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Axfoods vision är att vara ledande inom 
bra och hållbar mat. För mig går ett 
medvetet hållbarhetsarbete hand i hand 
med långsiktig lönsamhet. Hållbarhet är 
en strategisk del i ett modernt företagande 
som gynnar både enskilda företag, 
konsumenter och samhället i stort. En 
ambitiös klimatpolitik är inte ett hinder, det 
är en nödvändighet och en förutsättning för 
att vi ska nå de gemensamma miljömålen.

Mat och klimat hör ihop på många sätt. 
Livsmedelsbranschens inverkan på klimatet 
är stor, både här hemma och globalt sett. Att 
producera och sälja matvaror kommer alltid att 
innebära en påverkan på miljön. Det är därför 
viktigt att livsmedelskedjans alla delar kliver in 
i hållbarhetsutmaningen som en stark och aktiv 
förändringskraft. Med gemensamma ansträngningar 
kan vi nå långt och få till hållbara lösningar som 
verkligen betyder något för människan och miljön.

Vad konsumenterna lägger på tallriken har betydelse 
för vår klimatpåverkan, både på kort och lång sikt. 
Jag tycker därför att det är glädjande att se att 
hållbarhet blir allt viktigare i konsumentens val av 
produkter – oavsett om det handlar om djurhållning, 
klimatpåverkan eller under vilka sociala förhållanden 
maten producerats. Miljöanpassade förpackningar, 
att äta i säsong, mat för en bättre miljö, etiska 
aspekter och ursprung spelar en allt större betydelse 
när matkassen fylls. 

Som en av landets ledande dagligvaruaktörer har vi 
möjlighet att göra skillnad. Vi vill aktivt påverka så att 
samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Därför 
arbetar vi för att minska vår egen klimatpåverkan 
och för att det ska bli lättare för konsumenterna att 

göra hållbara val. Vi 
vill öka utbudet av bra 
och hållbara varor, 
inte minst ekologiska 
och vegetariska. Vi vill 
samtidigt höja kraven 
på hela det breda 
utbudet av varor i en 
dagligvarubutik.

För två år sedan 
lanserade vi den första versionen av denna rapport, 
vårt förslag till en hållbar livsmedelsstrategi. 
Rapporten innehåller en rad konkreta förslag om 
vad vi tycker att politiker, myndigheter och näringsliv 
bör göra. Regeringens nationella livsmedelsstrategi1 
innehåller flera av våra förslag, men missar till 
stora delar hållbarhetsperspektivet. Anslag till 
omställning till ekologiskt jordbruk och satsningar på 
växtförädling är däremot två mycket positiva punkter i 
regeringens handlingsplan.

Fortfarande återstår mycket arbete. Många beslut 
ska fattas och det är ännu för tidigt att se resultatet 
av de aktiviteter som genomförts eller initierats. Vi 
är övertygade om att satsningar på mervärden inom 
miljö- och djuromsorg, förädling och innovation 
stärker konkurrenskraften. Därför återkommer vi nu 
med ännu en upplaga av Mat 2030 – version 3.0. Vad 
konsumenterna kommer att lägga på tallriken 2030 
är nämligen mer aktuellt än någonsin tidigare.

KLAS BALKOW 
VD OCH KONCERNCHEF, AXFOOD

 
Axfood vill vara en del  
av lösningen

Vd-ord

 1 Regeringen, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Prop. 2016/17:104
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Matsituationen i världen kan vara svår att 
greppa. Trots att det i dag produceras tillräck-
ligt mycket mat för att mätta hela jordens be-
folkning drabbas drygt en miljard människor 
i världen av hunger och kronisk undernäring. 
Samtidigt lider många av välfärdssjukdomar 
som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Dagens jordbruk kan inte försörja världens växande 
befolkning på ett hållbart sätt. Vårt ekologiska 
fotavtryck av naturens resurser ökar och vi lever som 
om vi hade 1,6 jordklot2 istället för att ta vara på 
det enda jordklot vi har. Den biologiska mångfalden 
minskar snabbt. Vi måste börja konsumera på en 
mer hållbar nivå och bevara våra naturresurser för 
framtida generationer. Dessutom slänger svenska 
hushåll en halv miljon ton ätbar mat och dryck varje 
år.3 Det är viktigt att matsvinnet minskar.

För svenska konsumenter har det aldrig tidigare varit 
billigare att äta bra mat. År 2015 stod matinköpen 
endast för 12,5 procent av de svenska hushållens 
utgifter jämfört med 20 procent år 1990. Samtidigt 
har handeln fått upp ögonen för bättre mat på 
butikshyllorna. För den som har kunskap och vill 
engagera sig bör det därför vara relativt enkelt att 
hitta prisvärd, bra och hållbar mat. Men det är ändå 
stor skillnad på vad vi faktiskt äter. Alltför ofta väljs 
mat som inte gynnar vare sig klimatet, hälsan, djuren 
eller människorna i produktionen.

Samtidigt ställs höga krav på konsumenterna att välja 
rätt i butiken när stressen smyger sig på och blicken 
sveper över hundratals varor under middagshandlingen. 
Vad tycker barnen är gott, som samtidigt är nyttigt? Är 
soja- eller quornfärs det bästa vegetariska alternativet? 
Vilken fisk är rödlistad? Hur är det med jätteräkorna, får 
man äta dem? Närproducerade, konventionella tomater 
eller ekologiska från Holland? Mjölken är billig, men får 
bonden betalt? Och vad är bäst för klimatet – frysta eller 
färska ärter?

Matkonsumtionen 
i dag: Utmaningar

Vanliga varor 
i matkassen i dag:
Pasta, nötfärs, potatis och ris, odlad norsk 
lax, flygtransporterade sockerärter, färskt 
bröd med kort datum, två liter ekologisk 
mjölk, en liter sötad yoghurt, påläggs- 
skinka av danskt griskött, ekologiska bana-
ner, konventionellt odlade äpplen, apelsiner 
och vindruvor, flygtransporterade färska bär 
som jordgubbar och hallon, ägg från fri- 
gående höns inomhus, färdiglagad pirog och 
pizza samt vatten på flaska.

Introduktion

 2 WWF Living Planet Report 2016
 3  Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Matavfall-minska-svinnet/ (2018-05-30) 
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2030: 
Bra och hållbar
mat för alla År 2030 tror vi att svenska konsumenter  

väljer ungefär samma typ av mat som i dag. 

Vi kommer fortsätta att äta tacos till fredagsmyset. 
Det lär med andra ord dröja innan skalbaggar blir 
en vanlig proteinkälla i våra kök. Däremot kommer 
köttkonsumtionen att minska och ersättas av fler 
gröna proteiner. Vegofärs och mer baljväxter i tacosen 
är en självklarhet år 2030.

Vi kommer att se ett större utbud av svensk, förädlad 
mat och svenska delikatesser. Utländsk påläggsskinka 
blir istället svensk lufttorkad skinka av vildsvin. Nya 
innovativa sätt att producera hållbar mat, exempelvis 
odlad fisk som äter vegetariskt foder och inte behöver 
fiskmjöl, blir allt vanligare. År 2030 är normen att 
välja ekologiska ägg från frigående höns utomhus. 
Vi har även minskat vår konsumtion av ris från 
klimatpåverkande odlingar till förmån för svenskodlat 
ekologiskt matvete.

Glädjande nog kommer vi att hitta ett rikt utbud av 
färdigmat som är god, nyttig och gjord på schyssta 
råvaror med tydligt ursprung. Fryst mat har fått högre 
status och blivit mer populär. Vi har lärt oss att ta 
vara på maten på ett bättre sätt och vågar äta den 
även efter bäst före-datum, om den fortfarande luktar 
och smakar gott.

År 2030 är det både enklare och mer lustfyllt att 
handla bra och hållbar mat.

Vanliga varor 
i matkassen 2030:
Ekologisk pasta, bönpasta, vegetarisk färs, färs på 
svenskt viltkött, mer potatis och mindre ris, odlad 
svensk ASC-märkt fisk som ätit vegetabilier istället 
för fiskmjöl, närodlad grönkål, fryst broccoli, fryst 
bröd som konsumenten tinar hemma eller gårda-
gens bröd till extrapris, en liter ekologisk mjölk, en 
liter ekologisk havredryck, en liter osötad yoghurt, 
lufttorkad delikatesskinka på svenskt vildsvin, 
ekologiska och Fairtrade-märkta bananer, svenska 
äpplen som lagrats för lång hållbarhet, annan frukt 
efter säsong, frysta ekologiska bär, ekologiska ägg 
från frigående höns utomhus, färdigrätt på grön-
saker som annars skulle ha slängts i butik samt 
färdig pyttipanna på svenska råvaror.
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NULÄGE: Det är få saker som berör alla, 
men mat är en av dem. 

