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Mat för Livet 2025 är ett projekt med visioner för framtidens livsmedels-
försörjning. Här skapar 15 unga forskare framtidsbilder för en hållbar 
utveckling av svenska livsmedel i ett tjugoårsperspektiv. Forskarpa-

nelens skiftande disciplinära bakgrund gör att en hållbar livsmedelsförsörjning 
kan belysas ur ekonomiskt, socialt, tekniskt, ekologiskt och internationellt per-
spektiv. I en interaktiv process under hösten och vintern 2004/2005 diskuteras 
och förankras de unga forskarnas framtidsbilder med beslutsfattare verksamma 
inom samhällets olika organisationer. 

Syftet är att utifrån den svenska livsmedelssektorn och livsmedelsforskning-
en som aktiva och intressanta partners i det internationella samarbetet utarbeta 
visioner och framtidsbilder som kan användas som underlag i framtida långsik-
tiga prioriteringar för forskning och utveckling.

Projektet genomförs med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) 
som plattform. Finansiärer är forskningsrådet Formas, Lantbrukets Fond (LF), 
Livsmedelsföretagen (Li) och KSLA.

De unga forskarnas framtidsbilder mötte och bemöttes av beslutsfattare 
inom näringsliv, forskning, konsumentorganisationer och myndigheter vid sam-
mankomsten. Sammankomsten inleddes med utblickar och reflektioner av An-
nika Åhnberg och inspiration av husmor Carola Magnusson. Därefter följde en 
presentation av fyra unga forskares framtidsbilder om framtidens livsmedels-
försörjning. Ett antal frågor förväntades genom den efterföljande paneldebatten 
få sina svar:
• Primärproducentperspektiv: Var produceras livsmedel? Lokalproduktion eller 
fjärrbeställning? Vad smakar landskapet? Galopphästar, golf eller potatis?
• Handel: Handelns roll i framtiden
• Livsmedelsindustri: Hur värdefull är livsmedelsproduktionen i Sverige i fram-
tiden? Kan mängden livsmedel ökas utan att råvaruproduktionen ökar?
• Enskild konsument: Livsmedel för överlevnad, ett bekvämt liv, identitet, fö-
rebyggande medicin eller livsfarlig tröst? Påverkar fortfarande det vi äter vår 
hälsa om 20 år? Billig mat eller omsorg om djuren och primärproducenten - en 
klassfråga?
• Samhället 1: Kan vi samtidigt förvalta naturvärden, minska miljöbelastningen, 
använda mindre fossila bränslen, höja livsmedelskvalitén och förbättra produ-
centernas livsvillkor?
• Samhället 2: Hur pass beroende är våra framtida kostvanor gentemot morgon-
dagens stora frågor: energi, vattenförsörjning, konflikter, Asiens tillväxt?
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Inledning
Annika Åhnberg, ordförande i projektet Mat för livet 2025

”Äta bör man annars dör man, äter gör man 
ändå dör man”. Känner ni igen den ramsan? 
I alla fall tillhörde den min barndom. Som så 
många talesätt uttrycker den en folkig visdom. 
För precis så är det ju. Kan nästan inte uttryckas 
bättre. Mat är verkligen livsmedel, medel för 
livet. Att inte ha mat är att vara hotad till livet. 
Med detta hot konstant närvarande lever nu 
840 miljoner människor på jorden. Att ha mat 
kan också vara ett hot. Idag får vi ofta höra att 
överflödet, överkonsumtionen är ett större hot 
mot människors liv och hälsa än bristen. Här i 
Sverige visar studier att antalet skolbarn med 
övervikt har fördubblats de senaste femton 
åren. Vart femte barn är överviktigt och ett på 
tjugofem är så överviktigt att det definieras som 
fetma. Diskussionen är intensiv, men har ännu 
inte satt spår i verkligheten, i alla fall inte i form 
av trendbrott. Även när det gäller svälten går ut-
vecklingen åt fel håll. Under ett antal år, ett an-
tal decennier har svälten minskat. Visserligen i 
alldeles för långsam takt, men ändå minskat. År 
2003 rapporterar WFP, World Food Programme, 
att antalet svältande ökade från 815 miljoner till 
840 miljoner.

Mellan de här båda huvudproblemen, ex-
tremerna när det gäller människan och maten, 
finns ett brett spektrum av företeelser, processer 
och aktörer kopplade till livsmedel. Det finns 
nästan inte en sektor i vårt samhälle, som inte är 
kopplad till livsmedelsproduktionen. Och alla 
delar i livsmedelsproduktionen är också viktiga 
delar i hela samhället. Allt från råvaruproduk-
tionens , jordbrukets, betydelse för kulturen 
och landskapsbilden till Tinas betydelse för de-
taljhandeln. Genom hela samhällsutvecklingen, 
samhällsbygget och genom våra dagliga liv 
går livsmedelsproduktionen och konsumtionen 
som den centrala rörelsen, mekanismen som så 
mycket utgår från och kretsar kring.

Det är bara det att vi inte alltid märker det 
för det är så självklart. I alla fall i vårt hörn av 
världen är maten så självklart närvarande när 
vi vill ha den att den bara slinker ner utan att 

vi tänker på det. Kanske är det därför som vi 
alltför ofta förleds till att nedvärdera dess be-
tydelse?

Men att maten och allt kring den är så cen-
tral betyder att vi genom att påverka livsmedels-
systemet kan påverka hela samhället. ”en bättre 
värld kan börja i köket”, som en av framtids-
forskarna i det här projektet skriver. Dessvärre 
kan även en sämre värld göra det. Och det är väl 
därför som det här projektet ”Mat för Livet” är 
så viktigt.

Idén till projektet har funnits länge framför 
allt hos KSLA, som är värd för projektet och 
hos FORMAS, som är huvudfinansiär. (LRF 
och Livsmedelsindustrierna är delfinansiärer). 
Från dessa båda aktörer har initiativet kommit. 
Och under 2003 tog diskussionerna fart och 
mot slutet av förra året fanns de uttryckta i en 
projektplan. Och projektplanen säger att syftet 
med projektet är att ”utifrån den svenska livs-
medelssektorn och livsmedelsforskningen som 
aktiva och intressanta partners i det internatio-
nella samarbetet utarbeta visioner och framtids-
bilder. Men syftet är inte att göra en prognos för 
framtiden. Och det är helheten som ska belysas. 
Hela kedjan från råvaruproduktion till konsum-
tion och hela samhället från nutrition till eko-
nomi. Det är naturligtvis en omöjlighet, men 
förhållningssättet är det viktiga. Den avlägsna 
– betydligt rikare – släktingen Teknisk Framsyn 
t ex har ett tydligt fokus på just teknisk utveck-
ling. Vår tanke är en annan. Det är samhällsut-
vecklingen i bredare mening vi vill belysa.

Och arbetet består i att en panel av yngre 
forskare från olika discipliner formulerar fram-
tidsbilder. Jag vill be paneldeltagarna att resa 
sig. Några av bilderna kommer att presenteras 
mer utförligt här idag. Alla finns på posters 
i receptionen. Där kommer också respektive 
forskare att finnas för att kommentera och dis-
kutera sitt arbete.

Det finns en projektgrupp: Johan Carl-
sten, Peter Sylwan, Barbro Bragman och jag 
själv. Och ni kan väl också resa er. Det finns 
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en styrgrupp bestående av Antonia Axelsson 
Johnson, Agneta Dreber, Christina Fjellström, 
Lisa Sennerby-Forsse, Caroline Trapp, Louise 
Ungerth, Barbro Bragman och jag själv. Några 
av styrgruppens ledamöter kommer att vara del-
tagare i eftermiddagens panelsamtal. En refer-
ensgrupp är under uppbyggnad. Den kommer 
att samlas i december.

Verksamheten förbereddes under 2003 och 
kom igång våren 2004. Panelen träffades i 
seminarier, styrgruppen sammanträdde och pro-
jektgruppen gjorde både det ena och det andra 
och mer därtill. Under sommaren har de prelim-
inära framtidsbilderna skrivits av panelen. Jag 
vill dröja vid ordet preliminära. Det är viktigt 
att komma ihåg att de på det här stadiet är just 
preliminära. Ni som deltar här idag kommer in 
så tidigt i processen att ni har chans att påverka. 
Några av forskarna känner sig kanske rätt fär-
diga med sina bilder och visioner andra mer i 
början av processen. Men först i april 2005 
kommer resultatet av det här projektet att pre-
senteras på en konferens den 22 april i samband 
med vetenskapsfestivalen i Göteborg. Framtids-
bilderna kommer att sammanställas i en slutrap-
port. Dessutom kommer Peter Sylwan att mot 
bakgrund av det hela projektet skriva en pop-
ulärvetenskaplig bok. Vår förhoppning är att 
diskussionen kring framtidsfrågorna ska leva 
vidare även efter framtidskonferensen i april 
nästa år.

Fram till dess ska diskussionens vågor gå 
höga inom hela livsmedelssystemet. Vi söker 
inte konsensus. Vi söker den levande debatten 
kring framtiden. Ambitionen med projektet är 
att stärka det framtidsinriktade arbetet på före-
tag, hos myndigheter och i organisationer och 
att därigenom öka intresset för långsiktighet och 
framförhållning. En viktig aspekt är givetvis 
att skapa underlag för prioriteringar vad gäller 
forskning, utveckling och utbildning inom de 
berörda branscherna. Det råder ingen tvekan 
om att vi måste öka insatserna och ansträngnin-
garna på det området.

• Kommer vi i framtiden att äta bröd 
för att förebygga urinvägsinfektion?

• Kommer det att bli plöjnings-
förbud runt Östersjön?

• Kommer lägenheter att byggas 
utan kök?

• Kommer jordbruket att bli under-
leverantör till handeln?

Se där några påståenden ur framtidsbilderna 
att fundera över. Det finns många fler. Det är 
minsann inte enkelt men oerhört spännande och 
roligt. Å ”mat för Livets” vägnar vill jag hälsa 
er alla varmt välkomna till framtiden!
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Människorna och maten
Anders Bengtsson, Lunds universitet

Historiskt sett har matkonsumtionen präglats av 
ett antal trender och mottrender. I de kommande 
20 åren kommer dessa trender i varierande ut-
sträckning att styra vårt sätt att förhålla oss till 
maten. Vem kommer att bestämma vad vi äter 
och i vilken utsträckning kommer svenskprodu-
cerad mat att serveras på borden?

För att kunna skapa en bild av framtidens 
livsmedelssystem är det nödvändigt att se på 
samspelet mellan produktion och konsumtion. 
Från de naturvetenskapliga och tekniska disci-
plinerna kan vi uppmåla visioner om hur man 
produktionsmässigt kan öka jordens livsmedels-
produktion så att fler människor kan få närings-
rik föda för dagen samtidigt som belastningen 
på miljön minimeras. För att förstå systemet 
som helhet är det avgörande att vi också har 
en förståelse för människorna som konsumerar 
mat. Mat är en fundamental del av själva livet 
som strukturer vårt sätt att leva. Kunskap om 
matens konsumtion kan vi få från de samhälls-
vetenskapliga och humanistiska vetenskaperna 
såsom sociologi, etnologi, företagsekonomi och 
pedagogik. Denna framtidsbild kommer att fo-
kusera på konsumenterna och de strukturer och 
mönster som är förknippade med konsumtion 
av mat.1 

Matkonsumtion idag
För att kunna formulera en vision om framti-
dens livsmedelskonsumtion vill jag ta utgångs-
punkt i historien och se vilka strukturer och 
utvecklingstendenser som gjort sig gällande de 
senaste 20-30 åren. Här vill jag använda mig av 
den brittiske sociologen Alan Wardes2 genom-
gång av ett antal samtida sociologiska teorier. 
Med utgångspunkt i dessa teorier identifierar 
Warde  ett antal trender och mottrender som 
präglar konsumtion generellt. 

Matens individualisering
Warde tar utgångspunkt i ett antal samtida teo-
retiker som Ulrich Beck3, Zygmunt Bauman4 

och Anthony Giddens5 som menar att betydel-
sen av den sociala klassen minskar. I stället ser 
man en utveckling där samhället präglas av en 
ökad grad av individualisering där människor i 
dag i högre utsträckning själva är ansvariga för 
konstruktionen av sin identitet. I detta så kal-
lade identitetsarbete har konsumtionen kommit 
att spela en allt viktig roll.  

Det finns en rad faktorer i dagens matkon-
sumtion som understödjer argumentet att vi går 
mot en ökad individualisering. Exempelvis lig-
ger Sverige i topp vad gäller andelen av hus-
håll med endast en person. Drygt 40 % av den 
svenska befolkningen bor i enboende. Detta 
medför att den roll som familjen traditionellt 
sett har haft inte längre gör sig gällande i sam-
ma utsträckning. För många människor är mat 
idag i vissa situationer i mindre utsträckning en 
fråga om socialt umgänge och mer en fråga om 
att inta mat för att få näring till kroppen. 

Den ökande individualiseringen kan också 
spåras till familjerna. Idag är det vanligt att fa-
miljer har två förvärvsarbetare vars arbetstider 
inte alltid gör det möjligt för familjen att samlas 
kring en gemensam måltid. Därför ser vi ett ökat 
antal livsmedelsprodukter på marknaden som är 
avsedda för individuell konsumtion. Det ökade 
utbudet av den här typen av produkter generar i 
en förlängning också en ökad individualisering 
då familjen inte behöver samlas kring en ge-
mensam måltid eftersom det nu finns behändiga 
alternativ. Restaurangätandet är ytterligare en 
faktor som ökar matkonsumtionens individuali-
sering. Även om restaurangbesöket oftast äger 
rum i sällskap med andra personer, så är själva 
valet av maträtt upp till individen själv. 

En annan viktig faktor som bidrar till kon-
sumtionens ökande individualisering är mark-
nadens mantra om den enskilde konsumentens 
fria val.6 En trend som har varit genomgående 
i de flesta näringssektorer under senare tid är 
idén om skräddarsydda lösningar för den en-
skilde individen. Tiden då monopolerna eller 

1 Mat konsumeras över hela världen i olika kulturella kontexter. I denna rapport koncentrerar jag mig om matens betydelse i en västerländsk/svensk kontext.
2 {Warde, 1997 #555}
3 {Beck, 1992 #557;Beck, 1999 #199}
4 {Bauman, 2001 #302}
5 {Giddens, 1991 #206}
6 {Dholakia, 1985 #405}
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staten valde för den enskilde individen är snart 
ett minne blott. I stället uppmanas vi att välja 
och bestämma över vår egen konsumtion. Och 
utan tvivel är det så att vi har fått fler alterna-
tiv på mikronivå att välja mellan. Däremot är 
det många val i samhället som sker på ett mak-
roplan och som vi som enskilda individer har 
ringa inflytande på. Poängen är emellertid att 
vi som individer upplever att vi har fria val, låt 
vara att valen i många fall kan vara triviala och 
av ringa betydelse. Marknadens ideologi om det 
fria valet är utan tvekan stark nutida diskurs och 
utgör en pådrivande faktor vad gäller samhäl-
lets individualisering. 

Tryggheten i gemenskapen
Samtidigt med att det finns teoretiker som före-
språkar en ökad individualisering finns det de 
som hävdar att den sociala gemenskapen är av-
görande för konsumtionen. Alan Warde hänvisar 
här till den franske sociologen Pierre Bourdieu7, 
vars teorier föreskriver att konsumtionen är det 
sätt varpå social klass uttrycks och upprätthålls. 
Som mottrend till samhällets individualisering 
kan vi identifiera ”gemensamifiering”. Detta 
handlar om att vi som individer i ett all mer in-
dividualiserat samhälle känner ett behov för att 
söka efter en social tillhörighet bland grupper 
med likasinnade människor där vi kan få inspi-
ration till hur och vad som skall konsumeras. 

Sökandet efter det gemensamma kan tyd-
ligt ses vid traditionella festligheter såsom jul 
eller midsommar där många människor har en 
uppfattning om vad som av tradition skall ätas. 
Även om de flesta har en ganska precis idé om 
vad traditionen föreskriver är det med all san-
nolikhet så att vad som faktiskt äts och vilka 
ritualer som efterlevs varierar i ganska stor ut-
sträckning.8 Att det förhållet sig så är emellertid 
av mindre betydelse eftersom det är idén om det 
gemensamma som är avgörande för individens 
uppfattning om tillhörighet till gemenskapen.

 
Konsumera med stil
För en del människor är det inte nog med att kon-
sumera men att göra det på rätt sätt. Här talar vi 
om att konsumtionen präglas av en ökad stilise-
ring. I takt med att subkulturer och andra tänkta 
eller identifierade konsumtionsgemenskaper 

föreskriver på vilket sätt det skall konsumeras, 
begränsas individens möjlighet att egenhändigt 
presentera sin identitet genom konsumtionen. 
Detta kan därför ses som en mottrend till den 
ökande individualiseringen. 

Att konsumera mat på rätt sätt för att uppnå 
medlemskap i en tänkt gemenskap är ett exem-
pel på hur stiliseringen fungerar. För de kon-
sumenter som betonar stilens betydelse finns 
det idag en rad källor för inspiration. Dagstid-
ningar, mattidningar, TV-kockar och glättiga 
kokböcker bidrar idag i hög grad till matens sti-
lisering. Här handlar det inte bara om vad som 
lagas men också hur maten lagas och hur den 
visuellt presenteras.

Massornas likgiltighet 
Samtidigt med att konsumtionen till viss del 
präglas av en ökad stilisering finns det också 
tendenser av ökad informalisering. Här handlar 
det om att de rigida normsystem som tidigare 
präglat konsumtionen går i upplösning och kan 
därför inte i samma utsträckning diktera kon-
sumtionsmönstren. 

