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Vi måste sluta jaga lågprisvaror 
 

 
Butikernas egna varor, är varumärken och produktserier som ska utgöra 
butikskedjans grundsortiment billigare. Men detta har gjort att kvalitén på flera 
varor sjunkit till en nivå som inte längre är acceptabel.  
ICA är ett av de bolag som satsat mest på egna produkter de senaste åren, vilket 
har orsakat att varor med bra kvalité och lite tillsatser, har bytts ut mot billigare 
alternativ av i många fall sämre kvalité och med mer tillsatser. Varor av andra 
märken har även successivt kompletterats med ICA:s egna, vilket gjort att 
ekologiska och KRAV-märkta varor minskat i de flesta butiker. Visst finns det 
seriösa handlare som försöker hålla ett bra ekologiskt sortiment i sin butik, men 
tyvärr är de inte många. De flesta butiker försöker snarare konkurrera med de 
extrema lågprisbutikerna som vuxit upp runt om i landet och som bara bryr sig 
om pris och inte kvalité. 
Nu är inte ICA ensamma om detta, utan flera kedjor följer efter och letar lågpris- 
varor för att på så sätt kunna sänka sina priser.  
Ett skrämmande exempel på detta är ICA:s eget stekfläsk som idag producerats i 
Polen bara för att man ska få ner priset, ändå är det mycket dyrare än vad ett 
Polskt fläsk normalt skulle behöva vara. ICA-inköparna vet att det är ganska 
riskfritt att göra på detta vis, då vi svenskar är dåliga på att läsa på paketen när vi 
handlar. Jo prislapp och bäst före datum har vi koll på, men inte vad varan 
innehåller för tillsatser eller var och hur den producerats. 
Polens största charkföretag, Sokolow, behandlar grisar som ska till slakt så illa 
att vilken svensk besiktningsveterinär som helst omedelbart skulle stoppa 
verksamheten. Det hävdar Åke Rutegård, vd i Köttbranschens Riksförbund, efter 
att han besökt en av Sokolows anläggningar i Polen. 
Nu handlar ju detta bara om slakten, men genom att läsa Mats-Erik Nilssons bok 
”Döden i Grytan” så får man en skrämmande bild om hur grisar hanteras och 
föds upp bl.a. i Polen. 
 
SVT-programmet Dokument Inifrån besökte byn Psie Glowy i södra Polen för 
ett par år sedan, där en av landets största grisgårdar ligger. Gården ägs sedan 
cirka 22 år tillbaka av amerikanska livsmedelsföretaget Smithfield Foods som 
föder upp omkring 20 000 svin per år på gården. Avlopp rinner orenat ut i 
naturen och gödseln lagras i öppna bassänger. Dessutom levde grisarna alldeles 
för trångt. Det händer att döda grisar ligger bland de levande. 
Flera av Polens största grisgårdar har fått kritik av Polens riksrevisionsverk för 
att bryta mot miljölagarna och för att de saknar planer för sin gödselhantering. 
Långt ifrån alla större grisgårdar kontrolleras i dag över huvudtaget av 
myndigheter. 



I Polen finns i dag över 1000 grisgårdar som har fler än 2000 djur vardera och 
som är en katastrof för miljön i Östersjön. 
 
Att byta ut svenskt fläsk från t.ex. Scan eller lokala producenter mot billigare 
fläsk från Polen är inte acceptabelt, även om Scan inte är världens bästa företag, 
då de envisas med att fuska med rökarom i sin bacon i stället för att röka på 
naturligt sätt.  
   
Nu säger ICA själva -” Med våra egna varor får du bra mat till bra pris. Vi vill 
att du lätt ska hitta det du behöver och få inspiration i vardagen. Därför finns 
våra egna märkesvaror för alla stunder. Varje vara gör skillnad på sitt sätt. Det 
kan handla om ett bättre pris, en smartare lösning, rättvisare villkor, högre 
kvalitet, nya smaker eller bara en lite roligare produkt att ha hemma”. 
 
Visst kanske detta stämmer på några av ICA:s egna varor, men när det gäller 
hela ICA:s egna sortiment, så är deras information vilseledande och i vissa fall 
ren lögn. Vad är det för smartare lösning att bidra till att t.ex. Östersjön försuras 
och hur kan man påstå att en vara med flera tillsatser har högre kvalité? 
 
Ett annat exempel är lax. Det är inte lätt att hitta bra lax i butikerna idag och då 
menar jag inte bara ICA, utan i de flesta butiker finns bara odlad norsk lax 
fullproppad med flamskyddsmedel, färgämnen och rester av andra ämnen som 
finns med i fodret eller sprutas över odlingen. Att vi inte ska äta vildfångad 
östersjölax känner de flesta till och inte minst butiksägarna som säljer fisk, men 
varför finns inte pinklax eller annan bra lax som är fångad i vattnen utanför 
Alaska som ett viltfångat alternativ. Svaret är enkelt, den är något dyrare att 
köpa in, så antingen skulle priset vara lite högre eller avansen mindre. 
 
Kolla noga det du handlar och det spelar ingen roll vilken butik du besöker. 
Även Konsum (COOP), Willys, City Gross, Hemköp, Tempo, Netto, Lidl och 
andra kedjor har varor med låg kvalité. Men på Konsum har vi ”Änglamark” och 
på City Gross ”Äkta vara” som hjälper oss rätt i djungeln att handla riktiga 
varor.  
 
Kolla vad de har för sortiment i er butik oavsett vilken kedja de tillhör, finns det 
bara fläsk från polska grisar, dåligt med chokladkakor som är fria från 
sojalecitin, bara odlad norsk lax och ingen vildfångad bra lax, så kanske det är 
idé att byta butik. 
 
Nu måste jag tillägga att en av mina favoritbutiker som har ett fantastiskt utbud 
av ekologiska och bra varor och som verkligen satsar på kvalité, är just en ICA-
butik. Jag har även hittat en del lokalt producerade produkter och då även fläsk i 
flera butiker. Men tyvärr är det för många som strikt håller på sitt eget 
varumärke och som inte ger kunden något alternativ och det är dags för oss 
konsumenter att klaga på detta. 



 
Jag har vid flera tillfällen sagt till i de affärer jag handlar i att jag vill ha hem 
t.ex. pinklax i filé- eller kotlettbitar. Det finns i alla butikskedjors sortiment, men 
svaret blir ofta ”det har vi inte, för ingen skulle köpa det”. Om de anser att jag är 
ingen så är det nog dags att byta butik.  
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