
Från baljväxt till butik



Axfoundations programområden

Framtidens mat Hållbar produktion och 

konsumtion

Cirkulär ekonomi



För att byta bakgrundsbild – Högerklicka på tomt utrymme. Välj Formatera bakgrund/Fyllning/Bild eller strukturfyllning och välj sedan önskad bild.

Framtidens mat –
Torsåker gård

Livsmedelscentrum för framtidens hållbara

livsmedelsproduktion.



För att byta bakgrundsbild – Högerklicka på tomt utrymme. Välj Formatera bakgrund/Fyllning/Bild eller strukturfyllning och välj sedan önskad bild.

Vår arbetsmodell
Identifiera problem - samla aktörer från hela 

livsmedelskedjan



För att byta bakgrundsbild – Högerklicka på tomt utrymme. Välj Formatera bakgrund/Fyllning/Bild eller strukturfyllning och välj sedan önskad bild.

Vår treenighet



Några av våra projekt
Fem ton grön fisk i disk, perenna grödor, 

experimentträdgård och resursfisk

I dagsläget är vi 

fyra personer 

som arbetar med 

framtidens mat –

totalt 12 anställda 

på Axfoundation



Produktutveckling
- från baljväxt till produkt



Utgå från ett faktiskt 

beteende (inte 

önsketänkande).

Vilken produkt har vi 

störst behov av att 

ersätta?

Mål: Öka den Svenska 

baljväxtproduktionen och 

ersätta importerad 

köttfärs. 

Vad säger forskarna?

Hur det började …



Varför baljväxtfärs?



Baljväxter – bra proteinkälla 

från växtriket

Identifierade några sorter som 

var extra intressanta

Tog fram ett ”proof of concept” 

testade för olika 

användningsområden och på 

olika målgrupper

Samarbetade med en mindre 

aktör – möjlighet att finjustera 

produkten under tiden som 

den testades

Tog produkten till större 

marknader

Mål: Öka den svenska 

baljväxtodlingen och ersätta 

importerad köttfärs!

Från idé till handling



Dyra labtester Bristande infrastruktur Uppskalning av recept Låg betalningsvilja

Utmaningar



• Identifiera målgruppen, lär er 

så mkt som möjligt om deras 

preferenser, vad de använder 

idag - hur kan ni göra det ännu 

bättre?

• Utgå från ett behov

• Fokusera på din kunds 

affär med sin kund – inte 

på din affär med t.ex. 

handlaren

• Lyft fram det som gör dig 

unik – låna grepp från 

andra branscher

• Var generös med din 

expertis och var beredd på 

att avsätta tid

• Tillsammans är stark –

samarbeta med varandra men 

också med andra aktörer i 

livsmedelskedjan. Vem är den 

verkliga konkurrenten –

köttindustrin, importen? Delat 

risktagande kan vara nyckeln

Bra att tänka på



• Axfoundation är en oberoende, icke-

vinstdrivande verksamhet – ett 

kommersiellt bolag tar över och utvecklar 

vidare. 

• Svenskodlad färs - snart i en butik nära

dig!

Nästa steg …



Tack!
anna.henning.moberg@axfoundation.se