Oavsett om det handlar om att umgås över en 
trerättersmiddag eller att snabbt få fram mat på 
bordet efter en förskolehämtning bryr sig allt fler 
om vad maten innehåller och hur den producerats. 
Hållbarhet har blivit en viktigare faktor i valet av mat 
när det kommer till djurhållning, klimatpåverkan och 
matens sociala ställning. Dessutom läggs allt större 
vikt vid matens inverkan på den egna hälsan.

2017 syntes den största minskningen på konsumtion 
av kött på nära 30 år i Sverige, visar siffror från 
Jordbruksverket. Dessutom uppger allt fler, inte 
minst yngre personer, att de kommer att minska 
sitt köttätande under det kommande året.4 Många 
är dessutom beredda att betala ett högre pris för 
livsmedel som garanterar god djurhållning.5 Att vi 
står inför ett grönt proteinskifte är tydligt även om 
köttkonsumtionen fortfarande är hög.

Försäljningen av ekologisk mat fortsätter att öka, 
om än i något långsammare takt än tidigare.6 
Dessutom ökar konsumenternas intresse för 
hållbarhetscertifierade produkter. Sverige är ett av de 
länder i världen som har störst tillväxt när det gäller 
försäljning av Fairtrade-märkta produkter.7

I dag finns ett stort utbud av mat som är både 
prisvärd och hållbar. Det gör det betydligt enklare 
att både äta och göra gott. Med den prisnivå som 
dagligvaruhandeln håller i dag kan de flesta ha råd att 
äta bra och göra fler hållbara val. Men konsumtionen 
är inte fullt så hållbar som den skulle kunna vara.

Mycket av det vi äter har en betydande klimatpåverkan. 
Den svenska livsmedelshanteringen står enligt 
Naturvårdsverket i dag för 20–25 procent av vår totala 

belastning på klimatet. Att det varje år slängs 49 kilo 
ätbar mat per person, också enligt Naturvårdsverkets 
siffror, är ett sådant exempel. Den mesta maten 
kastas i hushållen, men svinnet finns i hela 
livsmedelskedjan. Att mat kastas innebär en enorm 
påfrestning för klimatet – och givetvis även hushållens 
plånböcker – helt i onödan. Varje råvara produceras, 
transporteras, förädlas, lagras och tillagas. Om maten 
slängs i soporna istället för att konsumeras har all 
miljöpåverkan skett helt i onödan. Det är inte hållbart.

MÅLBILD: Alla i Sverige har rätt till 
prisvärd, hälsosam, bra och hållbar mat.

Barriärer som tid, pengar och kunskap har 
övervunnits och vi äter både bättre och mer hållbart. 
Livsmedelsbranschen har tagit ett stort ansvar kring 
att uppmuntra till hållbar konsumtion genom att 
vägleda konsumenterna till ett mer hållbart handlande.

HUR: 

Politiker och myndigheter

• Regeringen bör lägga fram ett förslag till 
riksdagen om att anta ett halveringsmål för 
matsvinn, bestämma hur det ska fördelas, 
rapporteras och definieras.

• Livsmedelsverket bör inleda en dialog med 
livsmedelsindustrin i arbetet med att sänka halterna 
av socker och salt i mat samt arbeta för att få resurser 
för att marknadsföra märkningen Nyckelhålet.

• Minska matsvinnet i hushållen genom att utbilda 
och informera konsumenter om vad bäst före-
datum innebär.

Uppmuntra hållbar 
konsumtion

4 Ungdomsbarometern, www.ungdomsbarometern.se/allt-fler-ater-mindre-kott/ (2018-05-30)
5 Svenskt Kött, www.svensktkott.se/aktuellt/press/pressmeddelanden/fortroendet-svenskt-kott-pa-rekordniva/ (2018-05-30)
6 Ekowebs marknadsrapport 2018
7 Fairtrade, www.fairtrade.se/fairtrade-markta-produkter-saldes-for-38-miljarder-2017/ (2018-05-30)
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• EU bör införa samma regler för vilka 
bekämpningsmedel som får användas vid odling 
av frukt och grönsaker, oavsett ursprungsland.

• Skärp fiskerikontrollen så att förvaltningsplaner 
följs och illegala utkast upphör.

Näringslivet

• Skapa bra och prisvärda kunderbjudanden 
på hållbara varor, såväl ekologiska som 
konventionella.

• Göra det enkelt för konsumenter att handla 
hållbart genom inspiration och tydlig information 
i butik, på webben och på förpackningar.

• Ge konsumenter en vänlig knuff  i en mer hållbar 

riktning. Många kunder vill handla tidseffektivt, 

prisvärt och jagar enkla, snabba måltidslösningar. 

Genom att inspirera och tipsa om bättre 

miljöval, hälsosammare alternativ, minskad 

köttkonsumtion eller minskat matsvinn kan fler 

hållbara alternativ landa i matkassen.

• Erbjuda produktmervärden som godare smak, 
mer fibrer och vitaminer samt minska mängden 
socker och salt i egna varor.

• Skapa större tydlighet kring skillnaden mellan 
bäst före-datum och sista förbrukningsdag 

med Livsmedelsverket som avsändare som 
trygghetsgaranti för kunderna.

• Halvera matsvinnet, räknat på perioden 2015–
2030, genom bland annat tätare samarbete inom 
livsmedelskedjan, svinnsmarta utförsäljningar 
i butiker och genom att skänka mat till ideella 
organisationer.

• Utveckla fler hållbara förpackningar för egna 
varor i syfte att minska matsvinnet.

• För minskat matsvinn aktivt samarbeta med 
ideella organisationer för att genom lokala 
initiativ skänka mat från butiker till behövande 
verksamheter.

• Arbeta för att höja statusen på fryst mat. Frysta 
grönsaker har högt näringsinnehåll och behöver 
inte flygtransporteras. Dessutom är svinnet 
minimalt.

• Skapa en skälig lägstanivå på utbudet av hållbara 
och hälsosamma varor i butik genom en ”bra, 
bättre, bäst”-princip.

• Arbeta för fler gemensamma kriterier för 
handelns egna varor i syfte att främja mer 
hållbara varor.

• Arbeta för schysstare arbetsvillkor i hela 
livsmedelskedjan.

av svenskarna har en ambition 
att handla mer ekologiskt 

framöver*36%

I dag
49 kg matsvinn  

per person per år

Färdigmat med svag identitet

Svårt att välja rätt

2030
Halverat matsvinn,  

både i hushåll och industri

Bra färdigmat med tydligt ursprung

Lätt att välja rätt

*Axfoods attitydundersökning ”Mat & människor” 2018
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Varför jobbar vi med matsvinn inom 
Stockholms Stadsmission? Svaret är 
egentligen ganska enkelt. I Sverige slängs 
enorma mängder livsmedel samtidigt 
som allt fler människor lever under 
fattigdomsgränsen och har svårt att få ihop 
sin hushållsekonomi.

För mig känns det helt obegripligt att vi 2018 har 
en situation där, enligt Barnombudsmannen, ett av 
tolv barn i Stockholms län lever i absolut ekonomisk 
utsatthet. En situation där man som familj inte klarar 
de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna såsom 
mat varje dag, hyra och el. Där man till exempel får 
lita på att ens barn äter 
sig mätta i skolan eller 
att man får akut stöd 
av organisationer som 
oss. Frågor vi ställt oss 
är: Hur kan vi ta till vara 
fullt dugliga livsmedel 
och erbjuda dem till 
människor som lever på 
marginalen och på så sätt, i förlängningen, också 
bidra till att minska matsvinnet? Hur kan vi som 
idéburen organisation ta ett större grepp kring frågan 
och lindra för både människa och miljö?

Det finns ett skriande behov. Axfood har resurserna 
och kompetensen kring livsmedelslogistiken 
samt en vilja att tillsammans med oss göra ännu 
mer för miljön och samhället. Därför blev Axfood 
en naturlig projektpartner och står nu som en 
stadig medgrundare för vår framgångsrika modell 
Matmissionen som vi äger och driver. Matmissionen 
är matbutiker där personer som lever i ekonomisk 
utsatthet kan handla mat till reducerade priser. Målet 
är att öppna fler butiker framöver eftersom behovet är 
långt ifrån mättat.

Vad är då Stockholms Stadsmissions bidrag till 
miljön? Jag kan med stolthet konstatera att våra två 

Matmissionen-butiker 
under 2017 tog hand 
om 485 ton funktionellt 
livsmedelssvinn. Det 
var helt klart över 
förväntan. 

Med Matmissionen 
vill vi ta ett större 
grepp. Med det menar 
jag att vi förutom 
miljömålet ska erbjuda 
livsmedel som våra medlemmar kan handla till 
kraftigt reducerade priser också har som ett av våra 
primära mål att erbjuda människor arbetsträning. Det 

är en otroligt viktig del av 
vårt uppdrag. Under förra 
året hade vi 48 personer 
i våra två butiker som 
arbetstränade. Med stöd 
av coacher ges ovärderlig 
erfarenhet för att närma 
sig arbetsmarknaden, 
bygga självförtroende och 

styrka att söka sig vidare till andra jobb eller studier.

