ekologisk hållbarhet i relation till foder eller 

animaliskt protein. Dessa kommunicerar inte heller hållbarhetsfrågor ur ett ekologiskt 

perspektiv på respektive varumärkens hemsidor. Alla företagen marknadsför för dock CSR av 

de mer filantropiska slaget i form av exempelvis stöd till hemlösa djur på vissa av respektive 

fodervarumärkens webbsidor. Alla företagen marknadsför foder med biprodukter men också 

foder utan biprodukter. Inget av företagen har någon miljöansvarig i styrelsen. 

 

5. Enkätundersökning – Nationell foderindustri 
 

5.1 Översikt svensk foderindustri 

Svenska foderproducenter samt leverantörer av foder till hund och katt kan bli medlemmar 

i branschorganisationen (NPFA) Nordic Pet Food Association. NPFA är i sin tur medlem i 

metaorganisationen (FEDIAF) The European Pet Food Industry. Det finns dock få svenska 

producenter som är medlemmar och endast Lantmännen Doggy är medlem i organisationen. 

Av de 13 kontaktade foderproducenterna för hund och katt är merparten tillverkare av 

hundfoder. 6 st. producenter har färre än 5 anställda, 4 producenter har mellan 5-10 anställda. 

Spannfood med 40 anställda och Hallafoder med 34 anställda. Lantmännen Doggy med 200 

anställda utmärker sig som den största producenten av de kontaktade företagen (Alla bolag 

2013, Jordbruksverket 2013f). 

I Sverige beräknades försäljningen för hundfoder att landa på 1.6 miljarder SEK för ca 39 

000 ton till 780 000 hundar (Euromonitor 2013a, SCB 2012:4). Motsvarande siffra för katter 

är 2.4 Miljarder SEK för ca 57 ton kattfoder (Euromonitor 2013b, SCB 2012:4).  

Intressant fakta i samband med foderproduktion i en svensk kontext är information ifrån ett 

miljömålsprojekt avseende hantering av organiskt avfall samt biprodukter i Västra Götaland. 

Projektet påvisade en trend där biprodukter hanterades som organiskt avfall av 

livsmedelstillverkare. Bland annat var orsaken ekonomisk då exempelvis transport till 

biogasrötning var avgiftsfri medan transport till foder fick bekostas av livsmedelstillverkaren, 

Biprodukter ifrån fiskeindustri var i flera fall för salt eller surt för att kunna användas som 

foder eller hade för låg efterfrågan (Länsstyrelsen Västra Götalands Län 2010:1,16) 
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Lagstiftning för foderproduktion, svensk kontext 

Sverige och EU har en stor mängd lagar och regler för sällskapsdjursfoderproduktion, dock 

är endast ett fåtal relaterade till miljö. Vissa lagar har förvisso indirekt påverkan på 

foderinnehållets miljöpåverkan samt företagens arbete med hållbar utveckling i den 

ekologiska dimensionen vilka presenteras vidare i texten. 

I Sverige måste foderföretagare registrera sin foderanläggning hos Jordbruksverket. Detta 

gäller både den som lagrar, producerar, processar, transporterar samt distribuerar foder.  Det 

är inte förutsägbart att allt som kommer ifrån livsmedelsproduktionen är lämpligt till 

foderproduktion. I Sverige har Jordbruksverket det övergripande ansvaret för foderkontrollen. 

Länsstyrelserna kontrollerar primärproduktionen i lantbruket, medan Jordbruksverket 

kontrollerar resten av foderkedjan exempelvis foderproducenter för hund och katt. Tillverkare 

av foder för sällskapsdjur omfattas av hårda regler. Dels på EU nivå med tillägg av svensk 

lagstiftning avseende hygien, kvalitet och fodersäkerhet, djurskyddslagen, 

djurskyddsförordningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, förordning om foder och 

animaliska biprodukter. Utöver detta finns Jordbruksverkets föreskrifter inom områden som 

berörs i detta arbete. Bland annat ”föreskriften om ekologisk produktion av foder för 

sällskapsdjur”, samt författningen gällande animaliska biprodukter och införsel av andra 

produkter (exklusive livsmedel) vilka kan sprida smittsamma sjukdomar till djur (SJVFS 

2011:21, Jordbruksverket 2013a )  

Sverige är föregångare med antibiotikaförbud i tillväxtstimulerande syfte sedan 1986 samt 

var pådrivande för ett gemensamt förbud inom EU vilket trädde i kraft 2006 (Jordbruksverket 

2013d)  

 

Animaliska och vegetabiliska biprodukter samt växtprotein  

I foder används ofta animaliska biprodukter ifrån livsmedelsindustrin. Dessa delas in i 

kategorierna Kategori 1, 2 samt 3 vilket avgör om råvaran klassas som hög- mellan- lågrisk 

där kategori 3 definierar lågriskmaterial och också är den resurs i form av animaliska 

biprodukter som används i foder för sällskapsdjur. Kategori 3 produkter är mycket förenklat 

livsmedelsgodkända, animaliska biprodukter som exempelvis inälvor och delar av slaktdjur 

som inte är avsedda som livsmedel av exempelvis kulturella skäl. Kategori 1 material är bland 

annat kadaver av sällskapsdjur, djur från cirkus eller djurpark, försöksdjur, vilda djur med 

misstänkt sjudom samt nötkreatur som misstänks bära på smitta från TSE (Transmissibel 

spongiform encefalopati) ”galna kosjukan” (Jordbruksverket 2011:1-2). Kategori 2 material är 

exempelvis mag- och tarminnehåll från slaktdjur samt gödsel (Ibid. 2011:4). Abp-

förordningarna, EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG) nr 1069/2009 samt EU:s 

förordning om animaliska biprodukter (EU) 142/2011 reglerar hantering, lagring, produktion 

avseende dessa produkter och tillämpas inom EU och Sverige med tillägg av svenska 

föreskrifter (EG 2009: EU 2011; Jordbruksverket 2013b). Den procentuella viktprocenten av 

en råvara (exempelvis kyckling) i foder skall anges om den framställs i bild, ord eller grafik, i 

det aktuella fallet biprodukter varav kyckling 4 %. Märkning avseende vilken kategori 

biprodukter kommer ifrån är obligatorisk på färska foderblandningar men är sedan 2011 inte 

obligatoriskt på torrfoder samt våtfoder på konserv. Innehåll av vegetabiliska biprodukter 

behöver till synes inte anges på förpackningarna (EG 767/2009;EG 1069/ 2009; 

EU/1422011). 

Som vegetabiliska biprodukter från livsmedelsindustrin definieras rester från processade 

baljväxter, grönsaker samt spannmål. Leverantören är skyldig att registrera sig om 
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biprodukterna skall användas som foder. I annat fall är leverantören inte skyldig att registrera 

sig eller klargöra för exempelvis en mellanhand att vegetabiliska växtproteiner inte är av 

foderkvalitet (EG 669/2009). 

