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Inledning
Enligt arbetsordningen för branschorganisationen Svenska Ägg ingår det i 
styrelsens uppgifter att efter översyn och uppdatering fastställa målsättningar, 
väsentliga policys och strategiska planer samt fortlöpande övervaka efterlev
naden av dessa. Mot denna bakgrund uppdateras Svenska Äggs färdplan för 
perioden 2022 – 2024.

Bakgrund
Syftet med branschorganisationen Svenska Äggs verksamhet och medlems
nytta, är att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av produktionen 
och konsumtionen av svenska ägg.

Färdplanen för Svenska Ägg 2022 – 2024 utgår från följande förutsättningar 
och antaganden;

–  Branschens lönsamhet och konkurrenskraft är beroende av högt konsument
förtroende för svensk äggkvalité och fortsatt positiv konsumtionsutveckling.

–  Ökat importtryck innebär att större fokus behöver läggas på profilering och 
kommunikation av de svenska mervärdena.

–  Bättre kommunikation mellan de olika leden i värdekedjan är ett sätt att nå 
bättre lönsamhet i branschen.

–  Den yttre miljön liksom olika inre djurmiljöer, ställer ökade krav på biosäkerhet 
och smittskyddsförebyggande åtgärder. Ökad kompetens och beredskap 
behövs i alla led på nationell, regional och lokal nivå.

Färdplanen indelas i verksamhetens tre huvudinriktningar produktion, konsum
tion och kommunikation. Med andra ord hönan, ägget och kacklet.

Beslutad 
Färdplan för branschorganisationen
Svenska Ägg 2022-2024
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Verksamhetens huvudinriktningar

Kommunikation 

1. Extern kommunikation

Medial synlighet

Mål: Synligheten av branschens hållbarhets  
arbeten ska öka medialt och i samhället i stort.

Strategi: Återanvända och utnyttja underlag från fackartiklar och vetenskapliga 
publikationer i allmänna diskussioner och debatter. Fortsätta använda livscykel
arbetet. Hålla kommunikationsplanen uppdaterad.

Benchmarking och omvärldsbevakning

Mål: I syfte att stärka utveckling och innovation ska informationsutbyten och 
samarbeten med andra branschorganisationer liksom forskarsamhället,  
nationellt och internationellt, stimuleras och öka.

Strategi: Inventera väsentliga externa kontaktytor för branschorganisationen 
samt prioritera önskvärda samarbeten. Se till att etablera och upprätthålla  
förtroendefull dialog i nätverken.  

2. Intern kommunikation

Mötesplatser

Mål: De enskilda medlemsföretagens behov av mötesplatser, omvärlds
bevakning och informationsutbyten ska tillgodoses. ”Vikänslan” inom bransch
organisationen ska stärkas. Samarbetsformerna mellan styrelsen, råden och 
personalgruppen ska utvecklas.

Strategi: Fortsatt utveckla den målgruppsanpassade kommunikationen (tid
skriften Fjäderfä, hemsidan, rådgivningsmaterial, enyhetsbrev och andra digi
tala medlemsutskick) samt tillhandahålla efterfrågade mötesplatser. Stimulera 
bred dialog och öppenhet. Arbeta fram ändamålsenliga arbetsordningar. 

Omvärlds- och näringspolitisk bevakning 

Mål: Bidra till att stärka konkurrenskraften och minska onödig administrativ  
börda hos företagen inom svensk äggproduktion, bland annat i relation till  
övriga länder inom EU.

Strategi: Genom god näringspolitisk bevakning motverka fler särregler och före
slå förenklingar för företagen inom svensk äggproduktion. Vara remissinstans 
för näringen nationellt och på EUnivå, främst inom områdena djurskydd, smitt
skydd och livsmedelshygien. 



Konsumtion

Marknadsföring 

Mål: En fortsatt preferens för svensk äggkvalitet och en hög nationell ägg
konsumtion som 2024 har ökat med 2 % från 235 till 240 ägg per capita  
(med vision om 365 ägg per capita per år).

Strategi: Driva en hållbar konsumtion avseende det certifierade svenska ägget. 
Knyta det certifierade ägget till ”Från Sverige” med särskilt fokus på äggets 
specifika mervärden. Arbeta med marknadsaktiviteter (information, reklam, 
PR, sociala medier) för att profilera ägg som ett näringsrikt och klimatsmart 
livsmedel samt informera om det svenska äggets övriga mervärden. I dialog 
med framför allt packerierna och handeln ta fram en plan för konkurrensneutral 
marknadsföring som tydliggör branschorganisationens främjandearbete på 
området. 
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Produktion 
 
Kvalitetssäkrad äggproduktion 

Mål: God djurvälfärd, säkrad äggkvalité och 
hög livsmedelshygien som fortsatt skapar stort 
konsumentförtroende och hög preferens för 
svensk äggproduktion på marknaden.

Strategi: Vidareutveckla innehållet och 
säkerställa efterlevnaden av certifierings
programmet. Verka för att nyttan av certifieringen ökar och att fler företag ansluts. 

Produktionsoptimering på gårds- och branschnivå

Mål: Ökade kunskaper för en mer konkurrenskraftig och hållbar produktion med 
förstärkt biosäkerhet/smittskydd samt goda produktionsresultat 

Strategi: Verka för kvalificerad och lättillgänglig fortbildning, rådgivning och 
information gällande bland annat stallklimat, management, foder, smittskydd 
och djurhälsa. Utveckla och erbjuda betald rådgivning till de medlemmar som 
efterfrågar det. 

Stimulera till ökat förebyggande biosäkerhetsarbete på gårdsnivå genom de fri
villiga kontrollprogrammen. Öka beredskapen för att optimera tillämpningen av 
EU:s nya djurhälsolagstiftning i såväl det förebyggande arbetet som bekämp
ningsarbetet vid sjukdomsutbrott.

Samverka med forskare för att främja kunskapsutveckling som leder till bättre 
produktionsoptimering på gårdsnivå. Utarbeta en tillämpbar kostnadskalkyl för 
äggets produktionskostnader.

Måluppföljningar

Färdplanens mål och strategier bryts ned i mätbara, s k smarta mål i verksam
hetsplanen som följs upp i en årlig mål och resultatdialog mellan styrelsen 
och personalgruppen. Medlemsnyttan mäts genom en enkät vartannat år och 
genom fördjupade medlemsdialoger vartannat år.

Styrelsen för Svenska Ägg fastställer Färdplanen för 20222024
Den 14 december 2021

För styrelsen
Leif Denneberg, styrelseordförande
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