Vår ambition är att öppna fler butiker. Behovet är 
stort, både på ett djupt mänskligt och miljömässigt 
plan. Fler butiker skulle bidra till att ännu fler får 
arbetsträna och att vi tillsammans med Axfood och 
en rad andra livsmedelsaktörer kan fortsätta göra en 
insats för miljön och samhället. Det känns stort, bra 
och viktigt inför framtiden.

 
Viktigt att lindra för både 
människa och miljö

Gästkrönika

MARIKA MARKOVITS 
DIREKTOR, STOCKHOLMS STADSMISSION

”Jag kan med stolthet 
konstatera att Matmissionen 

under 2017 tog hand 
om 485 ton funktionellt 

livsmedelssvinn.”

8
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Förädla svenska 
mervärden 
och innovation
NULÄGE: Svensk livsmedelsproduktion 
har viktiga mervärden både när det 
gäller klimat och djurvälfärd. Tydliga 
kännetecken är hög livsmedelssäkerhet, 
god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg 
antibiotikaanvändning.

I och med EU-inträdet i mitten av 1990-talet blev 
en del matvaror billigare och svenska producenter 
mötte en tuffare konkurrens från den europeiska 
marknaden.8 I takt med att svenska konsumenter 
ställer allt högre krav på information om varifrån 
maten kommer har tydlig ursprungsmärkning blivit en 
självklarhet inom handeln.9 Märkningen Från Sverige 
är numera vägledande för livsmedel som har fötts 
upp eller odlats, förädlats och paketerats i Sverige.10 
Efterfrågan på råvaror och livsmedel med svenskt 
ursprung växer och tack vare konsumentintresset har 
landets grisbönder, som tidigare varit i kris, börjat se 
ljusare på framtiden.11 Även situationen för de svenska 
mjölkbönderna skulle vara tuffare om inte svensk 
råvara valdes i större utsträckning än tidigare.12

För en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion 
är innovation och utveckling avgörande tillsammans 
med konsumenternas förståelse för svenska mervärden. 
Det ligger en enorm potential i förädlade produkter 
som kan generera ökade exportintäkter och fler 
arbetstillfällen i landet. Svenskmärkningen ökar 
dessutom möjligheterna för svenska producenter 
att få betalt för sina mervärden genom tydlighet för 
konsumenterna.13

MÅLBILD: En större utveckling av den 
svenska livsmedelsproduktionen där 

svenska mervärden ses som en tillgång, och 
inte som ett hinder, för konkurrenskraften 
på en global marknad. 

Genom större satsningar på forskning, innovation 
och produktutveckling syns en ökad förädlingsgrad 
av svenska livsmedel. En väl känd export med högt 
renommé hos konsumenterna, framförallt inriktad på 
förädlade produkter, genererar betydande intäkter för 
producenterna. Även möjligheterna till ett utvecklat 
vattenbruk inom Sverige har tagits tillvara.

 
HUR:

Politiker och myndigheter

• Långsiktighet bör tydliggöras i handlingsplanen 
vad gäller regeringens satsning på export av 
förädlade livsmedel.

• Jordbruksverket och Livsmedelsverket bör ta 
fram saklig och preciserad information gällande 
de svenska mervärdena i jämförelse med 
förhållanden i andra länder. Jämförelsen behöver 
göras mot de största producentländerna för 
respektive produkt och olika produktionskoncept 
bör tas med för att förtydliga de svenska 
mervärdena.

• Naturvårdsverket bör utveckla sitt arbete för 
att stötta DLF:s och DVH:s mål om att alla 
plastförpackningar ska gå att materialåtervinna  
år 2022.

• Inrätta ett industriforskningsinstitut som bidrar 
till innovation och utveckling av framtidens 
hållbara mat.

 
Viktigt att lindra för både 
människa och miljö

8 Jordbruksverkets rapport ”Sveriges första femton år som medlem i EU – Förändringar i matpriserna” (2011)
9 Sveriges konsumenter, www.sverigeskonsumenter.se/vad-vi-gor/bra-mat-at-alla/sakert-kott/fragor-och-svar-om-ursprungsmarkning/ (2017-05-10)
10 Från Sverige, www.fransverige.se/press/okad-efterfragan-pa-svenskproducerade-livsmedel/ (2018-05-30)
11 Värmlands Folkblad, www.vf.se/uncategorized/sveriges-grisbonder-ser-ljust-pa-framtiden/ (2018-05-30)
12 Regeringen, www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/65-miljoner-i-stod-till-mjolkbonder/ (2017-05-09)
13 Formas rapport ”En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor” (2016)
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• Det är positivt att regeringen har aviserat en 
satsning på växtförädling i Sverige. Prioritet 
bör också ges till behovsdriven forskning som 
till exempel hållbart vattenbruk och förädlade 
produkter av gröna proteiner.

• Jordbruksverket har fått i uppdrag att arbeta med 
utveckling av vattenbruk. Det pågående arbetet 
behöver förstärkas med en målsättning om ökad 
hållbar inhemsk produktion. Särskilt fokus bör 
ligga på foderfrågorna. 

Näringslivet

• Tydligt definiera för konsumenterna vad svenska 
mervärden, såsom exempelvis god djurvälfärd, låg 
användning av antibiotika och hög miljöhänsyn, 
innebär.

• Erbjuda svenska råvaror och färdigmat med hög 
kvalitet. 

• Stötta och utveckla produktinnovationer såsom 
vattenbruk som är mer hållbart.

• Utveckla fler och tydliga koncept inom hållbarhet 
som komplement till ekologisk mat.

• Arbeta för politiska beslut som utvecklar svenska 
mervärden samt göra det enkelt och tydligt 
för konsumenter att välja svenska produkter. 
Märkningen Från Sverige är ett sådant exempel.

• Såväl handelns som industrins varumärken bör 
satsa mer på svensk råvara.

• Utveckla nya affärsmodeller som möjliggör för 
bönder att få betalt för mervärden i produktionen.

• Föra en dialog om vilka hållbarhetsförbättringar 
man gemensamt kan komma överens 
om som bönderna kan få betalt för ur 
lantbruksprogrammet.

• Driva innovation tillsammans med livsmedels- och 
förpackningsproducenter.

av svenskarna har stort 
förtroende för den svenska 

livsmedelsindustrin*87%

I dag
Litet utbud av svensk färdigmat och 

förädlade produkter

Outnyttjad potential för svensk 
livsmedelsexport

Svenska mervärden är relativt okända

2030
Rikt utbud av svensk färdigmat  

och förädlade produkter

Hög svensk livsmedelsexport

Bra kunskap om svenska mervärden

*Källa: Från Sverige
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I svenska och europeiska konsumentstudier 
värderar svenska konsumenter djurens 
välfärd mycket högt när de handlar mat. 
När allmänheten får veta att grisar far 
illa skriver 127 000 personer under ett 
upprop som initieras av Djurskyddet. 
Att Naturskyddsföreningen har 226 000 
medlemmar speglar också ett brett 
engagemang för natur, miljö och klimat.

År 2016 genomfördes en studie av unga akademikers 
värderingar där en av respondenterna svarade ”Jag 
vill ju att de djur som hålls för att jag ska kunna ha 
kött, mjölk och ägg ska ha det så bra som möjligt och 
leva så nära sin naturliga livsmiljö som möjligt. Man 
påverkar och styr genom 
att köpa rätt alternativ”. 

Ungdomsbarometern 
2018 anger att unga 
identifierar sig genom 
vad man äter eller 
kanske snarare med 
vad man inte äter. En 
tredjedel av de tillfrågade 
15–24-åringarna identifierar sig som ”vegovänner”, 
alltså vegetarianer, flexitarianer eller veganer, till 
skillnad från en fjärdedel året före. Engagemanget 
för djurvälfärd är med andra ord mycket stort bland 
svenska konsumenter.

Det gamla begreppet ”du är vad du äter” känns 
väldigt relevant i dag. Men jag vill veta och ska kunna 
lita på informationen jag får. Jag vill gärna välja 
svenskt och vill att den svenska matproduktionen 
ökar. Märkningen Från Sverige är viktig. Men jag är 
ju en konsument som kanske vet lite för mycket. 
Man kan inte begära att en majoritet av svenska 
konsumenter ska kunna känna till hur lagstiftningen 
ser ut i Sverige när man handlar. Vi ska kunna lita på 
att vi har en svensk lagstiftning som skyddar djuren, 
ställer krav på att skona miljön och bidrar till minskad 

klimatpåverkan. Det är 
det som är styrkan i de 
svenska mervärdena. 
Svensk mat ska 
vara det hållbara 
alternativet. Det är ett 
politiskt ansvar.

