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KF granskar: Den svenska 
marknaden för bröd och 
spannmål

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 livs-
medel. I den tredje rapporten granskas mark-
naden för bröd och spannmål. I rapporten 
som är framtagen i samarbete med revisions-
byrån PwC kartläggs marknads- och konkur-
renssituationen i den svenska branschen för 
bröd och spannmål, med fokus på att belysa 
sådant som kan ha negativ påverkan på kon-
sumentens tillgång till hög kvalitet till rimliga 
priser.

En relativt välmående marknad 
Den övergripande bilden från intervjuer och 
insamlade data är att bröd- och spannmåls-
branschen fungerar relativt väl. Den pro-
blematik med låg tillgång på råvara eller 
omfattande nedläggning bland bönder som 
förekommer i kött- respektive mjölkbran-
schen figurerar inte här. Trots detta finns ett 
antal utmaningar som skulle kunna bemötas 
för att förbättra situationen för branschen och 
i slutändan konsumenten.

Problembilden
1. Tidvis underskott på ekologisk  
 spannmålsråvara
Tillgången på råvara av hög kvalitet är gene-
rellt sett god. Aktörer i branschen framhåller 
dock att det emellanåt råder underskott på 
ekologisk spannmålsråvara.

Orsak: Ekologisk odling 
förknippat med stora risker
Detta kan bero på att spannmålsbönder gene-
rellt ser en ökad risk i att ställa om till ekolo-
gisk produktion på grund av den ekonomiska 

osäkerhet det medför. Andra faktorer som kli-
mat spelar också in, men är svårare att påver-
ka.
 

2. Stora prisvariationer leder till  
 underskott
De senaste tio åren har svenska spannmåls-
bönder sett stora variationer i det pris som 
bönderna får. Under 2012 sågs rekordhöga 
priser. Sedan dess har avräkningspriserna 
sjunkit och uppges i dagsläget vara i nivå med 
produktionskostnaden. Tack vare tidigare god 
lönsamhet ses inte situationen som akut, men 
om priserna inte stiger framöver kan det leda 
till utslagning av svenska spannmålsbönder, 
med decimerat utbud av svenskproducerade 
spannmålsvaror som följd.

Orsak: Höga krav på svenska 
bönder innebär större 
priskänslighet
Med en stark koppling till världsmarknadspri-
set är svenska bönder knutna till den interna-
tionella utvecklingen. I tider då världsmark-
nadspriset sjunker kraftigt sätts lönsamheten 
på prov och skillnader i konkurrensvillkoren 
på olika marknader kan bli avgörande för vil-
ka bönder som slås ut eller blir kvar. Kraven 
från regelverk framstår som högre för svenska 
bönder än övriga europeiska bönder. Bland 
annat lyfts tuffare regler kring kemikaliean-
vändning fram vilket skapar en bättre miljö, 
men försvårar konkurrenssituationen.

3. Stora aktörer dominerar bland  
 bagerier – framtida oligopol?
Vad gäller brödmarknaden lyfts det fram att 
ett fåtal större bagerier har en stark position 
på nationell nivå. Det finns en risk att detta 
långsiktigt kommer utmana tillgången till 
färskt bröd i hela landet och sätta konkurren-
sen ur spel. Vi ser redan idag att det finns de-
lar av Sverige som får leveranser med färskt 
bröd allt färre gånger per vecka. 



Orsaker
Tröskeln för att ta sig in i brödledet är hög, 
delvis som en följd av att producenterna idag 
äger hela distributionsledet inklusive pack-
ning och frontning i butik. Huruvida detta ut-
gör ett problem eller inte är svårt att avgöra, 
men om man underlättar för nya aktörer att 
ta sig in på marknaden borde utbudet öka för 
konsumenterna.

KFs rekommendationer
Minska riskerna med ekologisk 
produktion
För att minska de finansiella riskerna förknip-
pade med ekologisk odling av spannmål är 
högre avkastning för ekologisk produktion 
centralt. Det enklaste sättet att komma tillrät-
ta med problemet är säkra tillgången på växt-
näring från ekologisk animalieproduktion. 
För att kunna göra det behöver flera led i den 
ekologiska produktionen, bland annat inom 
kött, mejeri och spannmål, bättre integreras 
för att sektorn bättre ska kunna hantera pris-
fluktuationer.

Ge det svenska mervärdet ett pris
Svensk bröd- och spannmålsproduktionen är 
utsatt för hård konkurrens, inte minst på det 
internationella planet. Hårdare lagstiftning 
och högre krav, exempelvis vad gäller kemi-
kaliereglering, leder till att svenska produ-
center genererar ett mervärde de inte kan ta 
betalt för. Vår uppfattning är att konsumen-
terna inte vill sänka kraven för svenska bön-
der, utan att istället ribban för livsmedelspro-
duktion höjs. Sverige bör samtidigt driva på 
för höjda ambitioner på EU-nivå. 

Tillse att bagerikonkurrensen 
förbättras
Vissa mindre bagerier uttrycker att de större 
aktörernas grepp om den nationella markna-
den borde utmanas i högre utsträckning för 
att öka konsumentens tillgång på högkvalita-
tiva varor till bra priser. Marknaden för färsk-

bröd har geografiska begränsningar som inte 
finns på spannmålsmarknaden. Om fler loka-
la producenter kan komma in på marknaden 
ökar också utbudet för konsumenter över hela 
landet.



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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