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Var är vi nu?



Försäljningen av ekoprodukter ökar

Marknaden för ekologiska produkter i Finland 
2011-2015

• Enligt Pro Luomus uppskattning uppgick försäljningen av 

ekoprodukter till 240 miljoner euro* år 2015.

• Försäljningen ökade nästan 7 % år 2015, och under samma tid

minskade försäljningen av dagligvaror 0,8 %. 

• Ekoprodukternas andel av hela livsmedelsförsäljningen är 1,8 %.

* Uppskattningen grundar sig på de uppgifter som Pro Luomu samlat in från affärsgrupperna. 
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Tillväxten varierar – skillnader mellan
produktgrupper och affärer

• Ekologiska produktgrupper som ökade kraftigt år 2015 var färsk
kött, kaffe och ost. HeVi (=grönsaker och frukt) är den största
ekoproduktgruppen. Den ökade kraftigt även i fjol. 

• Försäljningen av bl.a. ekobröd minskade. 

• Affärernas lösningar i fråga om utbud och prissättning inverkar
mycket på hur försäljningen utvecklas. 

• Förutom i marketar beräknas försäljningen av ekoprodukter

också ha ökat i andra försäljningskanaler (t.ex. REKO)

• Också yrkeskök ökar användningen av ekoprodukter. 15 % av 
yrkeskök användar ekoprod

• ukter dagligen. 

* Uppskattningen grundar sig på de uppgifter som Pro Luomu samlat in från affärsgrupperna. 
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Luomun kuluttajabarometri 2015

• De aktiva ekokonsumenterna är fler och produkterna används

mera regelbundet

• Av finländarna köper 27 % ekologiska produkter minst varje 

vecka och 27 % minst varje månad. 

• När det gäller de aktiva ekokonsumenterna framhävs…



Det finns exportmöjligheter



Ekoprodukternas andel av produktionen
Produktion Ekologisk andel

%
Produktion Ekologisk andel

% 

Åkerareal 9,9 Mjölk 2,3

Andel av total skörd

Råg 8,2 Kött 1,0 

Havre 4,6 Nötkött 3,4

Korn 0,6 Griskött 0,4

Vete 1,2 Får-/lammkött 23

Rybs 3,0 Broiler 0,2

Potatis 0,9

Ärter 19,7 Ägg 4,7

Bondbönor 15,4



”Ekologiskt är lönsamt och trevligt”

Maaseudun tulevaisuus 14.3.2016



Vart ska vi?
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Ekoprodukternas försäljningspotential

• SOK:s produktgruppssakkunniga har bedömt de 
ekologiska produkternas försäljningspotential enligt
produktgrupp. 

• Ekoprodukterna uppskattas öka 70 % fram till 2020. 
Det här innebär att de ekologiska produkternas andel
av hela livsmedelsförsäljningen kommer att öka 1,2 
procentenheter. 

• Det totala värdet av försäljningen av ekoprodukter
uppskattas vara 411 milj. euro år 2020, vilket är ca 3 
% av livsmedelsförsäljningens värde.

I uppskattningen har använts S-gruppens faktiska försäljning oktober 2014 – september 2015 samt Nielsen Homescans uppgifter. Eurobeloppen
har beräknats utifrån de nuvarande priserna, dvs. inflationen har inte beaktats. 



Försäljningen av ekoprodukter vs
ekoprodukternas potential
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FÄRSKVAROR INDUSTRIELLA PRODUKTER SAMMANLAGT
ekoförsäljning t€ potential t€

• Det finns större potential i färskvaror än i industriella

livsmedel.  

• Störst potential har frukt och grönsaker, färskt kött och

bageriprodukter.  

• Det finns rum för tillväxt även i övriga produktgrupper



Den ekologiska branschens utvecklingsprogram: 

Mål och önskad framtid
Mission - Vilket är ekoproduktionens/-produkternas syfte? 

Det ekologiska förenar de för miljön bästa produktionssätten, höga
krav på djurens välbefinnande samt konsumenternas önskan om
högklassiga och naturliga produkter.    