När vi tittar på hur folk äter mat idag kan vi 
se att det finns en betydligt större mångfald än 
tidigare. Vad, var, hur och hur ofta människor 
äter mat varierar idag i betydligt större utsträck-
ning och detta beror på att det inte finns något 
dominerande normsystem som får en avgö-
rande inflytande på konsumtionen. Visserligen 
produceras det normsystem från expertgrupper 
såsom socialstyrelsen, läkare, nutritionister etc. 
men för många konsumenter får normsystemen 
inte någon avgörande betydelse på den faktiska 
konsumtionen.  

Matens scenarier
Med utgångspunkt i en empirisk undersökning 
av matkonsumtionen i Storbritannien diskuterar 
Warde i vilken utsträckning de olika trenderna 
har gjort sig gällande från slutet av 60-talet till 
början av 90-talet. Genom att inplacera de fyra 
trenderna i ett diagram identifierar Warde fyra 
scenarier för matkonsumtionen. 

Om man kombinerar en hög grad av indivi-
dualisering med en hög grad av informalisering, 
får vi en situation där matkonsumtionen präglas 
av mångfald i vad och hur vi kan konsumera. 

7 {Bourdieu, 1984 #166}
8  En parallell kan här göras till en Amerikansk studie {Wallendorf, 1991 #556} av firandet av Thanks Giving. Konsumenterna i denna studie hade en klar uppfattning 
om vad ett traditionellt firande innebar. Däremot visade det sig att traditionerna varierade i stor utsträckning. {Wallendorf, 1991 #556}
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Här kan vi skönja en gastroanomi där folk bryter 
med normsystem och helt sonika äter det som 
passar dem. En andra utveckling får vi genom 
att kombinera en hög grad av individualisering 
med en hög grad av stilisering. Då får vi en si-
tuation där det finns en ökad distinktion mellan 
olika livsstilar. Det handlar emellertid inte om 
fullständigt individuella livsstilar. I stället präg-
las dessa nya livsstilar av en hög grad av stilise-
ring där nya typer konsumtionsgrupper definie-
rar vad och hur det skall konsumeras. Man kan 
därför tala om en nischspecialisering. En tredje 
utveckling får vi genom att kombinera en hög 
grad av informalisering samtidigt med att vi har 
en hög grad av gemensamifiering. Här får vi en 
klassisk utgåva av masskonsumtion. Under så-
dana förhållanden går smakpreferenser bortom 
nationella gränser och förekomsten av masspro-
ducerade produkter generar homogena globala 
strukturer och därmed en form för standardise-
ring. Den fjärde och sista utvecklingen får vi 
genom att kombinera en hög grad av stilisering 
med en hög grad av gemensamifiering. Under 
sådana omständigheter får klasstillhörighet en 
större roll för konsumtionen där stora grupper 
av konsumenter, exempelvis baserade på natio-
nell eller regional identitet, utgör en domine-
rande kraft som vägleder konsumtionen. Under 
sådana förhållanden blir konsumtionen en slags 
kollektiv distinktion.  

De fyra scenarier som Warde identifierar 
har alla i varierande utsträckning gjort sig gäl-
lande i den brittiska matkonsumtionen de un-
der 70- och 80-talet. De fyra huvudtrenderna, 
individualisering, gemensamifiering, informali-
sering och stilisering är trender som inte enbart 
är begränsade till konsumtion av mat men kan 
ses som mer generella aspekter av konsumtio-
nen. När vi nu blickar framåt är den intressanta 
frågan hur samhället kommer att utveckla sig 
och därmed i vilken utsträckning de fyra scena-
rierna får genomslag. Det handlar inte om vilket 
av de fyra scenarierna som blir verklighet efter-
som de alla fyra kommer att vara trender som 
präglar konsumtionen utan de handlar snarare 
om att försöka göra en uppskattning av de olika 
scenariernas utbredning i samhället. 

Maten och människorna om 20 år
Vem bestämmer vad vi äter?
En intressant frågeställning för framtiden är vad 
vi kommer att äta i Sverige om 20 år. Svaret på 
denna fråga är i hög grad beroende på vem som 
får inflytande över individens val. Traditionellt 
sett har det funnits ganska rigida normsystem 
som har definierat matkonsumtionen. Även om 
de traditionella normsystemen delvis har gått 
i upplösning kan vi se att nya regler för kon-
sumtionen etableras genom den ökande stilise-
ringen. För den grupp av konsumenter som är 
intresserade av att följa med i trenderna finns ett 

Figur 1: Faktorer som påverkar matkonsumtionen och möjliga scenarier.
Källa: Warde 1997
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antal källor att vända sig till. Mat-TV, handeln, 
tidningar och övrig populärkultur, restaurang-
erna, och de stora multinationella matkedjorna 
är några av de aktörer som har potential att be-
stämma vad som äts om 20 år. Med den utveck-
ling vi ser idag är det rimligt att anta att stili-
seringen kommer att öka. Konsumtionskulturen 
får en ökad betydelse för människans förståelse 
för sitt liv och blir mer kunnig i att spela efter 
kulturens regler. Därmed inte sagt att det endast 
är en stil som kommer att göra sig gällande. De 
olika aktörerna som bidrar till matens stilisering 
får inflytande på olika socialklasser. Det kom-
mer med all säkerhet också att finnas en stor 
grupp av konsumenter som inte är speciellt in-
tresserad av att följa med i matens stilisering. 
För denna grupp av människor kommer val av 
mat mer att bestämmas av tradition och vanor. 

Var kommer maten ifrån?
En fråga som är av stor betydelse för många 
svenska livsmedelsaktörer är vilken betydelse 
som svenskproducerad mat kommer ha om 20 
år. En förutsättning för att det finns en livsmed-
elsproduktion i Sverige är att det finns konsu-
menter som efterfrågar produkterna. Här blir det 
avgörande att kunna behålla en stark inhemsk 
efterfrågan eftersom den svenska produktionen 
får svårt att prismässigt konkurrera i utlandet. 
Dessutom är det inte speciellt sannolikt att 
svenska lisvmedelsproducenter skulle kunna 
avsätta sina produkter som nischprodukter i ut-
landet. Frågan är då i vilken utsträckning som 
det är möjligt att upprätthålla en stark inhemsk 
efterfrågan. Den svenska köttproduktionen är 
ett exempel som illustrerar hur producenterna 
i samarbete med handeln effektivt planterat 
myter om det svenska köttets förträfflighet. I 
en tid då säkerheten kring kött har kunnat ifrå-
gasättas har de svenska producenterna dragit 
fördel av människors osäkerhet. Myter skapade 
av marknadens aktörer kan som detta exempel 
visar vara kraftfulla och kan under lång tid ge 
svensktillverkade råvaror en speciell status hos 
svenska konsumenter. Frågan är emellertid om 
sådana myter kan komma att bibehållas på sikt. 
En möjlighet är att idén om nationalstaten och 
dess betydelse för människors identitet kommer 
att minska. Med en sådan utveckling kan det bli 

svårt att motivera varför konsumenterna skall 
betala ett överpris för en produkt vars tekniska 
kvalitet är jämställd med produkter från andra 
länder. Om konsumenterna i framtiden kom-
mer att bli allt mer likgiltiga var maten kommer 
ifrån kan den svenska livsmedelsproduktionen 
bli kraftigt marginaliserad. I takt med att sam-
hället blir allt mer individualiserat kan man 
emellertid också tänka sig att konsumenterna 
söker efter det gemensamma. Med en sådan 
utveckling är det tänkbart att konsumenterna i 
stigande utsträckning kommer att efterfråga lo-
kala, regionala och nationella produkter, även 
om dessa prismässigt inte kan konkurrera med 
utländsk produktion. 

För många konsumenter är inte matens ur-
sprung idag en avgörande faktor för val av livs-
medel. I stället är matens pris viktigare. Och det 
kommer även i framtiden finnas en stor grupp 
konsumenter som i stället väljer mat efter pris. 
Idag ser vi hur lågprisbutiker breder ut sig och 
det finns inget som tyder på att detta är en mo-
denyck som snart försvinner igen. Handelns 
struktur är nu i omvandling och detta kommer 
att få konsekvenser för den mat som konsume-
ras. Framgången för lågprislivsmedel lägger en 
stor press på livsmedelsproducenterna att pro-
ducera till konkurrenskraftiga priser. Med den 
omkostnadsnivå som råder i Sverige blir detta 
en utmaning för de svenska producenterna. När 
livsmedelskedjorna dessutom blir större och 
täcker allt fler länder lägger detta ytterligare 
en press på de små svenska livsmedelsprodu-
centerna att växa. I framtiden kommer det i allt 
större utsträckning vara nödvändigt för livs-
medelsproducenterna att kunna leverera över ett 
större geografiskt område. 

Märken och mat
Historiskt sett har varumärken spelat en viktig 
roll i livsmedelssystemet. När varumärken på 
allvar började introduceras i USA på 1870-ta-
let ändrades radikalt på maktbalansen mellan 
systemets aktörer. Innan det fanns några varu-
märken att förlita sig på fick konsumenterna 
nöja sig med köpmannens garanti.9 När de na-
tionella varumärkena i USA hade etablerat di-
rekta relationer med konsumenterna gick detta 
ut över köpmännen och grossisterna som inte 

9 {Strasser, 1989 #113}
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längre fritt kunde välja vilka varor som skulle 
föras. Än idag ser vi hur livsmedelssystemets 
aktörer kämpar om att få den direkta relationen 
till konsumenterna. För handelns aktörer finns 
ett direkt intresse att göra konsumenterna i så 
liten utsträckning som möjligt lojala till spe-
cifika producentmärken eftersom det minskar 
handelns flexibilitet. Den intressanta frågan 
för framtiden är i vilken betydelse som märken 
kommer att ha i matkonsumtionen. Jämfört med 
USA har märken aldrig haft den samma kultu-
rella status i Sverige. Visserligen hade många 
livsmedelsproducenter under en ganska lång tid 
en gynnsam situation på den svenska markan-
den med relativt lite konkurrens från handelns 
egna varumärken. Under denna period hade 
livsmedelsproducenternas varumärken en chans 
att etablera starka relationer till konsumenterna. 
Konsumtionskulturen i Sverige har emellertid 
aldrig upphöjt märken till kulturella auktori-
teter som föreskriver hur det skulle konsume-
ras. Därför kan vi nu se att handelns satsningar 
på sina egna märken slår väl ut eftersom de i 
många tillfällen upplevs som kvalitetsmässigt 
likvärdiga men prismässigt billigare.

I ett längre perspektiv kan man fundera över 
huruvida det kommer att vara handelns egna 
märken som kommer att dominera livsmedels-
systemet eller om de traditionella fabrikant-
märkena kommer att finnas kvar. Det är helt 
uppenbart att handeln har en nyckelroll här och 
kan i många fall bestämma vilka märken som 
finns på mataffärens hyllor. En del märken har 
emellertid etablerat starka relationer till konsu-
menterna och här kan det vara svårt att ersätta 
ett fabrikantmärke vars lojala konsumenter inte 
kan tänka sig att byta märke. Handelns ökade 
satsningar på sina egna märken har emellertid 
en effekt över tid och gör det svårt för fabrikant-
märkena att överleva på lång sikt. I takt med 
att nya generationer växer upp med handelns 
egna märken som sina favoritmärken kan det 
blir svårt för livsmedelsproducenterna att bibe-
hålla den direkta kontakten till konsumenterna. 
Värt att komma ihåg är att handeln egna mär-
ken också är varumärken. Från ett konsument-
perspektiv kan det faktiskt många gånger vara 
likgiltigt om märkets legala ägare är producent 
eller distributör.  
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Framtidssyn
Annica Olsson, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola

Visionen
Min vision är att vi på ett effektivare och re-
surssnålare sätt skall kunna bringa mat, som till-
godoser framtidens konsumenter, från jord till 
tallrik genom att distribuera näringsriktig och 
säker mat till fler människor, på fler platser och 
på kortare tid än idag.  Denna vision leder till en 
framtidsbild av den nya maten och av den nya 
livsmedelsindustrin. En framgångsfaktor för 
livsmedelsindustrin i att skapa den nya maten 
kommer vara att förstå behoven hos dem som 
äter.

Vi vet att 98% av den producerade maten i 
Västeuropa når konsumenterna idag, i utveck-
lingsländer är samma siffra endast 50% (1). 
Varje år producerar dessutom Europa 200 mil-
joner ton livsmedelsspill och biprodukter, dels 
genom ineffektiva processer och dels genom att 
mer mat produceras än förbrukas. Vi vet dock 
inte var i kedjan, från jord till tallrik, spillet 
sker.

Framtidsbilden av livsmedelsindustrin är en 
integrerad industri som arbetar utifrån ett hel-
hetsperspektiv där det övergripande målet är att 
fler människor skall få sina matbehov tillgodo-
sedda och att mindre mat skall gå till spillo. Ge-
nom förlängd hållbarhet, helhetssyn, efterfråge-
baserad produktion samt bättre och effektivare 
förpacknings- och logistiksystem kan livsmedel 
distribueras till större geografiska områden och 
i fler miljöer och därmed också till fler männis-
kor.

Matbehovet
Beroende på var i världen vi bor har vi anting-
en tillgång till för mycket mat lättillgängligt i 
snabbköp eller så är maten en bristvara för att 
den inte kan distribueras till befolkningen eller 
för att det råder brist på råvaror. I västvärlden 
är vi i en postmaterialistisk fas där strävan efter 
frihet och upplevelser styr våra behov. Beho-
vet att äta finns förstås och ätandet och maten 
i sig kan utgöra själva upplevelsen. Samtidigt 
styrs behovet snarare av överlevnad och efter-
frågan på säker mat och rent vatten hos de 300 
miljoner barn som lever med konstant hunger i 

världen, där 50% av livsmedelsråvarorna såsom 
spannmål, kött och grönsaker förstörs och inte 
kommer konsumenterna tillgodo på grund av 
bristande förpacknings och distributionssystem 
(2;3;4).

Vid utveckling och produktion av mat har 
det därför betydelse vem som äter, vad vi äter 
och var/när vi äter.

Vem äter?  
Befolkningspyramiderna i Europa talar sitt 
tydliga språk och vi vet att befolkningen kom-
mer att leva längre vilket innebär en stigande 
medelålder. De som kommer att vara gamla år 
2025 är en stor grupp 40-talister och en större 
grupp konsumenter som är födda på 50 och 60-
talet. De har levt med två inkomster i familjen, 
upplevt informationsteknologin, är köpstarka, 
bekväma och kravställande. Därmed kommer 
en stor del av livsmedelskonsumenterna år 
2025 att ha det bra ekonomiskt och vara relativt 
friska, men samtidigt icke produktiva i samhäl-
let (5;6). Den yngre produktiva generationen 
som arbetar eller studerar kommer att bestå 
av tidspressade konsumenter, och mer rörliga 
konsumenter som i större grad än i dag lever 
i ensamhushåll (7). Befolkningspyramiderna i 
andra delar av världen är fortfarande i tillväxt 
där många länder i Asien hade en stor ökning av 
barn på 60-talet men övergången till åldrande 
pyramider går snabbare än i Europa, t.ex i Kina 
där barnbegränsning genom politik ägt rum. De 
flesta länder i världen kommer därmed att ha en 
åldrande befolkning under århundradet (5).

Eftersom befolkningsstrukturen kommer att 
se annorlunda ut år 2025 jämfört med idag är 
det av yttersta vikt att forskning och utveckling 
förstår vad dessa olika grupper ställer för krav 
på livsmedel! Kommer de att äta hemma, på 
restaurang eller på institution? Vad kommer de 
att äta? När och hur kommer de att äta?

Vad äter vi? 
Konsumtionstrenden i västvärlden går mot ökad 
bekvämlighet med mat som är lätt att förbereda, 
attraktiv att konsumera, främjar hälsan och är 
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prisvärd. Konsumenter vill i större utsträckning 
än tidigare ha färsk och naturlig mat vilket leder 
till ökad andel kyllagrad mat (8). Vårt sätt att 
äta vid fler olika tillfällen och gärna när vi är 
på språng ökar efterfrågan på ett varierat utbud 
av snabbmat, och portionsförpackad mat. Detta 
innebär ett större utbud av produkter på samma 
hyllplats i butiken men därmed också lägre vo-
lymer per produkt.  Hälsotrenden kommer också 
att medföra att vi vill äta näringsriktig, hälsobe-
främjande mat vilket leder till ökad produktion 
av funktionella livsmedel och gränslandet mel-
lan mat och läkemedel kommer att suddas ut.

Globaliseringen påverkar också vad vi äter. 
Dels blir livsmedelsindustrin i sig mera global 
och dels blir vi som konsumenter mer rörliga 
vilket gör att efterfrågan på internationella råva-
ror och livsmedel ökar. Informationsteknologin 
påverkar oss också och gör oss mer kunniga och 
medvetna om vad vi äter och vad det finns att 
äta (9). I utvecklingsländer kommer förhopp-
ningsvis mer processad och förpackad mat att 
finnas vilket innebär att råvarorna kan utnyttjas 
på större geografiska områden och därmed till 
fler människor.

Var äter vi? 
En tillbakablick visar att ”food service”, dvs. all 
mat som säljs och förtärs utanför hemmet (10), 
inte är en ny företeelse. Arkeologiska utgräv-
ningar från Mesopotamien visar att det fanns 
utskänkningsställen redan för 4000 år sedan, 
medan utskänkning i USA påbörjades först på 
1700 talet (11).

