
 

 

ICAs Framtidsrapport: Våra matvanor står inför stora förändringar 

I en helt ny framtidsrapport, ”100 år och framåt”, har ledande forskare, experter, matinnovatörer 

och hållbarhetsexperter från bland annat NASA, Sveriges Lantbruksuniversitet och Oxfords 

universitet intervjuats om framtiden. Deras visioner har formulerats till fem framtidsscenarion, där 

varje scenario visar att vi kommer behöva göra stora förändringar av vår livsstil och matvanor. 

Kanin, majrova, larvpulver och frystorkade grönsaker är några av de produktersom kommer stå på 

våra inköpslistor i framtiden enligt rapporten. 

ICA har tillsammans med trendanalysföretaget Sprillo låtit intervjua ett trettiotal ledande forskare, 

entreprenörer och experter om framtiden. Resultatet sammanställs i rapporten ”100 år och framåt” 

som målar upp fem möjliga framtidscenarion år 2040 och dess konsekvenser för såväl samhället 

och matproduktionen:  

Farm city – Urbanisering har lett till ett ökat behov av självförsörjning och städerna har blivit vår 

nya jordbruksmark.    

Kvantjaget – med hjälp av teknologi mäter vi vårt näringsintag, prestationer och sjukdomar – och 

skapar på så sätt skräddarsydda hälsoprofiler som styr exakt vad vi äter.  

Mångfaldsjordbruk – regenerativa jordbruksmetoder har bidragit till att förhindra den globala 

uppvärmningen, genom att binda mer kol i marken och gynna den biologiska mångfalden.  

Ransonering – ingen lyckades stoppa den globala uppvärmningen, och klimatkatastrofen drabbar 

Sverige hårt med minskad tillgång till mat som konsekvens.  

Rymden och smaken – i framtiden är rymden vårt andra hem och det nya, extrema klimatet har 

fött fram forskning som hjälper oss att optimera odling på planeten Mars och på jordklotet.  

- Mat och matproduktion spelar en avgörande roll i hur vår framtid blir. Till stor del är våra 

samhällen uppbyggda kring matförsörjning och därför kommer vi behöva göra stora 

omställningar i hur vi lever och äter. Den här rapporten ser vi som en viktig utgångspunkt 

för att diskutera vilken framtid vi vill se, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.  

Varje scenario beskriver vilka råvaror som kommer finnas tillgängliga om scenariot blir verklighet. 

Baserat på detta har ICA låtit Filip Fastén, kock på restaurang Agrikultur samt två elever från 

Grythyttans avgångsklass ta fram framtidens vardagsrätter.  

- Vi vet inte vad som händer i framtiden, men vi vet att vi kommer behöva anpassa hur och 

vad vi äter vad som än händer. De fem olika scenarierna är alla tänkbara och innebär olika 

utmaningar för såväl mig som kock och för livsmedelsbranschen i stort, berättar Filip 

Fastén, kock vid Agrikultur och Årets Kock 2014. 
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Framtidens vardagsrätter och vanliga ingredienser år 2040: 

 Farm City 

o Vardagsrätt: Kanindolmar med syrad majrova. ”Kåldolmar” på blasten av majrova, 

fylld med ragu på balkongkanin och blåmussla.  

o Vanliga ingredienser är källargris, labbkött, insekter, Tilapia-fisk, algolja, rädisa, 

hasselnötter och potatis. 

 Kvantjaget  

o Vardagsrätt: Taco 3.0. Tortilla på rotselleri med salsa-såserna Superfood, Omega 

3, Kalcium & Mangan, C-vitamin och antioxidanter bland annat.  

o Vanliga ingredienser är sardiner, ägg, mikroalgolja, mankai, spenat, rödbeta, 

rosenblad, skyr av raps och godis. 

 Mångfaldsjordbruk 

o Vardagsrätt: ”Ärtsoppa” på favabönor, tång och senap. Serveras med plättar på 

bovetemjöl och rabarbersylt.  

o Vanliga ingredienser är libbsticka, bocktörne, maskros, bredpilblad, kirskål, kernza, 

teff, manet, fläsk och nötkött som smaksättare.  

 Ransonering  

o Skogspizza. Mättande vetepizza med ost, skogsvamp, vilda örter och fiskolja.  

o Vanliga ingredienser är viltkött, gädda, getmjölk, svamp, granskottolja och raps. 

 

 Rymden och smaken 

o Rymdsoppa med frostade grönsaker. Buljong med frystorkade grönsaker, torkade 

larver och fiskrom.  

o Vanliga ingredienser i detta scenario är insekter, fiskrom, vete, kinesisk kål, 

sötpotatis, sojabönor och frystorkad mat.  

 

För mer information om framtidens vardagsrätter ta del av hela rapporten ”100 år och framåt” på 

www.icagruppen.se 

För mer information: 

ICAs presstjänst, telefon: 010-422 52 52 

 

I 2017 firar ICA hundra år och framåt. ICA föddes ur idén att fria handlare i samverkan skapar gemensamma värden för 
både kunderna och handlarna samtidigt som den lokala anpassningen och det lokala engagemanget finns kvar. Det var 
Hakon Swenson som skapade idén och det företag som blev grunden till det som idag är ICA Gruppen. Bakom firandet står 
ICA-handlarnas Förbund, ICA Gruppen och ICA Sverige. Läs mer om firandet på ica.se/ica100. 

 


