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1 Inledning 

Marknadsrapporterna för griskött, nötkött, matfågel, får- och lammkött, mjölk samt 

ägg uppdateras vanligtvis en gång per år. Rapporterna innehåller statistik för 

strukturutvecklingen samt hur produktion, utrikeshandel, konsumtion och priser 

utvecklats. Statistiken förklaras och analyseras kortfattat. Det finns även avsnitt 

som översiktligt beskriver marknaden i EU och globalt. 

Ett huvudmål i den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig 

livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som 

relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 

bidra till hållbar utveckling i hela landet.  

Ökad inhemsk efterfrågan på svensk och närproducerad mat de senaste åren har 

haft positiva effekter på animalieproduktionen. Ett exempel på mervärde som 

tilltalar konsumenter är att Sverige har den lägsta användningen av antibiotika till 

lantbrukets djur i hela EU, vi ligger även lågt i ett internationellt perspektiv. 

Samtidigt har våra höga krav på djurvälfärd fått ökad betydelse för konsumenternas 

val. Svensk försörjningsförmåga är en annan fråga som hamnat högt på agendan de 

senaste åren, inte minst i kölvattnet av den globala pandemin och Rysslands 

invasion av Ukraina – två kriser som på olika sätt drabbat livsmedelssektorn i hela 

världen. Även om pandemin hade övervägande negativa effekter på vårt samhälle 

så förde den med sig att restaurangbesöken minskade drastiskt, och med fler 

måltider i hemmen som tillagas av råvaror från dagligvaruhandeln ökade också 

efterfrågan på svenskt kött.  

Torkan 2018 innebar tillfällig foderbrist och ökade kostnader för att tillgodose 

djuren med foder. Det gav försämrad ekonomi för köttföretagen och många 

tvingades slakta fler djur än planerat. Särskilt för nötkötts- och mjölksektorn har 

det tagit tid att bygga upp besättningar igen på grund av långa uppfödningstider 

och den här processen pågår fortfarande.  

Ökad efterfrågan på svenskt kött har i alla fall för nöt- och griskött lett till stabilt 

höga producentpriser de senaste åren. Men under pandemin började kostnaden för 

många insatsvaror, som foder, konstgödsel, el och bränsle, stiga och 

kostnadsökningen har eldats på ytterligare sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det 

har varit svårt för producenterna att få täckning för ökade produktionskostnader via 

prishöjningar till nästa led, även om producentpriserna ökat i viss utsträckning. 

Stödpaket har därför lanserats både från nationellt håll och från EU under 

inledningen av 2022.  

 



 

2 Den svenska marknaden 

2.1 Marknadsbalans griskött 
Den svenska marknadsbalansen för griskött baseras på officiell statistik för svensk 

produktion och handel med andra länder. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi 

beräkna den svenska totalkonsumtionen och marknadsandelen för griskött. För att 

få ett korrekt resultat räknas handeln med andra länder om till slaktad vikt, då det 

är i denna form produktionen anges.  

Totalkonsumtionen räknar vi ut genom att summera produktion och import och dra 

ifrån export, siffran visar åtgången av slaktade grisar med ben för att tillgodose vår 

konsumtion. För att öka uppfattningen om hur stor totalkonsumtionen är räknar vi 

ut en siffra per capita genom att dividera totalkonsumtionen med ett genomsnitt av 

befolkningen varje år. Konsumtionen på tallriken uppgår till knappt hälften av 

totalkonsumtionen, mer information om denna beräkning finns längre fram.  

Svensk marknadsandel är det vi också brukar kalla självförsörjningsgrad eller 

försörjningsförmåga, alltså hur stor vår egen produktion är i relation till efterfrågan 

eller totalkonsumtionen. Marknadsandelen är en indikation på försörjningsförmåga 

och konkurrenskraft. Måttet anger dock inte hur stor andel av det vi äter som är 

svenskt, i realiteten exporteras en del av produktionen och det är heller inte säkert 

att allt som godkänts som livsmedel äts av människor.  

