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FÖRORD
Hållbar livsmedelsförsörjning är en nyckelfråga för att möjlig
göra ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Forskning
visar att livsmedel står för ungefär en fjärdedel av människans
klimatpåverkan samt orsakar en rad miljöproblem, exempelvis
minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av
naturresurser. Därtill kan även läggas sociala aspekter såsom
hälsa, näringsintag och arbetsförhållanden.
Redan idag överskrider människans konsumtion planetens begränsade tillgång
på naturresurser. För att vända den utvecklingen behöver både marknadsaktörer,
politiker och konsumenter agera.
För att öka omställningstakten till en mer hållbar livsmedelsproduktion och
konsumtion i Sverige startade ett antal företag i livsmedelsbranschen tillsammans
med Världsnaturfonden WWF initiativet Hållbar Livsmedelskedja. Initiativet start
ade år 2015.
I initiativet Hållbar Livsmedelskedja ingår idag 15 välkända företag: Arla, Axfood,
Coop, Fazer, HKScan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Martin&Servera, Orkla Foods,
Paulig, Polarbröd, Pågen, Tetra Pak, Unilever samt Världsnaturfonden WWF.

OM HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA
Hållbar Livsmedelskedja vill samla ledande företag som tar aktivt ansvar för att
ställa om och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja i Sverige. Genom ständiga
förbättringar och genom att öppet utmana och visa vägen vill vi visa att livsmedels
branschen är en del av lösningen och att vi gemensamt kan bidra till en ambitiös
och positiv förändring.
Målet är att till år 2030 bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och
konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.
För att nå detta arbetar initiativet med att ta fram en Färdplan för Hållbar Livs
medelskedja 2030 där mål formuleras för livsmedelskedjan som helhet men
även för vissa sektorer. Arbetet utgår från befintliga ramverk såsom Planetary
Boundaries, FN:s globala hållbarhetsmål, WWF Sustainable Food for All samt
Livsmedelsverkets kostråd.
TILLSAMMANS VILL VI:
• Öka takten i omställningen till en mer hållbarlivsmedelsproduktion och konsumtion
• Agera här och nu för att nå det långsiktiga målet hållbar livsmedelskedja år 2030
• Inspirera och uppmuntra konsumenter samt andra aktörer inom livsmedelskedjan att
agera för en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion
• Öka företagens ansvarstagande för människa och miljö
• Öka transparensen i livsmedelssektorn och därmed konsumenternas trygghet och
förtroende så att hållbara vad främjas.
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ÅTAGANDE
Tillsammans vill vi verka för ständiga förbättringar baserade på vetenskap. Genom
att definiera vad som krävs för att skapa en verklig hållbar livsmedelsförsörjning
vill initiativet driva nyckelfrågor, skapa faktiska lösningar med potential för brett
genomslag och kommunicera konkreta och mätbara resultat från samarbetet.
Initiativet vill också påverka politiken. Rätt mål och styrmedel är avgörande för att
öka omställnings-takten till en mer hållbar livsmedelsproduktion.
MEDLEMMARNA I INITIATIVET
HAR BLAND ANNAT ÅTAGIT SIG ATT:
• Driva företagets hållbarhetsarbete i linje med Färdplan för
Hållbar Livsmedelskedja 2030
• Arbeta efter initiativets avsiktsförklaring
• Bidra med egna kommunikativa insatser och informera om initiativet
Hållbar Livsmedelskedja
• Aktivt delta i initiativets aktiviteter samt bidra med resurser.

Företagen förväntas vara aktiva och progressiva och det företag som inte visar på
konkreta och ambitiösa framsteg förväntas lämna sin plats.

WWFS ROLL
WWFs roll är dels koordinera initiativet, dels att att bidra med expertis inom håll
barhetsområdet. Till grund för arbetet ligger bland annat WWFs rapport ”Mapping
and Analysis – Sustainable Food for All” samt annan evidensbaserad forskning och
vetenskap – nationell såväl som internationell. WWF koordinerar även initiativets
aktiviteter och har ett övergripande ansvar för initiativets framsteg.
KONKURRENS
För att säkerställa att initiativet arbetar i enlighet med konkurrensrättsliga
regelverket så förhåller sig initiativet till nedanstående ramverk och riktlinjer.
Kortfattad information om detta sprids vid kallelsen till och i samband med
uppstarten av samtliga stormöten och arbetsgruppsmöten.
• Inga diskussioner om priser.
• Inga diskussioner om marknadsandelar.
• Inga diskussioner om ”övriga” punkter som inte är relevanta för nätverkets syfte.
• Inga diskussioner eller avslöjanden av åtgärder med koppling till samarbeten som
har för avsikt att påverka en konkurrents handlande på marknaden.
• Inga diskussioner kring ”känslig” information som rör respektive företags
verksamhet, (vilket är en bedömningsfråga som får avgöras från fall till fall).

