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KF granskar den svenska 
marknaden för kött
En välfungerande marknad är en förutsätt-
ning för att konsumenten ska kunna påverka 
utbudets kvalitet och pris. I ett omfattande 
granskningsprojekt kommer KF att belysa 
hur marknaden fungerar idag, livsmedel för 
livsmedel. I den första rapporten granskas 
marknaden för kött från nöt, gris och fågel. I 
rapporten som är framtagen i samarbete med 
revisionsbyrån PWC kartläggs marknads- och 
konkurrenssituationen i den svenska kött-
branschen, med fokus på att belysa sådant  
som kan ha negativ påverkan på konsumen-
tens tillgång till hög kvalitet till rimliga priser.

Problemen på svensk 
köttmarknad
1. Brist på svensk råvara
Intervjuer med experter och personer i bran-
schen visar att efterfrågan på svenskt kött är 
större än produktionen i samtliga tre katego-
rier: nötkött, gris och kyckling. Konsekvenser-
na för konsumenten blir ett högre pris för det 
svenska köttet och viss påtvingad konsumtion 
av importerat kött.

Möjliga orsaker
• Ökad efterfrågan
Bakom den ökade efterfrågan ligger bland an-
nat medierapportering kring överdriven anti-
biotikaanvändning, multiresistenta bakterier 
och dålig djurhållning som har drivit på den 
underliggande trenden kring ökad medveten-
het om köttets ursprung och viljan att köpa 
svenskt. 
 
• Hög koncentration i slakteriledet
En möjlig orsak till bristen på svenskt nöt- 
och griskött är den höga koncentrationen i 
producentledet där ett fåtal stora aktörer står 
för en majoritet av slakten. År 2014 slaktade 
de fyra största slakterierna inom respektive 
delbransch 81% av alla grisar, 68% av alla kor 
och 80% av alla kycklingar. Vissa uppfödare 

har bara ett eller ett fåtal slakterier att vända 
sig till vilket leder till obalans på marknaden.

• Överkapacitet hos slakterier
En bidragande faktor är att den tidigare mark-
naden med sjunkande slaktvolymer för både 
nötkött och griskött har skapat en överkapaci-
tet hos slakterierna. Överkapaciteten medför 
ökade kostnader som över tid minskar kon-
kurrenskraften för den svenska köttbranschen 
som helhet.

• Minskande svensk mjölkproduktion
50-60% av det svenska nötköttet uppskattas 
komma från bönder med mjölkproduktion. 
När mjölkproduktionen minskar drastiskt på-
verkar det därför tillgången på svenskt nöt-
kött.

2. Valmöjligheten för konsumen-
ten är för begränsad
För att värna konsumentens valmöjlighet 
krävs en livsmedelsproduktion som skapar 
mångfald och som levererar tillräcklig infor-
mation för medvetna val. Om konsumenten 
inte har tillräcklig information om hur och var 
en vara är producerad, begränsas möjligheten 
att välja. Dessutom minskar utbudet när skill-
naden mellan olika varor inte tydliggörs. Det-
ta i sin tur drabbar konsumenten som får färre 
valmöjligheter.

Möjliga orsaker
• Avsaknad av ursprungsmärkning på 
vissa varor
En del köttvaror är bristfälligt märkta vad 
gäller ursprung. Ett exempel är bearbeta-
de varor med utländskt producerat kött som 
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Fokusområde och avgränsningar
Grunden till rapportens fokusområde är den internationella klassificeringen COICOP1. Varje delkategori som 
presenteras i rapporten följer därmed COICOPindelningen
För att fokusera arbetet har avgränsningen gjorts att undersöka följande tre underkategorier:
1. Nötkött
2. Griskött Motsvarar ca. 94% av Sveriges viktmässiga totalkonsumtion av kött
3. Matfågelkött

Kategorier som inte berörts är: Viltkött, Renkött, Får och Getkött, Inälvor. Tillsammans med ovanstående tre 
kategorier utgör dessa ca. 100% av totala köttkonsumtionen.

Huvudfokus ligger på den del av livsmedelsbranschen som är riktad mot dagligvaruhandeln. Industrin riktad 
mot restauranger och storkök behandlas enbart perifert.

Begränsningen innebär att vissa intressanta områden kan ha förbisetts, men mot bakgrunden att dessa tre 
kategorier står för över 90% av totalkonsumtionen i Sverige har de största delarna av köttbranschen inkluderats.

