
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

 
Mat, pris och mervärden  
 

Tid Torsdag 13 februari, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Akademisammankomst för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna. Anmälan senast 

den 7 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se. Anmälan via samma 

länk till Jordbruksavdelningens lunch kl. 12.00 och sammanträde kl. 13.00–15.00 

(endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Magnus J Stark, magnus.stark@ksla.se, tel. 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Sammankomsten finansieras med stöd av Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans fond. 

 

 

Är priserna på maten allt för höga eller är de för låga? Tolv procent av hushållens disponibla 

inkomst går till maten, det viktigaste vi människor behöver. Det kan jämföras med när dagens 

pensionärer var unga. Då gick ungefär en tredjedel av inkomsten till mat, svenskarna åt mindre 

hel- och halvfabrikat istället lagades maten ifrån grunden av de råvaror som fanns till hands 

beroende vilken tid på året det var. 

 

En del hävdar att det är dags att sluta jaga den billigaste matkorgen och att istället börja prata 

kvalitet och hållbarhet. Förutom priset finns det ett antal parametrar som det utöver priset bör tas 

hänsyn till. I studier tycker konsumenten att det är viktigt med mervärden som klimat, miljö, hälsa, 

djurskydd och antibiotikaresistens.  

 

Svenska producenter tappar försäljning trots att svenska konsumenter säger sig värdera de svenska 

mervärdena. Är det handeln som sätter ribban eller är det myndigheterna? Vem bestämmer utbudet 

av varor och vem styr priset? 

 

Pensionärerna är en stor grupp konsumenter. Vad har man råd med som pensionär och vad säger 

de unga? Vad finns det för risker med ett ensidigt prisfokus?  

 

 

 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 

 

Mat, pris och mervärden  
Torsdag 13 februari 2014 

 
 

Moderator: Elisabeth Gauffin, KSLA 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 
 

15.45 Överläggningsämne: Mat, pris och mervärden 

  

Mervärden i maten 

Forskare, Cecilia Mark-Herbert, ekonomiska inst. SLU  

 

Vad är rätt pris för en varas värde? 

Varumärkesdirektör, Teddy Falkenek, ICA Sverige 

 

Finns det en risk med en ensidig prisfokus? 

Ordförande, Curt Persson, PRO 

 

17.00 Bensträckare 

 

17.10 Diskussion 

 

18.00 Ärtsupé 

 
 