Vi garanterar transparens genom att resultat, forskning och slutsatser publice
ras på initiativets hemsida.
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Aktiviteter 2020
STORMÖTEN
Under 2020 ägde stormöten rum i mars, juni, september och december. Syftet med
stormötena är att samla initiativets medlemmar kring frågor väsentliga för initiati
vets fortsatta arbete liksom att säkerställa att initiativets övergripande mål uppfylls.
Vid tidpunkten för stormötet i juni hade coronapandemin slagit till med kraft. Vi
bjöd då in externa föreläsare för att belysa förändringsarbete och hur man kan opti
mera utveckling i kris, samt livsmedelskedjans betydelse för uppkomsten av zoo
noser genom avskogning och virus som smittar via vilda djur. Resten av årets stor
möten hölls digitalt.

ARBETSGRUPPSMÖTEN
För att på ett effektivt sätt skapa konkreta lösningar har initiativet bildat arbets
grupper. På stormötet i september beslutade gruppen att lägga ner den separata
arbetsgruppen för matsvinn. Matsvinn ingår fortfarande som en mycket viktig
komponent inom leverantörskedjan och företagen åtar sig att arbeta med och rap
portera på matsvinn i enlighet med IVLs rapport.

HÅLLBARA
PRODUKTER

MATSVINN

MÄTNING

KOMMUN IKATION

FÄRDPLAN
2030

SAMHÄLLS
PÅVERKAN

HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA
VERSION 2.0 (JANUARI 2020)

Hållbara Produkter

Vägledning för att skapa mer hållbara produkter
och ett mer hållbart produktsortiment
I initiativet Hållbar Livsmedelskedja arbetar vi med att få livsmedel mer
hållbara. Vi har initialt valt ut ett antal vanliga råvarukategorier: fältodlade
grödor som spannmål, ris och majs, mjölkprodukter, kött- och
charkprodukter samt ägg, vildfångad och odlad sjömat, frukt och grönt,
vegetabiliska oljor, socker, kaffe, te och kakao samt nötter. Vi har analyserat
vad företagen i livsmedelskedjan behöver adressera för att råvarukategorierna
ska bli långsiktigt hållbara, så kallade Väsentlighetsanalyser. Men vi förstår
också att varje resa börjar med ett steg. Därför har vi arbetat fram
Hållbarhetsagendor – ett koncept som bygger på att identifiera mer hållbara
produkter i en livsmedelskedja. I konceptet arbetar vi med att Växa toppen,
dvs. vad som måste öka för att livsmedelskedjan ska bli mer hållbar, samt
Lyfta botten, dvs. definiera produktaspekter som behöver fasas ut ur
livsmedelskedjan. Företagen får på detta sätt vägledning i vad de behöver
göra för att få mer hållbara produkter i livsmedelskedjan, och ett system för
att kunna visa framstegen. Vi har också tagit fram ett separat dokument med
data om produktion och import för råvarukategorierna.

VERSION 2.0 (JANUARI 2020)