Jag ställer krav 
på att företag och 
dagligvaruhandel är 
transparenta och ger mig tydlig information, så att 
jag kan göra informerade val – välja eller välja bort. 

Jag vill att dagligvaruhandeln själv väljer bort 
värstingar som exempelvis 
antibiotikaberoende 
holländskt kalvkött. Jag 
vill veta att mjölken, osten 
och köttet kommer från 
djur som har betat. Jag 
vill äta svenskt griskött 
som kommer från en 
uppfödning där suggor 

inte står i bur och där man inte klipper svansarna av 
smågrisarna. Jag väljer bort ägg från burhöns och det 
vill jag också kunna göra i produkter som majonnäs 
och pannkakor. Jag vill veta att svenska grönsaker och 
frukter odlas under strikt miljöansvar. 

Men förutom att dagligvaruhandeln tar egna 
vällovliga initiativ i hållbarhetsfrågor, vill jag att man 
också signalerar till politikerna att de har ett ansvar 
att sätta gränser för hur djuren hålls och sköts. Och 
att miljö och människor skyddas genom tydliga 
regelverk. Det är viktigt att vi värnar om de svenska 
mervärdena.

GUNNELA STÅHLE 
ORDFÖRANDE, VI KONSUMENTER

 
Svensk mat ska vara det 
hållbara alternativet

Gästkrönika

”Jag ställer krav på att företag 
och dagligvaruhandel är 
transparenta och ger mig 

tydlig information.”

11
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NULÄGE: En levande och växande 
landsbygd är en förutsättning för Sveriges 
utveckling och tillväxt. 

Under de senaste tio åren har var fjärde 
glesbygdsbutik försvunnit. När butikerna försvinner 
tenderar också annan service att försvinna.14 Till 2030 
kan landsbygden dessutom ha tappat nära en tredjedel 
av sin arbetsföra befolkning. Att upprätthålla service 
på mindre orter blir därför en allt större utmaning.15

Samtidigt ökar intresset för lokalproducerade 
livsmedel och gröna näringar, vilket gynnar 
landsbygden. Att turista på landsbygden är 
också populärt. Landsbygden erbjuder bland 
annat möjligheter till avkoppling, rekreation och 
naturupplevelser. Det är viktigt att främja och verka 
för nya satsningar som lockar till rekreation på 
landsbygden även i framtiden.16

Bra jordbruksmark ses dessvärre inte som en 
tillräckligt viktig resurs i samhällsplaneringen och 
exploateras många gånger för andra ändamål.

MÅLBILD: Ett mer effektivt tillvaratagande 
av landsbygden.

Våra stora landområden, många sjöar och 
kustområden ses som en enorm resurs. Landsbygden 
har fått rätt förutsättningar att ta vara på sin 
potential och underlätta samhällets omställning 
till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. 
Exploatering av värdefull jordbruksmark för 

andra ändamål än odling har begränsats. Större 
satsningar har gjorts på att utveckla, snarare än 
avveckla, samhällsservice, infrastruktur, bredband 
och kollektivtrafik i landsbygden. Matupplevelser i 
gårdsmiljö har utvecklats ytterligare och lockar allt 
fler. Dagligvaruhandelns butiker på landsbygden är 
”kyrkan mitt i byn”.

HUR: 

Politiker och myndigheter

• Ge bra jordbruksmark ett starkare skydd i 
lagstiftningen.

• Underlätta utveckling för lokala entreprenörer, 
exempelvis genom tillgång till utbildning inom så 
väl livsmedelsförädling som marknadsföring. 

Näringslivet

• Inom grossistverksamhet skapa en 
effektiv varuförsörjning av livsmedel till 
landsbygdsbutikerna.

• Behålla och värna om överlevandet av den 
bostadsnära matbutiken inne i orten.

• Bidra till att utveckla dagligvaruhandelns 
glesbygdsbutiker till ”kyrkan mitt i byn” för att öka 
ortens attraktivitet. Exempelvis genom apoteks- och 
postombud, ombud för betaltjänster, som social 
funktion och mötesplats eller som servicegivare och 
affärspartner till företag på orten.

Se landsbygden
som en resurs

I dag
Bra jordbruksmark exploateras ofta  

för andra ändamål

Svag arbetsmarknad, bristande samhällsservice 
och infrastruktur på landsbygden

Låg grad av småskalig livsmedelsförädling  
och lokala produkter

2030
Bra jordbruksmark är högt prioriterad  

inom samhällsplaneringen

God arbetsmarknad och samhällsservice  
på landsbygden

Mer småskalig livsmedelsförädling  
och lokala produkter

14 Regeringens rapport ”Service i glesbygd” (2015)
15 Arbetsförmedlingens rapport ”Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige” (2016)
16 Svensk Turism AB, ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”
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Jag och min man kände att vi ville flytta 
hem. Året var 2005 och hemma är den lilla 
byn Norråker i Ångermanland med drygt 
100 invånare. När vi fick reda på att ortens 
butik var till salu tvekade vi inte. Vi lade 
våra respektive karriärer som lärare och 
journalist på hyllan och flyttade hem. Det 
beslutet har vi inte ångrat en enda gång.

Att vara handlare och få träffa så många trevliga 
kunder varje dag är fantastiskt. En butik är kanske 
bara en liten del av vardagen, men en viktig sådan. 

Det var i min svärmors ost- och delikatessbutik i 
Umeå bland smakrika ostar från när och fjärran som 
drömmen om en egen 
butik föddes. Tänk att få 
erbjuda Norrlands inlands 
bästa ostsortiment – i en 
egen butik på hemorten. I 
dag har vi det. Ostarna har 
dessutom blivit något av 
vårt signum. De lockar nya 
kunder till oss, samtidigt som de hindrar stamkunder 
från att ens tänka tanken att byta matbutik.

Butiken är samlingspunkten i byn. Det är här man 
träffas, växlar några ord och tar en kopp kaffe. För 
oss är det viktigt att kunden ska trivas och känna 
sig välkommen. För att kunna ge så bra service som 
möjligt, men också för att överleva, har vi satsat 
på att ge boende och besökare en rad tjänster som 
kanske inte alltid förknippas med en matbutik. Vi är 
ombud för Posten, Apoteket, Systembolaget, Svenska 
spel och Kassagirot, men har också investerat i ett 
litet butikskafé, turisttjänster såsom hundspann och 
uthyrning av boende. Flera gånger per år ordnar vi 
olika event för våra kunder. Vi har också ett utbud av 
presentartiklar såsom norrländskt smide, filtar, porslin, 
läder och annat hantverk. Precis som när det gäller mat 
satsar vi i första hand på det lokala och norrländska, 
i andra hand varor från övriga Sverige. Vi säljer till 
exempel norrländska ostar och enbart svenskt kött. 

Att driva en butik 

i glesbygd och att 

få verksamheten 

att gå runt är tufft. 

Avflyttning, åldrande 

befolkning och lugna, 

långa vintrar är en 

utmaning. Utan stödet 

för kommersiell service 

i glesbygd skulle det 

vara svårt att överleva 

och investera i framtiden. Minibussen, som vi kör hit 

besökare med och som hjälper äldre till butiken, hade 

vi inte haft råd med annars. Med butiksstödet har vi 

kunnat investera i en ny 

pantmaskin. Vi har också 

kunnat byta ut föråldrade 

kylar och frysar. Vi vill 

fortsätta att utveckla vår 

verksamhet. I sommar 

öppnar vi en uteservering. 

I framtiden drömmer vi 

om att starta en restaurangverksamhet och att få 

serveringstillstånd för öl och vin. 

Jag tror på framtiden och har valt att engagera mig 
i att locka nya boende och besökare till Norråker. 
Förutsättningarna att lyckas är goda. Politiker 
diskuterar och prioriterar landsbygdsfrågor på ett 
annat sätt än tidigare, tänker långsiktigt och har 
bland annat permanentat stödet för kommersiell 
service i glesbygd. Det ger oss goda möjlighet att 
satsa vidare. Under förra året flyttade dessutom 
flera nya familjer hit. Om det växande intresset 
för landsbygden beror på en längtan bort från 
storstadsstress, en önskan om att bo nära naturen 
eller att fler söker sina rötter, vet jag inte. Men jag 
känner att det är här framtiden finns och jag vill 
fortsätta att satsa. Och nu pratar våra barn om att de 
ska ta över butiken i framtiden, bara en sådan sak. 
Landsbygden har framtiden för sig!

IDA COLLIN 
HANDLAR’N I NORRÅKER

 
Butiksstödet gör att vi kan 
satsa vidare

Gästkrönika

”Att driva en butik i glesbygd 
och att få verksamheten att gå 

runt är tufft.”