• Missionen baserar sig på definitionen i EU:s ekoförordning. 

Vision–Hur ser vi på ekoproduktionens/-produkternas framtid ?

År 2020 är ekoprodukterna intressanta och eftertraktade. De 
ekologiska produkterna är en del av finländarnas vardag. 

• I visionen är produkten i centrum, eftersom ekoprodukterna och deras
egenskaper är avgörande i valsituationer, vid sidan av 
produktionssättet. Genom att betona vardagen beskriver man att
ekoprodukter inte endast hör till särskilda tillfällen och särskilda
målgrupper.  



Vad bör utvecklas?



Vad säger konsumenterna? 
Hur ska man öka takten på försäljningen

- Hur mycket mer sannolikt är det att man köper ekoprodukter om…
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de vore förmånligare

du visste att ekoproducenterna fick ett rättvist pris för
produkterna

det fanns ett bredare produktutbud och olika alternativ

du vore mera övertygad om att produkterna är
annorlunda

produkterna vore mera högklassiga/bättre

du hade bättre kännedom om vilka ekologiska
produkter som finns

du skulle hitta dem lättare i affärerna

du skulle veta mera om ekologiska produkter

%

2015 2012

Konsumentbarometern för ekoprodukter 2015

14

7-gradig skala: mycket sannolikt – mycket osannolikt, 2 översta grupperna



Ekobranschen svarar: (Ekobranschens
utvecklingsprogram)

STRATEGISKA MÅL

1. Ekoprodukterna är innovativa, högklassiga och trendiga
• Enbart ekologisk räcker inte – produkterna måste också vara 

intressanta

2. Ekoprodukterna har en tilltalande berättelse
• Endast information räcker inte – bör väcka känslor

3. I ekologisk produktion följer man best practice med
tanke på miljön och djurens välbefinnande.
• Man berättar om rutinerna och det behövs mätare för att påvisa

fördelar och utveckling. 

4. I ekoprodukternas värdekedja utvecklas ständigt
produktiviteten och lönsamheten.  
• Metoderna, samarbetet och kompetensen utvecklas så att

ekologisk produktion också är en ekonomiskt hållbar verksamhet
som utvecklas och är resurseffektiv.



Dessutom nationella 20/20 mål

Av åkerarealen är 20 % ekologisk

 Det behövs mer och mångsidigare produktion

 Havre, grönsaker, griskött, lammkött, bär, mjölk

Av de offentliga måltiderna är 20 % ekologiska
 I planeringen av menyer ska priset bli rimligt

 Möjligheterna i landsbygdsprogrammet utnyttjas! 



Ekoprodukternas berättelse och
kommunikationsspetsar (=viestintäkärjet)*

• I det ekologiska finns allt och inget.  Luomussa on kaikki ja ei mitään *

• Ekomaten är både den vanligaste och den mest värdefulla maten. 
Oavsett pris. Luomuruoka on sekä tavallisinta että arvokkainta ruokaa. 
Hinnasta riippumatta.

• Det är inget konstigt med det. Siinä ei ole mitään ihmeellistä.

• Många bra saker med ett enda val. Monta hyvää asiaa yhdellä valinnalla.

• Det ger liksom frid i sinnet. Siitä tulee niinku mielenrauhaa.*

• Ekoproducenten är nutidens rockstjärna. Luomutuottaja on nykyajan 
rocktähti *

• Ett glatt gäng som ständigt blir fler. Iloinen, aina isompi joukko. 
Ekomänniskor är intressanta/fängelseförsök)Luomuihmiset ovat 
kiinnostavampia/vankilakokeilu) *

• Det glada gängets val. Ekologiskt. Helt naturligt. Iloisen joukon valinta. 
Luomua. Ilman muuta.

#luomu #kaikkijaeimitään



Fokusgruppen funderar på mätare

Produktivitet/lönsamhet

Hållbarhet/välmående

Växter

/åker
Djur

Vilka är mätarna för god praxis och utveckling när

det gäller ekologiska produkter?  



Tack

Hur ska vi tillsammans kämpa för att nå målet?


