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Sammanfattning

Ekologiska råvaror från Sverige

Konsumenternas efterfrågan på växtbaserad mat ökar rekordsnabbt. Foodtech företagen lanserar nya spännande
växtproteinprodukter som svar pådet ökade intresset. Men
varför är det så glest mellan eko-märkningarna?Är inte vegokonsumenterna intresserade av att maten ocksåär ekologisk?
Ekomatcentrum har sökt svar på frågornagenom att bland
annat inventera utbudet av växtbaserade livsmedel från
svenska företag i dagligvaruhandeln och ifoodservice.Vi har
intervjuat några svenska företag som säljer och tillverkar
vegoprodukter. Vi har också studerat utbudet av svenska
ekologiska råvaror på marknaden samt vad som motiverar
vegokonsumenterna att välja ekologiskt.

Om den ökande efterfrågan på växtbaserad mat ska kunna
tillgodoses bör lantbruket i Sverige öka produktionen av
såväl baljväxter för humankonsumtion som odlingen av
grönsaker, frukt och bär. Tillgången på svensk råvara för
produktion av växtbaserade livsmedel är begränsad, den
ekologiska ännu mer. Lantbruket i Sverige är främst inriktat på produktion av kött, mjölk och mejeri, därför odlas
framför allt foder på våra åkrar. Baljväxter odlas på endast
1,5 procent av totala jordbruksmarken, varav 24 procent är
ekologiskt. Endast en liten del av detta går till humankonsumtion. Arealen med grönsaker, frukt och bär är än mer
begränsad. Sverige är beroende av import av råvara till den
snabbt ökande vegokonsumtionen. Tillgången på svensk
och ekologisk spannmål för humankonsumtion är däremot
tillräcklig för att möta efterfrågan.

Utbud av ekologiska vegoprodukter i
dagligvaruhandeln
Vår inventering visar att det inte alltid är glest mellan ekomärkningarna på vegosortimentet. Bland traditionella vegoprodukter som tempeh och tofu var andelen ekoprodukter mycket hög, 82 procent. På växtbaserade mejeriprodukter
var ekoandelen mellan 20 och 42 procent och på frysta biffar och burgare var andelen 14 procent. Däremot fanns det
inte ett enda ekomärke på de nya växtbaserade köttliknande
foodtech produkterna1, vegofärs, korv, biffar, burgare och
pålägg.
Utbudet av ekologiska vegoprodukter i
foodservice
Foodservice levererar till restaurang och storhushåll, privat
och offentlig sektor. Utbudet av ekologiska vegoprodukter
var större hos foodservice grossisterna. Det fanns ekologiska växtbaserade produkter i grossisternas utbud som helt
saknades i dagligvaruhandeln. Det fanns också flersvekovego
produkter, dvs ekologiska vegoprodukter med råvaror från
svenska ekologiska producenter. Offentlig sektor är en viktig
kund förfoodservice. Där är efterfrågan på ekologiska livsmedel betydligt högre än i dagligvaruhandeln. Under 2019
var 39 procent av inköpen (i kronor) ekologiska i kommuner
och regioner. Motsvarande siffra var cirka 7,5 procent i dagligvaruhandeln.
Varför är så fåväxtbaserade foodtech produkter
ekologiska?
De företag som hade låg eller ingen andel ekologiskt angav
bland annat följande anledningar:
• Höga produktionskostnader vid framtagandet av växtproteinkoncentrat
• Osäker tillgång på ekologisk råvara
• Ojämn kvalitet och smak på ekologiskt sojaprotein
• Priskänslig målgrupp
• Sverige saknar förädlingsindustri för framtagande av
växtproteinkoncentrat
• Vissa tillsatser är inte godkända för ekologiska produkter
• Berikning med kalcium och vitaminer är inte tillåtet
för ekologiska produkter
• Låg efterfrågan
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Varför odlas nästan inga baljväxter för humankonsumtion i Sverige?
Svensk baljväxtodling odlas på 1,5 % av åkerarealen och
domineras idag av ärtor och åkerbönor, därnästan allt går
till djurfoder. Lönsamheten är låg och baljväxter osäkra att
odla. Sojabönan som är den viktigaste basen i växtbaserade
proteinprodukter idag, anses ännu inte odlingsbar i Sverige.
Bruna bönor däremot odlas i mycket begränsad omfattning
på Öland. Odlingstekniskt skulle den svenska baljväxtodlingenkunna flerdubblas. Det kräver dock ett utvecklat förädlingsled och anpassning av sorter som passar för humankonsumtion.
Varför odlas så lite frukt, bär och grönsaker i
Sverige?
Sverige importerar majoriteten av de grönsaker vi konsumerar i Sverige. Nu ökar efterfrågan på växtbaserad mat men
inte produktionen av svenska ekologiska grönsaker, frukter
och bär. En förklaring är import från sydligare breddgrader
som vi inte kan konkurerar med prismässigt. En annan förklaring är att vegoutbudet på marknaden är innovationsdrivet. Företagen utvecklar nya innovativa proteinprodukter av
högprocessade råvaror. Vanliga traditionella grönsaker och
rotsaker är inte så intressanta för denna foodtechindustri. En
tredje att svensk ekologisk trädgårdsproduktion konkurrerar
på en fri EU-marknad utan några omfattande nationella
arealstöd.
Vegokonsumenter
Nya vegokonsumenter efterfrågar i större utsträckning köttliknande växtbaserat protein. Störst andel ekologiskt finns
i utbudet av traditionellt växtbaserat protein såsom tempeh
och tofu. Lägst andel, ekologiskt har det innovativa foodtech
utbudet av växtbaserade proteinprodukter.
Vi har utifrån två konsumentundersökningar identifierat fyra typer av konsumentgrupper som köper och äter
växtbaserad mat; hälsovegeterianer, djurvänner, klimativrare
och flexiterianer. Nyavegokonsumenter hittar vi främst i
gruppen djurvänner och klimativrare men även bland flexiterianerna. Deras motiv styrs inte främst av hälsoskäl utan
av att motverka klimatförändringar. Djurvännernas motiv är
främst djuretiska.

Inledning
Vi är på väg in ett proteinskifte. Efterfrågan på växtbaserat
protein ökar snabbt, med 15–20 procent årligen enligt
Macklean2. Utbudet av nya växtbaserade produkter svarar snabbt upp mot den ökade efterfrågan på marknaden.
Svenska Foodtech företag har lanserat flera nya spännande
växtproteinprodukter det senaste året. Samtidigt gör vi oss
beroende av import och tappar viktiga marknadsandelar
eftersom Sverige inte har någon nämnvärd produktion av
växtbaserat ärtprotein3 för humankonsumtion. Vi har inte
heller några anläggningar för vidare bearbetning av ärtprotein till mjöl eller extrudering av protein till köttliknande
substitut.
Svensk baljväxtodling domineras idag helt av ärtor och
åkerbönor med cirka 20 000 hektar vardera. Åkerbönorna
odlas nästan enbart till djurfoder. Bruna bönor odlas på
cirka 700 hektar. Dessutom finns en mycket liten men ökande andel av odling av sötlupin, andra phaseolus bönor än
bruna bönor (kidneybönor, borlottibönor, svarta bönor, m
m) och linser. Sojaböna anses idag inte odlingsbar även om
några få gårdar har försökt. Odlingstekniskt kan den svenska
baljväxtodlingen flerdubblas, men för närvarande är lönsamheten låg, baljväxter är mer odlingsosäkra än spannmål (som
konkurrerar om samma areal) med dåligt utvecklat förädlingsled för humankonsumtion.
Det är glest mellan ekomärkningarna så det är positivt
att Ekologiska lantbrukarna ser vegotrenden som en stor
affärsmöjlighet för svenskt ekologiskt lantbruk, kanske den
största någonsin (Marknadsrapport 2020 del 1)4.
Om vi ska klara att gå in i ett proteinskifte behöver
Sveriges lantbruk väsentligt öka odlingen av såväl baljväxter för humankonsumtion som frukt, bär och grönsaker.
Det finns potential. I dag används 70 procent av Sveriges
åkerareal till foderproduktion någon procent baljväxter för
humankonsumtion och någon procent till frukt, bär och
grönsaker. Den ekologiska andelen är ännu mindre, särskilt
för frukt, bär och grönsaksproduktionen.
Ekomatcentrum har sökt svar på om de vegetariska produkterna från svenska företag är av svenskt ursprung? Samt
hur miljömässigt hållbara produkterna är på den snabbt
växande vegomarknaden?
Vi har tittat på hur stor andel av de vegetariska produkterna från svenska företag som är ekologiska i butik och hos
grossist. Vi har också pratat med några av tillverkarna om
deras syn på ekologiskt, om tillverkningen av produkterna
och råvarornas ursprung.