I Sverige krävs tillstånd för import av levande genetiskt modifierade organismer (GMO) 

eller att odla för att nyttjas som foder eller livsmedel.  Vissa genmodifierade produkter i 

processad form är godkänt innehåll i foder. Dessa får dock inte importeras i levande form 

(levande organismer). Exempelvis genmodifierade rapsblommor har importförbud men den 

processade rapsoljan är tillåten att föra in i landet. Genmodifierade råvaror som är godkända 

för import och foder är exempelvis majs och soja (Jordbruksverket 2013c). En varningstext 

skall markera om råvaran innehåller mer än 0,9 % genetiskt modifierade organismer. 

Märkning krävs inte om exempelvis kött kommer ifrån boskap som ätit genmodifierad soja 

(EG 767/2009 ).  

Avseende ekologiskt foder så får Kravsymbolen endast användas på foder till sällskapsdjur 

om besiktning utförts av ett kontrollorgan för ekologisk odling, genom alla steg i 

produktionskedjan. Fodret skall också producerats enligt KRAV:s förordning 834/2007 

inklusive tillämpningsförordningar. Europeiska Unionens certifiering, EU-lövet för 

ekologiska varor kan inte användas på foder för sällskapsdjur (Jordbruksverket 2013f). 

 

5.2 Resultat enkätundersökning till svenska foderproducenter för hund och katt 

Av 13 uppsökta företag inom svensk foderproduktion för hund och katt svarade 9 stycken 

på enkäten varav 5 stycken är fullständiga. En respondent svarade via e-mail att företaget inte 

hade intresse av att delta i undersökningen. 

Sammanställningen visar att det inte går att dra några generella slutsatser av svenska 

fodertillverkares arbete med ekologisk hållbarhet och CSR, några detaljer kan dock ge viktig 

information som tillsammans med resultatet ifrån övriga metoder ger intressanta perspektiv på 

foderindustrin för hund och katt. 

 
Tabell 1 - Resultat enkätundersökning svenska foderproducenter fråga 1-4. 

 

 

Företag Har företaget du representerar 
någon 
Miljö/Hållbarhetspolicy? Vilka 
områden omfattas av denna? 

Hur stor andel 
biprodukter(Kött) 
från 
livsmedelsindustrin 
används i  
foderproduktionen? 

Hur stor andel  
biprodukter(Fisk) 
från  
livsmedelsindustrin 
används i 
foderproduktionen? 

Hur stor andel 
biprodukter 
(växt)  
från 
livsmedelsindustr
in används i  
foderproduktion
en? 
 

1 Förpackningar, tranporter, hållbara 
råvaruval, minimerad energiåtgång 
vid produktion, återvinning av 
material, minimerad användning av 
vatten, energi vid anläggningar 

80-100% Har ej kunskap om 
frågan 

Har ej kunskap 
om frågan 

2 Energi 40-60% 0-20% 0-20% 

3 Förpackningar, tranporter, 
innehåll, produktion 

80-100% 0-20% 0-20% 

4 Avfall och återvinning 80-100% 80-100% 80-100% 

5 Förpackningar 80-100% 80-100% 40-60% 
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Av de fem respondenterna uppger alla att de har någon form av miljö/hållbarhetspolicy 

avseende förpackningar, transporter, innehåll/resurser, produktion, avfall och återvinning, 

energi, vatten, klimat samt utsläpp av växthusgaser. En av respondenterna uppger att 

företagets miljöpolicy omfattar alla valbara alternativ i enkätundersökningen förutom klimat 

och utsläpp av växthusgaser. Detta är också det område som inte omfattas i miljöpolicyn hos 

någon av foderproducenterna. Vattenanvändning är inte heller prioriterat enligt fyra 

respondenter av fem respondenter. I övrigt är det en förhållandevis bred variation avseende 

vilka områden som prioriterats i miljöpolicyn. Avseende biprodukter svarade 4 av 5 

respondenter att andelen biprodukter i form av kött (fågel, nöt, fläsk, vilt) i från 

livsmedelsindustrin uppgick till mellan 80-100%. Den 5:e respondenten uppgav att 40-50% av 

köttet i foder var baserat på biprodukter. Biprodukter ifrån fisk(vildfångad, odlad, skaldjur) 

uppgavs av två respondenter användas till 80-100% i foder medan ytterligare två uppgav 0-

20%. Mängden biprodukter i form av vegetabilier ifrån livsmedelsindustrin (spannmål, 

protein, grönsaker, frukt) i foder uppges också med variation där två respondenter uppger ett 

innehåll på 0-20%, en respondent 40-60% samt ytterligare en 80-100%. 
 
Tabell 2 - Resultat enkätundersökning svenska foderproducenter fråga 5-9. 

Företag Har ni redan 
i dag eller 
planer på att 
inom de 
närmaste 5 
åren erbjuda 
fodertyper 
som är 
baserat på: 

Har ert företag 
någon 
uppförandekod 
avseende 
leverantörer? 

 Hur säkerställer ni 
att leverantören 
uppfyller era krav? 

Arbetar ert 
företag med 
livscykelanalyser 
(LCA)? 

Arbetar ert företag i 
någon form med 
tekniska- och/eller 
produktinnovationer 
för att gynna hållbar 
utveckling, i synnerhet 
ekologisk 
hållbarhet(miljö)? 

 

1 Hållbart 
fångad fisk 
(exempelvis 
MSC-märkt) 

Kvalitet och 
innehåll, 
Miljöskydd, 
GMO, 
Kemikalier, 
spårbarhet   

 Stickprovskontroller 
på alla ingående 
råvarupartier och 
personliga kontroller 
av alla våra 
råvaruleverantörer 

Delvis produktion, transport, 
förpackningar, 
proteinsubstitut, 
energi och vatten 

 

2 Ekologiskt 
producerat 
foder 

GMO  Stickprov produkter Nej Energi  

3 Ekologiskt 
producerat 
foder 

Djuretik  Stickprov produkter, 
Självutvärderingar 
(leverantörens), 
Personliga besök 
(kontroller) 

Nej Har ej kunskap om 
frågan 

 

4 Hållbart 
fångad fisk 
(MSC) 
Ekologiskt 
producerat 
foder, ej 
biprodukter 
(kött, fisk, 
fågel, växter) 

Djuretik, kvalitet 
och innehåll, 
miljöskydd, 
arbetsvillkor, 
GMO, 
kemikalier, 

 Stickprov produkter, 
Självutvärderingar 
(leverantörens), 
Personliga besök 
(kontroller) 

Ja Produktion, Transport, 
Förpackningar, 
Proteinsubstitut, 
förvaring, Energi, 
Vatten 

 

5 Har ej 
kunskap om 
frågan 

Spårbarhet  Personliga besök 
(kontroller) 

Har ej kunskap 
om frågan 

Förpackningar  



33 

 

 

 Tre av fem respondenter anger att de redan har eller avser att inom de närmaste fem åren 

erbjuda ekologiskt producerat foder. Två respondenter anger att de redan nu eller att de inom 

de fem närmaste åren avser att erbjuda foder baserat på fiskprotein ifrån hållbara källor 

(exempelvis MSC-certifierad fisk). En respondent anger att företaget i dag eller i framtiden 

avser att erbjuda foder som inte är baserat på biprodukter.  Alla fem respondenter uppger att 

deras företag har någon form av uppförandekod för sina leverantörer avseende etiskt, socialt 

samt miljö- och kvalitetsmässigt uppförande. Endast två respondenter uppger att 

uppförandekoden inkluderar miljörelaterade krav.  Krav på spårbarhet samt GMO uppges av 

två samt tre respondenter. Kontroller och uppföljning av leverantörers prestation är tydligt 

angiven i någon form av alla respondenter. Endast en respondent uppger att företaget arbetar 

med livscykelanalyser (LCA) i sin produktionskedja. Fyra respondenter anger att företaget de 

representerar arbetar i någon form med teknik- samt produktinnovationer för ekologisk 

hållbarhet inom produktion, transport, förpackningar, proteinsubstitut, förvaring, energi, 

vatten. Av dessa fyra respondenter arbetar två inom alla områden. Två företag uppger att de 

arbetar med proteinsubstitut. 