I min framtidbild år 2025 kommer den ar-
betsföra befolkningen att äta antingen på job-
bet eller ”on the go” för att det skall gå snabbt. 
Därmed kommer vi att spendera mindre tid för 
hushållssysslor. I västvärlden är skolan redan 
den naturliga platsen för lunch åt skolbarn. Ge-
nom att tillhandahålla säker och näringsriktig 
mat i skolmåltider kan världens skolor spela 
en stor roll i att bidra till minskad hunger bland 
barn i världen. Den åldrande populationen som 
beskrivits ovan kommer sannolikt också att 
innebära en ökning av institutionaliserad mat-
utskänkning.  Sannolikt kommer vi att i större 
utsträckning än idag konsumera mat och dryck 
som tillreds och också äts utanför hemmet, 
både på kommersiella inrättningar och på icke 
kommersiella institutioner och ”food service” 

sektorn kommer att öka. Som en följd av detta 
kommer handeln dvs. livsmedelsbutikerna att 
gå mot gränslandet restaurang. Redan idag är 
jourbutikerna i Asien försedda med fritörer, vär-
meskåp, mikrovågsugnar etc. och det är vanligt 
att människor äter både frukost lunch och mid-
dag i dessa butiker (12). Varför bära hem maten 
och bereda den hemma om den kan ätas direkt, 
färdiglagad där den köps? Man kan t.o.m. ställa 
sig frågan om nya bostäder år 2025 kommer att 
byggas med kompletta kök eller om det endast 
kommer att bestå av mikrovågsugn?

Den nya maten
Vid utveckling och produktion av den nya ma-
ten måste hänsyn till slutanvändaren (dvs kon-
sumenten) tas eftersom konsumentens beteende 
och attityd till mat och till matens kvalitet styr 
valet av mat (13)

Baserat på ovan resonemang om vem, vad 
och var vi äter kommer maten i min framtidsbild 
att utgöras av mer halvfabrikat år 2025. Även 
om acceptansen för nya bekvämprodukter har 
ett initialt motstånd går den individuella strävan 
mot, upplevelser, bekvämlighet och därmed 
”bekvämprodukter”. I min framtidsbild tror jag 
på vidareutveckling av bekväm-mat eftersom 
allt talar för att vår levnadsstil går mot mer akti-
viteter och mindre tid för hushållssysslor. Efter 
det färdigskivade brödet som kom i USA redan 
1930! (14), kommer halvfabrikat såsom färdig-
skivad skinka, färdig sallad, färdiga såser, mari-
nader, kakmixer etc. att få större del av inköpen 
för matlagning i hemmet. Matlagningen i sig 
kommer snarare att handla om att blanda olika 
halvfabrikat till en komplett måltid än att utgå 
direkt från råvaran. 

Den nya maten måste vara näringsriktig 
och rätt sammansatt eftersom maten är starkt 
kopplad till människors hälsa. För att nå till 
fler människor kommer andelen processad och 
förpackad mat öka. Maten kommer att vara för-
packad i mindre förpackningar än idag, dvs. ett 
ökat antal portionsförpackningar. 

Maten kommer också att gränsa till läkeme-
del där maten i sig befrämjar hälsan, genom att 
aktivt påverka kroppen. Maten kommer vi att 
köpa i butiker som antingen är av lågprismodell 
med mat direkt på pall eller i butiker som kom-
mit till gränslandet mellan traditionell butik och 
”ätställe” dvs där maten både köps och äts i 
samma lokal.
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Den nya maten leder till den nya 
livsmedelsindustrin 
Upplevelsen av måltiden påverkas av situa-
tionen när vi äter – livsmedelsproducenter bör 
anpassa produkterna inklusive förpackningarna 
efter den situation de används i. Innovation och 
utveckling inom livsmedelsindustrin kan därför 
inte enbart fokusera på teknologisk utveckling 
utan måste också utgå från sociala och miljö-
mässiga perspektiv, detta eftersom mat är en 
viktig del i den sociala strukturen  (9). Konsu-
menternas ökade rörlighet och efterfrågan av 
snabbmat kommer att kräva en större flexibilitet 
i livsmedelsindustrin – där processutrustningen 
måste förändras från anläggningar för stora vo-
lymer av samma produkt till processer som kan 
hantera flera olika produkter och därmed tillgo-
dose behovet av ökat produktutbud och större 
tillgänglighet. Med nya teknologier och ökad 
interdisciplinärt och inter-industriellt samarbete 
torde vi kunna få kortare produktutvecklings-
processer där det blir lättare att anpassa utveck-
lingen efter de behov som i allt högre hastighet 
förändras på den globala marknaden.

De globala aktörerna kommer att dominera 
och ha större volymer och egna varumärken 
kommer att öka, emedan lokaltillverkat kommer 
att ha sin plats i butikerna men endast som en 
liten del av det totala utbudet. Gränserna inom 
Europa kommer också att ha suddats ut vilket 
innebär ett större utbud av Europeiska produk-
ter i den svenska handeln. Svensk mat kan få 
framgång utomlands om ett helhetsperspektiv 
tas på marknadsföring, produktutveckling och 
distribution. Ett gott exempel på detta är IKEAs 
globala matbutiker med svensk mat. 

I min framtidsbild kan svensk forskning och 
utveckling inom såväl processteknologi och 
förpackningslogistik påverka tillgängligheten 
av mat i andra delar av världen genom att skapa 
processer och förpackningar som används nära 
råvarorna vilket leder till minskat råvaruspill. 
T.ex. genom processer för färsk frukt nära od-
larna eller processer som kan ta tillvara havets 
råvaror vid kusterna.

Livsmedelsindustrin i Sverige måste bli mer 
integrerad med gränsöverskridande utveckling 
och större transparens mellan aktörerna för att 
ha möjlighet att överleva i den internationella 
konkurrensen. Framtidens livsmedelsindustri 
bör fortsätta att ta fram nya teknologier för 

att möta kraven på framtidens mat. Det gäller 
dock att kringliggande system såsom distribu-
tion, förpackning, handel etc. är integrerade i 
denna utveckling. I dagsläget saknas denna typ 
av gränsöverskridande utveckling. Ett exempel 
på denna brist är de nya matlagningstekniker 
såsom ”sous vide” och ”cap cold”  som gjort 
entre på marknaden, där dagens distributions-
system inte klarar kraven. Den svenska kylked-
jan med temperatur på +8°C är undermålig för 
transport av mat tillagad med denna nya teknik, 
eftersom denna mat lagstadgat kräver tempera-
turer ned på ca +3°C (15). Med ökade krav på 
bekväm snabbmat som är kyld måste industrin 
ha en förbättrad tillverkning, kylhantering och 
bättre förpacknings och distributionssystem för 
kylvaror.

Handeln och livsmedelsindustrin skulle san-
nolikt också vara betjänta av att närma sig var-
andra i utveckling. En trend som märks är att 
del av tillverkningen senareläggs och inte sker 
förrän närmre konsumenten dvs. i handeln (9). 
Ett sådant exempel är ”bake-off” bröd där han-
deln lägger sista värdet till produkten genom att 
baka brödet i butik och därmed skapa mervärde 
och en färskare produkt till konsumenten i köp-
ögonblicket. Senareläggning av tillverkning, 
dvs att handeln lägger sista värdet vid produk-
ten, är en teknik jag tror kan utvecklas inom 
andra produktområde för att öka t.ex. känslan 
av ”färskhet”, men också för att minska spill ge-
nom överproduktion. Detta kräver dock att livs-
medelsproducenterna gör produktutveckling i 
samråd med handel och restaurangbranschen. 

När det gäller distribution av livsmedel vet 
vi att en stor del av transportarbetet sker mellan 
handel och konsument i livsmedelskedjan (8). I 
framtidsbilden behövs nya lösningar för direkt-
distribution av livsmedel till konsumenterna, 
som t.ex. e-handel där maten kan levereras till 
konsumentens arbetsplats och därmed sparas 
miljön genom att konsumentens resor till och 
från butik minskar.

Det finns sannolikt också möjlighet för ef-
fektivisering av mattransporter genom effek-
tiv lastning och bättre förpackningslösningar 
för högre fyllnadsgrad vilket leder till minskat 
transportarbete och därmed minskad miljöbe-
lastning. Genom ökat samarbete mellan olika 
producenter kan mat med samma temperatur-
krav samtransporteras istället för de transporter 
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som sker idag där mat med olika temperaturkrav 
samlastas vilket leder till att vissa livsmedel 
försämras onödigt fort pga. att de transporteras 
i fel temperatur, och därmed ökar spillet.

Kedjeperspektivet
Livsmedelsindustrins roll är att addera värde 
till våra råvaror, så att livsmedlet tillgodoser 
konsumentens behov. För att den svenska livs-
medelsindustrin skall vara konkurrenskraftig 
kan den inte enbart utgöras av livsmedelspro-
ducenter eller av isolerade aktörer i en värde-
kedja, utan av hela kedjan från åker till tallrik, 
dvs jordbruk, produktion, förpackningsindustri, 
distributörer, grossister, handel och konsumen-
ter. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk 
vilket innebär att gemensamt och övergripande 
ansvar och ökad kunskap hos samtliga aktörer i 
förädlingskedjorna vad gäller livsmedelssäker-
het och livsmedelsteknologi skulle öka möjlig-
heterna att få säker mat till fler människor.

Studier gjorda i de svenska livsmedelsked-
jorna visar dock på suboptimering i delar av 
försörjningskedjorna och brister i gränssnitten 
mellan aktörerna, vilket leder till en totalt sett 
sämre effektivitet och lägre kvalitet än om ett 
gränsöverskridande gemensamt ansvar hade ta-
gits. Priset för en låg effektivitet betalas oftast 
inte förrän i slutet på förädlingskedjan där kon-
sumenten eller slutanvändaren får betala anting-
en genom höjda priser eller genom begränsat 
sortiment. I likhet med detta visar sig inte heller 
en försämrad kvalitet förrän sent i kedjan oftast 
hos slutanvändaren, i form av otjänliga pro-
dukter eller begränsad hållbarhet på grund av 
ackumulerad kvalitetsförsämring. När det gäller 
spill i kedjan kan också ett ökat samarbete och 
en ökad integration leda till minskat spill om 
aktörerna tar ett gemensamt ansvar. I dagsläget 
finns inget intresse för livsmedelsproducenterna 
att minska spill i kedjans kommande steg, och 
de har heller ingen kunskap om hur mycket som 

går till spillo. Med den suboptimering som rå-
der är producenternas drivkraft att producera 
och sälja så mycket som möjligt oavsett om 
det äts eller kastas – med ett helhetsperspektiv 
däremot skulle spillet kunna minskas och rå-
varorna utnyttjas på ett bättre sätt om samtliga 
aktörer gjorde gemensam sak av minskat spill, 
övergripande kvalitetskontroll och planerade 
leveranser styrda av efterfrågan.

Genom en ökad integration mellan aktörerna 
i livsmedelskedjorna och med hjälp av ny tek-
nologi (IT) skulle vi kunna få mindre lagerhåll-
ning av livsmedel. Livsmedelskedjorna både i 
USA och Storbritannien har t.ex. lyckats mins-
ka lagerhållning och antalet ”out of –stock” till-
fällen genom efterfrågebaserad produktion och 
distribution. Kylda råvaror köps i andra länder 
in dagligen medan butikerna i Sverige snarare 
gör sina inköp ca en gång per vecka vilket inne-
bär sämre färskhet till konsument och ökat spill 
(8). POS (point of sales) data görs tillgängligt 
i hela kedjan och befrämjar därmed en effekti-
vare planering bakåt i kedjan till producenterna 
och leveranserna blir efterfrågebaserade istället 
för produktionsbaserade (16). I detta samman-
hang ligger Sverige relativt långt efter. Svensk 
handel säljer idag sin POS data och producen-
terna ser det som en onödig kostnad att köpa 
och därmed försvåras informationsflödet mel-
lan aktörerna.  

Förpackningens roll för säker mat 
till alla
50% av alla förpackningar innehåller mat, sam-
tidigt som 50 % av världens råvaror  inte kom-
mer konsumenter tillgodo p.g.a.  brist på funk-
tionella förpackningar och distributionssystem 
(3;4).

En livmedelsförpacknings främsta uppgift 
är att se till att vi konsumenter får opåverkad 
mat av bibehållen kvalitet, hela vägen från pro-
ducenten till våra tallrikar på ett säkert sätt. För-

Figur 1: Distributionsalternativ för mat till konsument till vänster traditionell transport till höger e-handelsalternativ.
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packningar har ofta setts som en onödig kostnad 
och som en miljöbelastare, med andra ord ett 
nödvändigt ont (17)! Det bör dock påpekas att 
förpackningar är ett måste om vi skall förflytta 
varor från ursprungsstället till konsumtionsstäl-
let. Förpackningen är alltsåledes nödvändig för 
att göra t.ex. mat tillgänglig för fler och under 
en längre tid genom ökad hållbarhet.

Förpackningens viktigaste roll är att skydda, 
bevara och omsluta de produkter som packas 
och distribueras och därmed minska spill av 
mat som utan förpackning gått förlorad (18). 

Vid utveckling av förpackningssystem mås-
ta hänsyn tas till tillverkning, distribution, an-
vändning och återanvändning. Förpackningens 
roll för ökad hållbarhet bygger på egenskapen 
att förhindra tillväxt av patogena mikroorganis-
mer i maten och också genom att förhindra an-
nan nedbrytning (t.ex enzymatisk) vilket leder 
till försämrad färskhet. När det gäller förpack-
ningar för mat ställs speciella krav på förpack-
ningen eftersom den bidrar med produktsäker-
het och hållbarhet. Utöver dessa egenskaper 
skall förpackningen också vara, lätt att använda, 
lätt att förvara och lätt att kvittbliva. Med nya 
informationsteknologier kommer också för-
packningens roll som ”informatör” att stärkas 
vilket gynnar den alltmer kunniga och intresse-
rade konsumenten. Förpackningsutvecklingen 
måste därmed tillgodose de krav som ställs från 
alla led i kedjan; med början hos konsumenten 
(19). Förpackningsutvecklingen måste drivas 
av behov hos olika aktörer samtidigt som för-
packningsindustrin måste driva utvecklingen 
mot ökad flexibilitet, nya material och kortare 
produktutvecklingscykler (20). 

Nya förpackningsmaterial
I min framtidsbild är en viktig faktor att ta fram 
nya förpackningsmaterial där mindre mängd 
material kan uppnå samma skyddande effekter 
som dagens förpackningar. Detta kommer att 
behövas ur miljösynpunkt eftersom mängden 
förpackningar i sig kommer att öka med trender 
som ensamhushåll och ”on the go - konsumtion” 
vilket leder till en ökad mängd portionsförpack-
ningar och därmed mer förpackningsmaterial 
per packat livsmedel (7). Dock måste man finna 
en balans mellan minimal mängd material och 

oskadade produkter. Med för lite förpacknings-
material i en förpackning ökar svinn i form av 
förstörda produkter pga en dålig förpackning. 
Med trenden mot mer snabbmat behövs också 
nya material som lämpar sig för matlagning i 
mikrovågsugn.

För närvarande består de flesta förpackning-
ar av icke förnybara material, med undantag 
för pappersbaserade förpackningar, som är den 
idag mest tillgängliga förnybara resurs inom 
förpackningsområdet (4). Framtiden borde 
också kunna uppvisa nya förpackningsmaterial, 
eller åtminstone nya kombinationer av material, 
som baserar sig på biologiskt nedbrytbara ma-
terial vilket borde leda till minskad belastning 
på miljön. Förnybara material kan hämtas från 
jordbruket, skogen och havet där olika former 
av stärkelse, vegetabiliska oljor, proteiner, poly-
sackarider och växtfibrer som inte används som 
livsmedel skulle kunna användas. Den initiala 
forskningen inom biomaterial visar på både god 
ekonomi och bra ekologi vad avser nya typer av 
förpackningar (21). Konsument acceptansen för 
biologiskt nedbrytbara material i förpackningar 
är dessutom hög och konsumenten kan tänka 
sig att betala ett något högre pris för en sådan 
förpackning (22). 

Genom förpackningsutveckling inom bio-
material kan också växter användas på ett nytt 
sätt vilket kan leda till minskat spill – t.ex ge-
nom att växtdelarna som inte används direkt till 
livsmedlet kanske kan användas till förpack-
ningen. 

Aktiva och intelligenta förpack-
ningar
Ytterligare utveckling inom förpackningsområ-
det skulle leda till vidareutveckling inom områ-
det aktiva förpackningar, vilka ändrar tillståndet 
hos det förpackade livsmedlet för att t.ex. öka 
hållbarheten, öka näringsinnehållet eller sä-
kerheten samtidigt som kvaliteten på livsmed-
let bibehålls. Ett ökat användande av ”aktiva” 
förpackningar som säkerställer näringsriktig 
mat trots förlängd hållbarhet t.ex. genom vi-
taminbeläggningar, bakteriebeläggningar etc. 
som interagerar med livsmedlet under lagring. 
Ett annat exempel på aktiv förpackning är ät-
bara förpackningar dvs. förpackningar som äts 
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samtidigt som produkten. Ett sådant exempel är 
ätbar beläggning av färsk frukt för ökad hållbar-
het och minskat spill av färsk frukt. 

Efter vår tids alarm om sjukdomar p.ga. ma-
ten har kravet på spårbarhet och livsmedelssä-
kerhet ökat och kontroll över hela kedjan blir 
nödvändig. En mer sofistikerad informations-
teknologi och utveckling inom området intelli-
genta förpackningar kan bidra till visionen om 
säker mat till flera. Intelligenta förpackningar 
mäter tillståndet på det förpackade livsmedlet 
genom att ge information om tillståndet under 
transport och lagring. Intelligenta förpack-
ningar skapar möjligheter till spårbarhet i för-
ädlingskedjorna. På sikt skulle kanske också 
intelligensen på förpackningen kunna bistå med 
automatiserad sopsortering genom avläsning på 
förpackningen.