Varför ekologiskt?
Ekomatcentrums kartläggning av vegokonsumenterna på sid
10 visar att miljö/klimat och hälsoskäl är de viktigaste motiven för att välja vegetariskt och ekologiskt. Vegoprodukter
marknadsförs ofta som hållbara, utan att vara ekologiska.
Det finns vegokonsumenter som föredrar oekologiskt odlat,
med mineralgödsel, framför ekologiskt med naturlig gödsel
av hänsyn till klimatet. Förmodligen vet de inte att mineral
gödsel har stor påverkan på klimatet. Andra vegokonsumen

ter väljer oekologiskt av djurhänsyn men det är lätt att
glömma att kemikalierna i det oekologiska lantbruket dödar
insekter. Det orsakar problem för djur och fåglar i och ovan
jord förlorar tillgången till föda vilket är en stor anledning
till minskad biologisk mångfald5.
För de som inte känner till vad som skiljer ekologiskt
och oekologiskt lantbruk finns en kortfattad jämförelse av
de två inriktningarna i bilaga 1.

Växtbaserat protein
Från bondböna och gråärt till tofu och Oumph!
Växtproteiner görs främst på baljväxter och spannmål. Ett
flertal produkter har en lång historia såsom kikärtsbollarna
falafel, sojaosten tofu, tempeh och veteglutenprodukten
seitan. Sojaprodukter har använts i maten i Asien i tusentals
år. Även seitan har en tusenårig tradition och är lätt att tillverka själv genom att tvätta bort stärkelsen ur vetemjöl och
knåda fram en proteinklump. Det framställda veteproteinet
smaksätter produkter och ger en köttliknande struktur. Vete
har i stort sett alltid funnits som kultiverat spannmål medan
havren började odlas först på 1700-talet.

Det är glest mellan ekomärkningarna
så det är positivt att Ekologiska lantbrukarna ser vegotrenden som en stor
affärsmöjlighet för svenskt ekologiskt
lantbruk, kanske den största någonsin.
I Sverige har vi ätit och odlat gråärt, bond- och åkerbönor i stort sett så länge som det funnits människor i Skandinavien. Man har funnit rester av bröd gjort på bark och ärtor
i en vikingagrav. Så bröd på bland annat ärtor bakades redan
på 1000-talet. Gråärten, som är ganska besk till smaken, har
under årens lopp ersatts av gulärtan. Det som främst skiljer
bond- och åkerbönan är storleken på själva bönan. De större
bönorna kallas för bondbönor medan de mindre är åker
bönor.
Idag har man hittat nya metoder för att få tillgång till
växtbaserat protein . I avancerade processer extruderas
protein från soja och ärtor till köttliknande produkter med
konsistens, utseende och smak så nära riktigt kött man kan
komma. Ett exempel är ”Oumph!”, ett sojabaserat köttsubs
titut som lätt kan förväxlas med kebabkött eller kyckling.

Växtodling i Sverige
Den allra största delen av Sveriges växtodling, cirka 70 procent, går till foder, 20 procent till livsmedel och 10 procent
till bränsle och sprit6.
Baljväxter odlas på endast 1,5 procent av odlingsarealen i
Sverige. Och den allra största andelen av dessa baljväxter går
till djurfoder. Spannmålsodlingen är betydligt större, även
om den största andelen även där går till djurfoder.
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Den ekologiska andelen var knappt 20 procent av totala
jordbruksarealen 2019. Arealen med ekologisk baljväxtodling utgjorde dock lite mer än genomsnittet, 24 procent av
totala baljväxtarealen. Medan den ekologiska arealen endast
var 11 procnet av den totala spannmålsarealen.

Grönsaker, frukt och bär kräver inte stora arealer och bör
därför kunna odlas i mycket större utsträckning på Sveriges
åkermarker i framtiden.
Baljväxter för humankonsumtion som odlas i Sverige är
gula ärtor, gröna konservärtor (frysta eller konserverade grö-

Diagram 1. Jordbruksmarkens användning (ha) i Sverige 20196.

Det finns potential för att öka odlingen av baljväxter för
humankonsumtion i Sverige. Frågan är vilken typ av baljväxter som passar bäst att odla och i vilken mån de passar för
humankonsumtion? Det svenska lantbruket är främst inriktat på att producera kött, mjölk och mejeriprodukter, därav
den stora andelen baljväxtodling för foderproduktion.
Även odlingen av grönsaker, frukt och bär är mycket
liten i Sverige. Vi är beroende av att importera majoriteten
av dessa livsmedel för att klara konsumenternas efterfrågan.

na ärtor) och bruna bönor. Gruppen som i statistiken anges
som ärter och åkerbönor är i ett samlingsnamn för ärter
(utom konservärter), åkerbönor, sötlupiner, vicker, kikärter
och övriga bönor. Gula ärtor, konservärter och bruna bönor
passar att odla i vårt klimat och är alla traditionella livsmedel
i svensk matkultur.
Av diagrammet nedan kan man se att odlingen av gula
ärtor minskat de senaste tio åren. Samma trend syns för
konservärtan som minskat kraftigt sedan 2010. Odlingen av

Diagram 2. Diagrammet visar odlingsutvecklingen av baljväxter i Sverige från 2010 till 20196.
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bruna bönor är nästan obefintlig och visar ingen förändring
sedan 2010. Det som däremot ökat är odlingen av åkerböna.
Bruna bönor odlas mestadels på Öland i Kalmar län och
utgör cirka 2 procent av baljväxtproduktionen.
Varför odlas så lite baljväxter i Sverige?
Baljväxter odlas på 1,5 procent av odlingsarealen i Sverige,
och den ekologiska andelen är ännu mindre (diagram 2
sid 6). Det är erkänt svårt att odla ärtor och bönor. Odlingen
är riskfylld och ett år med missväxt kan vara ett stort ekonomiskt risktagande för den enskilde lantbrukaren. Baljväxter
av typen Phaseolus bönor (bruna bönor, borleottibönor,
kidneybönor, svarta bönor) kräver tidiga vårar och torra
höstar och odlas därför främst på Öland och Gotland som
har ett klimat som fungerar för odling av dessa baljväxter.
För att undvika skadedjur och sjukdomar krävs minst en sjuårig växtföljd. Dessutom kan problemen med ogräs bli överväldigande särskilt i den ekologiska odlingen där kemiska
ogräsmedel inte får användas. Gråärt, bond- och åkerbönor
passar däremot bra att odla i det svenska klimatet eftersom
de är storväxta och kan konkurrera bättre med ogräset.
Svensk produktion av växtbaserade ekologiska
livsmedel
Det är svårt för livsmedelsindustrin att få tag på svenskt
ekologiskt växtprotein. Dessutom är smaken på till exempel
bondbönor lätt besk och det finns ett behov att ta fram nya
sorter som passar bättre för humankonsumtion, på samma
sätt som utvecklingen skett med soja som fortfarande har
en speciell smak som inte alla tycker om. Det lägre proteinvärdet i svenska bondbönor och ärtor kan passa bättre
till traditionella produkter såsom falafel, ärt- eller bönbollar
och tempeh. Men det finns proteintillskott inom idrott som
är ett koncentrat av ärtproteinmjöl som ska ersätta vassle.
Mjölets proteinhalt är 80 procent och blandas i bland annat
smoothies. För de mer köttliknande produkterna som till
exempel Oumph! används främst soja som vi inte klarar att
odla i Sverige för tillfället. Gråärten har bra smak och passar

utmärkt för tillverkning av växtbaserade biffar. Ytterligare
en gröda som främst används till foder men som mycket väl
passar att äta även för människor är sötlupinen. Den har ett
högt proteinvärde, till och med högre än soja.
I Finland finns det tillverkning av produkter som är en
blandning av havre, bondbönor och ärter. En kombination
av baljväxter och spannmål som dessutom ger en bättre
sammansättning av proteiner och kan vara en bra ersättning
för kött8.
Problemen i svensk matindustri är många. För det första
har vi inte en tillräckligt stor produktion av baljväxter för
humankonsumtion. Vi har inte heller anläggningar för efterskördsbearbetning och vidareförädling som kan konkurrera
med resten av Europa, Kina och Kanada. Om Sverige ska
kunna ta marknadsandelar i den kraftigt växande Foodtech
industrin som kretsar kring växtbaserat protein krävs i första
hand;
• Ökad andel svensk ekologisk odling av baljväxter
för humankonsumtion
• Ökade satsningar på utveckling av traditionella
växtproteinlivsmedel som inte kräver komplicerade
och fördyrande metoder och förädlingsled som till
exempel extrudering av växtprotein.
I andra hand investeringar;
• Anläggningar för vidareförädling av bönor och
ärtor till proteinpulver och mjöl
• Anläggningar för extrudering av växtprotein till
köttliknande alternativ.
Odling av frukt, bär och grönsaker i Sverige
Växtbaserade proteinkällor som baljväxter och även spannmål är viktiga för den ökade vegokonsumtionen men även
tillgången på färska nyskördade grönsaker, rotsaker, frukter
och bär. Sverige är inget grönsaksproducerande land av stora
mått och majoriteten av frukt, bär och grönsaker importeras.
Sedan 1990 har antal hektar med frilandsodlade grönsaker varit relativt konstant medan antalet företag minskat

Diagram 3. Utvecklingen av all grönsaksodling i yta och antal företag6.
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Diagram 4. Utveckling av ekologisk grönsaksodling i yta och antal företag 2009-20179.

drastiskt, de har i stort sett halverats. Samma sak gäller för
växthusodling och där har även växthusytan minskat något
under perioden 1990–2017. Utvecklingen visar att de små
trädgårdsodlingsföretagen minskar medan de större blir fler.
För den ekologiska odlingen har utvecklingen varit tvärtom, frilandsytan för grönsaksodling har mer än fördubblats
från 2009 och antalet företag ökat marginellt.