Marknadsbalansen visar att produktionen av griskött ökat med 19 600 ton eller 

8 procent de senaste tio åren, samtidigt som importen minskat med 40 procent. 

Ökad efterfrågan på svenskt kött har lett till att den svenska marknadsandelen 

stärkts och 2021 uppgick marknadsandelen för kött totalt till sin högsta nivå sen 

2005. Samtidigt har totalkonsumtionen av griskött minskat med 19 procent eller 

6,1 kg sen 2012.  

Tabell 1 Svensk marknadsbalans griskött 2012-2021 

År Produktion Import Export Total-
konsumtion 

Total-
konsumtion 

kg/capita 

Svensk 
marknads-

andel 

2012 233,0 134,8 26,1 342,8 36,0 68,0% 

2013 234,1 142,5 25,9 351,9 36,6 66,5% 

2014 236,2 132,8 29,0 341,1 35,2 69,2% 

2015 233,5 127,7 26,6 335,7 34,2 69,7% 

2016 232,8 124,9 25,5 333,3 33,5 69,9% 

2017 240,7 116,3 28,1 330,2 32,8 73,0% 

2018 249,8 108,6 28,6 331,1 32,5 75,5% 

2019 240,3 101,2 28,2 314,5 30,5 76,5% 

2020 246,5 80,3 21,1 306,9 29,6 80,3% 

2021 252,6 80,3 28,6 305,5 29,9 82,7% 

Källa: SCB och Jordbruksverket 



 

Vi har data för grissektorn sen lång tid tillbaka och figuren visar marknadsbalansen 

med avstamp i 1980. Såväl produktion och totalkonsumtion som import och export 

började bilda växande gap från slutet av 1990-talet, där totalkonsumtion och import 

ökade medan övriga två parametrar minskade. På senare år har gapen minskat 

tydligt samtidigt som den svenska marknadsandelen stiger, orsaken till den här 

utvecklingen har vi berört ovan.  

 

Figur 1 Svensk marknadsbalans griskött 1980-2021 

Källa: SCB och Jordbruksverket  

2.2 Svenskt lantbruk i kronor och hektar 
Jordbruksverket gör årligen en ekonomiska kalkyl för jordbruket (EAA) och i det 

här kapitlet har vi sammanställt ett axplock av de data som finns. Figurerna baseras 

på uppgifter för 2020, definitiva siffror för 2021 publiceras först i oktober.   

Produktionsvärdet redovisas i basvärde eller producentpriser. Vi har valt att utgå 

från basvärdet där produktkopplade direktersättningar ingår. Basvärdet påverkas 

alltså av den jordbrukspolitik som bedrivs och de stöd som betalas ut över tid, till 

exempel var de kopplade stöden betydligt högre före 2005 då gårdsstödet infördes. 

Men även idag finns direkta ersättningar till lantbruket och dessa är störst i 

animalieproduktionen. Stöd som inte ingår i basvärdet har en egen post i EAA.  

  



 