En aktiv förpackning i kombination med in-
telligens kan kanske i framtiden bestämma vid 
vilka tidpunkter förpackningen skall interagera 
med livsmedlet för att öka näringsinnehållet el-
ler säkra kvalitén. 
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Gott nytt 2025!
Frédéric Prothon, POMELO Consulting

Hela världen förbereder sig inför årsskiftet. Ett 
nytt år börjar i morgon i skuggan av krig i cen-
trala Afrika, våldsamma naturkatastrofer i Sy-
damerika och Kina och de fortsatta djupa såren 
efter kärnterrorismanfallet mot Sydney för 
nästan tio år sedan. I rymden kämpar tio ung-
domar från olika delar av världen i en gigantisk 
dokusåpa ”B-space” sponsrad av ett kinesiskt 
TV-bolag. Däremot, de visioner man hade för 
20 år sedan att planeten Mars skulle vara bebodd 
idag har inte förverkligats på grund av ett enkelt 
men svårlöst problem: expeditioner behöver för 
stora mängder vatten! Kanske finns det en an-
nan grundläggande orsak bakom det misslycka-
ndet: ingen känd miljö är bättre för människan 
än jordens, även i dagens läge. På den punkten 
har äntligen världens största nationer kommit 
överens och nu sätts miljön först på prioritet-
slistan efter försvinnandet av en hel skärgård i 
Stilla Havet. Vi är idag över sju miljarder på jor-
den och beroende av den ekonomiska och poli-
tiska utvecklingen i Asien. Trots ett stort antal 
naturkatastrofer och det dödliga Pyong-viruset 
så är Kina, Indien och den återförenade Korea 
de stora lokomotiven för tillväxten. Det är inte 
sällan man träffar rika pensionärer från dessa 
delar av världen som kommer hit på semester 
eller som till och med köper hus. Vår tillgång 
till frisk luft och vatten, samt våra välbehållna 
traditioner, har gjort Skandinavien till ett attrak-
tivt område. Europa har lyckats väl i att hålla sin 
plats som kunskapsbank och är ledande inom 
alternativa eltekniker, vård och avfallshanter-
ing. Bioteknikområdet monopoliseras av tre 
nationer: USA, Kina och Argentina. Men även 
Sverige håller sig väl framme.

Jag befinner mig nu i vårt kök i Göteborg 
och pustar: Äggleveransen har inte kommit den 
här veckan. Och jag som har lovat Helena att 
laga en hemmagjord (!) majonnäs till nyårs-
festen. Det skulle bli fantastisk tillsammans med 
de sydafrikanska sparrisarna (man får lyxa till 
det lite). Jag hittade recept på majonnäs i bruk-
sanvisningen till en gammal handmixer som vi 
inte har använt på kanske 10 år, jag minns att 

mixern var utmärkt just för majonnäs. Ja ja, hur 
ska jag då göra utan ägg. Jag har köpt dijon-
senapen och rapsoljan på Gourmetföreningen. 
Där är de verkligen duktiga på att ta hem alla 
möjliga produkter från hela världen tack vare 
mycket tätt kontakt med små producenter. De 
skickar oss ett TPS-meddelande varje fredag 
som föreslår nya produkter som de kan ta in, 
och vi kryssar för produkter som vi gärna vill ha 
in i sortimentet. Såklart binder vi oss att handla 
hos dem för minst 1500€ i ett år. På det sättet 
kan de erbjuda riktigt bra produkter till bra pris-
er. Basvarorna brukar vi annars köpa en gång 
i månaden ungefär på en av de stora kedjorna 
utanför staden.

Färskvaror såsom bröd, mjölk, ost, kött, 
kyckling, ägg får vi levererade till vald satellit-
butik vid huvudleden på cykelavstånd härifrån 
eller till vår lilla sponsrade kylbox utanför dör-
ren. Information om att varan är på plats kommer 
fram på skärmen som sitter på kylskåpets dörr 
och på våra individuella multifunk. Fjäderfä har 
åter blivit prisvärt och populärt. Det gäller inte 
bara julkalkon. Efter de stora kycklingepide-
mier i USA och Kina år det nu förbjudet runtom 
i världen att ha anläggningar som överskrider 
1000 höns. Tänk att för 20 år sedan fanns det 
enbart jättelika anläggningar där kycklingar 
trampade på varandra om de ens kunde gå av 
egen kraft! Det var den tiden det. Nu känner 
alla en liten Restaugård som producerar kyck-
ling, ägg och även lammkött, och som dessutom 
förädlar råvarorna till fina färdiglagade rätter. 
De använder sig av den kända sous-vide mik-
rovågsteknologi för att pastörisera produkter. 
En svensk uppfinning som tillsammans med det 
gamla företaget Tetra Laval Ecopack monopo-
liserar kompetenserna inom den drabbade livs-
medelssektorn. Tekniken bygger på att rätterna 
förpackas råa och körs in i en mikrovågstunnel 
med optimerad effekt vilket pastöriserar livs-
medlet som sedan kyls. Dessa vakuumförpack-
ade rätter är mycket vanliga idag i allas kylskåp 
och även på sjukhus, ålderdomshem och snab-
brestauranger.
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I vår nya ugn vilken bestämmer alla para-
metrar själv (innertemperatur mäts mha mik-
rovågor och ytterfärgen med IR) tänker jag laga 
en lammstek till middag ikväll, en gammal fa-
vorit. Det är ju nyår, då ska man inte vara snål! 
På grund av de bristande vattenresurser i Asien 
så har priserna på kött fyrdubblats de senaste 10 
åren, vilket har påverkat världsmarknaden. Folk 
äter idag mindre kött till fördel för vegetariska 
alternativ såsom kikärter och soja som ingår i 
nästan alla rätter.

Det snöar ute. Tur att moster Verena kom 
igår. Hon bor på ett hem i Örserum nära Grän-
na. Hon blir så glad att vara med oss och äta 
”riktigt hemlagat”. Hoppas våra barn kommer 
också snart och hjälper till med dukningen och 
efterrätten. Sonen Paul har hamnat i trafikkön 
i stadstunneln och har 35 minuter kvar tills 
han parkerar sin elbil under gatan. Han är en 
energisk kille som talar fyra språk och ständigt 
tuggar på sin antiox’gum. Han har precis bör-
jat arbeta som mathistorielärare på Grythyttan, 
Nordens största måltidsskola, efter sina studieår 
i Frankrike och Lebanon i bagaget. Nu står han 
alltså still i en bilkö. Hoppas han inte köper en 
matlåda av de ambulerande säljarna som åker 
roller kring bilarna. Jag blev riktig irriterad när 
han kom med en sådan när vi hade lagat mat för 
hela familjen. Här äter man tillsammans samma 
måltid! Han ville dock bara visa mig hur bra de 
matlådorna var, med de olika fack som håller 
sina respektive temperaturer i minst 1 timme. 
Jag kan också följa honom på väggskärmen i 
köket om han har kopplat sin GPS, men det har 
jag inte tid med. Dottern Isabel som har fyllt 
21, kopplar GPS på sin multifunk bara på kväl-
larna. Får hon problem så aktiverar hon den och 
en karta tas fram på våra skärmar med hennes 
exakta position. 

Det blir kul att se henne innan hon åker till 
Västafrika på första praktiken i den internatio-
nella läkarlinjen baserad i Montpellier. Hon ska 
studera sambandet mellan de nya näringsrelat-
erade sjukdomar och den ”moderna” kosten 
vilken en stor del av dessa populationer har fått 
anpassa sig till. Arbetet ingår i projektet ”Win 
back traditional crops”. I det projektet ingår 
också genteknisk utveckling av ”nya gamla” 
grödor vilka är anpassade till det tuffa klima-
tet med maximal avkastning. Jag minns att 
liknande projekt växte fram runt 2000-talet men 

debatten kring GMO var så hätskt att det aldrig 
ledde fram till några kommersiella resultat. Vi-
enna-avtalet 2009 mellan USA och Europa om 
GMO har borstat bort nästan alla hinder (Det 
kom ganska obemärkt förbi i skuggan av tu-
berkulosepidemier i centrala Europa, Ryssland, 
och Kina av multiresistenta Koch-stammar.). 
GMO-Kompromisser handlade om att det inte 
längre går att patentera DNA, om att det inte går 
att överföra gener över artgränserna (från djur 
till växt t.ex.) och att försöksodlingar minskas 
från 10 till 5 år. 

För vissa delar av världen är GMO-odlin-
gar rena välsignelsen. Exempelvis har ett stort 
samarbete mellan Argentina och Sydafrika gett 
fantastiska resultat. Sydafrika och grannländer 
är nu en ledande region inom jordbruk. Från 
Afrikas alla hörn Sydafrika, Egypten och Sen-
egal har den nya gröna revolutionen äntligen 
tagit fart. Man odlar såväl basföda (spannmål, 
frukt&grönt, mm.) som specialgrödor som eft-
ertraktas av läkemedelsindustrin. På 10-talet 
har man äntligen förstått att lösningen för att 
minska svälten i Afrika var att förse byarna med 
ordentlig infrastruktur, gödslingsmedel samt 
vatten. En omfattande förädlingsindustri har 
också vuxit fram i anslutning till fälten. Men de 
afrikanska länderna runt ekvatorn förblir en stor 
börda för världen, och medicin och näringslära 
fokuserar fortfarande mest på sjukdomarna och 
näringsbrister där. Även om malariafallen har 
börjat minska tack vare systematiskt vaccin 
så skördar fortfarande HIV/AIDS många offer 
särkilt i de delar av världen där viruset muter-
ar mycket. Värst drabbade är sydostasien och 
västafrika (bara i Afrika bär 75 miljoner på vi-
ruset). De ekonomiska effekterna av sjukdomen 
är tyvärr stora eftersom den aktiva populationen 
är begränsad och att vården är enormt kostsamt. 
Sjukdomar, krig och vattenkrisen gör att länder 
söder om Saharaöknen avfolkas mot andra re-
gioner eller kontinenter. Kolera som många an-
dra vattenburna sjukdomar har ökat de senaste 
åren pga nederbörds och temperaturökningen

Hos oss (”i västvärlden” som man brukade 
säga förr) utgör fortfarande cancer, diabetes typ2 
och allergier de stora hälsoproblem. Hjärt- och 
kärlsjukdomar har minskat något tack vare nan-
oteknologier och bättre förebyggande. Eftersom 
cancer och diabetes huvudsakligen är vanerelat-
erade har ett stort arbete lagts på att förebygga 
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dem. Cancerkontroll görs idag på varje EU-
medborgare två gånger om året från om med att 
man fyllt 30. Dessutom rekommenderas intag 
av superAFF (anti fria radikaler) varje dag till 
frukost. För barn ges dessa preparat i skolorna. 
Andra preparat används också som tillsats i 
livsmedel: till exempel bärextrakt. Sverige i sa-
marbete med Finland har utvecklat stora bärod-
lingar. Tack vare en extraktionsteknologi base-
rad på mikrovågor, vilken använder minimala 
mängder lösningsmedel, så kan rena extrakt 
produceras effektivt. Dessa används som före-
byggande cancerläkemedel.

När det gäller diabetes har effekten av de 
stora informationskampanjerna givit en del 
resultat. Dessutom har moms sänkts (och ib-
land även försvunnit helt för lokalproducerade 
produkter) i hela EU på ”nyttig mat”, i syn-
nerhet frukt och grönsaker. Däremot har den 
s.k. ”sockerskatten” aldrig kunnat införas på 
risklivsmedel (också kallad helgmums), fram-
förallt sockerbaserad mat. Den multinationella 
livsmedelssektorn har dock fortsatt att utveckla 
kalorisnåla färdiglagade rätter och användning 
av fibrer har femfaldigats på 20 år. Och matked-
jorna har tvingats ge efter för konsumenternas 
krav: inga sötsaker vid kassorna, och reklam-
förbud. Men trots detta köper vissa delar av be-
folkningen mycket godis och läsk trots sämre 
tillgänglighet och varningstexterna. Dessutom 
anordnas det fortfarande stora sockerfester där 
man bara stoppar i sig kakor, läsk och godis i 
en barnslig atmosfär av skratt, glädje och ro-
bobomusik (Liknande fester görs med kött där 
man kan vara med och ”jaga” och slakta ett ut-
valt djur, tills man grillar köttet på riktig ved). 
Stora problem med diabetes typ2 finns också i 
exempelvis Indien. Denna enorma marknad av 
diabetessjuka har lockats till sig många produk-
tlösningar. Till exempel har många produkter 
utvecklats i Sverige såsom OATMILD, ett läke-
medelsklassat livsmedel som dämpar aptiten 
mellan måltiderna. 

Sjukdomar drabbar inte enbart människor. 
En parasitsjukdom har utrotat de flesta banan-
plantagerna i centralamerika. Det har orsakat en 
stor banankris som inte stabiliserats än. Men det 
har inneburit fördelar också: man har tvingats 
utveckla gamla sorter såsom Karat, en orange-
färgad banan, med 20 gånger så mycket beta-
karoten som vanlig banan!

Nu snöar det ännu mer, hoppas vi inte får 
samma mängder som förra året. Det blev en rik-
tig katastrof, då det föll två meter blött snö som 
senare frös till is. Hela Skandinavien blev för-
lamad och vi klarade oss någorlunda tack vare 
bistånd och insats från de baltiska länderna och 
Polen. De fick sätta igång gamla kolkraftverk 
efter beslut om av undantagstillstånd. Dessa 
länder köper stora kvantiteter drickbart vatten 
från Sverige och i gengäld ställer de upp med 
våra energiproblem. Vi är också beroende av de-
ras livsmedelsproduktion som levererar till hela 
norra Europa. Den polska livsmedelsindustrin 
har lyckats mycket väl med att hantera sin kött-
produktion och övertalat de europeiska kräsna 
konsumenterna att polskt kött är synonymt med 
kvalitet, prisvärdhet och miljötänkande. Po-
len är också Europas matproducent nummer 1 
och förser hela kontinenten med spannmål och 
frukt. 

Föroreningar vilka har förvandlat Östersjön 
till ett nästan dött hav är nu välkontrollerade 
inom programmet ”Save the Baltic”. Mycket 
av den svenska ”know-how” inom effektiv för-
brukning av kväve har gjort att stora framgån-
gar har nåtts på andra sidan havet. Exempelvis, 
sedan några år tillbaka, är det helt förbjudet för 
lantbrukarna att plöja sina marker runt Östersjön. 
Men mycket återstår att göra innan fisket kom-
mer tillbaka. Många av samarbetsprojekten runt 
Östersjön är resultatet av Sarajevo-fördraget 
som har uppdelat EU i fem parter: En av dessa 
parter heter ”Baltic” och inkluderar alla län-
der runt Östersjön förutom Tyskland. Den nya 
fördelningen har ökat flexibilitet och effektivitet 
eftersom EU hade blivit för stort. Forskning-
sprojekt är nu i stort sett regionala projekt, men 
också kontinentala program förekommer. Den 
nya organisationen har medfört stora förbättrin-
gar inom miljö och hållbar jordbruk. De stora 
jordbruksstöden är nu nästan helt borta efter 
avtalet med USA för 15 år sedan.

Jag sätter på webTVn på kylskåpet för att 
titta på väderprognosen. Väderkanal 34 precis 
efter Matkanalen 33. Passar på att kolla nyhet-
erna på Sweden24 för att höra om den tragiska 
olyckan i Skottland där en megajumbojet kra-
schade igår med 960 passagerare ombord. Det 
har inte hänt sedan dem första modeller kom 
för 20 år sedan. Dåligt underhåll? I Förenade 
Arabemiraten och delar av Saudiarabien är det 



2222

fortsatt kaos i det inbördeskrig som pågår där. 
Iranska styrkor som länge ockuperat de södra 
delarna av Irak hotar nu att invadera hela kusten 
längs den persiska bukten för att säkra olje-
leveranserna. Oljekrisen vilken började 2004 
har lämnat djupa sår i världsekonomin men 
har varit en booster för alternativa energikällor, 
framförallt solenergin och vätgas.

Nu får jag faktiskt ta hand om den där ma-
jonnäsen! Jag skriver med fingret på den digi-
tala tavlan som också sitter på kylskåpsdörren 
”recept majonnäs utan ägg” och får fram tre 
olika recept som alla har sin lilla lösning. För 
samtliga recept föreslår datorn lecitinXtra, som 
produceras från genmodifierad oljerik havre. 
Recept skiljer sig från varandra på typ av sta-
bilisator och tillvägagångssätt. Jag trycker se-
dan på knappen ATT KÖPA och skriver ”ägg”, 
och får fram ett meddelande från gården ”Cause 
dåligt väder no leverans denna vecka. sorry!” 