Om man blickar framåt med klimatförändringarna i bagaget så borde
svensk trädgårdsproduktion vara en
framtidsbransch, spekulerar en expert
på LRF.
Varför odlas så lite grönsaker, frukt och bär i
Sverige?
Sverige importerar majoriteten av de grönsaker vi konsumerar, men är självförsörjande på både morötter och potatis.
Under säsong är vi nästan självförsörjande på gurka och
isbergssallat. Sverige har arealerna, jordarna och kunskapen
men inte värmen och soltimmarna som krävs för många
grönsaksprodukter som vi köper och äter. Sverige har en
kort odlingssäsong att förhålla sig till både ur odlings- och
konkurrens-synpunkt. Vi kan inte som Spanien och Italien
ta flera skördar varje år. Det som passar bäst att odla i vårt
klimat ger också bästa ekonomin för producenten.
Vi kan odla äpplen i södra och mellersta delarna av
Sverige och unika sorter och av päron, plommon, svarta och
röda vinbär, jordgubbar och hallon. Sveriges lite kalla klimat
passar utmärkt för rotfrukter, kål, sallad och gurka på friland, men också tomat och gurka i växthus.
Så vad är problemet, varför odlas så lite frukt, bär och
grönsaker i Sverige? Ekomatcentrum har frågat några ex-
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perter inom svenska trädgårdsproduktion vad de tror är
orsakerna.
Enligt en expert på Jordbruksverket så handlar det om
konsumtionsmönster, priskonkurrenskraft och politik. I
Finland klarar man 80 procent självförsörjning av grönsaker. De har ett minst lika tufft odlingsklimat som i Sverige.
Strategin i Finland har varit att uppmuntra sina producenter
med energistöd och stöd till växthusodling. Det är mycket
kostsamt med växthus och uppvärmning av växthus, därför
krävs en annan typ av stöd än de gängse arealstöden som
finns i Sverige. Strategin i Sverige har varit att det är billigare
energimässigt att odla i Spanien och Holland och sedan frakta upp tomaterna. Det finns inte samma politiska ambitioner
att klara försörjningen i Sverige10.
Vi frågade en grönsaksodlare varför inte grönsaksproduktionen ökar i samma takt som vegointresset hos konsumenterna? Svaret blev att det ökade vegoutbudet på marknaden i mångt och mycket är innovationsdrivet. Företagen
utvecklar nya växtbaserade proteinprodukter av högprocessade råvaror. Vanliga traditionella grönsaker och rotsaker är
produkter som moderna vegomänniskor inte är intresserade
av. Den nya vegovågen drivs av djurvänner (se sid 10). För
dem är ekologisk produktion inte så viktigt. De vegetariska
livsmedelsprodukter som finns att köpa i butik i dag är tillverkade av ”nya” aktörer på marknaden. Aktörer som inte
har någon förankring i den svenska traditionella grönsaksproduktionen. Råvaran är inte så viktig för dem11.
Om man blickar framåt med klimatförändringarna i bagaget så borde svensk trädgårdsproduktion vara en framtidsbransch, spekulerar en expert på LRF12.
Spanska tomatodlare kan få problem med vattenbrist
och torka om klimatet blir varmare medan Sverige kanske
får en geografisk fördel med grönsaksproduktion i framtiden. Dessutom har vi sällsynt god tillgång på rent vatten,
mark och ett lite kyligare klimat som gör att problemet med
skadedjur är betydligt mindre här än i södra Europa.

Konsumtion mat kg/person och år

13%
40%

Köksväxter

Potatis och
potatisprodukter

16%
13%

Animaliebaserade produkter

10%

Frukt, bär
och nötter

Mjöl, bröd och
spannmålsprodukter

8%
Socker, sirap,
kaffe, te,
cacao
0,3% Baljväxter

Diagram 5. Den genomsnittlige svenskens konsumtionsmönster 20186.

Konsumtion och konsumenter
Vad äter den genomsnittlige svensken?
I Sverige äter vi ca 600 kg mat per person och år. 40 procent
av maten kommer från animalier såsom kött, fisk, mjölk,
mejeri och ägg och 60 procent är växtbaserat. Den växtbaserade maten utgörs av 13 procent mjöl, bröd och spannmålsprodukter, 13 procent köksväxter, 10 procent potatis
och potatisprodukter, 16 procent frukt, bär och nötter. Åtta
procent till livsmedel som är mindre nödvändigt, kaffe, te,
kakao, och socker. Konsumtionen av baljväxter är försvinnande liten, endast 0,3 procent13.
Vegokonsumenten
Vilka är vegokonsumenterna och vad är deras motiv för
att välja vegansk eller vegetarisk mat i butik eller på restaurang? Motiven för att välja växtbaserad mat skiljer mellan
vego-konsumenterna. Det som är viktigt och drivande för
en vegokonsument är kanske inte alls samma för en annan.
Ekomatcentrum har studerat en begränsad marknadsstudie

av vegokonsumenten från Novus och gjort en egen på Facebook, även den i begränsad omfattning för att få en bild av
vegokonsumenternas motiv.
Novus genomförde under hösten 2020 en marknadsstudie av vegokonsumenten på uppdrag av Simple Feast2. Den
visar att var fjärde svensk fått ett ökat intresse för vegetarisk
eller vegansk kost de senaste sex månaderna. Ökningen var
störst bland kvinnor och unga personer. Allra störst var
intresset hos 18–29 åringar. Novus attitydundersökning visade att miljö- och klimat-/hälsoskäl är de främsta orsakerna
till det ökande intresset för växtbaserad mat, angivet av totalt
74 procent av de som svarat ökat intresse.
Tyvärr utgjorde miljö- och klimatskäl tillsammans ett
svarsalternativ i undersökningen. Om respondenterna haft
möjlighet att välja miljö- och/eller klimatskäl hade fördelningen av motiven förmodligen sett annorlunda ut. Här
finns en samhällelig konflikt som inte kommer fram och
som har betydelse för efterfrågan på vegetarisk ekologisk
mat. Konfliktfrågan gäller om ekologiskt skulle vara sämre
eller bättre för klimatet än oekologiskt.
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Diagram 6 och 7 visar en konsumentundersökning avseende ökat eller minskat intresse för vegetarisk
eller vegansk mat de senaste 6 månaderna. Det var 1 047 personer som besvarade den första frågan
och drygt 250 personer den andra som fanns med i Novus Omnibus augusti och september 2020. Urvalet av respondenter var riksrepresentativt för Sveriges befolkning. Uppdraget kom från Simple Feast.

Ekomatcentrum gjorde en enkel undersökning i Facebookgrupen Veganer och vegetarianer. Gruppen har 47 000
medlemmar. Vi ställde frågan om hur viktigt det är att maten
förutom att vara vegansk/vegetarisk också är ekologisk? Vi
gav tre färdiga svarsalternativ.
Resultatet av undersökningen visade att ekologiskt var
ganska viktigt för en majoritet, angavs av 65 procent av de
svarande, men att pris och tillgänglighet också spelar in vid
köp. En femtedel, 21 procent, av de som svarade menade att
det inte alls var viktigt med ekologiskt. 14 procent svarade
att det är mycket viktigt att vegetariskt också är ekologiskt.
Summerar man de bägge svarsgrupperna, mycket viktigt
och ganska viktigt, så är det 79 procent av de svarande Facebook-undersökningen som i någon mån har intresse för att
köpa ekologiskt.
Hej, alla vegetarianer och veganer. Alla väljer att äta mer växtbaserat av olika anledningar. En fråga jag är nyfiken på är hur viktigt
är det också att maten är ekologisk. Har ni lust att svara så är det
mycket uppskattat.
Svarsalternativ
Mycket viktig.

Antal
röster

Andel
procent

73

14 %

Ganska viktigt, beror på pris och hur
tillgängligt det är.

341

65 %

Inte alls viktigt. Det viktigaste är att det
är växtbaserat.