VÄSENTLIGHETSANALYSEN

Väsentlighetsanalyserna för de olika kate
gorierna är strukturerade enligt 10 viktiga
hållbarhetsområden: Biodiversitet & eko
system, klimat & luft, bördighet & erosion,
vatten, kemikalier & bekämpningsmedel,
övergödning, djurvälfärd, arbetsförhållanden,
lokalbefolkningar, samt lagefterlevnad &
spårbarhet. I primärproduktionen inräknas
alla aktiviteter och resurser som används på
gårdsnivå eller fartygsnivå för fiske.
Varje hållbarhetsområde har ett övergripan
de, visionärt mål. Under biodiversitet & eko
system är t.ex. det övergripande målet: pro
duktion som bevarar/ökar biologisk mångfald,
naturliga ekosystem och ekosystemtjänster.
Under målet nämner vi de viktigaste produk
tionsaspekterna som kräver åtgärder för att
uppnå väsentlig mer hållbar produktion. Till
varje produktionsaspekt tar vi upp exempel
på åtgärder. De flesta kan åtgärdas på den
enskilda gården eller båten, medan andra
måste åtgärdas inom en hel sektor. Exemplen
kan relatera till olika produktionsländer, så
alla är inte nödvändigtvis relevanta överallt.
De ska heller inte tolkas som en standard.
Det kan vara svårt att genomföra åtgärder
på kort sikt. Vi ser 2030 som en riktlinje. Det
finns flera målkonflikter mellan områdena,
vilket är naturligt då hållbarhet i livsmedels
kedjan är ett mycket komplext område.
Vissa benämningar är markerade med en
asterisk. Gå till asterisken i högerkolumnen
av Väsentlighetsanalysen för att läsa mer.

FÄLTODLAT

MJÖLKPRODUKTER

KÖTT, CHARK & ÄGG

SJÖMAT

FRUKT & GRÖNT

SOCKER

VEGETABILISK OLJA

KAFFE, TE & KAKAO

HÅLLBARHETSAGENDAN

Företagen bör sätta ambitiösa mål och senast
2020 bör man kunna visa på reella framsteg.
I Växa toppen refererar vi till de bästa och
mest trovärdiga certifieringssystemen på
marknaden för närvarande. Certifierade
produkter enligt de här systemen kan dock
inte ses som fullkomligt socialt och ekolo
giskt hållbara i dagsläget eftersom de inte
nödvändigtvis inkluderar samtliga väsentliga
element. Därför är 100 % certifierat enligt cer
tifieringssystemens nuvarande kriterier inte
en långsiktig lösning. Vi kommer att arbeta
för att certifieringssystemen stärker sina krav
för att leverera på ännu högre hållbarhet. Det
kan också finnas andra likvärdiga hållbarhets
koncept som adresserar betydande håll
barhetsaspekter, kommunicerar kriterierna
publikt och tredjepartsgranskar producenter
na. Det är upp till företagen att definiera och
påvisa sådana koncept.
Lyfta botten kan ses som en miniminivå
för acceptabla produkter.

LEVERANTÖRSKEDJAN
OCH FÖRPACKNINGAR

Utöver råvarukategorierna har vi tagit fram
västenlighetsanalyser och hållbarhetsagen
dor för förpackningar och emballage samt
för hela leverantörskedjan  från gårdsgrind
till kassalinje. Det senare täcker hållbarhets
aspekter inom vidareförädling, transporter
och lagring. De kategorierna har en något
annorlunda struktur.
Vi planerar att uppdatera dokumenten regel
bundet.

NÖTTER

LEVERANTÖRSKEDJAN

FÖRPACKNINGAR

HÅLLBARA PRODUKTER
& LEVERANTÖRSKEDJAN

I januari 2020 lanserade initiativet
Hållbara Produkter 2.0 som vi arbetade
med under 2019 (se Årsrapport 2019).
Dokumentet översattes till engelska.
Dessutom har WWF Tyskland översatt
dokumentet till tyska för att använda
i samarbeten med livsmedelsaktörer i
Tyskland.