Om en månad åker jag till München, med den 
nya snabbtåglinjen. Det är riktig bra, bekvämt 
nog att arbeta i, med det mesta man kan tänka 
sig. Med en maxhastighet av 500 km/h, på en 
välbevakad bana, så är jag där på 7,5 timmar. 
Jag valde dagtid för att kunna jobba på tåget. Jag 
fick välja min meny när jag bokade på internet, 
kända TV-kockar lagar riktigt god mat ombord: 
det blir filet-mignon med kålrötter i vinsås och 
en massa fruktskivor. Tåget har verkligen tagit 
över persontransporten i Europa efter den stora 
oljekrisen på 10-talet. Även med de nya flyg-
plan som bara förbrukar kerosen vid starten och 
sedan övergår till solenergi över molntäcket, är 
det inte konkurrenskraftigt för distanser mindre 
än 3000 km. Och tågen har varit framgångsrikt: 
Två nya linjer har öppnats i år: en mellan Lon-
don och Moskva och en annan mellan Berlin 
och Aten. Och det är riktiga matresor för dem 
som önskar, man kan till och med få en kurs i 
matlagning ombord. Jag får ta med lite berikad 
havredryck också för att vara i riktigt god form 
inför konferensen. Konferensen hålls som van-
ligt på Globishspråket, denna avart av engels-
kan. Det är lika bra så att alla förstår varandra. 
Men vackert är det inte. Ordförrådet har utökats 
från 1500 till 2500 ord (förutom fackord) nyli-
gen, det behövdes. Maten på konferensen kom-
mer att vara en upplevelse som alltid.

För konferensen i München har jag blivit 
ombedd att hålla ett anförande på temat ”The 
Swedish Food Sector – A model?”:

“Sedan den stora krisen som drabbade 
svensk livsmedelsindustrin för 20 år sedan har 
branschen ändrat inriktning, och kan fördelas i 
tre grupper. 

1) Den första gruppen utgörs av de aktörer 
som på 1990-talet gick in i multinationella livs-
medelsföretag. Dessa fortsätter att förse oss och 
storkök med enkla och godare måltidslösningar. 
Dock har dessa produkter ökat i pris på grund 
av ökade transportkostnader. Det finns ett fåtal 
fabriker kvar i Sverige.

2) En kooperativ grupp. Köpstarka konsu-
menter uttrycker ett önskemål om att ha större 
kontroll över vissa produktkategorier såsom 
mjölk, ost, kyckling, ägg, lammkött, skinka, 
bröd, öl, kallpressad rapsolja, mm. Därför har 
det utvecklats ett slags kooperativsystem som 
underlättar kontakten mellan konsumenten och 
de moderna gårdarna. Beställningarna sker via 
Internet eller som en prenumeration. Till exem-
pel har bryggeriindustrin och musterier kommit 
tillbaka till Sverige tack vare det systemet. Till-
sammans med bageriindustrin är de i topp inom 
svensk livsmedelsproduktion. Fiskerinäringen 
har helt lämnats till Norge, Spanien och Portu-
gal. 

3) Den tredje gruppen utgörs av producenter 
av specialingredienser som riktar sig till antin-
gen grupp 1, grupp 2 och även andra branscher. 
Vissa av dessa nischföretag frodas i Sverige 
tack vare särskilda sorter av havre, korn, blåbär, 
åkerbär, lingon, havtorn, raps, mm. Extraktion 
av vissa funktionella beståndsdelar och even-
tuellt transformation/anrikning mha bakterier, 
jästsvampar eller enzymer förser nutraläkeme-
delsbranschen med naturliga preparat.

I bakgrunden finns en betydande jordbruk-
sproduktion där Sverige var ett av de första 
länderna i Europa som började storskaligt odla 
GMO-grödor för att förse pappers-, förpack-
nings- och hälsoindustrin. Man ville på så sätt 
säkra kvalitetskontrollen för att producera sina 
högförädlade produkter lokalt.”

Men nu är det dags att öppna den direkt-
importerade champagne-flaskan. Vissa ting är 
eviga! Gott Nytt År 2025!



2323

Det finns inga gratis luncher
Susanne Johansson, Uppsala universitet

Det finns inga gratis luncher! Smakar det så 
kostar det. Frågan är bara hur mycket? Och vem 
det är som betalar. 

Nu är det varmare tider. En temperaturhöj-
ning av jordens medeltemperatur på nästan 2°C 
var oundviklig1 på grund av växthuseffekten, 
och detta har lett till lägre skördar. Världens be-
folkning har ökat, resurserna har minskat. Det 
går inte att fortsätta att konsumera livsmedel 
och energi så som vi gjorde för 25 år sedan. De 
rika blev bara rikare, fetare och sjukare. Och de 
fattiga blev fattigare, fler och hungrigare – och 
sjukare även de. Då handeln inte var på lika 
villkor blev de ännu större förlorare. Nu har be-
folkningsökningen avstannat, vi är inte fler på 
jorden än att den kan föda oss.

Vår livsmedelskonsumtion var förenad med 
dolda kostnader, både sociala och ekologiska, 
som inte fanns medräknade på inköpskvittot. 
Men det finns inga gratis luncher! Forskarna 
siade förra seklet om utarmning och förlust av 
odlingsjordarna, befolkningsexplosion, svält, 
jorden skulle inte räcka att föda oss, vi konsu-
merade resurser motsvarande tre jordklot, etc. 
Konflikter över begränsade resurser, flykting-
strömmar, krig, terror och sjukdomsepidemier 
hotade på grund av en värld i obalans2. Vi såg 
att vi var tvungna att förenas i kampen om en 
värld i balans, på andra sidan toppen av våra 
fossila oljetillgångar. Alternativet var annars en 
värld av själviska strider om de resurser som var 
på väg att ta slut. 

År 2025 är början på ekologins tidsålder. 
Ekologi är läran om naturens hushållning, dvs. 
läran om sambandet mellan organismerna – in-
klusive människan – och deras miljö. Ekologi, 
liksom begreppet ekonomi, kommer från gre-
kiska ordet oikos som betyder ”hus”3. Jorden 
är vårt hus, vårt hem, och vi höll på att tömma 
hushållskassan, leva upp våra besparingar samt 

leva på en ekologisk kredit som vi knappast 
kan återbetala under människans tid på jorden. 
Det var dags att göra det som varje ekonomisk 
husmor vet att göra – Rätta munnen efter mat-
säcken. Eller rättare sagt. Mätta munnen efter 
matsäcken. 

Temperaturhöjningen var oundviklig. Vis-
serligen har vi nu löst en del av dessa problem 
som kom av vår accelererande användning av 
fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser4. 
Men klimatförändringarna var redan ett faktum 
och har hunnit ställa till en hel del problem för 
det globala jordbruket. Tidigare bördiga områ-
den har blivit för torra, eller lagts under vatten. 
Skördarna av ris, vete och majs har sjunkit med 
10-30 procent sedan millennieskiftet5. I Sverige 
har vi ”haft tur” och inte drabbats av produk-
tionssänkningar som i stora delar av världen, 
tvärt om. Men den globala jordbruksproduktio-
nen har satt hela det globala livsmedelssystemet 
i gungning vilket naturligtvis påverkar oss i 
Sverige också. 

Vårt livsmedelsförsörjningssystem och våra 
miljöproblem är komplexa. Exempelvis kan 
beslut på energiministerier som minskar växt-
huseffekten ha större påverkan på vår framtida 
livsmedelsförsörjning än de beslut som fattas 
på jordbruksministerier. Det finns nu inte längre 
något ”vårt” eller ”ert” i samma bemärkelse 
som tidigare vad gäller resurser såsom luft, 
vatten, och jord. Eftersom miljöproblemen är 
gränslösa, och de länder som var ansvariga inte 
alltid var de samma som drabbades, var vi alla 
tvungna att dela på ansvaret och ta konsekven-
serna tillsammans. Agronomer och nutritionis-
ter, ingenjörer och ekonomer, lantbrukare och 
forskare, med flera, arbetar nu tillsammans för 
att säkra livsmedelsförsörjningen. Man sam-
las idag under nya organisationen NO-GLUFS 
(Nations Organised for Global and Unified 

1 Intergovernmental panel on Climate Change (IPCC) förutspår en ökning av jordens medeltemperatur under 21:a århundradet på mellan 1.4 
- 5.8 °C. 
2 Framtida risker, enligt International Food Policy Research Institute (IFPRI) (2002) Reaching sustainable food security for all by 2020 : get-
ting the priorities and responsibilities right. 
3 samt grekiska logos som betyder ”läran om”. Bonniers svenska ordbok. (1991) Stockholm, Bonniers fakta Bokförlag AB.
4 Miljövårdsberedningens vision (2000) Tänk nytt, tänk hållbart! – en dagligvarukedja för framtiden. ”Transportbranschen har genomgått en 
stor förändring. Ny teknik på fordons- och drivmedelssidan, som t.ex. bränsleceller och förnybar energi, har i stort sett löst de gamla utsläpp-
sproblemen.” ”Senast år 2025 utförs dagligvarutransporterna till 75 procent med ekokilometer.”, ”Senast år 2025 har den totala energianvänd-
ningen i processledet i livsmedelskedjan minskat med ca 30 procent per kg framställt livsmedel jämfört med år 2000. Andelen fossilbaserad 
energi utgör ca 20 procent av del totala.”
5 Enligt Lester R. Brown (2003) Wakeup Call on the Food Front, Earth Policy Institute.



Food Security) i ett gemensamt ansvarstagande 
för de livsviktiga resurserna, för vår gemen-
samma jord. Och då inte bara odlingsjorden, 
utan även planetens människor, färskvattentill-
gångar, biologisk mångfald, m.m. Solidaritet är 
idag nyckelordet för att alla ska få äta sig mätta 
på hälsosam och god mat.

Den odlingsbara jorden är en avgörande 
resurs för att producera livsmedel. Och det är 
en begränsad resurs. Av jordens yta är ungefär 
två tredjedelar täkt av vatten och en tredjedel 
av land. Av landytan är cirka en tredjedel an-
vändbar för livsmedelsproduktion. Resten är 
skog, berg, bebyggd mark, för blött, för torrt, 
för brant, och så vidare. Av jordbruksmarken är 
mindre än en tredjedel, det vill säga cirka 10 
procent av landytan, odlad. Resten av arealen 
anses inte lämplig för odling, men används för 
bete. På den odlingsbara arealen producerar vi 
idag 90 procent av maten som konsumeras, och 
dessutom oljor för tekniskt bruk, grödor för en-
ergi, fibrer för kläder och annat. År 1960 fanns 
globalt i genomsnitt 0.46 hektar odlingsbar 
areal per person och år. År 2000 hade vi 0.27 
hektar per person. Med en världsbefolkning på 
nära 8 miljarder människor6, och en global od-
lingsbar areal på runt 1.5 miljarder hektar, har 
vi idag mindre än 0.19 hektar per person och år 
att försörja oss på.

Visst, en viss nyodling har förekommit. Men 
den nya jorden man tagit i bruk var allt oftare av 
sämre kvalitet än den jord man förlorat. Detta 
leder till lägre hektarskördar. En högre använd-
ning av insatsmedel i form av energi, gödsling 
och bevattning, för att få upp skördenivåerna, är 
inte längre lika lönande idag som förr. De är för 
dyra då det ofta innebär användning av ändliga 
resurser, Med hjälp av nya värderingsverktyg 
finns nu hela kostnaden, även den för miljöpå-
verkan och förlorade ekosystemtjänster, med på 
prislappen. I och med denna nya fördelning av 
kostnader är det idag dyrt att använda fossila 
bränslen som bidrar till utsläpp av växthusga-
ser. Det har blivit för dyrt att använda odlings-

metoder som utarmar odlingsjordar7, förorenar 
grundvattnet eller närliggande vattendrag. Od-
lingsjordar och jordens färskvattentillgångar är 
inte fria att användas hur som helst idag. Det 
finns globala regelverk genom NO-GLUFS som 
skyddar de resurser som vår livsmedelsförsörj-
ning, hälsa och välfärd är beroende av.

En ökad välfärd i de fattiga länderna har fått 
ner befolkningsökningen. Och de rika länderna 
har i sin tur minskat sin konsumtion. Att detta 
var nödvändigt för en rättvisare värld var alla 
eniga om redan innan millennieskiftet, men det 
var få som gick från ord till handling. Vi i de 
rika länderna hade svårt att på egen hand för-
ändra våra konsumtionsmönster till mer solida-
riska, uthålliga och ekologiska sådana. Vi bör-
jade med miljömärkning, KRAV-märkning och 
rättvisemärkning av dagligvaror, och det fick 
upp ögonen på många. Men förändringstakten 
var för långsam. Att öka välfärden i de fattiga 
länderna gick inte tillräckligt snabbt. Världen 
blev allt osäkrare för alla, både politiskt, ekono-
miskt och ur försörjningssynpunkt.

Handeln sker på lika villkor idag. Det var 
givet att en värld utan hunger, och med rättvisa-
re fördelning av resurser, skulle ge fördelar för 
den fattiga befolkningen. Men det blev mer och 
mer uppenbart att det skulle ge fördelar även för 
de rika länderna. Fördelar såsom lägre risk för 
konflikter över begränsade resurser, lägre kost-
nader för bistånd och katastrofhjälp, en hälso-
sammare världsekonomi, färre flyktingar och 
fattigdomsdrivna invandringar, samt mindre 
miljöförstöring. För att väga upp vågskålen, och 
balansera den globala välfärden, började man 
aktivt uppmuntra rättvisare handel och tillväxt 
av inhemsk företagsamhet i de fattiga länderna8. 
I likhet med de politiska målen under förra se-
klet att öka den ekologiska livsmedelsproduk-
tionen, så satte man upp politiska mål att öka 
handeln med rättvisemärkta livsmedel.9  Idag är 
nära 100 procent av handeln rättvisemärkt och 
kontrollerad av FLO-international10. Världen 
har även avskrivit u-landsskulderna – för vem 

6 Enligt UNDP är världsbefolkningen 7.9 billioner år 2025. Ökningen sker främst i uvecklingsländer.
7 Jorderosion, försämrad markstruktur och förlorad bördighet, etc.
8 Enligt IFPRI är den privata sektorn, inklusive lantbruket, viktig för utveckling av lokala och internationella handelsaktörer. IFPRI (2002) 
Reaching sustainable food security for all by 2020 : getting the priorities and responsibilities right.
9 Målet med ekologisk livsmedelsproduktion är år 2025 till stor del redan uppnått. ”Grunden för den ekologiska produktionen är en omsorg om 
naturens grundläggande funktioner och global solidaritet. Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel 
förtroendegivande produktion av livsmedel” ur Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Ramprogram för forskning 2004-2007. 
Centrum för uthålligt lantbruk (CUL)(www.cul.slu.se) 
10 Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och 
friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. (www.rattvisemarkt.se) Fairtrade Labelling Organizations Internationall 
är en gemensam organisation som uppmuntrar, stödjer och kontrollerar handeln enligt det regelverk som finns för rättvismärkt handel. (www.
fairtrade.net) 
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var egentligen skyldig vem?11 Och de handels-
hinder som tidigare skyddade ekonomierna i de 
redan rika länderna är borttagna.

Köttproduktion är dyrt idag sedan spann-
målspriserna steg i slutet på 2010-talet. En av 
orsakerna till de ökade priserna var minskade 
hektarskördar på grund av temperaturökningen. 
En annan bidragande orsak var att Kina inte 
längre kunde försörja sig på sin inhemska pro-
duktion, och en starkt ökad import orsakade 
prisökningar. På kort tid växte Kinas befolk-
ning, samtidigt som deras livsmedelskonsum-
tion ändrades till en mera resurskrävande. De-
ras spannmålsskördar minskade på grund av 
vattenbrist, samtidigt som efterfrågan ökade på 
grund av ökad köttproduktion i landet. 

Idag äter vi animalieprodukter som kom-
mer från djur uppfödda på sådant som vi män-
niskor inte vill, eller inte kan, äta. Exempelvis 
djur uppfödda på mark som endast lämpar sig 
för bete. Eller djur uppfödda med restproduk-
ter från livsmedelsindustrin, samt spannmål och 
andra grödor som på grund av lägre kvalitet inte 
lämpar sig för livsmedel. Medräkningen av ani-
malieproduktionens miljökostnader har också 
fått priset att stiga.

Köttkonsumtionen har minskat med nästan 
50 procent. Vi äter mindre gris- och kyckling-
kött, men mera lamm, får och annat naturbe-
teskött. Dessutom är nästan allt kött inhemskt. 
Vi äter mycket mer vegetabilier. Baljväxtkon-
sumtionen har ökat mångfaldigt. Vi äter mer 
frukt, och exempelvis inhemska, torkade äpplen, 
blåbär, plommon och havtorn försörjer oss med 
antioxidanter, fibrer, vitaminer och mineraler 
vintertid. Vi äter mera säsongsanpassat av vad 
årstiden har att erbjuda, och det som är lämpligt 
att lagra under vinterhalvåret. Detta gör att vi 
äter mera rotfrukter och vitkål, potatis och jord-
ärtskockor12. Och frilandsodlade grönsaker är 
också att föredra ur miljösynpunkt. Vi äter mera 
spannmål, oftast i form av fullkornsprodukter. 
Potatis och korngryn har ersatt mycket utav det 
ris som vi förr importerade. Konsumtionen av 

tomma kalorier har minskat till en bråkdel av 
vad den var vid sekelskiftet. Läsk, godis, al-
kohol, kakor, etc. efterfrågas mycket lite. Med 
denna kosthållning har vi blivit både mer miljö-
vänliga och friskare.13 

Våra konsumtionsmönster har förändrats 
genom användning av både morötter och pis-
kor, samt information. Idag informeras vi dag-
ligen i mataffären om olika livsmedels positiva 
och negativa effekter på vår hälsa och miljö. På 
butikshyllorna finns information om, inte bara 
jämförpris, utan även näringsinnehåll, järn-, 
protein-, och fiberinnehåll samt innehåll av nyt-
tiga fetter m.m.. Dessutom anges innehållet per 
portion istället för per 100 gram som förr, vilket 
är mer användarvänlig information. Vid ingång-
en och kassorna finns istället för kvällstidning-
arnas löpsedlar mattnyttig information att läsa. 
Senaste nytt om livsmedel som bidrar till sänkt 
kolesterolhalt, eller nedräkning till årets tomat-
premiär, presenteras. Recept på nyttiga måltider 
finns att plocka med sig gratis. Vi har även en 
differentierad moms på alla livsmedel, inte bara 
alkohol och tobak. Vissa livsmedel, exempel-
vis tomma kalorier och resurskrävande anima-
lieprodukter, har högre moms än andra.14 Sär-
skilt hälsosamma livsmedel – vissa frukter och 
grönsaker och fullkornsprodukter – är till och 
med subventionerade.15 Maten är generellt kan-
ske något dyrare nu när producenter i Sverige 
och runt om i världen får skäligt betalt för sina 
produkter, och när miljökostnaderna följer med 
produkten på prislappen.