109

21 %

Totalt

523

100 %

Tabell 1. Begränsad attitydstudie riktad till medlemmar på
Facebookgruppen ”Veganer och vegetarianer” med 47 000
medlemmar.
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Utifrån ovan beskrivna konsumentstudier har vi identifierat
fyra typer av konsumentgrupper som köper och äter växtbaserad mat.
1. Hälsovegeterianer
De traditionella veganerna som äter växtbaserad mat av
hälsoskäl. Ofta en lite äldre åldersgrupp. Proteinerna hämtar
de främst från sojan i form av tofu men även i den grova,
fiberrika cerealiekosten. Grov råkost av kål och rotsaker är
också viktigt i hälsokosten. Här är ekologiskt odlat viktigt av
hälsoskäl.
2. Djurvänner
Äter vegansk kost av djurhänsyn då de inte vill bidra till utnyttjandet av djur. Kosten är en del i den veganska livsstilen
som även utesluter till exempel honung, läder, ull och dun.
Ekologiskt kan vara mindre eller inte viktigt för många av
dessa konsumenter.
3. Klimativrare
Äter vegansk kost av hänsyn till klimatet. Växtbaserad mat
genererar generellt mindre mängd växthusgaser och det
driver klimativrarna till att avstå kött, mjölk och mejeri. De
gillar Foodtech mat som till exempel Beyound Burgers och
andra köttsubstitut som liknar kött till smak och konsistens.
De gillar vegoprodukter som påminner om det de är vana
vid att äta. Ekologiskt verkar vara mindre viktigt för många
av dessa konsumenter.
4. Flexiterianer
Väljer vegetarisk mat eftersom det är trendigt och för att
de tänker på miljön och klimatet. Lacto/ovo funkar bra för
denna konsumentgrupp liksom kött till helgen. Testar gärna

nya trendiga pannfärdiga foodtech vegorätter. Väljer gärna
vegoprodukter som påminner om det de brukar äta, både
till utseende, struktur och smak. Deras incitament kan vara
klimatet, miljön och hälsan. Ekologiskt kan ha betydelse för
denna konsumentgrupp.
Det förekom en del sponta diskussioner runt undersökningen på Facebook. Några menade att det är en socioekonomisk fråga när det kommer till tillgång. Vilket är en viktig
aspekt. Det beror alltså på var du bor och vilken butik du är
beroende av att handla i, om du har tillgång till ekologiska
växtbaserade produkter eller inte.
Djurvännerna diskuterade om man ska använda naturlig
gödsel eller mineralgödsel i odlingarna. Mineralgödsel ansågs bättre. Djurvännerna gillar inte att djuren utnyttjas och
finner det oetiskt att ekologiskt lantbruk använder naturligt
djurgödsel från till exempel kor, grisar och får eller slaktrester som näring i odlingarna. Att djurgödsel och slaktrester
även används i oekologiska odlingar verkar mindre känt.
Det fanns också en diskussion om markanvändning och
skördenivåer, att det inte är resurseffektivt med ekologisk
produktion. En annan rörde svinn, att ekologiska livsmedel
genererar mycket mer svinn än oekologiska eftersom ekologiska livsmedel har sämre hållbarhet.

Inventering växtbaserade livsmedel
från svenska företag i livsmedelsbutik
Om undersökningen
Vi inventerade utbudet av ekologiskt bland växtbaserade
produkter från svenska företag i åtta livsmedelsbutiker. Vi
tittade på produkter inom mejeri, pålägg, tofu och tempeh
samt kylda och frysta pannfärdiga produkter. Sammanlagt
inventerades tolv produkter eller grupper av produkter. Till
exempel grupperade vi sojadryck och ärtdryck. Även biffar,
burgare, bollar, bitar, filéer och nuggets räknades tillsammans som en produktgrupp. Både helt växtbaserade och
lakto-/ovo-vegetariska produkter räknades. Vi räknade det
totala antalet svenska produkter respektive antalet svenska ekologiska produkter i varje butik. Antalet produkter i
undersökningen speglar inte det totala utbudet av varan,
eftersom vi endast räknade produkter från svenska företag.
Inventeringen genomfördes i april och maj 2020 på butikernas hemsidor
Avgränsningar
Urvalet begränsades till produkter från svenska företag och
förädlade växtbaserade produkter som ersätter animaliska
dito. Till exempel mejeriprodukter, pålägg och pannfärdigt
som biffar, burgare och korvar.
Vi räknade produkter där företagets hemvist inte var
uppenbar, men som vi bedömde hade en koppling till
Sverige. Att företaget är svenskt innebär inte att råvarorna är
svenska eller att tillverkningen skett i Sverige. Produkter från
38 företag räknades. Företagen redovisas i Bilaga 2.

Följande produkter inventerades
1. Havredryck (även smaksatta)
2. Soja- och ärtdryck (även smaksatta)
3. Växtbaserad yoghurt (ej drick-, matlagnings-)
4. Växtbaserat smör och smörgåsmargarin
5. Pålägg och ostersättningsprodukter
6. Tofu och tempeh
7. Korv, kyld
8. Biffar, burgare, bollar, bitar, filéer, nuggets, kylda
9. Färs, kyld
10. Korv, fryst
11. Biffar, burgare, bollar, bitar, filéer, nuggets, frysta
12. Färs, fryst
Butiker
All inventering skedde via nätet, dvs i butikernas nätbutiker.
Vi inventerade de större dagligvarukedjorna och de större
nätbutikerna.Vi valde även att inventera den mindre butikenGoodstore,som är specialiserad på veganska produkter.
Följande butiker och butikskedjor inventerades
1. Citygross
2. Coop
3. Goodstore
4. Hemköp
5. ICA
6. Mathem
7. Mat.se
8. Willys
Resultat
Utbudet av ekologiskt i de olika produktkategorierna
Växtbaserad mejeri
I mejerihyllan räknade vi växtbaserade alternativ till mjölk,
yoghurt, smör och smörgåsmargarin. Sett till det totala
antalet produkter var utbudet störst av havredryck med 84
produkter. 20 procent av havredrycken var ekologisk. Även
utbudet av yoghurt var stort med 72 produkter. 42 procent
av yoghurtprodukterna var ekologiska. För soja- och ärtdryck var andelen ekologiskt 32 procent och för smör och
smörgåsmargarin 19 procent.
Tofu och tempeh
I butikerna fanns sammanlagt 51 produkter i gruppen tofu
och tempeh. Hela 82 procent av dessa var ekologiska, den
högsta andelen ekologiskt av alla inventerade produkter.
Pålägg
Det fanns 48 produkter i kategorin pålägg och ostersättningsprodukter. Inte en enda var ekologisk.
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Pannfärdigt, kylt
I kyldisken fanns ett stort utbud av växtbaserade alternativ
till köttfärs, korv, köttbullar, biffar och liknande. Vi räknade
till 35 korvar, 31 produkter i gruppenbiffar, burgare, bollar,
bitar, filéer och nuggets samt 11 färser. Inte en enda produkt
var ekologisk.

Andel ekologiska produkter
Av de 12 produktgrupperna saknades ekologiska varianter
i 6 grupper: pålägg och ostersättningsprodukter, kyld korv,
kylda burgare och biffar, kyld färs, fryst korv och fryst färs.
Störst andel ekologiska produkter fanns bland tofu och tempeh, följt av växtbaserad yoghurt.

Diagram 8. Flest växtbaserade produkter fanns bland frysta biffar och burgare, följt av havredryck.

Pannfärdigt, fryst
Även i frysdisken var utbudet av växtbaserade produkter
stort. Här fanns 10 korvar och 25 färser. Ingen av dessa var
ekologisk. Av de 146 produkterna i gruppen biffar, burgare,
bollar, bitar, filéer och nuggets var 14 procent ekologiska.

Total andel ekologiska produkter
Eftersom vi endast räknade produkter från svenska företag
visar inte undersökningen butikernas hela utbud. I oktober 2020 gjorde vi en översyn av utbudet i en av de större
butikerna som även inkluderade produkter från utländska

Diagram 9. Produktgruppen tofu och tempeh hade överlägset största andelen ekologiskt. Hälften av produktgrupperna saknade helt ekologiska varianter.
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företag. Den visade att andelen ekologiskt i undersökningen är representativ för helheten. Däremot skiljer andelen
ekologiskt markant mellan olika produktgrupper. Tofu och
tempeh är produkter som är etablerade sedan en längre tid
och utbudet växer inte i samma takt som i de nyare produktkategorierna. Växtbaserade mjölkalternativ har också funnits
förhållandevis länge på marknaden. Utbudet i mejerihyllorna
växer fortfarande, men inte lika snabbt som segmentet med
pannfärdiga köttersättningsprodukter i kyl- och frysdiskarna
och växtbaserade pålägg. Diagrammen nedan visar andelen
ekologiskt av de inventerade produkterna för samtliga kategorier respektive för de nyare foodtech-produkterna.

Andel ekologiskt exklusive tofu och tempeh
I kategorierna växtbaserade drycker, yoghurt, smör, pålägg,
samt kylda och frysta pannfärdiga produkter fanns totalt 517
produkter i samtliga åtta butiker. För dessa kategorier var
knappt en sjättedel, 16 procent ekologiska.

Diagram 12. Andelen ekologiskt för pålägg och pannfärdigt
var 6,5 procent.

Diagram 10. Andelen ekologiskt av samtliga inventerade
produkter var 22 procent.

Andel ekologiskt av samtliga inventerade produkter
Vi räknade till totalt 568 produkter i samtliga åtta butiker.
Drygt en femtedel av dessa, 22 procent, var ekologiska.

Diagram 11. Andelen ekologiskt för växtbaserad mejeri,
pålägg och pannfärdigt var 16 procent.