Tabell 2 Stöd och ersättningar till lantbruket i Sverige 2020  

STÖD SOM INGÅR I BASVÄRDET BELOPP 

Nötkreatursstöd 938 163 

Kompensationsstöd 1 287 095 

Nationellt stöd mjölk 368 713 

Nationellt stöd slaktsvin 16 326 

Nationellt stöd suggor 2 908 

Nationellt stöd getter 1 511 

Nationellt stöd potatis 4 486 

Nationellt stöd bär och grönsaker 1 317 

Nationellt stöd ägg 2 925  
2 623 444 

STÖD SOM INTE INGÅR I BASVÄRDET 
 

Gårdsstöd 3 887 597 

Förgröningsstöd 2 148 781 

Stöd till unga jordbrukare 122 173 

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 843 882 

Miljöersättning för restaurering betesmarker och slåtterängar 19 847 

Miljöersättning för vallodling 95 645 

Miljöersättning för minskat kväveläckage 120 155 

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar 34 775 

Miljöersättning för skyddszoner 27 512 

Miljöersättning för fäbodar 18 702 

Miljöersättning utrotningshotade husdjursraser 7 776 

Ekologisk produktion 650 658 

Extra djuromsorg för suggor 108 619 

Extra djuromsorg för får 43 567 

Utökad klövhälsovård mjölkkor 46 978  
8 176 667 

Källa: Jordbruksverket 

Det fanns cirka 59 000 jordbruksföretag i Sverige 2020 varav omkring 14 000 eller 

24 procent var heltidsjordbruk. På cirka 8 000 av gårdarna fanns det djur. 

Animalieproduktionen stod för 45 procent av basvärdet på 64 713,9 miljoner 

kronor i löpande priser.  



 

 

Figur 2 Fördelning av jordbrukets totala värde 2020 

Källa: Jordbruksverket 

Figuren visar utvecklingen av jordbrukets produktionsvärde på aggregerad nivå de 

senaste tio åren. Mellan 2011 och 2020 har värdet av vegetabilieproduktionen, som 

är något högre än animalieproduktionen, ökat med 31 procent medan värdet av 

animalieproduktionen ökat med 21 procent. 

 

Figur 3 Jordbrukets produktionsvärde 2011-2020 till basvärde, löpande priser 

Källa: Jordbruksverket 

  



 

Om vi blickar in i animaliesektorn är produktionsvärdet högst för mjölksektorn, 

följt av nötkött och gris.  

 

Figur 4 Fördelning av animalieproduktionens basvärde 2020 

Källa: Jordbruksverket 

Tabell 3 Basvärdet i svensk animalieproduktion 2020, miljoner SEK löpande priser 

Sektor Basvärde 2020, 
miljoner SEK 
löpande priser 

Mjölk 11 187,3 

Nötkreatur 6 579,0 

Grisar 4 890,4 

Ägg 2 017,3 

Fjäderfä 2 229,7 

Andra djur 779,1 

Hästar och åsnor 543,4 

Andra animalieprodukter 364,2 

Får och getter 288,2  
28 878,5 

Källa: Jordbruksverket 

Preliminära beräkningar som gjorts för 2021 visar att utvecklingen präglades av 

prisökningar både för vegetabilier och för animalier och för växtodlingen betyder 

det att produktionsvärdet ökade trots minskad skörd. Parallellt steg kostnaden för 

jordbrukets insatsvaror. Det finns en osäkerhet i hur stora kostnadsökningarna var, 

eftersom volym och tidpunkt för inköp hos respektive producent under året hade 

stor betydelse för kostnaden när priserna varierade så stort.  



 

Vi går från pengar till arealer och här finns definitiva uppgifter för 2021. Nedan 

illustreras hur svensk åker- och betesmark brukades under året. De största grödorna 

var vall följt av spannmål. Tillsammans utgjorde de drygt 80 procent av arealen. 

Omkring 45 procent av spannmålen som odlas i Sverige används som foder till 

lantbrukets djur och även vallodlingen är helt kopplad till animalieproduktionen. 

Det visar hur animalie- och vegetabilieproduktionen i Sverige hänger ihop. 

 

Figur 5 Åkermarkens användning i Sverige 2021 

Källa: Jordbruksverket 

Tabell 4 Åkermarkens användning i Sverige 2021 

Gröda hektar andel, % 

slåttervall 1 050 079 41,2 

spannmål 1 000 359 39,3 

träda 146 016 5,7 

oljeväxter 106 127 4,2 

proteingrödor  70 835 2,8 

grönfoderväxter 51 999 2,0 

sockerbetor 28 702 1,1 

vall fröskörd 22 334 0,9 

potatis 23 747 0,9 

energiskog 8 073 0,3 

trädgårdsväxter 14 663 0,6 

oljelin 3 710 0,1 

andra växtslag 8 280 0,3 

ospecificerat 11 019 0,4 

total åkerareal 2 545 943 100,0 

Källa: Jordbruksverket 



 

Omkring 16 procent av Sveriges betesmark finns i Kalmar län. På andra plats 

kommer Västra Götalands län med 14 procent och på tredje plats finns Skåne län 

med 12 procent. 

