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KF granskar: den svenska 
marknaden för mejeri och 
ägg
I ett omfattande granskningsprojekt kommer 
KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader 
fungerar. I den andra rapporten granskas 
marknaden för mjölk, mejerivaror och ägg. 
Rapporten kartlägger marknadssituationen i 
de svenska mejeri- och äggbranscherna, med 
fokus på att belysa sådant som har negativ in-
verkan på svenska konsumenters tillgång till 
hög kvalitet till rimliga priser.

Problemen på svensk marknad 
för mejeri och ägg
1. Minskad tillgång till inhemska 
mejerivaror
Data visar att andelen svenskproducerade 
mejerivaror har minskat under en längre pe-
riod vilket riskerar begränsa konsumentens 
valmöjlighet. Exempelvis kan det innebära att 
tillgången till svenska mervärden, som smitt-
skydd och hög djurvälfärd, försämras.

Möjliga orsaker
• Omvärldsfaktorer påverkar inhemsk 
produktion
Minskad efterfrågan på mjölk från Kina i kom-
bination med Rysslands sanktioner har lett 
till en störning mellan utbud och efterfrågan 
för mjölk och mejeriprodukter på den euro-
peiska marknaden. Under våren 2015 slopade 
dessutom EU mjölkkvoterna, vilket bidragit 
till ytterligare överproduktion. 

Låga världsmarknadspriser har tillsammans 
med överproduktion har lett till pressade pri-
ser inom hela EU.
 
• Starkt begränsad lönsamhet för 
svenska bönder
Prispressen på mjölkmarknaden har lett till 
minskad lönsamhet för svenska bönder och 
gör det svårt för nya producenter att ta sig 
in på marknaden, vilket begränsar utbudet. 
Prispressen slår särskilt hårt mot svenska bön-
der som har större omkostnader p.g.a. stränga 
svenska miljö- och djurskyddskrav, utan att 
få någon prispremie för detta. Därtill gör den 
höga maktkoncentrationen att bönderna har 
begränsad makt gentemot mejerierna.

• Bristande ursprungsmärkning av bl.a. 
EMV-varor
Ett antal svenska företag inom meje-
ribranschen importerar mejeriprodukter 
och säljer dessa till dagligvaruhandeln med 
svenskklingande namn. Bristfällig ursprungs-
märkning är även ett problem när det kommer 
till livsmedelskedjornas egna märkesvaror 
(EMV).

• Hinder för småskalig produktion
Det finns flera hinder för småskalig produk-
tion och försäljning av mjölk- och mejerivaror 
i Sverige. Bland annat är regelverk och myn-
dighetskontroller samt krav från dagligvaru-
handeln inte anpassade för småskaliga pro-
ducenter.



2. Brist på ekologiska ägg och 
pressad lönsamhet för  
äggproducenter
Branschinformation och intervjuer pekar 
på att det tidvis uppstått brist på svenskpro-
ducerade ekologiska ägg. Dessutom anser 
branschföretag att priserna pressats nedåt 
samtidigt som kostnaderna ökat. För slutkon-
sumenten innebär det att tillgången på eko-
logiska ägg begränsas och att tillgängligheten 
på sikt minskar än mer.

Möjliga orsaker
• Ökade kostnader för producenter
Ökade kostnader i kombination med en myck-
et låg ökning i avräkningspris har på senare 
tid begränsat lönsamheten. Kostsamma över-
gångar från burhönsägg till andra alternativ 
beskrivs också som en anledning till den be-
gränsade lönsamheten. 

• Långa omställningstider till ekologisk 
produktion
En anledning till att efterfrågan inte kunnat 
mötas snabbare är den långa omställnings-
tiden från konventionell äggproduktion till 
ekologisk. Dessutom har det under de senaste 
åren skett en större omställning från produk-
tion av burhönsägg till andra alternativ. 

• Stränga krav för ekologisk produktion
Stränga krav för ekologisk äggproduktion har 
till del hämmat ökad produktion. Foderkra-
ven har lett till att ekologiska äggproducen-
ter dras med höga kostnader. Dessutom har 
foderkraven successivt höjts under de senas-
te åren utan en nämnvärd höjning av avräk-
ningspriset för ekologiska ägg. 

KFs rekommendationer
Det krävs bättre pris på svensk 
mjölk
För att undvika en situation där tillgången 
på svenska mjölkprodukter minskar bör vi se 
till möjligheterna att produkter med ett högre 
förädlingsvärde (t ex ost) kan produceras med 
svenska råvaror, vilket ger en större summa 
till bönderna. Vi behöver också tydligare kom-
municera mervärdet med svenskproducerade 
produkter samt säkerställa att det mervärdet 
går till bönderna. 

Tydliggör mjölkens ursprung på fler 
mjölkbaserade produkter
I de mjölkbaserade produkter som inte har 
svensk mjölkråvara är märkningen otydlig. 
Det gör det svårt för konsumenter att välja 
om de vill köpa svenska produkter. 

Underlätta för närproducerat och 
lokala mejerier att leverera till 
dagligvaruhandeln 
Genom förenklade regler och ett större fokus 
på närproducerade livsmedel kan handeln er-
bjuda ett bredare sortiment som ökar konsu-
menternas valmöjligheter. På lång sikt stöttas 
också den inhemska produktionen och miljön 
vilket gynnar konsumenten i ett större sam-
manhang.

Det måste ges bättre villkor för 
ekologiska äggproducenter
Ökade kostnader kopplade till bland annat 
höjda foderkrav och foderpriser i kombina-
tion med mycket låga ökningar i avräknings-
pris leder till en svår situation för ekologiska 
äggproducenter. Risken finns att det kommer 
råda brist på ekologiska varor även i framti-
den med minskad tillgång för konsumenten 
som följd.



Om granskningen
KF har tagit hjälp av PwC som partner för att ta fram kunskapsunderlaget som finns i rappor-
ten. Information har inhämtats via rapporter, statistik och annan relevant information. Pa-
rallellt med detta utfördes intervjuer med branschorganisationer samt företag inom varje un-
derkategori och del i värdekedjan. Under rapportens gång har en kontinuerlig dialog funnits 
mellan författarna och branschexperter för att säkerställa rapportens kvalitet. 

Om KF
Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med 40 konsu-
mentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. KF är Sveriges enskilt största koopera-
tiva förbund med 3,4 miljoner konsumenter som medlemmar. Ända sedan starten 1899 har KF 
hållit fast vid samma grundidé — att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är 
medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra 
till en hållbar utveckling för människor och miljö. KFs största engagemang finns i Coop Sverige 
AB där förbundet är majoritetsägare.



Kooperativa Förbundet
Englundavägen 4, 171 88, Solna

010 - 740 00 00      www.kf.se