Tabell 3 - Resultat enkätundersökning svenska foderproducenter fråga 10-12. 

Företag Följer ni några officiella 

regelverk och/eller riktlinjer 

 Redovisar ert företag sitt 

miljöarbete i en 

hålbarhetsrapport? 

Redovisar ert företag sitt 

hållbarhetsarbete i form av åtgärder, 

resultat, utmaningar, officiellt till 

intressenter via förpackningar, 

webbsida etc.? 

 har ej kunskap om frågan  har ej kunskap om frågan delvis  

2   nej nej 

3 har ej kunskap om frågan  nej delvis 

4 EMAS, EU:s 

miljöledningssystem 

 nej, men i miljörapporten nej 

5 har ej kunskap i frågan  har ej kunskap i frågan delvis 

Endast en av respondenterna i undersökningen uppger att företaget han/hon representerar 

följer något officiellt regelverk/riktlinjer som exempelvis ISO 260000, ISO 14000, FN:s 

Global Compact:s tio principer, EMAS, EU:s miljöredovisningsstandard, Det naturliga steget, 

Global Reporting Initiative. Endast ett av företagen anger att de redovisar sitt 

hållbarhetsarbete till intressenter i en hållbarhetsredovisning. Övrig kommunikation avseende 

miljöansvar med intressenter via webbsida, förpackningar etc. redovisas inte alls enligt två 

respondenter och delvis av övriga tre företag. 
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Tabell 4 - Resultat enkätundersökning svenska foderproducenter fråga 13 

Vilka intressenter påverkar främst hur foderindustrin arbetar med hållbarhet (miljö) anser du? (1=lite, 5=mycket) 

Företag Konsumenter Konkurrenter Ägare Media  Leverantörer Lagstiftning Livsmedelsindustrin Övriga 

1 4 4 5 4 3 3 3 3 

2 4   4  5   

3 3 2 3 4 3 2 2 2 

4 5 5 5 5 2 5 5  

5 5 3 3 3 3 4 3 3 

Respondenterna har relativt spridda åsikter avseende vilka intressenter samt i vilken grad 

dessa påverkar företagets hållbarhetsarbete ur ett ekologiskt perspektiv. De intressenter som 

tydligast verkar påverka miljöarbetet enligt majoriteten av respondenterna är media, 

konsumenter men även lagstiftare samt konkurrenter.  

6. Analys och diskussion  
 

6.1 Hållbar utveckling och CSR 

Undersökningen visar att Ekologisk hållbarhet och CSR inom foderindustrin för hund och 

katt inte är något generellt och explicit förekommande vare sig inom forskning eller hos de 

undersökta branschorganisationerna. Det verkar dock som om något är på gång att hända på 

området då den första ”heltäckande” studien inriktad på hålbar utveckling, publicerades 2013 

samtidigt som branschorganisationen för hållbarhet och CSR ”Pet Industry Sustainability 

Coalition” startades samma år (Sustainable pet 2013a, b, Swanson et. al 2013). Ett mindre 

antal fodervarumärken som på senare tid certifierats av Marine Stewardship Council för 

hållbart fiske visar också på att initiativ för ekologisk hållbarhet finns inom foderindustrin, om 

än i mindre skala (MSC 2013). 

Forskningsfronten inom området är mycket skral vilket möjligen kan härledas till att 

foderföretagen historiskt fungerat som en ”återvinningsindustri” där framförallt animaliska 

biprodukter ifrån livsmedelsindustrin använts (Swanson et. al 2013:146) Europeiska 

respektive amerikanska branschorganisationer bygger sin ”hållbarhetsimage” som 

återvinningsindustri på användningen av biprodukter ifrån livsmedelsindustrin (FEDIAF 

2013, PFI 2013). Detta resonemang upplevs rationellt då köttkonsumtion ansvarar för en stor 

miljöpåverkan i form av 18-25% av de globala utsläppen av växthusgaser, 8 % av 

vattenförbrukning samt 70 % av global jordbruksareal (UNEP 2009). Fiskebestånden globalt 

är dessutom hårt belastade av utfiskning utom planetens gränser (Larsson et. al 2011:187–88).  

 Att använda biprodukter i foder skapar på något vis en mer legitim kött- och 

fiskkonsumtion samtidigt som ansvaret för själva animalieproduktionens miljöpåverkan ligger 

på livsmedelstillverkaren. Att bygga ekologisk hållbarhet på användningen av animaliska 

biprodukter kan förvisso vara korrekt ur perspektivet att foderindustrin ”städar” undan avfall 

ifrån livsmedelsindustrin vilket kanske snarare kan ses som positivt ur 

livsmedelsproduktionens livscykelperspektiv (Baldwin et. al 2013:23–24).  Detta är också 

positivt ur det ekonomiska perspektivet av hållbarhet där ekonomisk vinnig skapas av dessa 
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restprodukter (Moltra et. al 2012:290). Det upplevs som att foderindustrin ”sticker huvudet i 

sanden” genom att hävda ekologisk hållbarhet på grund av biprodukter och låta 

livsmedelsindustrin ansvara för primärproduktionens miljöpåverkan. Foderindustrin borde ha 

stora möjligheter att påverka livsmedelsföretag att producera ekologiskt hållbart protein.  

 

De fem multinationella företagen utom Del Monte Foods redovisar sitt hållbarhetsarbete i 

en hållbarhetsrapport enligt officiella standarder för CSR och hållbarhetsarbete där Nestlé har 

det tydligaste ställningstagandet med efterföljning av de riktlinjerna med starkast legitimitet 

för CSR: OECD:s riktlinjer samt Global Compact för multinationella företag 

(Miljöstyrningsrådet 2013f). Alla företag har också någon form av CSR- och hållbarhetsarbete 

ur ett ekologiskt perspektiv med varierande resultat och målsättningar. Detta gäller framförallt 

vattenförbrukning, energi, förnyelsebar energi, fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, 

förändrad markanvändning, palmolja samt avfall. Vilket är enligt ramarna för vad som kan 

förväntas av företag som tillverkar foder (livsmedel) och samtidigt vill ta ansvar för den 

påverkan verksamheten har på de ekologiska systemen (Jordbruksverket 2013:18–20, Larsson 

et. al 2011:68–70; Pullman 2009:40). Utmärkande för de fem multinationella företagen är 

dock att inget av dem har någon policy avseende soja, i synnerhet Mars Inc, Nestlé samt Del 

Monte Foods som också producerar livsmedel. Sojaproduktion har en direkt relation till 

animalieproduktion och förändrad markanvändning samt används i Del Montes torrfoder 

(Jordbruksverket 2013:18–20; Kibble’n Bits 2013b: Meow Mix 2013b). 