Andel ekologiskt exklusive tofu, tempeh och
växtbaserad mejeri
I de nyare, snabbast växande kategorierna pålägg samt kylda
och frysta pannfärdiga produkter fanns totalt 306 produkter
i samtliga åtta butiker. För dessa kategorier var andelen ekologiskt 6,5 procent.
Totala och ekologiska produkter per butik
Antalet produkter i undersökningen speglar inte respektive
butiks totala utbud av varan, eftersom vi endast räknat produkter från svenska företag. En butik kan alltså ha ett större
totalt utbud av till exempel sojadryck, om produkter från
utländska företag skulle ha räknats in. Den minsta butiken,
Goodstore, hade ett mycket begränsat utbud av svenska
produkter. Goodstore saknade även växtbaserade mjölkalternativ och frysta produkter på sin hemsida och hade endast
9 av de inventerade produkterna totalt. Störst totalt antal av
de inventerade produkterna hade ICA med 108 varianter. Se
diagram 13.
Ekologiska produkter per butik
Störst andel ekologiska produkter hade Hemköp med
27 procent, följt av Coop med 25 procent. På Willys var
23 procent av de inventerade produkterna ekologiska, på
Goodstore 22 och på Citygross 21 procent. Av ICA:s stora
utbud var endast 19 procent ekologiskt. En näst-sista-plats,
tillsammans med Mat.se. Lägst ekoandel hade Mathem med
17 procent. Se diagram 14.
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Diagram 13. Flest växtbaserade produkter från svenska företag hade ICA, följt av Coop och Hemköp.

Diagram 14. Störst andel ekologiskt av de inventerade produkterna hade Hemköp, följt av Coop och Willys.

Inventering växtbaserat foodservice
Offentlig sektor har under lång tid varit ledande i att köpa
ekologiska livsmedel i Sverige. Ekomatcentrums senaste
marknadsrapport visar att den genomsnittliga andelen ekologiskt i kommuner och regioner var 39 procent 2019. Räknat
i kg är närmare 31 procent av maten som serveras i kommunerna svekologisk (svensk och ekologisk). Möjligheterna att
nå det nationella målet om 60 procent ekologiskt i offentlig
sektor till 2030 är goda.
Hållbara livsmedelsinköp innefattar mer än ekologiska
inköp. Det handlar i lika hög grad om att välja klimatsmarta
livsmedel, minska svinnet, servera mer vegetariskt och öka
andelen växtbaserat protein i maten.
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Hur ser utbudet av svenska, ekologiska,
vegetariska produkter ut för restaurang och
storhushållen?
Vid en genomgång av de två största foodservicegrossisterna, Martin&Servera och Menigos,sortiment fann vi att
derasutbud av svenska ekologiska växtbaserade produkter
var bättre än i dagligvaruhandelns. Det fanns ekologiska
växtbaserade produkter i grossisternas utbud som saknasi
dagligvaruhandeln hyllor och ekologiska varianter av oekologiska vegoprodukter i butikerna.
Orklas varumärke Anamma hade två ekologiska produkter, falafel och vegofärs, på grossisternas hemsida. Dessa
produkter saknades i dagligvaruhandeln. Go Green, Daf-

gård, Vegme och MMM/Ahlström Factory hade vardera
en ekologiskt produkt somsaknades i dagligvaruhandelns
utbud.
Ett av de svenska varumärkena som säljs av grossist till
den offentliga sektorn, Tasty, har flera veganska produkter.
Samtliga inom kategorin nuggets, biffar och bollar. De är
dessutom ekologiska och ”Från Sverige”-märkta, vilket
innebär att minst 75 procent av råvarorna kommer från
Sverige. Soja, som är en vanlig råvara i vegetariska produkter
har här ersatts av svensk havre.
Samtliga vegetariska produkter av ett annat svenskt varumärke, Lecora, var ekologiska. Råvarorna i dessa produkter
är i olika utsträckning svenskodlade. Deras åkerbönsnugget
med rödbetor uppges vara “svekologisk” där huvudingredienserna åkerböna, rödbeta och quinoa är svenskodlade.
Deras green burger innehåller bland annat svenskodlad vitkål, morötter och gröna ärtor.

Intervjuer med företag
Urval av företag
Vi har haft kontakt med 11 svenska företag som har växtbaserade produkter (av de inventerade kategorierna) i sitt
sortiment. Vi har valt ut företagen för att spegla tre olika
kategorier:
• Goda exempel (företag med stor andel ekoprodukter)
• Företag specialiserade på vego, men med lite/inget eko
• Dagligvarukedjor med egna märkevaruprodukter
Företagens utbud av ekologiskt
Av de företag som är specialiserade på växtbaserade produkter var det endast ett, Swedish Temptations, vars utbud
var 100 procent ekologiskt. Företaget Yipin, som är spe-

cialiserade på tofu, hade ett utbud som huvudsakligen var
ekologiskt. Bland övriga företag var det ett som hade två
ekologiska produkter i sitt stora sortiment, medan resterande
fem inte hade någon ekologisk produkt.
Egna varumärken som är ekologiska
Bland dagligvaruhandelns egna märkesvaror (EMV) växer
utbudet av växtbaserade produkter snabbt. I undersökningen hade vi kontakt med Axfood, Coop och ICA. I mejerihyllan erbjöd samtliga ekologisk havredryck och Coop/
Änglamark även en ekologisk sojadryck. Växtbaserad yoghurt fanns endast i form av små portionsförpackningar med
kokosbaserad yoghurt. Några större förpackningar med yoghurt baserad på till exempel havre eller soja fanns inte som
ekologisk bland EMV-varorna. När det kom till växtbaserat
bordsmargarin var det endast Axfood/Garant som erbjöd
en ekologisk variant. Tofu var den produkt som fanns i flest
ekologiska varianter och alla tre dagligvarukedjorna har tagit
fram ekologisk tofu under eget varumärke. Bland det växande utbudet av växtbaserade alternativ till korv, köttbullar,
burgare och pålägg i kyldisken fanns inte en enda ekologisk
produkt bland EMV-varorna. Även i frysdisken ökar utbudet av vegetariska produkter kontinuerligt med korvar,
burgare, nuggets och färs. Bland EMV-produkterna var det
endast i Coop:s frysdisk vi hittade ekologiska produkter;
Änglamarks falafel på KRAV-märkta kikärter och nuggets på
KRAV-märkta svenska gula ärter. ICA och Axfood erbjöd
inte en enda ekologisk EMV-produkt i sina frysdiskar.
Huvudråvarornas ursprung
I vilken utsträckning är produkterna från svenska varumärken baserade på svenska råvaror? Många av produkterna i

Det fanns inga ekologiska produkter bland livsmedelskedjornas egna varumärken när det gällde korv, bollar, burgare eller
pålägg.
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Den mesta av sojan importeras från Kanada, Frankrike och trakterna kring Donau. Kanada, Frankrike och Kina odlar ekologisk
soja. Kina odlar också ett flertal bönor såsom kidney- och svarta bönor. En viss del potatisprotein importeras från Ryssland.

undersökningen är sammansatta av flera ingredienser. Vi har
tittat på ursprunget för huvudråvaran, som ofta är sojaböna
eller ärta, men även andra bönor och havre förekommer.
Bönor
I de produkter som huvudsakligen består av sojaprotein
odlas sojan i de flesta fall i Europa och Kanada. Soja är den
huvudsakliga ingrediensen i produkter som tofu och flera
växtbaserade köttalternativ. Företaget Yipin, som är specialiserade på tofu och tempeh, använder sojabönor från ekologiska gårdar i Frankrike. Food for Progress produktserie

I de produkter som huvudsakligen
består av sojaprotein odlas sojan i de
flesta fall i Europa och Kanada. Soja
är den huvudsakliga ingrediensen
i produkter som tofu och flera
växtbaserade köttalternativ. Företaget
Yipin, som är specialiserade på tofu
och tempeh, använder sojabönor från
ekologiska gårdar i Frankrike.
Oumph! tillverkas av icke-ekologiska sojabönor som odlas i
Europa och Nordamerika. Företaget är med i Svenska Sojadialogen där medlemsföretagen ska ta ansvar för att inköpt
soja antingen är certifierad eller att volymen täcks av certifikat som stöttar omställning till certifierad produktion. Det
innebär att för varje ton inköpt soja går en viss summa till
sojaodlare som håller på att ställa om till certifierad odling.
”Certifierad” innebär i det här sammanhanget bland annat
vissa krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen och
”ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier”. Det innebär alltså inte att produktionen är certifierad för ekologisk
odling. Food for Progress tillverkar även en annan produkt-
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serie, BEAT, som är ekologisk med svenska åkerbönor som
huvudråvara.
I Orkla Food:s produkt Anamma är all soja antingen certifierad med ”The Donau Soja Assosiation” (Europa) eller
”The US Sustainability Assurance Protocol” (USA). Certifieringarna innebär att sojan är kontrollerad och lever upp
till flera hållbarhetskriterier som berör bland annat arbetsvillkor och miljöaspekter som vattenanvändning, biologisk
mångfald och avfall. Sojan är dock inte ekologisk. Företaget
Vegme tillverkar växtbaserade produkter som burgare, grillkorv, vegofärs och pizza. Sojaproteinet som används i deras
produkter är inte ekologisk. Vegme väljer odlingar så nära
Sverige som möjligt för att minimera transporterna och de
uppger att varje steg i leverantörskedjan kan spåras.
Ärtor
Swedish Temptation:s produkt Bärta är baserad på svenska
ekologiska gula ärtor och innehåller även bland annat rapsolja. Alla råvaror utom kryddorna är svenska. Tidigare har
man köpt in ärtorna direkt från odlare, men på grund av
ojämn tillgång köps de nu från Lantmännen. Oljan köps från
Karlshamn. Orkla Foods gör vissa produkter som är baserade på ärtor. De processar inte själva ärtorna i Sverige, utan
köper in färdigt ärtprotein. Ärtorna odlas i Danmark och
Estland. Orkla Foods för en dialog med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet för att hitta lösningar för svenskodlat växtprotein i framtiden.
Peas of Heaven tillverkar produkter som burgare, färs,
pålägg och korv, som till stor del består av ärtprotein, men
även potatisprotein. Både ärtorna och potatisen är odlade
i EU (Belgien, Holland eller Frankrike). Rapsoljan som används är svensk. Sproud gör dryck på gulärta som odlas i
Frankrike. Där framställs även ärtproteinet.
Havre
Oatly tillverkar vegetabiliska mejeriprodukter baserade på
havre. Havren i företagets produkter odlas i Sverige, Finland,
Estland, Lettland och Litauen.