13
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NULÄGE: Klimatförändringen är vår 
tids stora utmaning och vi måste avsevärt 
begränsa vår klimatpåverkan. 

Två av de största utmaningarna är biffen och 
bilen. Vi måste agera smartare kring vad vi äter, 
hur vi transporterar oss och vilka drivmedel vi 
väljer. Topplistan över svenskarnas favoriträtter 
domineras fortfarande av kötträtter, trots att kött 
är ett av de livsmedel som har högst påverkan 
på klimatet och har dokumenterade negativa 
hälsoeffekter vid hög konsumtion. Ett positivt 
tecken är att allt fler konsumenter har börjat 
upptäcka vegetariska livsmedel och inkluderar 
dessa i sin vardagskost.17

En annan stor klimatpåverkare är fossila bränslen 
som ofta används inom såväl jordbruk och 
transporter. Det finns stor potential för jord- och 
skogsbruk att bidra med råvaror till hållbara 

drivmedel. En övergång till detta är en möjlighet 

snarare än ett hot för jordbruket. 

MÅLBILD: Ökad kännedom hos 
konsumenter kring fördelarna med gröna 
proteiner.

Fler har inspirerats och väljer naturligt allt oftare 
vegetariska eller veganska alternativ. Tack vare 
god tillgänglighet på prisvärda och goda livsmedel 
baserade på gröna proteiner minskar samhällets 
köttkonsumtion. Vi ser ett Sverige med fossilfria 
transporter och ett jordbruk som producerar utan 
fossila bränslen. Det finns en god infrastruktur för att 
ladda elbilar. Att varutransporter drivs på fossilfria 
bränslen är en självklarhet. Jordbruket går mot att 
bli helt soldrivet, till exempel genom att traktorerna 
använder biodrivmedel och konstgödsel framställs 
med hjälp av bioråvara istället för fossilgas. Ett 

Ett fossilfritt 
Sverige och  
gröna proteiner

av svenskarna säger att de ska 
minska sin köttkonsumtion 
under det närmaste året*27% *Axfoods attitydundersökning ”Mat & människor” 2018

17 WWF:s rapport ”Klimatbarometern 2017”
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sådant jordbruk går dessutom hand i hand med de 
växande grödorna som i sig är soldrivna.

HUR:

Politiker och myndigheter

• Ta fram råd för klimatsmarta offentliga måltider 
och verka för en större andel växtbaserat protein 
inom offentliga måltider.

• Förutom att regeringen bör arbeta för en fossilfri 
drivmedelssektor till år 2030, bör man också 
agera för att de drivmedel som ersätter de 
fossila blir så hållbara som möjligt. Politiken 
bör motverka att PFAD och palmoljeprodukter 
används i drivmedel.

• Driva frågor om statsstödsreglerna inom EU 
för att dessa inte ska utgöra ett hinder för 
övergången till ett fossilfritt samhälle.

• Utveckla infrastrukturen för laddningsstationer till 
elbilar.

• Belägga fossila bränslen som används inom 
jordbruket med en koldioxidavgift istället 
för koldioxidskatt och återföra avgiften till 
jordbruksnäringen.

• Gynna produktion av förnyelsebar el långsiktigt 
genom en kombination av skattefrihet och 
elcertifikat.

• Arbeta för att en nationell strategi tas fram för att 
ersätta fossila drivmedel med hållbara drivmedel 
som inte baseras på produkter från oljepalmen.

• Stöd för uppgradering till mer hållbara köldmedia 
(kylar och frysar) i butiker.

• Politikerna bör i stadsplaneringen ta hänsyn 
till och planera så att e-handeln kan fortsätta 
utvecklas. 

Näringslivet

• Etablera fler bostadsnära butiker som möjliggör 
för kunden att inte behöva ta bilen för att handla.

• Utveckla, inspirera och informera om bra och 
goda vegetariska alternativ till kött i butik, men 
även erbjuda fler prisvärda och goda produkter 
inom kategorin.

• Elstolpar uppförs i anslutning till butiker där 
behov finns.

• Använd el- och elhybridlastbilar i samband med 
varuförsörjning i städer.

• Förbättra logistik och samordning för e-handel 
över hela landet.

• Byta ut butikernas engångsartiklar av fossil plast 
mot produkter tillverkade av förnybar råvara.

I dag
Stor andel animaliska proteiner  

i matkassen

Främst fossila bränslen i jordbruket

Brist på laddningsstationer för elbilar

2030
Minst en 50-procentig ökning  

av gröna proteiner

Jordbruket använder sig av  
förnyelsebar energi

God tillgång på laddningsstationer
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Sveriges ska bli en av världens första 
fossilfria välfärdsnationer. Få länder 
i världen har bättre förutsättningar 
än Sverige att klara det. Den svåraste 
utmaningen är faktiskt matproduktionen.

El- och värmeproduktionen är nästan fossilfri. 
Trafiken har ett tufft, men inte omöjligt mål, att 
uppnå en 70-procentig minskning fram till år 2030. 
Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att öka 
tempot i klimatarbetet, har tillsammans med nio 
branscher inom industri- och transportsektorn 
levererat färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Nu 
har till exempel stålet, gruvorna och betongen visat 
hur de ska bli fossilfria.

Att just jordbruket är 
svårast kan man tycka 
är lite förvånansvärt med 
tanke på att jordbruk 
handlar om att vara 
planetskötare i konkret 
mening. Men det är 
många olika växthusgaser att hålla ordning på.  
I dag står det svenska jordbruket för 13 procent av de 
svenska utsläppen. 

Även om det i dag är svårt att visa hur jordbruket ska 
bli ”nollutsläppare” finns det flera spännande steg att ta 
redan nu. Det enklaste är förstås att jordbruket gör ett 
bränslebyte från fossilt till förnybart. Flera lantbrukare 
har redan bytt och många kör med 50 procent 
biodrivmedel i tanken. 

Men det finns snubbeltrådar. Om du kör fossildiesel 
får du 1,70 kronor per liter i kompensation. Om du kör 
fossilfritt får du däremot inget stöd. Det rimliga vore det 
omvända. En sådan växling i takt med att produktionen 
av biodiesel ökar, inte minst från jordbruket, skulle bli 
en dubbel vinst för jordbruket och samhället.

Nya odlingsmetoder utvecklas också. Ett mer 
plöjningsfritt jordbruk skulle drastiskt minska 

användningen av 
drivmedel och 
dessutom öka 
markens förmåga 
att binda koldioxid. 
Det går inte överallt 
och inte varje år. 
Men med förbättrad 
växtförädling och 
ökad forskning tycks 
det bli allt vanligare. 
Att binda kol i marken kommer att vara en viktig 
ekosystemtjänst i sig som borde stimuleras genom 
ersättning via EU:s jordbruksbudget. 

Att producera kött utan 
någon klimatpåverkan 
tycks i dagsläget vara 
mycket svårt. Cirka 50 
procent av den svenska 
köttkonsumtionen är 
dock importerat kött 
med, i många fall, högre 

miljöbelastning. Lägre konsumtion av kött genom 
minskad import, men med mer produktion av 
svenska livsmedel och biodrivmedel, är några viktiga 
steg i rätt riktning. Det är bra för klimatet men också 
för konkurrenskraften, landsbygdsutvecklingen, 
djurhälsa och antibiotikaresistens.

Det gäller att svenska konsumenter alltmer 
betalar för de svenska mervärdena som vi så ofta 
tar för givna. Då kan konsumenter tillsammans med 
producenterna vara riktiga planetskötare.

SVANTE AXELSSON 
NATIONELL SAMORDNARE, FOSSILFRITT SVERIGE

 

Så ska Sverige bli fossilfritt

Gästkrönika

”Även om det i dag är svårt  
att visa hur jordbruket ska  

bli ’nollutsläppare’ finns det 
flera spännande steg att ta 

redan nu.”

16
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NULÄGE: Dagens jordbruk kan inte 
försörja världens växande befolkning på ett 
hållbart sätt.

En växande befolkning kräver både högre 
produktion per hektar och mer hållbara 
konsumtionsmönster. Utmaningen ligger i att 
försörja fler människor med mat samtidigt som 
jordbruket behöver bidra även med andra råvaror, 
till exempel biobränsle och industriråvaror. Dagens 
jordbruk förlorar stora mängder växtnäring, vilket 
innebär problem för den biologiska mångfalden.18 
Samtidigt används en stor mängd antibiotika 
till friska djur i många av de länder som Sverige 
importerar livsmedel ifrån.19

MÅLBILD: Utvecklingen går mot ett 
jordbruk som gynnar den biologiska 
mångfalden.