Det är också förvånande att endast Mars Inc och Nestlé redovisar specifika siffror för sina 

respektive foderdivisioner. Företagen är världens största foderfabrikanter och har också tagit 

positiva initiativ vad gäller fiskprotein. Mars Pet Care har störst legitimitet då all fisk i foder 

skall vara biprodukter ifrån hållbara, certifierade källor senast år 2020 (Mars 2012:12). Vad 

gäller Nestlés arbete för hållbar fisk är äktheten svår att avgöra då inget certifieringssystem för 

hållbara fiskeresurser nämns (Nestlé 2009). Dessa initiativ är positiva med tanke på de enorma 

volymer som företagen tillverkar varje år och den påverkan detta kan ha på knappa samt 

hotade fiskresurser. (Larsson et. al 2011:187–88). Båda företagen stödjer också olika projekt 

inom hållbart fiske samt animalieproduktion även om dessa verkar vara i mindre skala (Mars 

Sustainable Solutions 2013, Nestlé 2006:1)  

 Colgate-Palmolive Co, Procter & Gamble Co. samt Del Monte Foods redovisar inte 

specifika siffror för eller kommunicerar ekologisk hållbarhet i relation till foder eller 

animaliskt protein.  Inget av företagen har någon form av ekologiskt tillverkat foder.  

 

Resultatet ifrån den svenska undersökningen visade att alla företag inkluderade minst ett av 

följande områden: förpackningar, transporter, innehåll/resurser, produktion, avfall och 

återvinning, energi, vatten i sin miljöpolicy. Utmärkande var att inget företag hade någon 

klimatpolicy vilket kan tyckas märkligt med tanke köttproduktionens påverkan. Anledningen 

till att företagen inte uppger att de har någon specifik policy för utsläpp av växthusgaser kan 

exempelvis vara att dessa producerar foder i liten skala eller enbart baserar foder på 

biprodukter (UNEP 2009, Seinfeld et al. 2006, Nierberg 2005). 

Endast ett av företagen anger att de redovisar sitt hållbarhetsarbete till intressenter i en 

offentlig hållbarhetsredovisning, Miljörapporten inom EMAS miljöredovisningsstandard 

(Miljöstyrningsrådet 2013b, Tabell 3). Detta kan bero på att det hittills är endast större företag 

som omfattas av lagstiftning inom CSR och hållbarhetsredovisning (Europeiska 

Kommissionen 2013,Miljöstyrningsrådet 2013a). 

http://www.pg.com/


36 

 

Studien visar att det finns initiativ till ansvarstagande inom resursval också på nationell 

nivå. I undersökningen uppgav exempelvis 2 av 5 respondenter att de redan nu eller inom de 

närmaste fem åren avser att erbjuda foder med MSC-märkt fisk. 3 av 5 respondenter uppgav 

att de erbjuder eller avser att erbjuda ekologiskt foder (Tabell 2). I Sverige finns ett foder som 

är KRAV-märkt (Magnusson Petfood 2013). 

Utmärkande inom företagens CSR och hållbarhetsarbete är de initiativ som redan trätt i 

kraft eller är i planeringsstadiet avseende fisk ifrån hållbara resurser. Detta tyder på ett 

ansvarstagande eller åtminstone att det noterats att fisk är en resurs som nyttjas över planetens 

gränser.  

 

Livsmedelskonkurrerande resurser vs. biprodukter 

   Forskningsfronten samt de två undersökningarna i studien ger tydliga indikationer på en 

ökande trend av fodertillverkning utan biprodukter (Agriculture and Agri-Food Canada 

2010b:2,10, Swanson et. al 2013, De Silva et. al 2008). I relation till fisk visar den enda 

studien i sammanhanget att betydande mängder hel fisk används som kattfoder årligen (De 

Silva et.al 2008:462). I en svensk kontext visar en rapport att biprodukter ifrån fiskeindustri 

ofta var för salt eller sur som foderingrediens eller för låg efterfrågan (Länsstyrelsen Västra 

Götalands Län 2010:1,16)  

Alla företag i den globala undersökningen marknadsför varumärken med ”riktigt kött, fisk, 

fågel” utan biprodukter. Ett antal andra företag internationellt marknadsför foder utan innehåll 

av biprodukter, ett av de 5 svenska företagen uppger att 40-60% av köttinnehåll är biprodukter 

samt två uppgav att 0-20% biprodukter ifrån fisk användes (Tabell 1, s.18).  

Både de svenska samt internationella företagen upplevs dock i majoritet använda sig utav 

animaliskt protein i form av biprodukter ifrån livsmedelsindustrin. Det verkar dock som att 

det förekommer animaliskt protein i form av livsmedelskonkurrerande primärkonsumtion i 

relativt stor utsträckning inom foderindustrin för hund och katt. Innehåll av vegetabiliska 

biprodukter är svårare att definiera då märkningen inte kräver att detta uppges på 

förpackningar (EG 767/2009). I den svenska undersökningen använde två fabrikanter 

vegetabiliska biprodukter ifrån livsmedelsindustrin till 80-100% och två fabrikanter använde 

0-20%.  

 

Proteinsubstitut 

Till hund och katt är proteinet det näringsämne som har skapat mycket debatt i 

fodersammanhang då både hund och katt är karnivorer (köttätare) och proteinets ursprung, 

kvalitet samt mängd i foder står i direkt förhållande till både ekologisk, social samt 

ekonomisk hållbarhet (Swanson et. al 2013: 145). Inget av de multinationella företagen 

kommunicerar att de arbetar med någon form av proteinsubstitut, dock förekommer olika 

former av växtproteiner i foder. Procter & Gambles varumärke, Eukanubas kvalitetspolicy 

uttrycker dock att endast animaliskt protein används i foder med hänvisning till att hund och 

katt är karnivorer (köttätare). Växtprotein finns alltså inte uttryckligen i fodret (Eukanuba 

2013b). I den svenska undersökningen uppgav två respondenter att de arbetade med någon 

form av proteinsubstitut. De internationella företagen uppgav inte någon information 

angående proteinsubstitut även om flera foder innehöll olika former av exempelvis 

vegetabiliskt protein (Kibble’n Bits 2013b, Meow Mix 2013b). Generellt upplevs det inte 

förekomma några offentliga diskussioner och initiativ för proteinsubstitut ifrån 

foderindustrins sida även om proteinsubstitut förekommer i flera foder på marknaden.  
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Slutligen visade undersökningen att det är svårt att via befintliga studier se ett klart 

samband mellan kommersiellt foder och övervikt, eller att initiativ från foderbranschen skulle 

minska övervikt då exempelvis dietfoder i en studie gav upphov till övervikt (Colliard et. al 

2009). En studie påvisade dock att ett ökat proteinintag i kombination med reducerat 

kaloriinnehåll minskade övervikt hos hund (Laflamme 2012). Detta kan vara intressant att 

notera i relation till proteinintag, resursval, ekologisk hållbarhet i förhållande till hundens 

hälsa och social hållbarhet. Detta exempel visar också hur tydligt de olika perspektiven inom 

hållbarhetsbegreppet hänger i hop där miljöpåverkan kanske inte kan reduceras utan att 

påverka hälsan hos djuren. 