Tabell 5 Betesarealens användning 2021, hektar 

Typ av betesmark hektar 

Betesmark 380 013 

Slåtteräng 16 961 

Skogsbete 13 363 

Fäbodbete 15 763 

Alvarbete 26 047 

Mosaikbetesmarker 6 674 

Ospecificerad betesmark 5 403 

Total betesmark 464 223 

Källa: Jordbruksverket 

2.3 Strukturutveckling i grisproduktionen 
Jordbruksverket genomför årligen en djurräkning som visar antalet djur på svenska 

gårdar vid den tidpunkt då frågan ställs. Det innebär att maxkapaciteten i stallarna 

kan vara högre än det antal djur som registreras, eftersom vissa stallar kan ha 

tillfälligt reducerat antal djur eller tomhållning när enkäten besvaras. Detta gäller 

särskilt kyckling som har kort uppfödningstid och där stallarna är tomma för 

rengöring innan nya djur sätts in flera gånger per år. Med jämna mellanrum görs en 

totalundersökning, till exempel 2020, och övriga år görs urvalsundersökningar.  

Idag när fokus ökar på miljö, djurvälfärd och låg användning av antibiotika stärks 

efterfrågan på svenskt griskött, eftersom vi ligger i framkant på dessa områden. Det 

har bidragit till stabila producentpriser och investeringar i svensk grisproduktion, 

även om möjligheten att bygga stallar fick ett större avbräck de två åren efter 

torkan 2018. De flesta grisarna i Sverige finns i Götaland, främst i de södra och 

norra slättbygderna. Ungefär en femtedel av grisarna finns i Svealand och endast 

ett par procent i Norrland. Detta kan jämföras med nötkreaturens hemvist som 

företrädesvis är i mellan- och skogsbygderna med närhet till betesmark.  

Figuren visar utvecklingen av antalet grisar uppdelat på fyra olika kategorier sedan 

2002, galtarna är dock så pass få att fältet inte syns. Antalet grisar i Sverige var 

28 procent färre 2021 än 2002, fast under de senaste tio åren har antalet grisar varit 

förhållandevis stabilt. 



 

 

Figur 6 Utvecklingen av antalet grisar i Sverige 2002-2021 

Källa: Jordbruksverket 

Tabell 6 Antal grisar per kategori 2017-2020 

djurkategori 2017 2018 2019 2020 2021 

galtar 1 574 1 532 1 476 1 421 1 451 

suggor 139 627 130 302 128 113 129 889 127 788 

slaktgrisar 836 002 900 866 943 019 868 799 845 483 

smågrisar 384 731 360 549 383 439 367 646 376 225 

grisar totalt 1 361 934 1 393 249 1 456 047 1 367 755 1 350 947 

Källa: Jordbruksverket 

Kriteriet för att hamna i den officiella statistiken som ett lantbruksföretag med 

grisar, är att producenten har minst 10 suggor eller 50 övriga grisar. Men även 

producenter som har färre grisar än dessa tröskelvärden kan räknas som 

grisproducenter om de når upp till en annan verksamhetströskel, till exempel för 

areal mark eller annat djurslag. Utvecklingen från år till år är ett bra mått på hur 

sektorn utvecklas strukturmässigt. Det bör dock påpekas att ökningar och 

minskningar kan bero på att ett antal små grisföretag med färre än 10 suggor eller 

50 övriga grisar kommit med i statistiken vissa år, medan de inte omfattas andra år.  