Syfte och avgränsningar
Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva marknads 
och konkurrenssituationen i den svenska kött
branschen, med fokus att belysa situationer som kan 
ha negativ påverkan på konsumentens möjlighet att 
köpa hög kvalitet till rimliga priser i butik.

Definition av den svenska köttbranschen
Som illustrationen nedan visar kan den svenska kött
branschen förenklas till att inkludera följande steg: 
Uppfödning, Slakt och förädling samt Handel. För en 
detaljerad illustration se kapitlet Bilaga 1.

Uppfödare HandelSlakt, styckning 
& chark

Export

Import Import

KÄLLOR: JORDBRUKSVERKET, INTERVJUER

1 COICOP är en internationell klassifikation framtagen av FNs statistikavdelning för att gruppera hushållens konsumtion i olika kategorier

Figur 1. Generell värdekedja för köttbranschen



marknadsförs under svenskklingande namn, 
och enbart uppger var de är paketerade utan 
att uppge ursprungsland. Ett annat problem 
med ursprungsmärkning ser vi inom restau-
rangnäringen – idag finns inget krav på att 
restauranger ska redovisa köttets ursprung, 
vilket starkt begränsar informationen till kon-
sumenten.

• Avsaknad av definition på närproduce-
rat
Trots ett ökande intresse för närproducerade 
varor finns idag ingen definition av närprodu-
cerat. Det gör det svårt för konsumenten att 
veta vilket värde märkningen innebär. Avsak-
naden av en definition håller också tillbaka 
tillväxten för mindre svenska konsumenter 
som vill sälja lokalt.

• KRAV-ekologiskt ställer för höga krav 
på uppfödare och charkindustrin
Efterfrågan på ekologiskt svenskt kött är stort. 
Men många charkföretag uppger att möjlighe-
ten att producera KRAV-ekologiskt är mycket 
begränsad bland annat på grund av använd-
ningen av nitrit som ej är tillåten enligt de 
ekologiska produktionsvillkoren. Kyckling-
uppfödare påpekar i sin tur att ekologisk upp-
födning kan medföra försämrad djurhälsa 
och livsmedelssäkerhet.

• Otillräcklig kommunikation kring 
KRAV-ekologiskt och EU-ekologiskt
Skillnaden på EU-ekologiskt och KRAV-ekolo-
giskt är otydlig gentemot konsumenterna vil-
ket minskar möjligheten att göra ett medvetet 
val. Detta skapar också en svår konkurrens-
situation för KRAV-ekologiskt kött, som med 
striktare krav har en högre produktionskost-
nad. 

KFs rekommendationer
Förbättra märkningen både i butik 
och på restaurang 
För att konsumenterna ska få tillräcklig in-
formation krävs en bättre märkning av köttet 

som säljs i Sverige. Ursprungsmärkningen bör 
bli tydligare på framförallt bearbetade köttva-
ror och inom restaurangnäringen. Därtill bör 
en definition för närproducerat tas fram, nå-
got som också skulle öka incitamenten för att 
öka utbudet bland mindre producenter.

Viktiga aktörer behöver gå samman 
för att hjälpa bönder (primärprodu-
center) att investera
Svenska bönder vågar inte investera i hållbar 
produktion i tillräckligt snabb takt. Detta ris-
kerar bli ett stort problem för svenska konsu-
menter, framförallt då det riskerar tillgången 
till svenska hållbara råvaror.  Viktiga aktörer 
som finns längre ner i näringskedjan bör där-
för hitta former för att stödja sådana investe-
ringar, exempelvis genom att säkra volym och 
pris. Det kan både vara tillverkare, dagligva-
ruhandel, konsumenter och andra aktörer. 

Krafttag mot matfusket – en förut-
sättning för framtiden
Mätningar bland KFs medlemmar visar att 
många konsumenter är oroliga för matfusk, 
särskilt när det gäller kött. En sådan oro ris-
kerar att underminera trovärdigheten i märk-
ningar som motiverar ett högre pris, så som 
svenskt ursprung och KRAV. Därför krävs det 
krafttag mot matfusket, och ett mer avancerat 
laboratorium och inspektioner – liknande det 
som startats i Storbritannien – är en intres-
sant modell för Sverige att titta på.



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.
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