 

6.2 Intressentteorin  

Företagens arbete med hållbarhet och CSR anses inom intressentteorin vara starkt påverkat 

av dess önskan att uppfylla olika intressenters förväntningar (Öberseder et. al 2013:1 840). I 

studien har några intressenter framträtt mer tydligt än andra avseende relationen till företagens 

arbete med hållbarhet och CSR.   

Svenska företag omfattas exempelvis av hårdare krav och kontroller avseende djuretik, 

nutrition samt användning av animaliska biprodukter samt har överlag en ekologiskt 

kostnadseffektivare animalieproduktion. (EG 1069/ 2009, EU/1422011, (EG 767/2009, 

Jordbruksverket 2013f)  

De multinationella företagen har å andra sidan inte lika hårda kontroller eller 

märkningskrav att vänta vid export till EU samt Sverige (EG 2009, EU 2011, Jordbruksverket 

2013g). Multinationella företag har dock en starkare press att arbeta och redovisa 

hållbarhetsarbete då både OECD samt FN utformat regelverk för dessa företag samt EU 

diskuterar lagstiftat krav på hållbarhetsredovisning för företag med fler än 500 anställda 

(Europeiska Kommissionen 2013, Miljöstyrningsrådet 2013a). Specifikt i relation till arbete 

med CSR och hållbarhet ur den ekologiska dimensionen är lagstiftning samt riktlinjer 

tydligare för multinationella företag men även striktare. Detta tyder på att arbetet med CSR 

och hållbar utveckling påverkas i högre grad för multinationella och stora företag än mindre 

företag vad gäller lagstiftning. Samtidigt märks en tydlig koppling till variationer i lagstiftning 

avseende lokalisering där de mindre svenska företagen har hårdare lagstiftning vad gäller 

djuretik, säkerhet, samt biprodukter vilket möjligen påverkar positivt till arbetet med 

ekologisk hållbar utveckling då konsumenter kan känna sig säkrare på exempelvis biprodukter 

ifrån svensk produktion. Samtidigt kan befintlig, svensk lagstiftning skapa svårigheter med 

tillgången på resurser i form av biprodukter och på så vis begränsa användningen av denna 

resurs då det är mycket stränga regler på vilka slaktrester som får lov att användas (EG 1069/ 

2009; EU/1422011). 

 Lagstiftning avseende ekologiska produkter begränsar också en legitimerad märkning av 

dessa produkter inom EU då EU-lövet ännu inte inkluderar foder för sällskapsdjur. Inom 

Sverige är det dock möjligt att ansöka om KRAV-märkning för ekologiskt foder som 

uppfyller kraven (Jordbruksverket 2013f). Detta kan naturligtvis påverka företagens arbete 

med ekologiska ingredienser om lagstiftning försvårar certifiering som kan legitimera arbetet 

gentemot intressenter. 

Varken de nationella eller internationella företagen kommunicerar hållbarhet ur ett 

ekologiskt perspektiv till intressenter, i synnerhet konsumenter i någon större utsträckning. 

Kommunikationen på respektive varumärkens hemsidor är närmast obefintlig uppger de 

svenska företagen (tabell 3) vilket också är fallet med de multinationella företagen. 
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Kommunikationen avseende ekologisk hållbarhet och CSR på fodervarumärkens hemsidor är 

endast befintlig på Nestlés varumärke Purinas hemsida. De multinationella företagen 

kommunicerar hållbarhet och CSR ur ett ekologiskt perspektiv, framförallt på 

moderföretagens hemsidor där respektive hållbarhetsrapport också finns tillgänglig, denna 

rapport gäller dock alla företagens olika verksamheter. 

 I övrigt kommunicerar flera fodervarumärken filantropiskt företagsansvar, CSR där olika 

projekt för exempelvis hemlösa hundar etc. symboliserar företagens ansvar. Möjligen är detta 

relaterat till att primärintressenterna (konsumenter) inte prioriterar ekologisk hållbarhet utan 

är mer orienterade till social hållbarhet, det vill säga nutrition samt djuretik (Swanson et. al 

2013: 145).  

Andra intressanta kopplingar till foderindustrins ökade produktion av premiumfoder utan 

innehåll av biprodukter kan möjligen förklaras med hjälp av det intressentteoretiska 

perspektivet: I studien ”Nutritional Sustainability of Pet Food” framhålls exempelvis att foder 

för sällskapsdjur i majoritet består av biprodukter men att det på grund av konsumentkrav 

förekommer att ingredienser direkt konkurrerar med livsmedelsbehov för människor då 

efterfrågan på premiumfoder med högre innehåll samt bättre kvalitet av kött, fisk, fågel har 

ökat på senare år (Swanson et. al 2013:141).  

 Detta kan möjligen relateras till en ökad efterfrågan från foderproducenternas 

primärintressenter, konsumenterna i relation till de dödsfall som förekommit bland husdjur på 

grund av giftiga ämnen i fodret (Agri-Food Canada 2010b:2,10, Dobson et. al 2008, 

Grafström et. al 2008:67–68). Ytterligare en anledning kan vara rapporter om eventuellt 

innehåll av sjuka, avlivade djur samt även hundar och katter i foder för sällskapsdjur 

producerat i USA även om detta dementerats av fodertillverkare (Weaver 2012:365,368). 

Utöver detta påvisar forskning att allergier relaterade till exempelvis majs och soja är 

vanligt förekommande vilket kan påverka konsumenter att hellre välja premiumfoder med 

högre halt av animaliskt protein (Jackson et. al 2003).  

Respondenterna i enkätundersökningen har relativt spridda åsikter avseende vilka 

intressenter samt i vilken grad dessa påverkar företagets hållbarhetsarbete ur ett ekologiskt 

perspektiv. De intressenter som tydligast verkar påverka miljöarbetet enligt majoriteten av 

respondenterna är media, konsumenter men även lagstiftare. Att konsumenter har en stark 

påverkan avseende hur företagen arbetar med hållbarhet/CSR är förhållandevis förutsägbart 

med tanke att dessa är företagets primära intressenter. Media har som synes också en stark 

intressentposition förmodligen relaterat till den påverkan dessa har på primärintressenterna 

(Grafström et. al 2008:67–68). 