Jordbruksverkets statistik över utvecklingen av antalet företag med grisar visar en 

variation mellan knappt 1 100 och drygt 1 300 de senaste tio åren. En ständigt 

pågående storleksrationalisering som inte är unik för Sverige förklarar till viss del 

att företag blir färre men större. Variation över tid i lönsamheten i svensk 

animalieproduktion är också en faktor som påverkar strukturutvecklingen.  



 

 

Figur 7 Antal företag med grisar per djurkategori, 2012-2021 

Källa: Jordbruksverket  

En annan siffra som är intressant att följa är genomsnittsstorleken på svenska 

grisgårdar. Figuren visar att snittgården ökat under perioden. Gårdar med grisar 

och mjölkkor är de djurgårdar som växt mest i genomsnitt de senaste decennierna, 

men utvecklingen mot större och färre företag syns även i andra sektorer. 

Den genomsnittliga grisgården hade 2021 plats för 942 slaktgrisar, 715 smågrisar 

och/eller 175 suggor. Det stora hoppet uppåt i genomsnittsstorlek 2019 kan liksom 

för antalet grisar i juni 2019 bero på att beräkningen har svagheter.    

 

Figur 8 Antal grisar per gård i genomsnitt per djurkategori, 2012-2021 

Källa: Jordbruksverket 



 

2.4 Förprövning av grisstallar 
Innan en ny- eller ombyggnation av djurstallar påbörjas ska planerade förändringar 

godkännas av länsstyrelsen genom förprövning. Statistiken sammanställs av 

Jordbruksverket i början av varje år utifrån uppgifter från landets länsstyrelser. Det 

är inte givet att en byggnation kommer till stånd bara för att det skett en 

förprövning, men det signalerar att företagaren har kommit långt i planerna och en 

godkänd förprövning leder ofta till byggnation. Investeringen kan dock ske senare 

än det år då förprövningen gjordes. Utvecklingen av antalet förprövade stallplatser 

är ett bra mått på investeringsviljan inom en sektor. Man bör ha i åtanke att 

samtidigt som det byggs om och byggs nytt kan det försvinna stallplatser av olika 

skäl – till exempel bristande lönsamhet eller pensionering. 

Figurerna visar både det totala antalet stallplatser som berörs av en förprövning och 

nettoökningen av antalet stallplatser. Skillnaden mellan dessa båda mått visar hur 

många befintliga stallplatser som kan komma att byggas om, eftersom siffrorna inte 

bara omfattar nybyggnation utan även ombyggnation. Statistiken för de senaste tio 

åren visar att viljan att investera i grisstallar ökade till och med 2018, sommaren 

som blev den torraste och varmaste i mannaminne. Den brist på foder som uppstod 

i kölvattnet av torkan och ökade kostnader som följd fick många lantbruk att 

avvakta investeringar, vilket syns i statistiken för 2019-2020. Under 2021 ökade 

förprövningarna tydligt, men i dagsläget har många lantbrukare åter en pressad 

ekonomisk situation på grund av skenande kostnader och det kan inverka negativt 

på möjligheterna att realisera investeringarna i närtid.  

 

Figur 9 Förprövning av stallplatser till suggor 2012-2021 

Källa. Länsstyrelsen 



 

 

Figur 10 Förprövning av stallplatser till slaktgrisar 2012-2021 

Källa. Länsstyrelsen 

2.5 Slakt av gris 
Strukturen i slakteriledet har betydelse för grisproducenternas avsättning. Fler och 

mindre slakterier kan ge ökad konkurrens om djuren, bemöta nischade behov och 

betyda kortare transporter. Storskaliga slakterier kan å andra sidan ha fördelar med 

att vara effektiva och ha hög kapacitet, exempelvis för export. 