Potatisprotein importeras från Frankrike,
Belgien och Nederländerna. Ärtprotein
från Frankrike, Belgien, Nederländerna,
Danmark och Estland. Lite produktion ﬁnns
i Sverige. Havre importeras från Finland,
Estland, Lettland och Litauen.

Dagligvaruhandeln
Även i dagligvaruhandelns egna märkesvaror varierar huvudråvarornas ursprung.
Huvudingrediens i de vegetariska köttersättningsprodukterna är oftast protein från bönor, ärtor eller vete. I växtbaserad korv är potatisstärkelse och potatisprotein vanliga
huvudingredienser. Råvarornas ursprung är i de flesta fall
europeiska länder, men även Ryssland och Kanada. Axfood
uppgav att de använder svenska råvaror i de produkter där
det är möjligt, till exempel svensk vitkål och grönkål i Garant:s grönkålsbiffar. Coop uppgav att man gärna köper råvaror som är producerade så nära som möjligt, men att man
i första hand prioriterar sina egna varuleverantörskrav som
kvalitetssäkring. Genom ett samarbete med enskilda gårdar
har Coop några produkter baserade på svenska ekologiska
gula ärtor i sitt sortiment. ICA har ingen egen tillverkning,
utan köper färdiga produkter från olika leverantörer där
råvarorna har olika ursprung.
Gemensamt för de tre dagligvarukedjorna är att de har
någon form av policy kring soja. De är medvetna om att
många konsumenter förknippar sojaodling med negativ
miljöpåverkan, Axfood uppgav att ”sojafritt” numera är ett
mervärde för deras kunder. Både Axfood, Coop och ICA
uppgav att den soja som används i de egna märkesvarorna är
certifierad, till exempel via RTRS (Round Table on Respon-

sible Soy), alternativt kompenserad genom köp av certifikat.
Certifierad i detta sammanhang innebär som sagt inte att
produktionen är certifierad för ekologisk odling. Dagligvarujättarna är också medvetna om att problematiken med

Gemensamt för de tre dagligvarukedjorna är att de har någon form av
policy kring soja. De är medvetna om
att många konsumenter förknippar
sojaodling med negativ miljöpåverkan,
Axfood uppgav att ”sojafritt” numera
är ett mervärde för deras kunder.
regnskogsskövling och annan negativ miljöpåverkan främst
härrör från sojaodling till djurfoder. Den soja som odlas för
humankonsumtion kommer oftast från certifierade europeiska odlingar. Det här är dock komplext att kommunicera
till konsumenterna. ICA ringar in problematiken i avsnittet
om miljö på sin hemsida, där de konstaterar att det på animaliska produkter inte går att läsa på ingrediensförteckningen om soja ingått i djurets foder.
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De flesta produkter produceras i andra länder, främst Europeiska. Sverige saknar möjligheten att ta fram köttliknande proteinprodukter eftersom processen kräver en tillverkningsindustri som saknas i Sverige.

Produkternas tillverkningsland
Vilket är en produkts tillverkningsland? Stegen för att ta
fram en vegetarisk produkt kan vara många, vilket gör
frågan svår att svara på. I undersökningen har vi tittat på
vegetariska produkter från svenska företag. Det innebär inte
nödvändigtvis att produkterna från början till slut har tillverkats i Sverige.
Den första parametern att ta hänsyn till är i vilket land
huvudråvaran har odlats, vilket avhandlades i föregående
avsnitt. I vissa fall förekommer det sedan ett steg där växtbaserat protein framställs, innan den slutliga produktionen
kan ske.

Att det inte finns fler ekologiska,
vegetariska produkter på marknaden
tror man beror på att det dels är stort
fokus på klimatavtryck i samhället
idag, dels att det anses viktigare att
produkten är svensk än att den är
ekologisk. Ett kortsiktigt tänkande,
enligt företaget, då man inte ser till
hela kedjans miljöpåverkan.
Flera växtbaserade köttalternativ såsom filéer, strimlor
eller kebab tillverkas genom att växtproteinkoncentrat blandas med vatten till en deg. Genom en värme- och tryckprocess får ”degen” sin fiberaktiga konsistens som påminner
om kött. Produktionen av växtproteinkoncentrat är alltså
ett mellansteg mellan råvaran och slutprodukten. Enligt
företag vi talat med saknas idag sådan produktion i Sverige.
Producenterna köper proteinkoncentratet från utlandet,
vilket enligt dem innebär att man inte har samma möjlighet
att ställa kvalitetskrav på växtproteinet. Flera av företagen
i undersökningen menar att det skulle krävas ett större
branschöverskridande initiativ med flera aktörer som arbe-
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tar tillsammans för att få till stånd en förädlingsindustri för
växtbaserat protein i Sverige.
Merparten av företagen i undersökningen har slutproduktionen i Sverige. Men det är endast Swedish Temptations
som både använder sig av enbart svenska råvaror och har
såväl förädling som slutproduktion i Sverige.
Bland dagligvaruhandelns egna märkesvaror tillverkas
några av de vegetariska produkterna i Sverige, till exempel
av Food for Progress. Merparten av produkterna tillverkas
dock i andra länder, i de flesta fall europeiska. Nederländerna är ett vanligt förekommande tillverkningsland. Även företrädare för dagligvaruhandeln hänvisar till att metoder för
förädling och framför allt texturering av vegetabiliskt protein
saknas i Sverige.
Utbudet av ekologiskt - goda exempel
Bland de elva företagen i undersökningen var det två som
hade en betydande andel ekologiskt. Det ena har valt att
producera ekologiskt av ideologiska skäl. Produkterna är
EU-ekologiska, men inte KRAV-märkta, eftersom man anser
att KRAV inte är tillräckligt bra på att framhålla vegetariska
produkter. Att det inte finns fler ekologiska, vegetariska produkter på marknaden tror man beror på att det dels är stort
fokus på klimatavtryck i samhället idag, dels att det anses
viktigare att produkten är svensk än att den är ekologisk.
Ett kortsiktigt tänkande, enligt företaget, då man inte ser till
hela kedjans miljöpåverkan. Vidare anser de att Ekologiska
Lantbrukarna är för försiktiga i sin marknadsföring, jämfört
med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Det andra företaget
producerar främst tofu och tempeh. De anser att ekologiskt
är framtiden och deras målsättning är att ha en så hög andel
ekologiska produkter som möjligt.
Varför är det så ont om eko?
Fem av de elva företagen i undersökningen hade inte en
enda ekologisk produkt i sortimentet och fyra hade ett begränsat utbud av ekologiskt. Flera anledningar fördes fram
som hinder för ett större utbud av ekologiskt.