Fler och mer hållbara, innovativa och effektiva 
metoder inom jordbruksproduktionen har utvecklats. 
Ekologiskt jordbruk bidrar med teknikutveckling som 
övrigt jordbruk också kan dra nytta av. Användningen 
av kemiska bekämpningsmedel har minskat inom 
det konventionella jordbruket och beroendet av 
fossila bränslen avbrutits. Förlusterna av växtnäring 
har minskat och kretsloppet blivit mer slutet. 
Den ekologiska försäljningen fortsätter att öka 
och avkastningen inom det ekologiska jordbruket 

har förbättrats. Den ökade produktionen leder 
dessutom till en högre efterfrågan på arbetskraft, 
vilket genererar nya öppningar på arbetsmarknaden. 
Gruppbehandling med antibiotika till stora djur har 
upphört.

HUR: 

Politiker och myndigheter

• Regeringen bör inleda ett långsiktigt arbete för 
att driva frågan om en moderniserad och sakligt 
grundad ekoförordning inom EU. I arbetet bör 
relevanta intressenter och sakkunniga rådfrågas.

• Ge stöd till att utveckla nästa steg inom ekologisk 
produktion, Eko 3.0, som innebär en högre 
produktion och ökad hållbarhet.

• I påverkansamarbetet inom EU prioritera krav 
på minskad antibiotikaanvändning och förbättrat 
djurskydd.

• Utveckla ett system för ekonomiska styrmedel 
som bygger på avgifter där pengarna återförs 
till primärproduktionen i syfte att minska 
insatsmedel som konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel. En möjlighet är att de 
som endast har en låg förbrukning inte behöver 
betala någon avgift. Ett av flera möjliga sätt 
att återföra pengarna kan vara genom sänkta 
arbetsgivaravgifter.

Hållbar produktion 
som förbättrar både 
ekologiskt och
övrigt jordbruk

 

Så ska Sverige bli fossilfritt

18 Stockholm Resilience Center, www.stockholmresilience.org/research/research-news/2011-10-13-is-feeding-nine-billion-people-possible.html (2018-05-30)
19 AMR Reviews rapport ”Antimicrobials in agriculture and the environment: Reducing unnecessary use and waste” (2018-05-30)
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• Införa ett omställningsstöd för att få fler 
bönder att våga ställa om till ekologiskt, så att 
konsumtionsmålen både inom offentlig och 
privat sektor lättare kan uppnås. En större andel 
ekologisk produktion är angeläget för målet om 
biologisk mångfald.

• Inom ramen för landsbygdsprogrammet stimulera 
en övergång till hållbara biodrivmedel inom 
jordbruket.

• Ge SLU i uppdrag att finansiera utveckling 
av produktion av konstkväve som bygger på 
bioråvara.

• Utveckla en strategi som innefattar ekonomiska 
styrmedel för att minimera användningen av 
fossila bränslen. När skatter på fossila bränslen 
används kan till exempel arbetsgivaravgifter 
sänkas istället.

• Ge ekonomiska incitament till ekologiska jordbruk 
och lantbruksforskning.

• Säkra konkurrenskraften för biodrivmedel 
långsiktigt genom rätt skatteincitament. 
 

Näringslivet

• Genom konkreta exempel visa på möjligheterna 
för producenter att ställa om konventionellt 
jordbruk till ekologiskt.

• Utarbeta nya affärsmodeller där handeln närmar 
sig jordbruket och ger långsiktiga incitament för 
ett mer hållbart jordbruk.

• Tillsammans med övriga aktörer inom 
livsmedelsbranschen verka för att höja 
produktionen av ekologiskt lantbruk.

• Erbjuda och informera om produktionsmervärden 
gällande att få eller inga bekämpningsmedel 
används och hur det bidrar till ökad biologisk 
mångfald.

• Prognostisera för, och satsa på, att efterfrågan av 
ekologiska produkter kommer att fortsätta växa.

• Lyfta fram ekologiska och hållbara varor i 
kampanjer och i butiken samt informera 
konsumenter om konkreta fördelar med 
produkterna.

• Använda hållbara biodrivmedel istället för fossila 
bränslen vid transporter.

betalar gärna mer för 
livsmedel som garanterar en 

god djurhållning*43%

I dag
Cirka 10 procent ekologisk livsmedelsförsäljning

Stora förluster av växtnäring och användning av 
kemiska bekämpningsmedel i matproduktionen

Hög användning av antibiotika till friska djur  
i många EU-länder

2030
Ett utvecklat och mer hållbart jordbruk med minst  

30 procent ekologisk livsmedelsförsäljning

Mer kretsloppsbaserat jordbruk och minskad 
användning av kemiska bekämpningsmedel

Användningen av antibiotika till  
friska djur har upphört

*Axfoods attitydundersökning ”Mat & människor” 2018
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Viljan att veta var maten kommer ifrån växer. 
Konsumenter efterfrågar svenskproducerade 
livsmedel som aldrig förr. Matens innehåll, 
ursprungsland, förtroendet för de svenska 
bönderna och svenska mervärden är viktiga 
skäl när det är dags att välja varor i butiken. 
Samtidigt har många konsumenter tyckt att 
ursprungsmärkningen varit för otydlig på 
matvaror.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött 
från Sverige och Mjölk från Sverige lanserades i april 
2016. Det blågula märket på mat, dryck och växter 
syns i dag på fler än 8 000 godkända produkter. 
Märket är laddat med 
tydliga kriterier och regler. 
Dessutom kontrolleras och 
följs märkningen upp.  

Vad ligger då bakom 
den ökade efterfrågan? 
Ett starkt skäl är de 
svenska bönderna och 
arbetet de utför. Svenska värden med hög djurvälfärd, 
korta transporter, bra förutsättningar för odling och 
uppfödning samt strikta regler skapar förtroende och 
bygger efterfrågan. Vi har hög livsmedelssäkerhet 
som ger trygg och säker mat. Fler än åtta av tio 
konsumenter anser att det är viktigt att det finns 
svenska livsmedelsföretag i Sverige.

Det är klokt att producera mat i Sverige, då vi har 
goda naturliga förutsättningar. Vi har vatten, vi har 
djur, vi har plats, vi har bete. Kalla vintrar reducerar 
trycket från skadegörare, Långa ljusa sommardygn 
förhöjer smaken på bär och frukt. Det är också 
glädjande att vi återupptäcker svenska kulturgrödor 
– korngrynen har en renässans, det börjar odlas 
lupinbönor och gråärter. I grönsaksdiskarna trängs 
nu svenska tomater i alla storlekar och det finns 
svenska äpplen året runt. Svenska bönder är duktiga 

på att föda upp friska 
djur som ytterst sällan 
behöver behandlas 
med antibiotika. 
Sverige använder 
minst antibiotika i 
djurhållningen i hela EU.

Svensk 
mjölkproduktion 
ger 44 procent lägre 
utsläpp av växthusgaser än världssnittet. Att det 
är klimatsmart att dricka svensk mjölk och äta 
svenskt nötkött beror till stor utsträckning på att 65 

procent av det svenska 
nötköttet kommer från 
mjölkbesättningar som 
producerar både mjölk 
och kött. Det ger en totalt 
lägre klimatbelastning per 
kilo kött. Dessutom bidrar 
betande djur till öppna 
betesmarker och biologisk 

mångfald. Svenskt kött ger upphov till 70 procent 
lägre utsläpp av växthusgaser än världssnittet. 
Siffrorna är hämtade från Naturvårdsverket 
respektive FAO.

Även frukt och bär samt grönsaker och blommor 
odlas med låg klimatpåverkan. Sedan början av 
2000-talet har energiförbrukningen i växthusodlingen 
mer än halverats. I dag värms mer än 90 procent av 
växthusen upp med förnyelsebar energi. 

Ursprungsmärkningen visar vägen inte bara för 
konsumenten, utan bidrar även till ökad produktion 
och därmed till ett fortsatt bra utbud av svenska 
livsmedel.

MARIA FORSHUFVUD 
VD, SVENSKMÄRKNINGEN AB

 
Mat från Sverige allt 
viktigare

Gästkrönika

”Svensk mjölkproduktion ger 
44 procent lägre utsläpp av 

växthusgaser än världssnittet.”
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Att den globala matproduktionen påverkar 
miljön i negativ riktning borde inte vara 
en nyhet för någon. Ändå är det alldeles 
för få initiativ som arbetar för att förändra 
systemet i förhållande till behovet av 
förändring. Ett av problemen är bristen 
på samarbete i livsmedelskedjan. Särskilt 
problematiskt är bristen på samarbete 
kring konkreta projekt. Det är synd – utan 
samarbete och verkstad, mycket svårare 
att driva faktisk förändring.

