
Hur fräck får man vara? 
 
Efter det att pionjärerna bakom begreppen och senare ideologin ”närodlat”, ”närproducerat”, 
”lokal och småskalig produktion” m.m. – kärt barn har som bekant många namn – nu äntligen 
fått framgång bland konsumenterna har de producenter som egentligen aldrig varit intressera-
de av den nya kvalitetstrenden börjat profitera på andras framgångar. Till de senaste och mest 
utmanande exemplen hör SCAN:s annons från bl.a. förra veckan i några dalatidningar. 
 
Annonsen har rubriken ”Hur långt måste man gå för att få närproducerat?” (se bild) och 
påstår att man inte behöver gå längre än till närmaste mataffär för att få närproducerade varor 
– illustrerat med en falukorv. Man säger vidare i annonsen att den ”närproducerade” korven 
kommer från någon av SCAN:s 18.047 gårdar utan att säga att det är SCAN:s leverantörer i 
hela landet. Det betyder att falukorven som säljs i Kiruna kan komma från råvaror kring Ystad 
vilket sannerligen inte har så mycket med närproducerat att göra.  
 
SCAN avslutar annonsen med att säga man ska titta efter deras företagssymbol nästa gång 
man …”skall handla svenskt närproducerat kvalitetskött”. Jag anser inte att man kan gå förbi 
ett sådant oblygt försök att dra nytta av något man inte är förtjänt av eller rent av kommersiellt 
profiterar på enbart med en axelryckning. Eftersom fler storföretag sannolikt kommer att fö r-
söka göra om det på andra områden – detta är inte det första exemplet – behövs en kritisk 
granskning för att avslöja de storas tilltag. 
 
Vad kan förklaringen till SCAN:s annons vara? Antingen är företaget SCAN en omedveten 
aktör som inte förstår vad närproducerat betyder eller också är det ett uttryck för ett storföre-
tags cynism och traditionella ointresse för vad som konkurrenter håller på med. I praktiken är 
storföretag som SCAN naturligtvis ytterst rädda för att de småskaliga och lokala/regionala 
livsmedelsföretagen skall ta allt högre marknadsandelar på de områden där de stora idag do-
minerar och försöker få lönsamma monopol. De små och nya lokala livsmedelsföretagen bör-
jar bli deras största hot. 
 
Vi vet idag att företag som Siljans Chark i Dalarna, Kaprifolkött i Bohuslän, Östgöta Mjölk 
från några mjölkbönder i Östergötland och framgångsrika småföretag som Skärvångens deli-
katessostar i Jämtland etc. ständigt skördar nya framgångar bland landets konsumenter trots 
att de som regel har högre priser för sina småskaliga kvalitetsprodukter. Mycket talar för att 
framgångarna kommer att bli större för varje år och därmed göra livet surt för de monopol-
strävande storföretagen inom livsmedelsindustrin. 
 
För landets konsumenter är de småskaliga livsmedelsproducenterna en stor framgång även i 
andra avseenden. I motsats till SCAN:s falukorvar produceras varorna i de lokala butikernas 
och konsumenternas omedelbara geografiska närhet. Transporterna blir minimala i likhet med 
miljöeffekterna och varorna är färska utan tillsatser och omfattande bearbetning. De lokalt 
producerade och konsumerade varorna håller landskapet öppet och bidrar till att de små lant-
bruken i bl.a. Mellansverige och norra Sverige kan överleva och utvecklas.  
 
Nu gäller det inte bara att slå vakt om de småskaliga framgångarna genom vårt agerande i 
butiken. Vi måste också sätta stopp för att storföretagens fräcka agerande och osakliga mark-
nadsföring. Striden kring Milko-mjölken är bara en början. Låt oss anta storföretagens utma-
ningar med medvetet handlande i våra lokala butiker! Vi konsumenter har makt – om vi bryr 
oss! 