Skolorna har ökade resurser för att servera 
hälsosammare mat i skolköken. Med mera 
pengar finns det utrymma att servera mer frukt 
och grönsaker av större variation, och mera på-
kostad mat. Barnen lär sig på så vis att mat är 
något som är viktigt att bry sig om här i livet. 
För den hälsa den ger, för den glädje det ger, för 
den gemenskap den förknippas med. Med öka-
de resurser har skolorna utökat undervisningen 
om vad god kosthållning innebär, och hur man 
konsumerar ansvarsfullt. Barn av idag är inte 

11 Nätverket Jubel Sverige vill att främja en hållbar utveckling i de fattigaste länderna genom att bl.a. få till stånd en avskrivning av de fat-
tigaste ländernas utlandsskulder till en nivå som ger förutsättningar för landet att utvecklas socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart på 
egna villkor. Jubelkampanjerna i Syd ställer allt oftare frågan ”vem är skyldig vem”. De pekar bl.a. på den stora ekologiska skuld som de rika 
länderna är skyldig Syd genom ett överutnyttjande av det gemensamma miljöutrymmet vilket leder till klimatförändringar, orättvisa handels-
förhållanden där miljökostnader inte räknas in samt stöld av genetiska och biologiska resurser. (www.jubel.org)
12 Den fiberrika delen av jordärtskockan som växer ovan jord används som bioenergi.
13 Inspirerat av SMART – Större andel vegetabilier, Mindre utrymme för tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt köttval, rätt, grönsaks-
val samt Transportsnålt. SMART – mat för miljö och hälsa. Centrum för Tillämpad Näringslära (CTN) i Stockholms läns landsting står bakom 
kostråden. Läs mer om SMART mat på www.sll.se 
14 Robert Goodland föreslår i Environmental sustainability in agriculture: diet matters. Ecological Economics 23 (1997) 189-200 en differen-
tierad livsmedelsskatt för bättre hälsa och miljö.
15 Skattepengar som sparas pga. förbättrad hälsa, används till att subventionera hälsosamma livsmedel.
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främmande för att äta fullkornspasta till lamm-
köttbullarna, osötad yoghurt till mellanmålen, 
morotsjuice på kalas, eller nötter och torkade 
frukter till lördagsgodis.

Nu produceras livsmedel mest lokalt, eller 
regionalt. Transportsträckorna har minskat16, 
och betydligt mer mänsklig arbetskraft används 
i jordbruket eftersom energin har blivit mycket 
dyr. Istället för sjukskrivning kan man på recept 
få deltaga i lantbruket, exempelvis genom att 
rensa ogräs och skörda grönsaker i köksträdgår-
dar. Man har funnit att detta har positiva hälso-
effekter på de som på grund av stressrelaterade 
sjukdomar inte längre är yrkesverksamma. Det 
är inte ovanligt att man får sin mat levererad di-
rekt vid dörren från ett lantbruk nära stan. En 
dag per vecka levereras en låda med säsongens 
grönsaker och frukter, och emellanåt mjöl, ho-
nung samt bröd som bakats på gårdsbageriet.17 

Minskade avstånd till livsmedelsproduktionen 
har ökat förståelsen och intresset hos konsu-
menten för maten och dess omvärldsberoende.

Världshandeln med transportmässigt ener-
gikrävande livsmedel har minskat. Man hand-
lar fortfarande med ”fun-health foods” (jäm-
för med ”fun-ctional foods”) som toppar våra 
dieter med livsmedel som inte kan produceras 
i det egna landet, men som bidrar till ökad livs-
kvalitet genom sina hälso- och njutningsbring-
ande egenskaper. Exempel är kaffe och choklad 
till nordborna, samt blåbär, havtorn, lingon och 
skogssvamp till de i syd. 

Livsmedel produceras så att det räcker åt 
alla, och ingen kan längre använda produktions-
former som leder till markförstöring. Liksom 
luften vi andas och vattnet vi dricker är odlings-
jorden en gemensam resurs. Handelshinder som 
tidigare bidrog till ökade klyftor mellan rika och 
fattiga länder har avvecklats, och handel som 
bidrar till ökad välfärd även i utvecklingsländer 
stöds av NO-GLUFS. De rika har ändrat sina 
konsumtionsvanor till mindre resurskrävande, 
och därmed fått en hälsosammare tillvaro. Miljö 
och hälsa går ofta hand i hand. Och de fattigare 
har idag möjlighet att förädla livsmedel och 
konkurrera på den globala marknaden på lika 
villkor, och har på så sätt blivit friskare och mer 

välmående. Lokal konsumtion av en närings-
mässigt och miljömässigt balanserad diet i en 
värld med balanserad välfärd. Vi tänker globalt, 
och handlar – i dubbel bemärkelse – lokalt!

Efter ett par sekel av tilltagande obalanser 
på vår jord – mellan fattiga och rika, mellan ut-
tag av naturresurser och naturens återhämtning 
– så är det år 2025 hög tid bryta trenden. Det 
handlar inte bara om att vi ska kunna äta gott, 
eller ens att äta med gott samvete. Det handlar 
om att äta över huvud taget!

Det handlar om att erkänna det uppenbara; 
att världens ekonomier är beroende av de varor 
och tjänster som våra ekosystem tillhandahål-
ler18. Och det beroendet kommer att bestå. Och 
det handlar om det uppenbara att ingen männis-
ka är en ö, utan vi är alla organismer i samma 
ekosystem – vår biosfär. Vi bor alla i samma 
hus!

16 Miljövårdsberedningens vision (2000) Tänk nytt, tänk hållbart! – en dagligvarukedja för framtiden. ”Livsmedelsindustrins och handelns 
transporter tillsammans med hushållens inköpsresor, mätt som vägbaserade fordonskilometrar, har halverats till år 2025.” ”Merparten av konsu-
menterna handlar också allt mer dagligvaror via e-handel.”, ”Leveranser till flera hushåll i samma bostadsområde eller samhälle samordnas.” 
17 CSA – community supported agriculture fungerar på detta sätt. Är vanligare i USA där det har sitt ursprung, men förekommer även i Sverige. 
Man kan även vid arbetstoppar på gården hjälpa till och får då billigare produkter i gengäld. 
18 Exempel på varor är olja, timmer, färskvatten, m.m. Exempel på tjänster är produktion av syre, rening av vatten, pollinering, nedbrytning 
av organiskt avfall, m.m.
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Migrating People - Migrating Food
In quest for Africa and a vision for 2025
Linley Chiwona-Karltun, Department of Rural Development Studies, Department of Plant 
Biology & Forest Genetics, The Swedish Agricultural University, Uppsala

”If you have come to help me
You can go home again
But if you see my struggle as part of your survival
Then we can work together”   
(Australian aboriginal woman ANGOC, 1989)

Moving to Sweden
I came to Sweden in 1987 (SCB 2004) after li-
ving intermittently in drought stricken Ethiopia 
for nine years. I had come to Sweden in search 
and in want of higher education, more specifi-
cally, a better understanding of why poor people 
simply did not have enough to eat and how I 
could act not just as human being but as a well-
informed professional. I had a basic degree in 
Food Nutrition and Institutional Management 
from the USA, and I had worked in a county 
hospital in the USA as a dietician, counselling 
overweight patients. It was during my stay in 
the USA that I saw those eternal harrowing pic-
tures of emaciated men, women, and children 
from Ethiopia on television. The urge to rush to 
Ethiopia was complete and I packed in my job 
and left at my earliest convenience. To my sur-
prise, getting a job to do something meaning-
ful was not easy, but find I did. To my second 
surprise, for all the training that I had I simply 
could not understand why these people did not 
have enough food to eat and I wondered if my 
training was in some way incomplete. There 
was new terminology to be learned (Appleton 
1987) and the hustle and bustle of all the orga-
nisations that set up camp to ”help out” left me 
in sheer amazement, confusion, and an urgency 
to better equip myself. 

Brain drain - brain wastage our  
mutual conundrum
It takes wit and courage to abandon ones’ se-
curity and the familiar in search of knowledge, 
particularly if you are a girl (Angelou 1996). 
Among the Tumbuka of northern Malawi, there 
is a proverb that says ”kwenda nkubvina” mea-

ning travelling is like dancing, you never know 
where the music will take you, or what you will 
meet. I successfully completed my studies, up to 
the PhD level, married one of my classmates and 
I am gainfully employed at the Swedish Univer-
sity of Agricultural Sciences, in Uppsala. For 
some minds this is perceived as brain drainage; 
young people from the poor countries mostly in 
the South, come at an early age to countries in 
the rich North, attain their higher education and 
”fail” to return home. What is painfully forgot-
ten, is the proverbial saying above. Education 
is more than just about facts and figures. The 
self-actualisation, of the meaning of quality of 
life, inequalities and opportunities for impro-
ving quality of life have since time immemorial 
lead to individuals the world over, emigrating 
or migrating (Moberg 1959, Hamers & Downs 
2004, The Daily Telegraph UK).

Not all persons from the poor South opt to 
settle down in the rich North. For those that do 
return upon completion of their studies the chal-
lenges and expectations that await them can be 
daunting. There are typically three scenarios. 
One an individual is given the opportunity to 
put in practice their newly acquired expertise, 
with available human, financial and technical 
resources. Two, an individual is promoted to a 
leading post that encompasses mostly adminis-
trative duties and no application of their acqui-
red expertise. Three, an individual is unable to 
put into effective practice their expertise due to 
lack of financial resources or human or techni-
cal resources. In countries where the first scena-
rio prevails one sees a higher number or rate of 
return and satisfaction. Scenario two might lead 
to frustration or gratification as such positions 
can also come with a measure of power. The 
third outcome is the one that today largely pre-
vails in Africa (Science 1999) and it often leads 
to the following: either the individual decides 
to leave their job in search of a better future, 
usually with a leading international organisa-
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tion or with a non-governmental organisation in 
the country. Alternatively, the individual keeps 
their employment, but looks for consultancies 
and spends most of their time performing these 
tasks instead of their stipulated job description. 
Unfortunately, the remuneration paid by inter-
national organisations and NGO’s, being much 
higher, not only encourage the third alternati-
ve, but it appears to have been internationally 
accepted. Many government institutions are 
financially strapped, unable to guarantee mar-
ket-related salaries for their employees, and 
thus turn a convenient blind eye to these acti-
vities, much to the detriment of their citizens. 
For many professionals in government service 
in Africa, income-generating activities during 
work hours and after hours is the only insurance 
for making ends meet, and only few can manage 
these activities (Benson et al., 2002). How can a 
country develop if all the working hours are to-
tally consumed with solving issues of minimum 
sustenance? How long can the world continue 
to delude itself of the ”poor plight” of Africa 
and the justification for prohibitively costly de-
velopment aid (Sen 1997; The Economist Jan 
2004)?

Capacity building for what and for 
whom
It is has been the norm in many development 
projects executed in poor countries that a com-
ponent of capacity building or capacity deve-
lopment be included. Basically this has invol-
ved ”offering the opportunity” to professionals 
from the south to travel abroad, usually the 
North for a specified length of time. My expe-
rience with capacity building is within the allied 
health and agricultural field. Between 1987 and 
2002 The Swedish International Development 
Agency (SIDA) through its affiliates, supported 
professionals from the south in higher educa-
tion. I personally had academic contact with 
28 of those that pursued their studies in Upp-
sala. Most of them were my age-mates. Table 1 
shows the country of origin and the number of 
trained professionals that is currently employed 
by international organisations. Two of them are 
deceased.

Country Total Number Working 
with inter-
national 
agency in 
Africa or 
abroad

Deceased

DR Congo 3 2 0
Malawi 2 2 0
Sudan 10 6 1
Tanzania 6 4 0
Zimbabwe 7 2 1
Total 28 16 2

More than half of the persons that attained hig-
her education or capacity building does not 
work within the government institutions. Seve-
ral reasons contribute to this high exodus from 
government to international organisations or 
otherwise as shown below in table 2.

Salary not commiserate with purchasing power parity
Brain wastage
Lack of operational facilities (human, technical, 
institutional, infrastructure)

On 20th July 2004, page 11, The Daily Tele-
graph (UK) had a special feature on how Great 
Britain is draining poor countries like Malawi 
of its nurses. In the past two years Malawi has 
lost 9% of all its nurses, with 82% going to 
Great Britain. The equivalent loss for the Bri-
tish National Health Service (NHS) would be 
20,700 nurses to leave British hospitals in one 
year. Poor countries like Malawi and many oth-
ers in Africa are providing well-trained, skilled 
personnel for the national health services in the 
rich countries (Barnett & Whiteside 2002; Ha-
mers & Downs 2004) and the influx is encoura-
ged because without it patient care would suffer. 
Sadly though, patient care for the poor in Africa 
must wait. Wait for the world to deliberate if go-
vernment staff salaries should be improved and 
if working conditions should be humane and 
in line with the millennium development goals  
and the politics of the world (Garret 2004).

Table 1. Current professional affiliation of SIDA af-
filiate scholarship recipients from selected African 
countries that studied in Uppsala, Sweden 1987 - 2002.

Table 2. Main reasons cited for exiting government
service
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The Millennium development goals 
(MDG)
At the turn of the millennium the world made 
a pledge to eradicate, hunger and poverty, era-
dicate HIV/AIDS and tuberculosis, ensure uni-
versal primary school education and many more 
promises. The one that caught most of my atten-
tion was MDG one as shown in table 3. 

The impact of hunger on the other MDG’s 
is an area that appears to be least understood, 
by donors or funding agencies. In the previous 
sections I have addressed the issue of migration, 
brain drainage and brain wastage, particularly 
the reasons behind brain drainage. To eradicate 
poverty a focus on universal education, capaci-
ty building, and development is to merely treat 
the symptoms of a looming ”disaster” (Daily 
Telegraph, UK 2004). As long as poor people 
are not able to attain meaningful livelihoods in 
an enabling environment people will adopt sur-
vival strategies that more often than not entail 
migration.

Collective responsibility and public 
good
Within the academic sphere in Sweden, it is 
observed that there is a general waning interest 
in issues related to poverty and hunger, deve-
lopment and Africa http://www.jmk.su.se/glo-
bal02/Africa/missingthenews.htm (accessed 23 

August, 2004). Take the Swedish Agricultural 
University as an example. Although it has trai-
ned numerous scientists from Africa, most of 
them funded by SIDA, there is no focal point 
that is addressing research that can have impact 
on the livelihood of those ”people in Africa” 
www.slu.se . It is imperative to acknowledge 
those issues of poverty and hunger; brain drai-
nage and brain wastage, migration, and emigra-
tion are ”our” problem and ”our” challenge. In 
my vision for Food for Life I see that we need 
to address some fundamental existing problems 
and challenges. Do we see the struggle for sur-
vival in Africa? Do we see the struggle through 
”our myopic” lenses as well as Africa’s ”vigi-
lant” lenses? (FAO 2003).

Problem 1
To avoid brain drainage, funding agencies do 
not permit/encourage prolonged visits of stu-
dying professionals when visiting Sweden, this 
way funding agencies can be reassured that they 
will return back to their country of origin.

Challenge: Is it ethical to expect poor people 
to carry the individual responsibility of curbing 
brain drainage (The Economist, 2000).

Problem 2
Research collaboration with scientists in poor 
countries, like Africa, cannot cover salaries, 

Table 3. Millennium Development Goal 1 - eradicate hunger and poverty

Source: The State of food Insecurity in the World 2002.
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despite the dismal non-market related levels 
(SIDA policy, Global Fund etc.)
Challenge: How can we conduct good quality 
science in Africa when remuneration does not 
cover the needs for their bare necessities and 
leisure time to think about and plan their fu-
ture and that of generations to come (Science, 
1999).

Problem 3
Mind the gap! Where is the new breed of sci-
entists that is to take over from the retiring and 
dwindling pool of scientists working with agri-
cultural science and Africa here in Sweden. It is 
a known fact that the green revolution that took 
place in Asia, completely bypassed Africa and 
that for many countries in Africa, Agriculture 
is the backbone of their economy accounting in 
some African countries for more than 35% of 
GDP (Harrigan 2003; The Economist, January 
17th 2004). 
Challenge: How do we make poor people in 
Africa more intelligent, as in how do we assure 
the provision of food at all times with the right 
nutrients for proper mental development (FAO, 
2002; Economist 31st July, 2004). As long as 
people in Africa do not have enough to eat and 
a diversified diet to eat ”their” problems will al-
ways be ”our” problems. Good nutrition is the 
foundation for all human development and the 
wearing sector of a society (SCN 2004).

Problem 4
Providing targeted funds for Africa. Agricultural 
science research focusing on Africa requires 
targeted funding, for specific crops, addressing 
specific issues and cross-cutting issues (Bagla 
1998; Rosegrant & Cline 2003).
Challenge: How to identify these issues and 
how to target these funds. How can institutions 
in Sweden that need support and capacity buil-
ding be identified in addressing and collabora-
ting with competent scientists from Africa and 
in Africa. The need for a conscious policy on 
affirmative action as has been done in the UK 
by DIFID, with the University of Greenwich, 
Natural Resources Institute, in Chatham would 
enable addressing this problem.