CERTIFIERINGAR

www.hallbarlivsmedelskedja.se
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MÄTA OCH UTVÄRDERA ”VÄXA TOPPEN”
I samarbete med analysföretaget Nielsen har Hållbar Livsmedelskedja under de se
naste åren arbetat för att utveckla ett sätt att följa upp certifierade produkter i daglig
varuhandeln, och därmed kunna mäta hur vi lyckas med ”växa toppen”. I maj 2020
presenterades resultatet i ett pressmeddelande om utvecklingen för de certifieringar
som kan mätas genom varumärkeskoder. Kartläggningen är unik och gör det enklare
för livsmedelsföretag och handel att sätta mål och följa upp sitt utbud av mer hållbara
produkter. Rapporten visar utvecklingen från 2017 till 2019 av hållbarhetscertifierade
produkter jämfört med ej certifierade produkter sålda i svensk dagligvaruhandel.
Certifieringarna som identifierats bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet i livs
medelskedjan och kommuniceras till kund genom märkning på produkter. Områden
som certifieringarna adresserar är t.ex. klimatpåverkan, kemikalieanvändning, bio
logisk mångfald, hållbara fiskebestånd och/eller rättvisa förhållanden för arbetare.
De aktuella certifieringarna är: EU-ekologiskt, KRAV, MSC, ASC, UTZ, Rainforest
Alliance, Fairtrade, Svenskt Sigill Klimatcertifierat och Svenskt Sigill Naturbeteskött.
Rapporten visade att andelen certifierade och därmed ”mer hållbara produkter” har
minskat från 11,8 procent av försäljningsvärdet 2017 till 11,3 procent av värdet 2019.
Andelen ekologiskt certifierade produkter har minskat från 6,7 procent av försäl
jningsvärdet 2017 och 6,4 procent 2018 till 6,1 procent 2019. Mellan 2018 och 2019
minskade försäljningen av ekologiskt producerade livsmedel med drygt 170 miljoner
kronor. Positivt var att märkningarna MSC, ASC och Rainforest Alliance ökade i för
säljningsvärde och i andel artiklar inom sina respektive kategorier, men inte till
räckligt mycket för att väga upp nedgången i det ekologiska sortimentet. Rapporten
visade även en positiv utveckling för Fairtrade, som har vänt en nedåtgående trend.
Svenskt Sigill Klimatcertifierad och Svenskt Sigill Naturbete utgör en mycket liten del
av andelen certifierade produkter. Utvecklingen skiljer sig mellan olika kategorier. För
kött/chark/ägg och mjölkbaserade produkter minskar andelen av certifierade varor.
Kategorier som däremot ökar sin andel certifierade produkter är frukt och grönt,
kaffe/te/kakao samt sjömat där den sistnämnda kategorin har störst andel certifierat.
Value sales and growth for
certified products MSEK
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KARTLÄGGNING AV UTMANINGARNA
MED ”LYFTA BOTTEN”
Att mäta framsteg med de frågor som Hållbar Livsmedelskedja gemensamt identi
fierat som ”lyfta botten” är betydligt svårare än att ”växa toppen”. Företagen rap
porterar konfidentiellt in till WWF vilka aspekter av ”lyfta botten” de ser som stora
eller mindre utmaningar att fasa ut/minimera/genomföra. En del aspekter är en
dast relevanta för enskilda företag men flera är av intresse för samtliga företag. In
för det sista mötet 2020 sammanställdes utmaningarna anonymiserat för att få en
indikation på vilka frågor som företagen gemensamt ser som de största utmanin
garna, och därmed vilka aspekter som initiativet bör fokusera på dessa på ett kon
kurrensneutralt sätt under 2021. Föga förvånande kom avskogning och skydd av
höga ekologiska och sociala bevarandevärden (HCV 1-6) upp som viktiga aspekter
att adressera. Även länken mellan riskgrödor och biobränslen samt kemikaliean
vändningen i odling utanför EU ansågs som större utmaningar.

AFFÄRSSEMINARIET FRAMTIDENS MAT 2020
OM BIODIVERSITET
Årets affärseminarium blev digitalt och flyttades från mars till september. Affärs
seminarierna riktar sig mot medlemsföretagens personal som arbetar med affärs
utveckling, kundansvar, inköp, marknadsföring och hållbarhet. Syftet är att skapa
en gemensam bild kring hållbarhetsfrågan för att arbetet ska kunna genomsyra
hela företaget. Årets tema var biologisk mångfald – biodiversitet, en fråga som är
minst lika viktig och het för planeten och företag som klimatfrågan. Och det gäller
framför allt för livsmedelsföretag då livsmedelsproduktion, och därmed konsum
tion, är den absolut största drivkraften för global avskogning och förlust av arter
i naturliga ekosystem. Hållbar Livsmedelskedjas mål är att bidra till en väsentligt
mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Därför delar vi med
oss av presentationerna som hölls under seminariet.
Här hittar du:
ÅTGÄRDER FÖR ATT
FRÄMJA BIOLOGISK
MÅNGFALD I DET SVENSKA
ODLINGSLANDSKAPET

• en kort introduktionsfilm om biologisk mångfald
• en faktapresentation om biologisk mångfald med
Maria Schultz, avdelningschef för Hav och Vatten
på WWF

© JAN WÄRNBÄCK / WWF-SWEDEN

• en trendspaning om hur livsmedelsföretag arbetar
för att skydda biodiversitet med Frida Jonson,
journalist på AGFO
• en presentation om verktyg som tagits fram inom
Hållbar Livsmedelskedja med Anna Richert, senior
matexpert på WWF
Dessutom har WWF, i samarbete med Svenskt Sigill och
Hållbar Livsmedelskedja, tagit fram en lista på åtgärder
som skyddar och gynnar biologisk mångfald i det svenska
odlingslandskapet.

HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA

Vår matproduktion hotar många arter. Men
i det hållbart brukade odlingslandskapet finns
utrymme för både bondens grödor och biologisk
mångfald. Här drillar sånglärkan högt i skyn,
här fladdrar fjärilar från blomma till blomma,
här övervintrar vattensalamandern i en gammal
stenmur.
Odlingslandskapet rymmer några av Sveriges mest artrika
miljöer. Här finns nära hälften av Sveriges alla växter, däggdjur,
kräl- och groddjur, en fjärdedel av häckande fåglar och hälften
av alla insekter. Odlingslandskapets ekosystemtjänster är också
grunden för vår matproduktion och därmed vår existens. Vilda
pollinatörer och honungsbin ger större och jämnare skörd av till
exempel äpplen, oljeväxter och klöverfrön. Nyckelpigor,
jordlöpare och spindlar, som är naturliga fiender till skadedjur,
förebygger angrepp på grödor. Daggmaskar, svampar och andra
nedbrytare i jorden hjälper till att bygga upp markens bördighet.

© OLA JENNERSTEN

Ängs- och naturbetesmarkerna intar en särställning i jordbruks
landskapet vad gäller artrikedom. I betade hagar kan runt 40
arter växa på en enda kvadratmeter. En mångfald av blommande
örter ger en mångfald av insekter, som i sin tur utgör föda åt
fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur. Riktigt gamla träd är
också vanligare i odlingslandskapet än i den brukade skogen,
vilket är gynnsamt för hålhäckande fåglar, många mossor, lavar,
vedlevande svampar och insekter. Buskar och träd som ger bär,
frukt och nötter åt fåglar och små gnagare är särskilt värdefulla.
Men även alla småbiotoper som finns i anslutning till odlingsfälten kan krylla av liv. Åkerholmar, våtmarker, odlingsrösen och
blommande fältkanter utgör livsmiljöer för insekter, fjärilar,
fåglar, växter och vilt.
Under lång tid har dock utvecklingen gått åt fel håll för många
av odlingslandskapets arter och naturtyper. Av ängarna finns
bara enstaka promille kvar och ytan naturbetesmarker har
halverats under de senaste hundra åren. Strukturomvandlingen
mot färre och större gårdar, intensifiering i brukandet och ökad
grad av specialisering har lett till en utarmning av mångfalden
i odlingslandskapet.
Detta material visar på åtgärder
som vi tillsammans kan
genomföra för att vända
trenden och öka den bio
logiska mångfalden i det
svenska odlingslandskapet.
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REFLEKTIONER FRÅN MEDLEMMARNA
Under årets sista stormöte reflekterade medlemmarna om vad initiativet bidragit
till. Slutsatsen blev att mycket positivt har kommit ut av samarbetet. Det har
bidragit till att ge initiativets medlemmar, samt hela branschen, en kompetens
utveckling och ökad förståelse kring framtida utmaningar. Det har också skapat
en gemensam bild av vilka frågor som är viktigast att adressera och på vilket sätt.
Allt detta är en viktig förändringsmotor.
Lyfta botten-rapporteringen har fungerat som vägledning och styrdokument för
företagen samt även bidragit till att bredda diskussionerna med leverantörer och
kunder. Arbetet i Hållbar Livsmedelskedja har även fungerat som en positiv driv
kraft i andra forum och initiativ som t ex Sojadialogen och DLFs hållbarhetsgrupp.
Genom sitt kunskapshöjande seminarium kring biologisk mångfald har initiativet
också ökat medvetenheten och förståelsen för biologisk mångfald och de utmaning
ar som livsmedelskedjan står inför och redan satt igång förändring bland affärs
ansvariga.
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