Högre kostnad och priskänslig målgrupp
Flera producenter lyfte fram att deras produkter fördyras av
steget där man tar fram växtproteinkoncentrat. I dagsläget är
priset för proteinet och rapsoljan högt. Man menar att kunden inte är beredd att betala merkostnaden för ekologiskt,
då vegetariska produkter redan är dyra. Produktion av tofu
och tempeh kräver inte det fördyrande mellansteget att ta
fram växtproteinkoncentrat. Den ekologiska slutprodukten
blir därför inte lika dyr jämfört med produkter som är baserade på koncentrat. Ett företag har tidigare haft ekologiska
produkter i sitt sortiment, men försäljningen var väldigt låg
jämfört med icke-ekologiskt och de valde därför att sluta
producera dem. En stor andel av konsumenterna som väljer
vegetariskt är unga personer. I valsituationen vid butikshyllan kan priset vara en viktig faktor för en ung och priskänslig
målgrupp.
Ojämn kvalitet och smak
Flera företag förde fram att det förekommer kvalitetsproblem vid ekologisk produktion. Man upplever exempelvis att
smaken blir något sämre med ekologiskt sojaprotein jämfört
med icke-ekologiskt. Det framkom vidare synpunkter på att
kvaliteten på ekologiska grödor varit instabil, det vill säga att
det förekommit för stora variationer. Några företag har provat att tillverka ekologiska produkter men upphört med det.
Sverige saknar förädlingsindustri
Många av de växtbaserade produkter som tas fram som
ersättning för kött kräver ett moment i tillverkningsprocessen för framtagande av växtproteinkoncentrat. Sådan
industri saknas idag i Sverige, vilka flera företag lyfte fram
som ett problem. Företagen är idag beroende av vilka proteinkoncentrat som finns att tillgå hos utländska företag och
kan själva inte helt styra kvaliteten, som huruvida råvaran är
ekologisk.
Tillsatser
Ytterligare ett problem kan vara att vissa tillsatser inte är
godkända för ekologiska produkter och att ekologiska produkter inte får berikas. Berikning med kalcium och vitaminer
är viktig för många konsumenter. Idag får inte ekologisk
havredryck berikas med annat än D-vitamin på grund av gällande EU-lagstiftning. Oatly uppger att de gärna skulle göra
sin produkt iKaffe ekologisk, men att det inte är möjligt idag
då det behövs ett surhetsreglerande medel (dikaliumfosfat)
som ännu inte finns som ekologisk ingrediens.
Låg efterfrågan
Ett antal av de företag vi intervjuat har tidigare haft ekologiska produkter, men då försäljningen varit låg i jämförelse
med andra icke-ekologiska produkter så har de tagits bort ur
sortimentet.
Utbudet av ekologiska EMV-produkter
För konsumenten av växtbaserade produkter kan utbudet
av ekologiskt i dagligvaruhandelns kyl- och frysdiskar tyckas
väldigt skralt. Representanter för dagligvaruhandeln förkla-

rade att produktkategorin fortfarande är ny och att en orsak
till det begränsade utbudet är risken för svinn. Vegetariska
kylda och frysta produkter är en liten kategori med dagligvaruhandelns mått mätt. Segmentet växer dock rekordsnabbt
och är i en process där branschen provar sig fram. Produkter
kommer och går i vegohyllan, vilket innebär att risken för
svinn är stor om nya produkter inte säljer som förväntat.
Risken är särskilt stor i kyldisken där produkterna har kortare hållbarhetstid. Enligt dagligvaruhandeln är segmentet
för tidigt i processen för att lägga till ännu en parameter: att
göra produkterna ekologiska skulle snäva av målgruppen
och risken för svinn bland de nya produkterna skulle bli
ännu högre. När produktbasen ”rullar” finns möjligheten att
utveckla produkterna ytterligare. Undantaget är tofu som har

I frysdisken har produkterna längre
hållbarhet och förutsättningarna att
erbjuda ekologiska produkter borde
vara bättre än i kyldisken.
jämförelsevis lång hållbarhet och där prisskillnaden mellan
icke-ekologisk och ekologisk inte är så stor. För övriga produkter bedömer man inte att ekologiskt är ett mervärde för
kunden som väger upp den ökade kostnaden.
I frysdisken har produkterna längre hållbarhet och förutsättningarna att erbjuda ekologiska produkter borde vara
bättre än i kyldisken. Bland alla pannfärdiga växtbaserade
produkter i frysdiskarna var det dock endast Coop som hade
ekologiska produkter i sitt EMV-sortiment. De hade tre eko-

För att kunna producera ekologiskt behöver de tillgång till både ekologiska odlare i Sverige och en anläggning för att
framställa ärtproteinkoncentrat. Idag
finns, enligt dem, inte ekologiska ärtor
i den volym som skulle krävas. Däremot
är kvaliteten på svenska ärtor hög.
logiska produkter från Änglamark och fyra icke-ekologiska
från Coop. På Coop är man nöjd med balansen i frysdisken
för en produktkategori som är så ny. Man ser ett behov av
att erbjuda både ekologiskt och icke-ekologiskt eftersom de
riktar sig till olika kundkategorier. Dagligvaruhandlarna ser
också till helheten i butikshyllan och kompletterar utbudet
av EMV-produkter med produkter från andra varumärken.
Problematiken med att vissa tillsatser inte är godkända för
ekologisk certifiering berör även några av dagligvaruhandelns egna märkesvaror. Till exempel anses tillsatser, som
inte är godkända i ekologisk produktion, nödvändiga för att
framställa växtbaserad färs.
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Vill företagen öka andelen ekologiskt?
Av de företag som hade låg eller obefintlig andel ekologiska
produkter var det främst Sproud som uttryckte intresse för
att öka sin andel. De har inga ekologiska produkter idag,
men uppgav att de planerar att allt ska vara ekologiskt inom
två år. För att kunna producera ekologiskt behöver de tillgång till både ekologiska odlare i Sverige och en anläggning
för att framställa ärtproteinkoncentrat. Idag finns, enligt
dem, inte ekologiska ärtor i den volym som skulle krävas.
Däremot är kvaliteten på svenska ärtor hög. De ser också
ett hinder i att vissa tillsatser inte är godkända för ekologisk
produktion. Även Peas of Heaven uttrycker att ekologisk
produktion kan vara ett viktigt steg att ta i framtiden. Konsumenternas krav ökar hela tiden och det gäller att lyssna på
vad de vill ha, enligt dem.
”Konsumenternas krav ökar hela tiden och det gäller
att lyssna på vad de vill ha.”
Utbudet i butikshyllorna styrs till stor del av vad konsumenterna efterfrågar. När dagligvaruhandeln tar fram och lanserar nya produkter ser man till trend- och konsument‑
undersökningar. Just nu konstaterar man att efterfrågan på
vegetariskt är fortsatt ökande, medan efterfrågan på ekologiskt ligger still. De representanter för dagligvaruhandeln
som vi hade kontakt med var överens om att smak och
textur prioriteras när nya produkter tas fram – produkterna
måste vara goda. En stor del av målgruppen är ”flexitarianer” eller nyblivna vegetarianer och då krävs även att
produkterna är lätta att tillaga. Dessutom får produkterna
inte vara för dyra. Många växtbaserade produkter har ett
förhållandevis högt pris och skulle bli för dyra om de var
ekologiska. I dagligvaruhandeln ser man även till helheten i
butikshyllan, de egna märkesvarorna kompletterar utbudet
från andra tillverkare. Om butiken erbjuder ekologiska produkter från andra varumärken minskar behovet att ta fram
egna ekologiska produkter.

Diskussion
Vegokonsumenter
Den ökade efterfrågan på växtbaserad mat är ingen trend
som snart kommer att svalna. Det är snarare en insikt hos
världens konsumenter om hur allvarlig och omfattande matproduktionens inverkan är på miljön, klimatet och djurens
välfärd. Konsumenterna kan påverka utbudet av ekologisk
och växtbaserad i butik och på restaurang. Livsmedels
företagen producerar det konsumenterna efterfrågar och det
är dagligvaruhandeln som bestämmer vad som ska finnas i
butikernas hyllor. Därför är det viktigt att livsmedelskedjans
alla aktörer har samma mål och riktning vad gäller framtidens hållbara matproduktion.
Miljö, klimat och hälsa är främsta motiven för att
handla växtbaserat
Intresset för att köpa mer växtbaserad mat är inte oväntat
störst hos kvinnor och unga personer, 18–29 år, enligt en
attitydundersökning genomförd av Novus. Miljön och klimat
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uppgavs vara främsta skälen till det ökade intresset för växtbaserat, följt av hälsoskäl hos dessa personer. Något förvånande är det bara 15 procent som uppger djurhänsyn som
skäl till att öka inköpen av växtbaserad mat. Är det Klimativrarna eller Hälsovegeterianerna som är den största och mest
intressanta gruppen att utveckla växtbaserade livsmedel till
eller är det Flexiterianerna? Om det är Djurvännerna som är
framtidens stora vegogrupp blir kraven betydligt högre på
ett växtbaserat lantbruk utan någon som helst inblandning
av djur i produktionen. En omvälvande utmaning för det
animaliebaserade svenska lantbruket.
Växtodling främst för foderproduktion i Sverige
Lantbruket i Sverige är främst inriktat på kött, mjölk och
mejeriproduktion. Vi har en omfattande växtodling på våra
åkrar där 70 procent går till djurfoder och endast 20 procent till humankonsumtion. Produktionen av baljväxter för
humankonsumtion är mycket liten. Samtidigt är inte heller
konsumtionen av baljväxter särskilt stor. Svensken äter i genomsnitt 1,9 kg baljväxter årligen vilket är mycket marginella
siffror om man jämför med köttkonsumtionen som ligger på
dryga 75 kg per person. 40 procent av maten som vi svenskar äter kommer från animalieproduktionen. Det inkluderar
kött som mjölk, mejeri och ägg. Med dessa siffror i bagaget
ligger proteinskiftet ganska långt in i framtiden.
Om den ökande efterfrågan på växtbaserad mat ska kunna
tillgodoses bör lantbruket öka produktionen av såväl baljväxter för humankonsumtion och grönsaker, frukt och bär.
Sverige är stor nettoimportör av grönsaker, frukt och bär.
Vi är i princip bara självförsörjande på potatis, morötter och
färska kryddor. Här finns en fantastisk potential för lantbrukare som vill producera mer växtbaserad mat på sina åkrar.
Brist på ekologiska och svenska alternativ i butikshyllorna
I hälften av de inventerade produktkategorierna i undersökningen fanns inte en enda ekologisk produkt. I de snabbast växande kategorierna med köttersättningsprodukter;
pannfärdiga produkter och pålägg, var andelen ekologiskt
6,5 procent. Bland företagen i undersökningens saknade
flera helt eller delvis ekologiska produkter i sina sortiment.
Varför är inte en större andel av de växtbaserade produkterna ekologiska i butikshyllorna?
Svensk förädlingsindustri saknas
Ett led i produktionen av många vegetariska köttersättningsprodukter är framtagande av växtproteinkoncentrat. I Sverige saknas idag en industri för detta. Flera företag uppgav att
de köper koncentratet från olika länder i Europa och att det
är vanligt att råvaran odlats i dessa länder eller närområden.
Brist på svensk ekologisk råvara
Vi har inte kunnat fastställa i vilken utsträckning företagen
skulle kunna ställa krav på ekologiskt växtproteinkoncentrat.