I våra projekt på Torsåker gård möts bönder, 
forskare, livsmedelsförädlare, kockar och 
entreprenörer för att gemensamt driva 
utvecklingen framåt. Gården ligger 30 kilometer 
norr om Stockholm och är Axfoundations 
utvecklingscentrum för framtidens hållbara 
livsmedelsproduktion. Gården fungerar som en 
katalysator för att utveckla den svenska framtida 
hållbara livsmedelsproduktionen. Eftersom 
Torsåker innefattar åkermark, skog, hagar och ett 
restaurangkök, så har vi möjligheter att testodla, 
föda upp, förädla och utveckla nya metoder, ny mat 
och nya måltider tillsammans med andra. Möten 
mellan olika kompetenser är det som behövs för 
att göra morgondagens produkter både bättre och 
godare. Och inte minst, mer konkurrenskraftiga 
mot import.

På Torsåker vill vi vara där hållbarhet, 
näringsinnehåll och smak överlappar och 
förstärker varandra. Där tror vi att Sverige skulle 
ha en svårslagen kombination och kunna vara en 
inspiration för andra.

Vad som är gemensamt för alla projekt på Torsåker 
är just samarbetet. Vi har till exempel arbetat 
mycket med gröna proteiner, eftersom vi behöver 
minska vår köttkonsumtion och vårt beroende 
av importerad soja. Där har sötlupinen varit en 
intressant kandidat. Tillsammans med forskare har 
vi identifierat grödan, tillsammans med lantbrukare 

har vi testat den i olika odlingssystem, tillsammans 
med djuruppfödare har vi prövat den som foder, 
tillsammans med kockar har vi testat att använda 
den i alla maträtter där man annars använder kött 
och soja, tillsammans med marknaden undersöker 
vi vad konsumenten skulle tycka om den. Och 
tillsammans med allihopa på samma gång har vi 
diskuterat vikten av en hållbar livsmedelsutveckling. 
På liknade sätt är samarbete viktigt även i våra 
andra projekt, som till exempel hållbart cirkulärt 
fiskfoder och flerårigt vete.

Torsåker ska vara i skärningspunkten mellan 
forskning och praktik och kunna testa det som 
lantbrukaren eller marknaden och alla däremellan 
inte har tid eller kunskap nog att göra själva. 
Behoven är enorma och vi är en pytte-ö i ett stort 
hav. Men genom att vara öppna och framför allt 
genom att göra saker tillsammans, hoppas och 
tror vi att Torsåker kan göra skillnad. Det finns så 
många think-tanks. Vi vill vara en do-tank.

 
Torsåker – testgård för 
framtidens hållbara mat 

Gästkrönika

MADELEINE LININS MÖRNER 
PROGRAMANSVARIG FÖR TORSÅKER, AXFOUNDATION

Madeleine Linins Mörner 
i hönsgården på Torsåker. 
Där pågår försök med att 
ta fram en ny sorts mat-
fågel. Fåglarna utfodras 
med insekter som i sin tur 
har utfodrats med växtba-
serat avfall.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet 
som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och 
socialt hållbart samhälle. Organisationen arbetar ofta genom 
företagande som förändringskraft och i breda samarbeten 
med relevanta aktörer i samhället, många gånger i och mellan 
hela branscher. Syftet med Axfoundations projekt är att skapa 
verklig förändring.
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För Axfood är hållbarhet nyckeln till 
framgång. Hållbarhet finns därför alltid 
på agendan och genomsyrar vårt arbete. 
Vi driver aktivt frågor om allt från bättre 
förpackningar och hållbara drivmedel till 
hur vi kan undvika matsvinn för att minska 
klimatpåverkan inom dagligvarubranschen.

Som en av landets ledande dagligvaruaktörer 
har vi möjlighet att göra skillnad. Förra året fick 
vi bort bekämpningsmedel för frukt och grönt 
som är förbjudna inom EU. Vi påbörjade även 
en differentiering av fordonsflottan och drev 
opinion mot bränsle som innehåller råvara från 
oljepalmen. Dessutom 
bytte vi ut påsar för 
frukt och grönt av fossil 
plast till grön plast och 
skänkte flera hundra 
ton mat till välgörenhet 
för att motverka 
matsvinn. Willys initiativ 
”Svinnsmart” uppskattas 
av många kunder.

Willys och Hemköp genomför löpande vegetariska 
kampanjer för att uppmuntra kunderna till att 
välja mer hållbara alternativ. Samtidigt som 
försäljningen av vegetarisk mat ökar, hoppas vi 
att allt fler av de som äter kött väljer schysst 
producerade produkter med god djurhållning. 
I Hemköps butiker är i dag glädjande nog tio 
procent av köttet som säljs KRAV-märkt.

Framöver är digitalisering och hållbarhet 
prioriterade områden för oss. När dessa kombineras 
gynnas både kunder och klimat. Ett exempel är den 
ökade e-handeln som med en effektiv logistik har 
möjlighet att bli hållbar mat i kollektivtrafik. En annan 
förbättring är digitala kvitton som bidrar till minskad 
nedskräpning samtidigt som det förenklar för både 
kunder och butikspersonal.

På landsbygden är 
behovet av e-handel 
större än i städerna, 
men saknas ofta. Jag 
ser att våra många 
landsbygdsbutiker, 
ofta Handlar’n, 
framöver kommer att 
bli viktiga noder för 
e-handel med mat 
och andra varor. Det 
kommer att stärka landsbygdsbutikernas roll som 
den centrala mötesplatsen på många orter. 

För oss inom Axfood är 
samhällsengagemang 
inom hållbarhetsområdet 
viktigt. Det är därför 
positivt att allt fler 
företag går från att 
ha varit bromsklossar 
och nejsägare till att 
bli pådrivande inom 

hållbarhetsområdet och att politiker och myndigheter 
följer efter. Det är viktigt att politiker känner att de 
har näringslivet med sig när det gäller klimatfrågan. 
För att nå ännu längre i hållbarhetsarbetet efterlyser 
vi långsiktighet och blocköverskridande politiska 
beslut som styr mot en hållbar handel.

ÅSA DOMEIJ 
HÅLLBARHETSCHEF, AXFOOD

 
På väg mot en mer  
hållbar handel

Hållbarhetschefens ord

 
Torsåker – testgård för 
framtidens hållbara mat 

”Framöver är digitalisering 
och hållbarhet prioriterade 
områden för oss. När dessa 

kombineras gynnas både 
kunder och klimat.”
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Av Axfood föreslagna åtgärder (se ”Matkassen 2030” 
2016 och ”Mat 2030” 2017) som besvarats av politiker 
och beslutsfattare:

UPPMUNTRA HÅLLBAR KONSUMTION

Axfoods förslag: Regeringen bör lägga fram ett förslag 
till riksdagen om att anta ett halveringsmål för 
matsvinn, bestämma hur det ska fördelas, rapporteras 
och definieras.

Ett av målen i regeringens livsmedelsstrategi (presenterad 
i januari 2017) är att Sverige ska kunna leva upp till FN:s 
globala hållbarhetsmål om att 2030 ha halvera det globala 
matsvinnet per person. Regeringen har givit i uppdrag till 
Livsmedelsverket att arbeta vidare med svinnreducerande 
åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.

Axfoods förslag: Livsmedelsverket bör inleda en 
dialog med livsmedelsindustrin i arbetet med att 
sänka halterna av socker och salt i mat samt arbeta 
för att få resurser för att marknadsföra märkningen 
Nyckelhålet.

Denna dialog är påbörjad genom folkhälsoutredningen som 
SLV och Folkhälsomyndigheten genomfört. Utredningen 
avrapporterades 30 april 2017. Regeringen har givit i uppdrag 
till Livsmedelsverket att undersöka förutsättningarna för att 
vidareutveckla märkningen Nyckelhålet.

Axfoods förslag: Minska matsvinnet i hushållen genom 
att utbilda och informera allmänheten om vad bäst 
före-datum innebär.

I första åtgärdspaketet för regeringens livsmedelsstrategi 
bidrar regeringen med 7,5 miljoner kronor för att 
myndigheterna SLV, SJV och SNV ska ta fram en 
handlingsplan för hur Sverige långsiktigt ska arbeta med 
matsvinnsreducerade åtgärder.

FÖRÄDLA SVENSKA MERVÄRDEN OCH 
INNOVATION

Axfoods förslag: Långsiktighet bör tydliggöras i 
handlingsplanen vad gäller regeringens satsning på 
export av förädlade livsmedel.

I det andra åtgärdspaketet för regeringens livsmedelsstrategi 
ingår ett exportprogram med särskild fokus på små och 
medelstora företag. En nationell expertsamordnare ska 
också anställas. Ett regeringsuppdrag har givits till 
Livsmedelsverket att inrätta och ta huvudansvar för ett 
samverkansforum. För utveckling av myndighetsarbetet med 
att öka livsmedelssektorns tillträde till marknader i länder 
utanför EU.