Migrating Food
With people migrating constantly in search of 
a better quality of life, it is inevitable that food 
habits also migrate, together with the foods re-
quired to sustain those food habits. Food from 
”home” is one of the things that you most miss 
and look forward to when you live abroad (Law-
rence, 2004). In countries where immigrants 
have co-existed with the indigenous population, 
the food habits and the ingredients required to 
make these dishes have been incorporated into 
the supermarkets. This is most prominent in 
countries like Great Britain and France (Sharma 
et al., 2002). 

This is yet to be the case in Sweden although 
10% of the population, and still increasing are 
first generation immigrants (SCB 2004). Studies 
on migrants and their food habits have shown 
that in terms of dietary composition, the staple 
food is the last component that is removed or 
substituted making it a major item in terms of 
cultural identity (Mennen et al., 2001). All indi-
cations in Sweden show that immigrants desire 
and go in long search for the components that 
can make products like food from home (per-
sonnel experience). The most likely source of 
foods from their homeland is the ”long-hau-
ling” back of food items from their countries 
of origin or countries where these products do 
exist. Hauling back food from Africa - literary 
implying food items brought to Sweden in su-
itcases that are either available in Sweden but 
too expensive or not available at all. Very little 
is known about the extent to which this food is 
actually consumed. 

Problem 1
Major supermarket chains do not ”appear” to be 
interested in including African immigrant food 
products on the main shelves of their stores and 
when available price differential deters shop-
ping there.
Challenge: How to include/merge the African 
immigrant market, produce/food in the super-
market food chain while maintaining competi-
tive prices.
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Problem 2
The food habits of African immigrants remain 
largely unknown and the links between diet, li-
festyle and disease pattern remain undiscovered 
(Sharma et al., 2002; Popkin, 2003).
Challenge: Type 2 diabetes, hypertension and 
other lifestyle diseases ”manifest easily” in the 
black population, how does Sweden actively 
prevent this outcome (Elrick et al., 2002; Men-
nen et al., 2001; Time 2004).

Problem 3
More than 80% of all the HIV-infected popula-
tion in Sweden are of African origin (Hamers & 
Downs 2004). With the new anti-retroviral the-
rapy (ART), HIV-infected African people can 
live longer and be part of the ageing population 
in Sweden. 
Challenge: Knowing little of the food habits 
and lifestyle of African migrants in Sweden, 
how can we provide health and nutrition sup-
port to this group, bearing in mind that there is 
no known experience of HIV, ART and nutrition 
(WHO 2003).

Concluding Remarks
In a town like Uppsala, places like Vaksala 
Torg, Sivia Torg and Marios Livs have played 
an instrumental part in providing African im-
migrants like myself with a taste of ”home”. 
At times shopping excursions are made to Taj 
Mahal in Stockholm simply to buy green coo-
king bananas, a staple food from my hometown 
Chitipa, Malawi. But I worry about the future; 
I worry about getting old as an African immi-
grant in Sweden. How much does the young 
generation know about our food habits, after 
all they are the ones to take care of me in my 
old age in the ”Servicehus”. But most impor-
tantly how much does the State know about the 
African migrant population in Sweden and their 
food habits. Will I be able to get some of this 
food when I lay my weary bones down in the 
old people’s home or will I be served ”kalops” 
and ugali too? 
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Slutdiskussion
Peter Sylwan, professor och vetenskapsjournalist

Vad vill ni säga?
– Ja vad fan skall han säga? 

Mårten Carlsson – Lantbruksakademiens 
preses – följde retorikens grundregel 1A när han 
inledde diskussionen. Den som vill fånga sin 
publik har tio sekunder och två rader på sig. Allt 
hänger på inledningen. Efter forskarnas budgiv-
ning om framtiden var ingressen given. En his-
toria om konfirmandens svar på prästens fråga 
om vad Herren nu säger om alla dessa bud?

– Ja, vad fan skall han säga. 
Om svaret var uppgivet eller uppriktigt säger 

historien inget om. Mårten Carlsson var tvek-
löst uppriktig. Forskarpresentationernas mång-
fald och bredd gav honom en omöjlig uppgift 
att diskutera dem en och en. Istället valde han 
att styra diskussionen mot panelens egna ideer 
om framtiden.  Utgångspunkten blev tankar för 
dagen  – eller om det nu var gårdagen?

Alla dessas buzzwords i debatten – globa-
lisering, etik, moral, miljö – för 25 år sedan  
hördes de  bara från radikala ungdomar och 
NGO´s. Nu är de på var mans läppar. Är de 
aktuella också om 25 år? Finns de kvar, har de 
ersatts av nya eller bara kompletterats, var hans 
inledande frågor.

De finns kvar blev det samfällda svaret. Det 
som var tak på 70 och  80-talen kommer att 
vara golv för de närmaste 25 åren. Globalise-
ringen gör oss dessutom alltmer medvetna om 
de globala orättvisorna. De som inte klara av 
att leva upp till ständigt stegrade krav på miljö, 
djuromsorg och respekt för utvecklingsländer-
nas intressen kommer att få det svårare både 
med politiken och med marknaden. Problemet 
är att Sverige går i otakt med sina konkurenter. 
De kommer att tvingas följa efter men under 
tiden skall svenska livsmedelskedjan klara att 
producera till högre kostnader och bara kunna 
ta ut samma – eller rent av lägre pris. Till den 
oron kan man så här på distans från själva mö-
tet på KSLA också foga oro för att vi inte valt 
rätt väg för att lösa framtidens frågor? Tänk om 
våra konkurrenter springer förbi oss och löser 

dagens moral-, etik-, miljö- och solidaridets-
frågor längs vägar som dessutom sänker deras 
kostnader?

Till de frågor från idag som finns kvar ock-
så i morgon tillkommer en ökad insikt om hur 
den internationella terrorismen skaffar sig legi-
timitet av orättvisor och maktlöshet,  hävdade 
Ingrid Pettersson. Det kommer att få oss att tala 
mer om fred, fördelning, rättvis handel, mark-
nad och demokrati. Nobelpristagaren Armatya 
Sens ande svävade över samtalet. Han som visat 
människor som har en röst  att stoppa i valurnan 
också har pengar till mat att stoppa i magen. De-
mokratins Indien och kommunismens Nordko-
rea kom inte på tal men är de kontraster som ger 
syn för sägen. Och det är väl hoppet för framti-
den – aldrig förr har vi haft så många demokra-
tier i världen och aldrig förr har marknadseko-
nomin varit så utbredd, sa Agneta Dreber.  

Men det kräver också något nytt – de globala 
institutionerna. En global marknad kräver glo-
bala regler, påpekades från flera håll. Inte minst 
för att ge oss säkra livsmedel och fördela dem 
jämnare. Politiken måste växa med marknaden. 
Demokrati, handel, marknadsekonomi – och ett 
globalt regelverk. Det låter inte lika sexigt som 
miljö, moral och etik. De är kanske inte ens för-
enliga? Men med explosiv kraft om det lyckas. 
Som med grundämnena kol och väte, kväve 
och syre. Intressanta och livsnödvändiga,  men 
måttligt upphetsande var för sig. Inte så lätta att 
förena helller men när man väl lyckas blir de 
rena dynamiten – eller rättare sagt ren trotyl 

Med de långa perspektivens rätt tyckte dock 
Mårten Carlsson att han hört det mesta förr, ci-
terade Linley Chiwona-Karltuns framtidsbild 
och frågade med henne varför inget händer?

Allt tart tid och kampen för fred och rättvisa 
tar aldrig slut menade Ingrid Pettersson. Nu är 
vi på väg att avveckla de orättfärdiga exportsub-
ventionerna och på sikt lyckas vi säkert avveck-
la bidragsjordbruket, stärka WTO och  skapa 
rättvisa regler för den internationella handeln. 
Mycket har hänt och är på väg att hända på den 



3434

globala livsmedelshandelns och jorbrukspoliti-
kens område menade hon.

Caroline Trapp vände blicken bakåt för att 
få syn på framtiden. Glöm inte att vi haft en väl-
dig global befolkningsöking sedan 60-talet och 
trots det är det absoluta antalet människor som 
svälter idag inte så många fler än på 60-talet. Det 
betyder relativt sett att det hänt enormt mycket 
om än inte tillräckligt. Det stora undantaget är 
Afrika söder om Shara – Sydafrika undantaget. 

– Varför kom inte den gröna revolutionen 
till Afrika frågar hon? 

Därför att afrikanska politiker med vårt goda 
minne och stöd trodde mer på industriutbyggnad 
än på jordbruksutveckling kan man sammanfat-
ta hennes svar. Nu håller det på att vända me-
nade hon. Jordbruket kommer alltmer i centrum 
för utvecklingsansträngningarna. Därför är det 
djupt olyckligt menade hon och Lisbeth Kohls 
med henne att bistånd numera håller på att bli 
alltmer synonymt med katastrofhjälp. Capital is 
made at home tolkar jag hennes budskap. Det 
är först när jordbruket utvecklas samtidigt med 
att handeln blir intensivare som det blir möjligt 
för industrin att växa. Utvecklingen går allltid 
på flera ben.

– Och tro inte att det räcker med att avveckla  
jordbrukssubventioner och handelshinder, var-
nade Caroline Trapp. 

En fri handel kräver starka och jämnbördiga 
parter. De måste skapas. Oorganiserad afrikans-
ka småbönder har ingen chans på marknaden 
mot de stora exportländerna. 

Och möjligen kan man undra om inte fram-
tiden måste bli en delrepris på vår egen gårdag. 
Åtminstone kan man fundera över receptet att 
skydda jordbruket och livsmedelsmarknaden 
för att stärka den inhemska penningekonomin. 
Det receptet  gjorde att våra bönder och lands-
bygdsbor fick råd att köpa det industrin kunde 
producera. Volvo, deLaval, ABB och flera an-
dra stora nu multinationella jätteföretag började 
sina liv som maskin- och redskapsleverantörer 
till det svenska jordbruket.

Vem och vad är konsumenten?
– Konsumenten då, undrar Mårten Carlsson. 
Vem är konsumenten i framtiden hur kommer 
hon att vara?

Olika – svarar alla! Om det är något som 
kommer att fortsätta och i ökande grad prägla 
livsmedelssytemet i framtiden så är det mång-
fald och differentiering. Vi blir vad vi äter och 
vi vill hela tiden bli olika. Från morgon till 
kväll. Från söcken till helg. Från sammanhang 
till sammanhang. Förr handlade det mest om 
nödtorft numera alltmer om nöje. Eller rättare 
sagt om upplevelse, uttryck, social kommunika-
tion och markering. Vi visar vem vi är och vem 
vill tilhöra med vad vi äter.

– Skall vi ha någon svensk livsmedelsindu-
stri kvar i framtiden krävs en enorm

innovationförmåga säger Louise Ungert. 
Jag är orolig för den svenska livsmedelssek-
torns förmåga.

Det scenariet får eldunderstöd av Lisbeth 
Kohls från ICA. I synnerhet som hon tillsam-
mans med Ingrid Petterson är ganska säker på 
ett annat tecken i (fram)tiden. Att konsumen-
terna  blir mindre och mindre intresserade av 
vilket land råvarorna kommer i från. 

– Pris och kvalitet komer att bestämma var 
handeln tar sin varor och råvaror ifrån och för 
konsumenten blir det allt viktigare att en vara är 
värd sitt pris, säger hon.

Av det kan man dra slutsatsen att det är de 
låga kostnaderna som gäller i hela ledet från 
bonde till butik  – men att priset också kan bli 
högt för de varor kunden vill betala bra för. 
Kostnaden för råvaran i en hamburgare på Mac-
Donalds är inte  mycket högre än för en Wal-
lenbergare på Operkällaren. Men det är en viss 
skillnad på priset – på vad konsumenten betalar. 
Och det har inget att göra med att Operakälla-
ren har högre kostnader för hyra och kockar än 
korvkiosken i Kungsparken. Sambanden är de 
omvända. Det är vad kunden är beredd att be-
tala som avgör vilka kostnader och vinster ett 
företag kan hålla sig med. 

Och vad kunden inte kommer att vilja betala 
särskilt mycket mer för handlar just om det som 
var tak på 70 och 80 talen och nu är golv. Däre-
mot kan det betyda mycket för vad hon väljer.

– Konsumenten kommer inte att av sig själv 
välja fram etik, moral och köpa varor som inte 
lämnar efter sig en miljöskuld till eftervärlden 
eller förstör u-länderns marknader, säger Caro-
line Trapp.
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Hon pekar på hela KRAV-konceptet och 
satsningen på Svenskt Sigill. Bägge varumär-
ken som marknadsförs med just miljö- och eti-
kargumenten men ännu inte blivit någon succe 
på marknaden. Priset styr när kunden väl står 
där i butiken. Golvet måste och kommer att  
byggas med politiska beslut. Och i det har hon 
säkert rätt. Vem kan stå i riksdagen och i offent-
ligheten och hävda annat än grisar skall ha det 
bra, miljön skonas, naturen skyddas och u-län-
dernas rätt försvaras? Och att det också måste 
få kosta. Skam vore det väl annars. Och skam 
och förlorade röster skulle drabba den som ens 
tänkte på saken. Att det alltid är lättare att vara 
generös med andras pengar än med egna tillhör 
samma historia. Precis som att det är lika sjäv-
klart att det råder andra normer och värderingar 
när det handlar om egna pengar och den egna 
familje-eller personkretsen. Ingen skam drab-
bar den trebarnsfar med normala inkomster som 
väljer en billig fläskkotlett framför en dyr om 
smak och kvalitet är densamma – hur tydligt 
det än framgår att den dyra kommer från en nå-
got lyckligare gris från en något miljövänligare 
gård. Det intressanta är att samma val också kan 
gälla människor med gott om pengar fast utifrån 
lite andra värderingar berättade Louise Ungert.

– Rika vill också vara smarta säger hon. 
Då kan ju berättelsen om att man gjort ett 

klipp hos Willys eller Lidl också vara ett sätt 
att tala om hur smart man är för att få pengar 
till ”unna sig”-konsumtion av sådant som sätter 
guldkant på tillvaron. 

– En industri med högt innovationstryck och 
en djup förståeles för konsumennternas beteende 
och värderingar kommer att klara sig, säger hon 
och uttrycker samtidigt en oro för det svenska 
jordbruket. Det måste hitta på något nytt.

Och kanske kan detta nya vara att visa att 
ekvationen med bra miljö, hög etik, avancerad 
estetik, omsorg om djur- och naturvärde, soli-
daritet med bönder i utvecklingsländerna – och 
låga kostnader – går ihop. Men det kräver djup-
gående forskning och ny avancerad teknik. T.ex 
genteknik! Och den vägen tycks ju stängd. Åt-
minstone för närvarande. Men hur det ser ut på 
vägen mot 2025 är det ingen som vet.

Till det nya hör också hälsan – signalordet 
mer än andra för dagen och framtiden. Kost och 

hälsa har vi pratat om så länge någon minns 
Men i de svällande kroppshyddornas skugga 
kommer kunskapen om orsakskedjorna att bli 
allt viktigare. Också om 25 år kommer vi att 
dras med det metabola syndromet, alla problem 
som följer av övervikt och fundera över varför 
människor inte gör som de säger och säger att 
de vet att de borde göra. Många talade om be-
hovet av att veta mer om varför vi gör som  vi 
gör. Intensivast talade talde Louise Ungert om 
saken.

– Vi kommer att tala mycket mer om hur vi 
skaffar oss våra värderingar sa hon och tog van-
ligt kranvatten som exempel. 

Alla vet att vanligt kranvatten i Sverige 
nästan alltid är utmärkt, gott, giftfritt – och bil-
ligt. Ändå lägger vi ut massor av pengar på att 
köpa svindyrt vatten på mer eller mindre ele-
gant formgivna flaskor. Hur skaffade vi oss den 
värderingen?

En central fråga för den som också frågar 
sig varför vi så ofta struntar i den kunskap vi 
säger oss besitta. Undersökning efter undersök-
ning visar att mäniskor är synnerligen medvena 
om vad och hur man bör äta och röra sig. Ändå 
äter vi fel, rör oss för lite och växer alltmer. 

– Alla vet att vi måste igenom stora  skiften 
i hela livsmedelssystemet säger hon. 

Med ”business as usual” kommer vare sig 
arbetsliv, sjukvårdssystem eller trygghetssys-
tem att klara den sjukexplosion som följer i fett-
pestens spår. Men det som kommer att bestäm-
ma om det blir några förändringar är inte den 
kunskap vi har utan de värderingar vi besitter är 
hennes varning. Vi måste lära oss mycket mer 
om vad som styr männniskors känslor, värde-
ringar, attityder, handlingar och kunskaper. Och 
antagligen går processen just i den riktningen. 
Känslan kommer först och kunskapen som be-
kräftar och legitimerar att vi handlar rätt skaffar 
vi oss sist. Utan insikt i den processen kan vi 
tala oss blåa om nyckelhålsmärkning, skatt på 
skräpmat, behovet av friskis och svettis och mer 
idrott och gymnastik i skolan. Den slutsatsen är 
inte svår att dra av vad hon sade och andra i 
panelen gav sina versioner av. 