Men vi kan visa att odlingen av ekologisk råvara för tillverkning av växtproteinkoncentrat i Sverige är otillräcklig. Baljväxter odlas på 1,5 procent av den svenska åkerarealen och
domineras idag av ärtor och åkerbönor, där nästan allt går
till djurfoder. Vi skulle kunna producera svenskt ekologiskt
ärtprotein i betydligt större utsträckning till foodtech industrin. Däremot inte sojaböna, den viktigaste basen i dagens
växtbaserade proteinprodukter idag, då den ännu inte anses
odlingsbar i Sverige. Odlings-tekniskt skulle den svenska
baljväxtodlingen kunna tre till fyrdubblas. Det kräver dock
ett utvecklat förädlingsled och anpassning av sorter som passar för humankonsumtion.
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Ojämn kvalitet och smak
Flera företag framförde att det förekommer kvalitetsproblem vid produktion med ekologiska råvaror. Man upplever
att råvarornas kvalitet varit ojämn och att smaken blivit något sämre med ekologiskt sojaprotein jämfört med icke-ekologiskt. Här bör man titta närmare på om detta verkligen är
ett problem och ett hinder för en fortsatt ökning av andelen
ekologiska vegetariska produkter.

Jordbruksverkets statistikrapport 2020:3 Ekologisk trädgårdsodling 2017.
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Personliga meddelanden expert Jordbruksverket.

10

Personliga meddelanden ekologisk grönsaksproducent.
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Personliga meddelande trädgårdsexpert LRF.
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Ekologiskt blir för dyrt
Merparten av de större företagen i undersökningen menade
att de vegetariska produkterna skulle bli för dyra om de
var ekologiska. Priserna på vegetariska produkter är redan
höga, i många fall är det dyrare för konsumenten att välja
ett växtbaserat köttsubstitut framför riktigt kött. Eller en
växtbaserad mjölkprodukt framför riktig komjölk. Det är
svårt att diskutera prissättning i ett nytt och fortfarande
omoget produktsegment. Vegomarknaden drivs av innovativa krafter inom foodtech där marknaden är fortfarande liten
men snabbt växande. Därför kan man sälja billiga råvaror
förpackade i innovativa koncept för jämförelsevis höga
priser. Ännu så länge säljer de allt utan att behöva lägga på
ytterligare mervärden i form av svenskt eller ekologiskt. När
marknaden utvecklas ökar antalet företag som vill leverera
och så småningom pressas priserna ner. Då blir det kanske
mer intressant att konkurrera med nya mervärden.

https://simplefeast.com/se och https://via.tt.se/pressmeddelande/okat-intresse-for-vegetarisk-kost-under-pandemin?publisherId=3235715&releaseId=32839090
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Foodservice har ett bättre utbud av svekovego än
livsmedelsbutikerna
Vid en översiktlig genomgång av utbudet hos grossisterna
Martin & Servera och Menigo noterade vi en större andel
svenska och ekologiska vegoprodukter än i dagligvaruhandeln. Vegoprodukter som såldes i butikerna som oekologiska
kunde hittas hos foodservice grossisterna som ekologiska.
Råvarorna var även i högre utsträckning svenska. En del var
”Från Sverige” märkta, vilket innebär att minst 75 procent
av råvarorna kommer från Sverige. Soja, en vanlig råvara i
vegetariska produkter, hade i några fall ersatts av svensk havre och grönsaker. Foodservice leverar till offentlig sektor där
de ekologiska inköpen är höga, 39 procent 2019. Efterfrågan
på vegoprodukter med svenskt ekologiskt ursprung är högt
prioriterat inom flera kommuner och regioner, vilket märks i
det större utbudet hos foodservice grossisterna.
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Bilaga 1

Bilaga 2

Varför ekologiskt?

I butiksinventeringen räknade vi produkter från följande
tillverkare
• Arla
• Astrid och Aporna
• Beanit
• Carlshamn Mejeri
• Coop
• Dafgårds
• Delivore/Goodstore
• Ekko Gourmet
• Eldorado
• Favorit/Vegott
• Fazer/Aito
• Felix
• Findus
• Fiskeriet
• Flora
• Food for Progress (Oumph!)
• Garant
• Go Green
• ICA
• Kung Markatta
• Lönneberga Pastejköket
• MAX
• Oatly
• Orkla Foods (Anamma)
• Peas of Heaven
• Planti
• Pärsons
• Schysst käk
• Sorunda korvfabrik
• Sproud
• Steamy
• Swedish tempations (Bärta)
• Veggi
• Vegme
• Wurstmaster
• Yipin, Nordic Green Food
• Zeta
• Änglamark

Miljö
Ekologiskt lantbruk bygger på ett kretsloppstänk med
skiftande växtföljd. Det ekologiska jordbrukslandsskapet är
varierat med betesmarker, ängar och åkrar som gör att växter, insekter, smådjur och fåglar trivs. Naturlig gödsel från
djur, kompost och kvävefixerande baljväxter, så kallad gröngödsling förser växterna med naturlig näring och bidrar till
biologiska mångfald såväl i som ovan mark.
I ett oekologiskt lantbruk används mineralgödsel. Framställningen av mineralgödsel kräver stora mängder olja och
har negativ inverkan på klimat och miljö. Mineralgödsel och
naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel riskerar förorena vattendrag, grundvatten, mark och luft med långlivade
gifter och tungmetaller. De skapar arbetsmiljöproblem för
bonden men också för arbetaren i den kemiska tillverkningsindustrin.
Hälsa och Kvalitet
Ekologiska livsmedel innehåller inga resthalter av bekämpningsmedel. Om näringsvärdet är överlägset i någon
betydande grad är ännu inte bevisat. Grönsaker som vuxit
i riktig jord istället för i näringslösning växer långsammare,
innehåller mindre mängd vatten och upplevs därför ofta
som läckrare. Tryggheten i att djuren haft det bra, grönsaken
inte besprutats och att apelsinens skal inte doppats i antimögelmedel känns bra och är en viktig kvalitetsaspekt.
Oekologiskt svenskodlat innehåller lägre resthalter av
bekämpningsmedel än importerat. Oekologiska livsmedel är förorenade av kadmium i högre grad än ekologiska.
Kadmium ökar risken för skador på de inre organen hos
människor. Oekologisk färdigmat tillåter fler E-nummer än
ekologisk.
Djuretik
I det ekologiska lantbruket ska djuren ha möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden. Grisen ska ha möjlighet att
böka i jorden och hönan bada i sand och sprätta. Här skiljer
mellan EU-ekologiskt och KRAV. EU-ekologiskt har lägre
djurskyddskrav än KRAV. Oavsett ålder ska kor och får beta
på gröna ängar. Det färska gräset ska vara en del av fodret.
Kalven ska dia den stärkande råmjölken från kon.
Svenska djur i det oekologiska lantbruket har det förhållandevis bättre än djur i lantbruk utanför Sverige. Men
även svenska grisar står i trånga bås och hönor ser sällan
dagens ljus. Betestvånget, att även mjölkkor ska kunna beta
utomhus några månader om året, gäller inte alla kor. Inget
garanterar att nötköttet kommer från ett djur som varit ute
eftersom tjurar och ungdjur upptill 6 månader inte omfattas
av betestvånget.
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Bilaga 3
Följande företag intervjuades i del 2 av undersökningen
• Axfood (Garant och Eldorado)
• Coop (Coop och Änglamark)
• ICA (I och I love eco)
• Food for Progress (Oumph!)
• Oatly
• Orkla Foods (Anamma)
• Peas of Heaven
• Sproud
• Swedish Temptations (Bärta)
• Vegme
• Yipin
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Eko Mat Centrum
Ekomatcentrum
Håven 2, 193 41 Sigtuna
Tel 070-779 59 90
Info@ekomatcentrum.se

