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Målbild

Axfood ska vara en drivande mataktör 
med engagemang för och nytänkande 

kring bra och hållbar mat
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Hur når vi vår målbild?

Vi tar ställning i viktiga samhällsfrågor som rör 
bra mat och ett hållbart samhälle

Vi vägleder och är nytänkande i utvecklingen 
av bra och hållbar mat

Vi inspirerar och gör det enkelt att välja 
bra och hållbar mat
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Fler väljer gröna proteiner
Nästan varannan svensk (45%) 

åt vegetariskt en eller flera gånger 
i veckan 2016. 

Var fjärde (24%) planerar att i ännu 
högre utsträckning välja vegetariskt 

framför kött under 2017. 
Källa: SIFO-undersökning av Axfood okt-2016



Unga drivande inom vegetariskt

5

• Klimatförändringar viktigaste 
samhällsfrågan för unga mellan 
16-25 år

• En stor andel av den yngre generationen 
är vegetarianer eller veganer – 13% 
jämfört med 
7% av befolkningen som helhet

• Var femte kvinna mellan 16-20 år äter 
inte kött – i gruppen män 50+ är siffran 
3%

Källa: Klimatbarometern 2017 (WWF)



Lupinghurt är ett proteinrikt,
vegetabiliskt alternativ till yoghurt!

Lupiner är släkt med 
bl.a. bönor, linser och kikärter.

Smaken en fördel jämfört med soja.
Bättre än sojabönor 

för odling i vårt eget klimat.



Lanserades i juli 2016

Matkassen 2030 
– en hållbar 

livsmedelsstrategi
för Sverige
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Viktiga områden för en hållbar livsmedelsindustri
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Uppmuntra 
hållbar 

konsumtion

Förädla svenska 
mervärden 
& innovation

Se landsbygden 
som en resurs

Ett fossilfritt 
Sverige 
& gröna 

proteiner

Hållbar 
produktion som 
förbättrar både 

ekologiskt 
& övrigt jordbruk
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Lyft fram mer klimatsmarta alternativ i 
butik

Sätt ett mål för ekologisk konsumtion för offentliga 
måltider

Anta ett mål om att halvera matsvinnet till 
2030

Fortsätt med stödet för 
kommersiell service i 
glesbygd

Utveckla, inspirera och informera 
om bra och goda vegetariska 
alternativ till kött

Upplys om 
svenska mervärden 
för god konkurrenskraft

Välj klimatsmarta 
transporter

79 konkreta förslag
till bransch, producenter och beslutsfattare



Tack för er uppmärksamhet!
asa.domeij@axfood.se
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