 

6.3 Diskussion 

Det ekonomiska och sociala perspektivet inom hållbar utveckling och CSR samt etik var 

ständigt närvarande under genomförandet av denna studie trots att fokus låg inom det 

ekologiska perspektivet. Det blev särskilt tydligt att det verkligen ligger någonting i begreppet 

och det praktiska arbetet med ”Hållbar utveckling” och att balans mellan de tre dimensionerna 

bör uppnås där social samt ekonomisk utveckling skall ske inom planetens gränser (Jagers 

2010:13). Detta var framförallt tydligt när det gäller nutrition där ekologiskt hållbara 

ingredienser måste täcka näringsbehovet hos djuren och inte ge upphov till allergier (Jackson 

et. al 2003, Swanson et. al 2013:145). Det eventuella sambandet mellan toxiska ämnen i foder 

och den ökande trenden av premiumfoder visar också hur de olika perspektiven inom hållbar 

utveckling samverkar (Brännlund et. al 2012:21, Dobson et. al 2008 Agri-Food Canada 
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2010b:2,10) En obalans i den sociala dimensionen relaterat till bristfällig nutrition kan leda till 

dödsfall och förändrade preferenser hos konsument vilket kan leda till förändringar eller 

obalanser inom det ekologiska perspektivet. Detta på grund av att förändrad efterfrågan på 

primärfoder utan innehåll av biprodukter, vilket ökar uttaget av resurser samt belastningen på 

de ekologiska systemen (Jagers 2010:13 ) 

Studiens syfte, frågeställningar samt resultat är vidare direkt relaterat till ekologisk 

hållbarhet och negativ miljöpåverkan av köttkonsumtion (Jordbruksverket 2013h) Detta är 

viktigt att sätta i relation till den sociala samt ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling 

inom foderindustrin och möjligen i ett vidare perspektiv, i relation till de många positiva 

sociala, psykologiska samt ekonomiska effekter som katt och hund ger människan (Manimalis 

2005:15–17, Swanson et. al 2012, SCB 2012:13). Det kan exempelvis vara missvisande att 

dra slutsatser som att vi borde införa ”sällskapsdjursskatt” för att minska miljöpåverkan från 

foder, utan att ta hänsyn till att en reduktion av sällskapsdjur skulle kunna leda till en ökning 

av samhällskostnader på grund av ökad ohälsa samt vårdkostnader hos människan, eftersom 

sällskapsdjur har en tydlig, positiv påverkan på människors psykiska och fysiska hälsa 

(Manimalis 2005:15–17). Å andra sidan är definitionen av hållbarhet i denna studie Stark 

Hållbarhet där olika kapitalslag eller resurser inte kan kompenseras av ett annat kapitalslag. 

Minskning av naturkapital kan exempelvis inte kompenseras genom ökning av social- eller 

realkapital. För att uppnå hållbar utveckling måste vi förhålla oss till den kritiska gränsen för 

uttag av naturresurser exempelvis fisk (Larsson et. al 2011:28–29). I direkt relation till denna 

studie kan då antas att oavsett samhällets besparingar inom sjukvården relaterat till 

djurägandet, eller foderindustrins ekonomiska vinster är detta inte acceptabelt om ekonomisk 

utveckling sker på bekostnad av exempelvis fiskebeståndens möjlighet att förnya sig. 

En annan reflexion väcks i relation till Mars Inc, Mars Petcares CSR/hållbarhetsarbete som i 

studien upplevs som bland de seriösare företagen. Detta gäller det motsägelsefulla budskapet 

av att den enda vetenskapliga studie i relation till ekologisk hållbarhet inom djurfoderindustrin 

för hund och katt är finansierad av Mars Petcares företag/varumärke Nutro.  Fyra av författarna 

är dessutom anställda på Nutro. Författarna diskuterar hållbarare ingredienser, alternativa 

proteinkällor och ekologiskt fotavtryck i relation till animaliskt proteinkälla etc. (Swanson et . 

al 2013:143–44). Detta är i sammanhanget paradoxalt då Nutro marknadsför sig som ett 

premiumfoder med ”riktigt kött, fjäderfä, lamm, fisk” som inte innehåller exempelvis 

animaliska biprodukter eller alternativa proteinkällor (Nutro 2013).  

I övrigt skulle företagen kunna arbeta mycket mer med hållbarhet och CSR framförallt i 

relation till animaliska proteinkällor. I synnerhet är studier avseende hundar och dess 

möjlighet att bryta ned stärkelse intressanta, vilket ger utrymme för foderindustrin att öka 

andelen vegetabiliska proteiner samt övriga vegetabilier i foder till hund, så länge dessa är 

nutritionsmässigt korrekta (Axelsson et. al 2013, Swanson et. al 2013: 145) Vissa vegetabilier 

har exempelvis gett upphov till allergier hos hund (Jackson et. al 2003). Detta och övriga 

nutritionsmässiga effekter är naturligtvis viktigt att beakta vid val av ingredienser i foder. 

FAO:s sammanställning av proteinsubstitut visade också att olika typer av larver används som 

foder till katt och hund (Huis et. al 2013:138). Dessa initiativ oavsett om avsikten är 

ekonomisk eller ekologisk hållbarhet borde ha betydelse för att minska miljöbelastningen av 

animalieproduktion. Olika former av proteinsubstitut anser jag är i allra högsta grad vara 

aktuellt för att föda en ökande befolkning parallellt med en ökande population av hund och 

katt inom planetens gränser (Zhuang 2005, Baldwin et. al 2012:154, Rockström et. al 2009, 

Euromonitor 2012a).   
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Att fodret kan innehålla upp emot ett 60-tal ingredienser komplicerar säkerligen 

möjligheten att utföra livscykelanalyser, beräkning av ekologiskt fotavtryck, kontroller i 

leverantörskedja etc. (Thomson 2008:128). Olika foderskandaler har dock visat att flera 

foderföretag anlitar samma producenter och/eller leverantörer (Dobson et. al 2008; Feng et. al 

2010:1 572; Markley et. al 2007:767). Detta skapar förutsättningar för samarbete relaterat till 

både säkerhet samt i fråga om ekologisk hållbarhet då gemensamma register av analyser 

skulle kunna upprättas av exempelvis branschorganisationer för foderindustrin. Ett annat 

alternativ vore att arbeta för att begränsa mängden ingredienser i foder för att öka säkerhet, 

kontroll samt ekologisk hållbarhet så länge detta är möjligt nutritionsmässigt för djuren. 

Företagen skulle också kunna kommunicera sitt företagsansvar inom ekologisk hållbarhet 

mycket tydligare på respektive varumärkes hemsidor samt förpackningar. Detta skulle kunna 

ske genom att göra livscykelanalyser och visa skillnader på ekologiskt fotavtryck eller 

klimatpåverkan av olika foder. för att visa skillnader mellan olika resurser som animaliska 

biprodukter, proteinsubstitut samt nöt, lamm, fisk, fågel m.m. (Baldwin 2012:23–24, UNEP 

2009, Swanson et. al 2013:146). Jag tror att väldigt få är medvetna om att hund och katt har 

ett så stort ekologiskt fotavtryck i relation till vilken typ av foder de äter. En ökad 

kommunikation av dessa aspekter skulle exempelvis kunna vända konsumenttrenden att köpa 

premiumfoder utan animaliska biprodukter och/eller vegetabilier (protein, kolhydrater). 

Studien visade dock att arbetet med ekologiskt hållbara resurser samt miljöarbete inom 

produktion var större än väntat samtidigt som innehåll av ”riktigt kött, fisk, fågel” var högre 

än väntat. 