Axfoods förslag: Jordbruksverket och Livsmedelsverket 
bör ta fram saklig och preciserad information gällande 
de svenska mervärdena i jämförelse med förhållanden 
i andra länder. Jämförelsen behöver göras mot de 

största producentländerna för respektive produkt 
och olika produktionskoncept bör tas med för att 
förtydliga de svenska mervärdena.

Svenska mervärden lyfts fram som viktiga för regeringens 
livsmedelsstrategi, men ännu finns inget uppdrag. 
Däremot utlovas ”insatser för ökad kunskap om de svenska 
mervärdena” i handlingsplanen.

Axfoods förslag: Inrätta ett industriforskningsinstitut 
som bidrar till innovation och utveckling av 
framtidens hållbara mat.

Regeringen har inlett en dialog med livsmedelsbranschen 
om innovationssatsningar. Regeringen gav i juni 2017 SLU 
uppdraget att inrätta ett program för industridoktorander 
inom livsmedelsområdet. 

Axfoods förslag: Utöka satsningar på forskning och 
innovation.

I regeringens handlingsplan utlovas förstärkning av den 
behovsmotiverade forskningen med fokus på produktivitet. 
Regeringen har även inlett en dialog med branschen, men inte 
tagit fram några åtgärder.

Axfoods förslag: Det är positivt att regeringen har 
aviserat en satsning på växtförädling i Sverige, men 
högre prioritet bör ges till behovsdriven forskning 
som till exempel hållbart vattenbruk och förädlade 
produkter av gröna proteiner.

Regeringen har inlett en dialog med livsmedelsbranschen. 
Tillväxtverket har på regeringens uppdrag lagt grunden för 
en svensk livsmedelsarena för ökad innovation i hela kedjan. 

En handlingsplan är framtagen som bland annat 
omfattar 12 miljoner kronor i stöd till utvecklandet av säkra 
växtskyddsmedel för ett hållbart växtskydd för grödor som 
odlas i liten omfattning.

Nya Växtskyddsrådet ska utreda effektiva och hållbara 
förebyggande åtgärder, bekämpningsåtgärder för 
växtskadegörare, förbättra tillgången till växtskyddsmedel 
och bidra till en effektiv godkännandeprocess.

Axfoods förslag: Jordbruksverket har fått i uppdrag att 
arbeta med utveckling av vattenbruk. Det pågående 
arbetet behöver förstärkas med en målsättning om 
ökad hållbar inhemsk produktion. Särskilt fokus bör 
ligga på foderfrågorna.

I andra åtgärdspaket för regeringens livsmedelsstrategi 
satsar regeringen 35 miljoner kronor på åtgärder för 
vattenbruket.

Regeringen satsar även sex miljoner kronor på att 
låta Jordbruksverket fortsätta koordinera den svenska 
vattenbruksnäringen och vidareutveckla främjandearbetet 
genom att samordna arbetet med åtgärderna i 
handlingsplanen för vattenbruket. 

Bilaga



#MAT2030 – EN HÅLLBAR LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR SVERIGE

23

SE LANDSBYGDEN SOM EN RESURS

Axfoods förslag: I minst tio år till fortsätta med det 
2016 införda stödet för kommersiell service i glesbygd.

Regeringen har permanentat och fördubblat stödet för 
kommersiell service i glesbygd.

Axfoods förslag: Verka för en sammanhållen nationell 
politik för landsbygden.

Regeringen presenterade ”Proposition för en sammanhållen 
landsbygdspolitik” i mars 2018.

Axfoods förslag: Ge bra jordbruksmark ett starkare 
skydd i lagstiftningen.

I regeringens handlingsplan betonas att företag har tillgång 
till produktiva mark- och vattenresurser. Regeringen 
har givit SLU i uppdrag att analysera vilken påverkan 
lagstiftningen för jordförvärv och arrende har på marknaden 
för mark och förutsättningarna att utveckla marken som 
produktionsresurs.

Axfoods förslag: Underlätta utveckling för lokala 
entreprenörer, exempelvis genom tillgång till 
utbildning inom såväl livsmedelsförädling som 
marknadsföring.

I regeringens handlingsplan betonas vikten av rådgivning 
och kompetensutveckling inom områdena. Regeringen 
har anslagit medel för kostnadseffektivt byggande (två 
miljoner kronor) och rådgivning (fyra miljoner kronor) inom 
animalieproduktionen. Däremot syns ännu få konkreta 
åtgärder.

ETT FOSSILFRITT SVERIGE 
OCH GRÖNA PROTEINER

Axfoods förslag: Ta fram råd för klimatsmarta 
offentliga måltider och verka för en större andel 
växtbaserat protein inom offentliga måltider.

Livsmedelsverket har fått 24 miljoner kronor (2017–2019) 
för fortsatt utveckling av offentliga måltider inom ramen för 
livsmedelsstrategin.

Axfoods förslag: Driva frågor om statsstödsreglerna 
inom EU för att dessa inte ska utgöra ett hinder för 
övergången till ett fossilfritt samhälle.

Ingår ej i regeringens livsmedelsstrategi, men 
näringsdepartementet arbetar i den riktningen vad gäller 
påverkansarbetet för EU.

Axfoods förslag: Skattebefria solel som produceras på 
och används inom den egna fastigheten.

Regeringen har genomfört en betydande skattesänkning av 
skatt på solel. Slutmålet är total skattefrihet.

HÅLLBAR PRODUKTION SOM FÖRBÄTTRAR BÅDE 
EKOLOGISKT OCH ÖVRIGT JORDBRUK

Axfoods förslag: Sätta ett mål för ekologisk konsumtion 
inom offentlig sektor.

Regeringen har tagit beslut om att 60 procent av den 
offentliga livsmedelskonsumtionen år 2030 ska utgöras av 
certifierade ekologiska produkter.

Axfoods förslag: Regeringen bör inleda ett långsiktigt 
arbete för att driva frågan om en moderniserad och 
sakligt grundad ekoförordning inom EU. I arbetet bör 
relevanta intressenter och sakkunniga rådfrågas.

Regeringen röstade år 2017 för EU:s nya eko-förordning utan 
att den ger några egentliga fördelar på miljöområdet.

Axfoods förslag: Ge stöd till att utveckla nästa steg 
inom ekologisk produktion, Eko 3.0, som innebär en 
högre produktion och ökad hållbarhet.

En samordningsfunktion för ekologiska livsmedel har 
inrättats hos Jordbruksverket. Regeringens inriktningsmål är 
att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras 
av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. Regeringen 
har anslagit 25 miljoner kronor under 2018 samt ytterligare 
50 miljoner för 2019 och 100 miljoner för 2020. Regeringen 
har i maj 2018 givit i uppdrag åt Jordbruksverket att vidta 
lämpliga åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta 
inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion.

Axfoods förslag: I påverkansamarbetet inom EU 
prioritera krav på minskad antibiotikaanvändning 
och förbättrat djurskydd.

Fortsatt och förstärkt arbete för att motverka 
antibiotikaresistens utgör en viktig del av livsmedelsstrategin.

Axfoods förslag: Införa ett omställningsstöd för att 
få fler bönder att våga ställa om till ekologiskt, så att 
konsumtionsmålen både inom offentlig och privat sektor 
lättare kan uppnås. En större andel ekologisk produktion 
är angeläget för målet om biologisk mångfald.

Regeringen har anslagit 25 miljoner kronor under 2018 
för att stötta omställningen till ekologiskt jordbruk. 
Ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska 
jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk 
jordbruksmark år 2030 är satt.

Axfoods förslag: Inom ramen för 
landsbygdsprogrammet stimulera en övergång till 
biodrivmedel inom jordbruket.

Inriktningen finns inom både landsbygdsprogrammet och 
i regeringens miljöpolitik, men är inte en specifik del av 
regeringens livsmedelsstrategi.

Axfoods förslag: Ge ekonomiska incitament till 
ekologiska jordbruk och lantbruksforskning.

Stämmer väl med inriktningen på regeringens 
livsmedelsstrategi, men är ännu inte genomfört.



1

Läs mer om bra och hållbar mat på 
www.axfood.se/mat2030

Axfood AB 
Norra Stationsgatan 80C 

107 69 Stockholm

www.axfood.se

facebook.com/axfoodkoncernen 
twitter.com/axfood

linkedin.com/company/axfood 
Instagram: @axfoodkoncernen

Axfood vill vara en positiv förändringskraft i 
samhället och en drivande mataktör som tar 

ställning, inspirerar och vägleder kring prisvärd, 
bra och hållbar mat.

I Axfoodfamiljen ingår kedjorna Willys och 
Hemköp, liksom Tempo, Handlar’n och Direkten 
som är handlarägda och organiseras av Axfood 
Närlivs. Grossist-försäljning sker genom kedjan 

Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom 
Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, 

Middagsfrid samt delägare i Urban Deli, Eurocash 
och Apohem. Axfood är noterat på Nasdaq 

Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB.

#Mat2030