Caroline Trapp tar upp en tråd som löper 
genom flera av buden. Att vi saknar tid! Och 
kommer att göra det i ännu större utsträckning 
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om 25 år. Ett konstigt fenomen sa hon. Vi har 
aldrig haft så mycket tid som nu –  eller rättare 
sagt, vi har  aldrig behövt arbeta för uppehället 
så lite som nu. Och inte lär vi behöva arbeta mer 
för maten om 25 år. Tvärtom. Här är något som 
inte stämmer. Aptiten växer medan vi äter.  Ju 
mer tid vi får över till annat desto mer stressade 
blir vi av hinna med allt vi tror att vi vill och 
måste göra. Det kommer en reaktion – eller om 
man så vill en nyorientering och den kommer 
att handla om relationer. Om människor behov 
av människor.

Louise Ungert fyller på med ett citat från 
Lucas Modisson film ”Tillsammans” – att det är 
trevligare att äta gröt tillsammans än fläskotlett 
på egen hand. Hennes poäng är densamma som 
Caroline Trapps. Idag pratar vi intensivt om att 
livsmedelsindustrin måste anpassa sig till att allt 
fler hushåll är enpersonshushåll och att alltmer 
mat äts på snabbmatsrestauranger, på bensin-
mackar eller rent av direkt i livsmedelsbutiken. 
Vi kan mycket väl få ett trendbrott i protest mot 
all ensamheten. Människor kommer att slå sig 
ihop om att laga och äta mat tilsammans  trodde 
hon. Att de dessutom tjänar både tid och pengar 
på saken gör inte utvecklingen mindre trolig.

– Glöm inte att den politiker som gör nå-
got som går tvärtemot folkets värderingar inte 
kommer att kunna göra något alls under nästa 
mandatperiod, säger Ingrid Pettersson.

 Alkoholpolitiken är hennes exempel. Den 
har ju uppenbarligen havererat trots Systembo-
lag och högprispolitik. Folkets värderingar har 
ändrats i grunden trots politiska ambitioner att 
människor bör dricka mindre och inte mer. Att 
rökningen gått andra vägen har också mer med 
ändrade värderingar att göra än politiska beslut 
Så också hon instämmer i kören med krav på 
mer kunskap om vad som styr människors vär-
deringar. Balansgången mellan samhällets an-
svar och individens går på slag lina. Vad skall 
politikerna göra när de inte vet vad som gör att 
värderingarna skiftar.

Carl Bennet summerar med att konsumen-
terna vill ha, smak, upplevelser, nyheter, hälsa, 
miljö och etik – och att alltsammans skall vara 
billigt. Han tror inte att allt kan uppnås samti-
digt. Alla vill leva och äta som Carola Magnus-
son säger han. Hon som lyckas göra välsmakan-

de lyxmat av just de råvaror och med just den 
sammansättning som näringsexperterna säger 
skall ge oss hälsosamma matvanor. Men hur 
många kan lyckas med det? Därmed snuddar 
han vid en avgörande fråga. Skall samhällets 
ansträngningar inriktas på att få folk att ändra 
sina matvanor eller skall samhället anstränga 
sig för att det folk ändå äter skall vara hälso-
samt. Kan man uppfinna det fettfria fettet eller 
det sockerfria sockret? Fast han uttrycker sig 
mer realistiskt.

– Går det t.ex att ändra fördelningen av fett 
och socker i maten utan att den för den skull 
smakar sämre, frågar han.

För att svara på den frågan krävs mycket 
mer pengar till livsmedelsforskning menar han. 
Och hur skall de pengarna komma fram i en in-
dustri som varken har tradition eller pengar över 
att satsa vad som behövs på modern avancerad 
forskning? Frågan är förstås ännu mer angelä-
gen i ljuset av trenden med allt mer industriellt 
framställda hel och halvfabrikat.

Hur bygger vi in smak, kvalitet, njutning, 
hälsa – och lågt pris – i alla dessa nya produkter 
är hans undran.

Vem har makten?
– Vem har då makten över allt det vi talat om , 
frågade Mårten Carlsson. Den som har makten 
kan ställa krav på andra. Hur är makten förde-
lad mellan de olika aktörerna i hela kedjan från 
bonde till bord.

– Kunderna svarar Lisbeth Kohls. Vi har 
mer än 9 millioner kundbesök varje dag det är 
dom som fattar besluten. Till vår kundkontakt 
får vi in 6 000 synpunkter varje månad. De av-
gör mycket av vad vi gör, är hennes budskap.

Men samtidigt medger hon att handeln fram 
till nu varit lite väl mycket fokuserad på vad le-
vernatörerna har att erbjuda. Nu är handeln på 
väg att mycket mer se på vad kunderna vill ha.

– Man kan bara köpa det som står på hyl-
lorna säger Lousie Ungert. Handeln har alltid 
talat om kundorientering, men det har  mest va-
rit handeln själv och leverantörerna som styrt 
med hjälp av extrapriser och lockvaror. Nu hål-
ler det på att bli annat ljud i skällan. 

Och anledning är – som vanligt –  ny teknik. 
Elektroniken ger helt nya möjligheter att i de-
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talj registrera och bearbeta hur kunderna väljer, 
hur de reagerar inför minsta lilla förändring i 
butiksdesign, förpackningskonstruktion, varu-
utbud, marknadsföring prisändring osv. Lägg 
därtill kundkort med vidängande specialförmå-
ner som kedjar kunden till kedjan. Toppa sedan 
med de egna varumärkena som ger handeln di-
rektkontakt – och makt – ända ut på åkern och 
betesmarken. Om det så skulle vara ett risfält i 
Asien eller en grässlätt i Argentina. Perspekti-
vet som öppnar sig ger enormt intressanta möj-
ligheter att verkligen kunna orientera handeln 
mot kundernas behov – men förstås också att 
kunna manipulera henne. Hur handeln kommer 
att utnyttja de nya möjligheterna kommer att ge 
sig till 2025. 

I just det här perspketivet är det självklart 
för Caroline Trapp att önska sig mycket större 
samvekan och öppenhet i hela kedjan. I synner-
het i ljuset vad som händer på den internatio-
nella arenan.

– De senaste åren har vi sett en oerhörd för-
skjutning av makten från de stora multinatio-
nella livsmedelsindustrierna till den multinatio-
nella handelskedjorna. säger hon. 

Och här kan man väl ana en bondeföreträ-
dares oro. Stora kedjor med egna varumärken 
får ju monopol och kontroll över hela infor-
mationsflödet. Det blir dom som avgör vilken 
kundkunskap som skall föras bakåt i kedjan till 
producenterna. Och vilka produktionskvaliteter 
som skall komma fram till kunderna. Bönderna 
riskerar att bara bli maktlösa  exekutörer av be-
ställningar från handelskedjorna. Det är förstås 
ett oroande perspektiv för en rörelse som växte 
sig stark under en tid när integrationen i ked-
jan gick i rakt motsatt riktning. På den tiden det 
begav sig hade ju svenska bondeägda slakterier 
t. o.m egna butiker och direktkontakt med kon-
sumenterna. Då var perspektiven de omvända  
- det gällde att erbjuda kunderna och få dem attt 
vilja köpa det lantbrukarna kunde producera. 
Nu handlar det helt och hållet om att tala om för 
lantbrukarna och få dem att producera vad kun-
derna vill ha. Det låter ju självklart och positivt. 
Men Caroline Trapp pekar på en komplikation 
av allvarlig art. 

– Om vi inte kan sälja under våra egna va-
rumärken i butikerna kan vi vare sig kommu-

nicera de svenska värden vi byggt upp i form 
av djuromsorg och miljöhänsyn och eller kunna 
ta ut det mervärde som det skulle kunna ge 
oss. Redan nu tar handeln större marginaler på 
svenskt kött. 

– När vi talar om makt måste vi också tala 
om konkurrens säger Agneta Dreber. Finns det 
konkurrens finns det incitamennt till att utveckla 
nya produkter och vara lyhörd mot konsumen-
ten, säger hon.

Hon tycker dock att industrin hade kunna 
vara lite mer lyhörd, men en ändring är på gång. 
Opinions- och konsumenttrycket har t.ex gjort 
att hela livsmedelsindustrin nu håller på att se 
över socker, salt och fettinnehållet i sina pro-
dukter och se vad de kan göra för att få en bättre 
balans i de halv- och helfabrikat man tillverkar. 
Andra i panelen bekräftar den allt starkare både 
svenska och internationella integrationen bakåt 
i kedjan och varumärkenas makt. Peter Rot-
schild pekar på att stora internationella kedjor 
som Tesco,  och Safeways  gör kravspecifikatio-
ner som sträcker sig ända ut till hur den enskilde 
fläsk- och kycklingproducentenn skall föda upp 
sina grisar och kycklingar.

Carl Bennet pekar på att integrationen och 
koncentrationen drivs fram av marknaden och 
kraven på rationalitet och effektivitet. Hänger 
den bondeägda industrin med i den processenn 
undrar han?

 Flera av bondekooperationens företag finns 
nu ute i Europa, Arla och Cerialia tex. De möter 
och mäter sig mot andra som finns på den euro-
peiske marknaden, berättar Caroline Trapp. Dä-
remot är den bondeägda slakteriorganisationen 
inte färdig med sin struktruomvandling. Där 
finns bekymmer. 

Lisbeth Kohls berättar att internationella 
inköpare är mycket  förtjusta över kvaliten på 
svenskt griskött däremot mer kritiska till nöt-
köttet. 

Inger Andersson tar upp maktens ansvar för 
att hela vägen från bonde till bord fungerar ra-
tionellt och effektivt. Hon upprörs över att så 
mycket som 50% av livsmedlen går till spillo 
längs vägen. Ansvaret för att få en bättre ord-
ning till stånd kan inte ligga hos konsumenten. 
Det måste ligga hos de som har makten i ked-
jan. Och så pekar hon på vad makten i hennes 
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man vill överleva. Och det går inte heller. Men 
kanske finns det ett tredje alternativ.

När konsumeten står där i butiken och skall 
välja sin fläskkotlett så tar hon garanterat en 
svensk kotlett med ”svenska” värden.  Givet att 
allt annat – pris, kvalitet, smak, utseende – är 
lika. Skam vore det väl annars. Vem vill ta ris-
ken att barn eller middagsgäster kommer på att 
man inte valt en lycklig fläskkotlett från en mil-
jösäkrad gård framför en plågad från en miljö-
farlig fläskfabrik om det inte kostar på och man 
inte själv förlorar på valet. Sett i det perspekti-
vet blir ”svenska värden” själva grundförutsätt-
ningen och den stora möjligheten att skaffa sig 
identitet och utrymme på marknaden. Och dess-
utom troligen en kraftig hävstång för att lyfta 
de egna marknadsandelarna i en internationell 
konkurrens. Frågan är om det går? Kanske om 
Carl Bennets slutvision i maktdiskussionen vin-
ner gehör. Han pläderar nämligen för en svensk 
”Food Valley”. En gemensam kraftansträngning 
av alla makthavare – från lantbrukare, industri, 
handel, till staten på en nationell forskningsin-
sats för att just klara ekvationen. Hans perspek-
tiv är industriellt. Och från hans perspektiv är 
det kanske självklart att det går. Det är ju precis 
vad tex bil- och mobilindustrin lyckats med. Att 
höja kvaliten, öka valfriheten, förbättra kundan-
passningen, minska miljöbelastningen, sänka 
energiåtgången, minska råvaruförbrukningen, 
kretsloppsanpassa produkterna, förbättra ar-
betsmiljön – och sänka kostnaderna, sänka pri-
serna, höja lönerna och öka vinsterna. Bingo. Så 
varför skulle inte samma sak kunna göras inom 
livsmedelssektorn? Och om någon skullle fråga 
Carl Bennet om hur industrin burit sig åt för att 
klara detta ”hat trick” så skulle han säkert svara 
som i sin slutreplik på hela diskussionen.

Kunskap.

Glömt något?
– Är det något vi glömt frågar Mårten Carlsson 
till sist?
– Nanotekniken svara Peter Rotschild och fyller 
på där Carl Bennet slutade. 

Vår tids avancerade biologisk forskning stäl-
ler en massa nya möjligheter i utsikt. Läkelivs-
medel och livsläkemedel t.ex. Nya diagnostiska 
metoder som utan att på något sätt invadera 

eget verk – och motsvarighetern på den inter-
nationella scenen – skall användas till nu och i 
framtiden. Att garantera konsumenternas trygg-
het och sätta internationella gemensamma stan-
dards så att  import och export av mat kan ske 
smidigt över gränserna. 

Ingrid Petterson säger sig se en förskjutning 
i tid och rum av hur konsumenterna ser på sin 
försörjning. För hennes farföräldrar var den 
mesta maten producerad lokalt och tiden hade 
inte så stor betydelse. Hennes föräldrar var helt 
inriktat på svenskt och då började  spis-tiden 
och mål-tiden spela roll. Hennes egen genera-
tion vill ha mat från världens alla hörn – och de 
vill ha den nu, genast. Den skall gå fort att äta 
och finnas tillgänglig överallt och alla tider på 
dygnet. Den samtidsspaningen tror hon också är 
en framtidsspaning. Om svensk mat skall hävda 
sig i det perspektivet måste de som producerar 
den fylla det svenska med nya värden i tiden.

Därmed för hon återigen in diskussion på 
den centrala frågan om vi i Sverige kan produ-
cera mat på andra villkor än vad huvuddelen 
av de svenska böndernas  konkurrenter lever 
upp till. Det är villkor som det är utomordent-
ligt svårt att backa ifrån säger Caroline Trapp. 
Att försök driva det politiska beslutsfattandet 
i någon annan riktning är vare sig möjligt el-
ler önskvärt säger hon. Men då måste vi också 
kunna kommunicera dessa värden och kunna ta 
ut kostnaderna på marknaden. Det är nämligen 
inte gratis att producera utan antibiotika och 
med högre krav på utrymme, djuromsorg, na-
tur- och miljöhänsyn. Här finns ett problem som 
vi måste samarbeta om menar hon. Och där har 
inte minst handeln och Ingrid Petterssons de-
partement – med den makt de besitter– ett stort 
ansvar.

Frågan är om Caroline Trapp har rätt – om 
det går diskusionens vågor höga inom hennes 
egen organisation. Kan man inte ta ut de högre 
kostnaderna på marknaden så måste man ändra 
på kraven – men det är vare sig önskvärt eller 
politiskt möjligt säger hon ju. Det tycks som om 
fällan har slagit igen. Om nu den internationella 
konkurrensen, egna varumärken och handelns 
ökande makt inte tillåter att man kan ta ut någ-
ra högre priser av konsumenten? Då finns det 
inget annat att göra än att släppa på kraven om 
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människan med konstiga provtagningstekniker 
ändå momentant kan mäta hur vi mår och tipsa 
om hur vi kan äta oss till ett bättre liv.  Gena-
nalyser och gentekniken kommer att lära oss 
mycket nytt om sambandet mellan kost och 
hälsa – och ge oss möjligheter att påverka det.

Caroline Trapp understryker att vi antagligen 
kommer att få se trendbrott. Unga människor 
byter värderingar tror  hon och att ”singelsam-
hället” kommer att byta till ”relationssamhäl-
let”.

Agneta Dreber trycker återigen på globa-
liseringen och att handeln är grunden för allt 
välstånd och att hon är hoppfull om att svenska 
livsmedelsindustri kommer att kunna hävda sig 
väl i konkurrensen. 

– Men då krävs också en kvalificerad och 
avancerad forskning, säger hon.

Inger Andersson stämmer in i kören på 
forskningssatsningar på framförallt tre områ-
den. Säkrare livsmedel, livsmedel som håller el-
ler gör oss friskare och att det skall bli enkelt för 
konsumenten att göra medvetna livsmedelsval.

Ingrid Pettersson lyfter fram det multikultu-
rella. Vi har nu 1 million nya svenskar i landet 
säger hon. De blir fler och det kommer att bety-
da mycket för hur vårt livsmedelssystem ser ut 
i framtiden. Hur tar vi vara på de möjligheterna 
och vilka nya valloner är det som vi kanske mis-
sar att ta vara på om vi inte uppmärksammar 
att de finns och ger dem möjligheter. Och vad 
döljer det sig för nya tekniksprång i den kun-
skap som växer fram i spåren av forskingen är 
hennes avslutande fråga.

Lisbeth Kohls stämmer in framsynen om 
det multikulturella Sverige och önskar att varje 
svensk familj hade en invandarfamilj att dela 
måltider och måltidsgemenskap med. Också 
hon tror på ett nytt ”relationsamhälle” istället 
för ett ”singelsamhälle.” Och så drömmer hon 
om en ny matglädje i svenska hem.

Louise Ungert lyfter blicken mot den interna-
tionella resursfrågorna.  När levnadsstandaden 
stiger ökar också köttkonsumtionen säger hon. 
Och en global köttkonsumtion på vår nivå och 
med våra metoder är bara inte hållbar. Vi måste 
hitta nya sätt att producera foder. Att minska 
spillet är också en central fråga för henne inte 
minst därför att allt spill oftast också innebär en 

belastning för miljön. Hon spår också att tilliten 
mellan alla i hela kedjan är helt avgörande för 
framtiden och framgången.

Och så till sist drar Carl Bennet återigen en 
lans för forskningen och förädling och att resul-
taten och kunskapen måste komma de små och 
medelstora företagen till del.

– Ta vara på kunskapen säger han. Det är 
kunskapen som är avgörande för hur vi kan ut-
veckla hela branchen. Satsa på vidarutbildning 
i alla led. Jag tycker vi skall utmana Ingrid Pet-
tersson. Gör som i Finland. Utnämnd livsmedel 
till ett nationellt prioriterat område och se till att 
det hamnar överst på Göran Persssons bord så 
han kan peka med hela handen.

Och det roliga med ny kunskap är att den 
visserligen är dyr som investering, men bara 
blir mer och mer värdefull ju fler som delar på 
den.
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