Slutligen har resultatet och arbetet med denna uppsats skapat en mängd funderingar och 

uppslag till djupare studier inom ämnet ekologisk hållbarhet och foderindustrin för hund och 

katt. Inte minst den överhängande nyfikenhet som väcktes i direkt relation till den ”symbios” 

som upplevs existera globalt mellan livsmedelsindustrin samt foderindustrin avseende 

framförallt animaliskt protein (FEDIAF 2013a, Mars 2013a). Symbiosen bottnar uppenbart i 

foderindustrins behov av animaliskt protein samtidigt som livsmedelsindustrin genererar 

inkomster på en resurs i stället för utgifter till avfallshantering (Swanson et. al 2013:141,144, 

146).  

Funderingar som väcktes var bland annat: Vilka strukturer och maktrelationer finns inom 

dessa två industrier och hur påverkar det den globala köttkonsumtionen hos människor och 

sällskapsdjur? Foderindustrin är uppenbart en stor och växande industri samtidigt som 

köttkonsumtionen ökar globalt (Global Industry Analysts Inc 2012, Pet Food Industry 2013b). 

Vilken roll har foderindustrin i den ökande mänskliga köttkonsumtionen då 

konsumentpriset på kött uppskattningsvis borde minska, då animaliska biprodukter kan 

omvandlas till inkomster (foder) i stället för utgifter (avfallsdeponi)? 

Slutligen är det svaga deltagandet i de närmare 300 enkäter som skickats ut till nationella 

och internationella företag samt branschorganisationer naturligtvis också en källa till 

nyfikenhet och skapar en vilja att undersöka foderindustrin närmare i ytterligare studier, 

avseende ekologisk hållbarhet. 

 

Metoddiskussion 

En anledning till att resultatet är svårt att generalisera är det svaga deltagande i de totalt tre 

enkätstudier som skickades ut. För att stärka min legitimitet som student kunde exempelvis ett 

intyg ifrån högskolan bifogats enkäten. Ett företag i enkätstudien hörde exempelvis av sig via 

e-mail och oroade sig för att jag var ifrån media eller konkurrent trots att min student e-mail 
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var kopplad till enkäten. En annan möjlighet är att skicka ut anonyma pappersenkäter vilket i 

denna studie inte ansågs möjligt ur ekonomisk synvinkel. Foderindustrin för hund och katt 

globalt har dessutom vid flera tillfällen skakats av diverse skandaler avseende innehåll i foder 

vilket fått stor medial uppmärksamhet. Detta kan eventuellt ha skapat ett motstånd hos 

tillverkare att uppge information om foderinnehåll till externa intressenter, även studenter. 

Detta kan naturligtvis vara ett problem vid ytterligare studier.  

 

6.4 Slutsatser 

Resultaten från undersökningarna i denna studie avseende ekologisk hållbarhet och CSR 

inom foderindustrin för hund och katt är var för sig otillräckliga för att besvara 

frågeställningarna. Tillsammans ger de dock en starkare indikation på att vissa generella 

slutsatser faktiskt går att dra.  

 

Hur arbetar foderindustrin för hund och att med hållbar utveckling och corporate 

social responsibility (CSR) framförallt ur ett ekologiskt perspektiv? 
 

 Branschorganisationer internationellt kommunicerar inte ekologisk hållbarhet i någon 

större utsträckning. 

 Ekologisk hållbarhet och CSR kommuniceras framförallt i relation till att animaliskt 

protein i foder är biprodukter ifrån livsmedelsindustrin. 

 Av de undersökta företagen i studien arbetar alla i liten eller stor skala med någon 

form av ekologisk hållbarhet/CSR. 

 De flesta företagens hållbarhetsrapportering visar dock en bristfällig koppling till foder 

och animalieproduktion ur ett ekologiskt perspektiv. 

 Det finns dock planerade initiativ för hållbart fiskprotein hos de två största 

internationella företagen, hos tre av de svenska företagen samt hos några få övriga 

producenter. 

 Företagen kommunicerar inte hållbarhet/CSR ur ett ekologiskt perspektiv i någon 

större utsträckning på sina varumärkens webbsidor. 

 Ökningen av premiumfoder utan biprodukter verkar vara konsumentdrivet relaterat till 

bland annat återkallelser av foder pga. toxiskt innehåll.  

 Arbetet med ekologisk hållbarhet och CSR påverkas av företagens lokalisering samt 

lokalisering av fabriker i relation till nationell samt internationell lagstiftning. 

 Arbetet påverkas också av storleken på företaget i relation till obligatorisk lagstiftning 

på området för exempelvis börsnoterade företag osv.  

 

I vilken utsträckning innehåller foder för hund och katt resurser som konkurrerar med 

livsmedelsindustrin? (framförallt animaliskt protein) 

 

 De flesta företagen i studien, kommunicerar att det är framförallt animaliska 

biprodukter i foder. 

 De multinationella företagen i studien marknadsför dock foder med 

livsmedelskonkurrerande resurser. 

 De svenska företagen i enkätstudien använder främst animaliska biprodukter. 

 Det finns flera varumärken globalt som inte innehåller animaliska biprodukter och 

antas konkurrera med livsmedelsindustrin om samma resurser. 
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 Huruvida vegetabiliska ingredienser i foder är livsmedelskonkurrerande alternativt 

biprodukter var inte möjligt att dra någon slutsats om. 

 

Förslag till vidare studier 

Ett av studiens syften var att skapa underlag och idéer för djupare studier. Detta är det syfte 

som allra tydligast har uppfyllts och nedan följer de olika områden som kan vara värdefullt att 

studera: 

 

 Undersöka vilken roll foderindustrin har i förhållande till den ökande mänskliga 

köttkonsumtionen i relation till att konsumentpriset av kött uppskattningsvis borde 

minska, då animaliska biprodukter kan omvandlas till inkomster istället för utgifter. 

 Undersöka hur övriga foderproducenter globalt arbetar med ekologisk hållbarhet, 

möjligen med annan metod. 

 Göra livscykelanalys samt beräkna ekologiskt fotavtryck av olika foder 

 Forskning kring proteinsubstitut.  

 Undersöka eventuell ”greenwashing” inom foderindustrin för hund och katt. 

 Hur påverkar lagstiftning i Sverige användning av animaliska biprodukter i foder? 

 Hur påverkar internationell lagstiftning användningen av animaliska biprodukter i 

foder? 

 Göra en djupanalys av innehåll i olika fodervarumärken avseende innehåll av 

biprodukter eller ”riktigt kött, fisk, fågel”.  

 Vilka möjligheter har foderproducenter som använder biprodukter i foder att 

påverka ekologisk hållbarhet inom livsmedelsindustrin? 

 Vart är de multinationella företagens foderanläggningar lokaliserade och vilka 

effekter har lokal lagstiftning på valet av framförallt animaliskt protein i 

förhållande till ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet? 

 Konsumentattityder i förhållande till ekologisk vs. social hållbarhet i relation till 

foder i Sverige eller på tillväxtmarknader. 

 Hur foderföretag kan påverka konsumentattityder inom ekologisk hållbarhet genom 

kommunikation och aktiviteter, (Exempelvis lämna uppgift om CO2 utsläpp av 

olika produkter). 

 Analysera leverantörskedjan inom foderindustrin ur perspektivet ekologisk 

hålbarhet och CSR. 

 Analysera produktionsanläggningar för foder avseende energi, transport och 

vattenförbrukning. 
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Bilaga 1. Undersökningsmall för innehållsanalys av globala företag 

 

Typ av resurser, biprodukter Biprodukter med livsmedelskvalitet, alternativt 

konkurrerande resurser 

Djuretik,  konsument hälsa och säkerhet, hantering av 

djur, slakt. Undermåligt foder (avseende, 

kvalitet, näring, kemikalier) 

Miljöledningssystem Exempelvis ISO standard, EMAS 

Code of Conduct Uppförandekod inom leverantörskedjan 

Kontroll I leverantörsled 

Internationella riktlinjer för CSR OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 

UN Global Compact Initiative 

Hållbarhetsredovisning Enligt exempelvis enligt GRI 

LCA- Livscykelanalys Miljöpåverkan från råvaruutvinning, via 

tillverkning, transporter, nyttjande till 

avfallshantering 

MSC-märkt fisk, Ekologiskt, 

proteinersättning etc. 

Initiativ för hållbart fiske, proteinsubstitut 

Vatten Total användning. Reduktion, utsläpp 

Land Markanvändning 

Luft Utsläpp NO, SO 

Klimat, Växthusgaser Koldioxidekvivalent 

Energi Primärkälla, förnyelsebar, energianvändning, 

reduktion av energianvändning 

Biologisk mångfald Påverkan på biologisk mångfald, innehåll samt 

produktion. Aktiviteter, skyddande och 

återställda habitat. 

Förpackningar Material 

Avfall Typ, vikt, hantering, återvinning 

Antal miljöutbildade i styrande positioner I företagets styrelse 

Redovisar värden och initiativ för 

foderdivision 

Redovisar tydligt specifika mål och värden för 

foder 
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Bilaga 2, E-postsurvey svenska företag 

 

Representerar du ett företag som tillverkar hund- och kattfoder 

  i Sverige 

  i annat land/flera länder 

  Övrigt:  

Har företaget du representerar någon miljö/ hållbarhetspolicy? Vilka områden omfattas 

av denna/dessa? 

  Förpackningar 

  Transporter 

  Innehåll/resurser 

  Produktion 

  Avfall och återvinning 

  Energi 

  Vatten 

  Klimat, CO2 utsläpp 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Hur stor andel biprodukter(Kött) i foderproduktionen kommer från 

livsmedelsindustrin? Foderindustrin för sällskapsdjur är känd för att vara en av de äldsta 

inom "återvinning" som komplement till livsmedelsindustrin. Ungefär hur stor andel av kött 

(fågel, nöt, fläsk, vilt) i er tillverkning av hund- och kattfoder är biprodukter i från 

livsmedelsindustrin? 

  0-20% 

  20-40% 

  40-60% 

  60-80% 

  80-100% 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Hur stor andel biprodukter (fisk) i foderproduktionen kommer från 

livsmedelsindustrin? Foderindustrin för sällskapsdjur är känd för att vara en av de äldsta 

inom "återvinning" som komplement till livsmedelsindustrin. Ungefär hur stor andel av fisk 

(vildfångad, odlad, skaldjur) i er tillverkning är biprodukter i från livsmedelsindustrin? 

  0-20% 

  20-40% 

  40-60% 

  60-80% 
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  80-100% 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt  

Hur stor andel biprodukter (vegetabilier) i foderproduktionen kommer i från 

livsmedelsindustrin? Foderindustrin för sällskapsdjur är känd för att vara en av de äldsta 

inom "återvinning" som komplement till livsmedelsindustrin. Ungefär hur stor andel av 

vegetabilier(spannmål, protein, grönsaker, frukt) i er tillverkning är biprodukter i från 

livsmedelsindustrin? 

  0-20% 

  20-40% 

  40-60% 

  60-80% 

  80-100% 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Vilka intressenter påverkar främst hur foderindustrin arbetar med hållbarhet (främst 

miljö) anser du? Välj en eller flera intressenter och gradera där 1 (påverkar lite) och 5 

(påverkar mycket) 

 
1 2 3 4 5 

Konsument  
     

Konkurrent 
     

Ägare 
     

Media 
     

Leverantörer 
     

Lagstiftning 
     

Livsmedelsindustrin 
     

Anställda 
     

Övrigt 
     

Har ert företag någon uppförandekod avseende leverantörer? Uppförandekod avser de 

kriterier ni har på leverantörens etiska, sociala, miljö- och kvalitetsmässiga uppförande. Vilka 

områden omfattar uppförandekoden? 

  Djuretik 

  Kvalitet och innehåll 
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  Miljöskydd 

  Arbetsvillkor 

  GMO 

  Kemikalier 

  Spårbarhet 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Hur säkerställer ni att leverantören uppfyller era krav? 

  Stickprov produkter 

  Självutvärderingar (leverantörens) 

  Personliga besök (kontroller) 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Arbetar ert företag med livscykelanalyser (LCA) av era produkter? Livscykelanalys 

syftar till att ge en helhetsbild av den totala miljöpåverkan en produkt åstadkommer i från 

råvarutvinning till avfallshantering (Inklusive transporter, tillverkningsprocess samt 

energiåtgång.) 

  Ja 

  Nej 

  Delvis 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Arbetar ert företag i någon form med tekniska och/eller produktinnovationer för att 

gynna hållbar utveckling, i synnerhet ekologisk hållbarhet(miljö)? Om så är fallet inom 

vilka områden sker detta? 

  Produktion 

  Transport 

  Förpackningar 

  Proteinsubstitut (exempelvis musselprotein etc.) 

  Förvaring 

  Energi 

  Vatten 

  Har ej kunskap om frågan 

 Övrigt:  
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Har ni redan i dag eller planer på att inom de närmsta 5 åren erbjuda fodertyper som är 

baserat på: 

  Hållbart fångad fisk (exempelvis MSC-märkt)? 

  Ekologiskt producerat foder 

  GMO-fria ingredienser 

  Ej biprodukter (kött, fisk, fågel, växter med livsmedelskvalitet) 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Redovisar ert företag sitt miljöarbete i en hållbarhetsrapport? 

  Ja 

  Nej 

  Har ej kunskap om frågan 

 Övrigt:  

  

 Följer ni några officiella regelverk eller riktlinjer vad gäller socialt och miljömässigt 

ansvar? Ge gärna exempel 

  Iso 260000 

  Iso 14000 

  FN:s Global Compacts tio principer 

  Emas, EU:S miljöredovisningsstandard 

  Det naturliga steget 

  Global Reporting Initiative 

  Har ej kunskap om frågan 

  Övrigt:  

Redovisar ert företag sitt hållbarhetsarbete i form av åtgärder, resultat, utmaningar 

officiellt till intressenter via förpackningar, webbsida etc. 

  Ja 

  Nej 

  delvis 

  Övrigt:  

 