De svenska grisslakterierna är koncentrerade till de södra delarna av Sverige där de 

flesta grisar finns. Slakten av gris domineras av kategorin slaktgrisar, som utgjorde 

96 procent av slakten i vikt 2021. Suggorna stod samma år för 2,2 procent och 

kategorierna galt, unggalt och unggris representerade tillsammans mindre än två 

procent av slakten.  

Jordbruksverkets definition på småskalig grisslakt är att anläggningen slaktar högst 

2 500 grisar årligen. I nedanstående figur har slakten dock delats in i två grupper 

med brytpunkten vid fler eller färre än 5 000 slakade grisar per år. Antalet större 

slakterier har ökat svagt under perioden.  



 

 

Figur 11 Struktur på slakteriledet samt antal slaktade grisar 2012-2021 

Källa: Jordbruksverket 

2.6 Användning av antibiotika till lantbruksdjur 
På grund av kraftig överanvändning av antibiotika i världen utvecklas resistenta 

bakterier i snabb takt. Sverige strävade tidigt efter att minska användningen av 

antibiotika hos lantbruksdjur och 1986 var vi först i världen med att förbjuda 

antibiotika för att öka tillväxten. Vi var också drivande när samma förbud infördes 

i hela EU 2006.  

Utvecklingen av antibiotikaresistens påverkas av smittskydd och hygien men också 

av hur mycket och vilka sorters antibiotika som används. Det finns antibiotika som 

slår mot ett brett spektrum av bakterier och de som riktas mot enskild bakterietyp. 

Bredspektrumantibiotika, som tetracykliner, ger högre risk för antibiotikaresistens 

än smalspektrumantibiotika, som penicillin. Det har också betydelse om enstaka 

djur behandlas eller om behandling sker av hela grupper, där den senare varianten 

innebär ökad risk för uppkomst av resistens och att friska djur får antibiotika i 

onödan. I Sverige är både andelen bredspektrumantibiotika och förekomsten av 

gruppbehandling betydligt lägre än i EU som genomsnitt. 

Statistik över försäljning av antibiotika till lantbruksdjur inom EU och några andra 

länder har sammanställts av Europeiska läkemedelsmyndigheten sedan 2009. 

Användningen anges som antal sålda milligram aktiv substans per kilogram skattad 

levandevikt (mg/PCU). Av de 31 jämförda länderna 2020 minskade användningen 

i 10 länder medan den ökade i 21 länder, genomsnittet ökade med 6 procent. Störst 

procentuell minskning noteras i Slovenien och den största procentuella ökningen 

noteras i Bulgarien. I Sverige var användningen av antibiotika oförändrad 2020 

men vi har ändå liksom tidigare den tredje lägsta användningen av jämförda länder 

efter Norge och Island. EU har ambition att redovisa statistiken djurslagsvis 

framöver, det är viktigt eftersom användningen skiljer sig år mellan djurslagen.  



 

Tabell 7 Användning av antibiotika till lantbruksdjur i EU och några andra länder 
2016-2020, milligram aktiv substans per kilo skattad levandevikt 

Land 2016 2017 2018 2019 2020 20/19 

Cypern 453,4 423,1 466,3 399,7 393,6 -2 % 

Polen 129,4 165,2 167,4 185,2 187,9 1 % 

Italien 294,8 273,8 244,0 191,1 181,8 -5 % 

Portugal 208,0 134,8 186,6 146,6 175,8 20 % 

Ungern 187,1 191,0 180,6 189,7 169,9 -10 % 

Bulgarien 155,3 132,3 119,6 112,7 166,0 47 % 

Spanien 362,5 230,3 219,2 126,7 154,3 22 % 

Malta 
 

129,3 153,4 110,3 116,1 5 % 

Belgien 140,1 131,3 113,1 101,9 103,4 1 % 

Grekland 63,5 93,9 90,9 83,2 89,1 7 % 

Tyskland 89,2 89,0 88,4 78,6 83,8 7 % 

Genomsnitt 69,4 64,3 65,5 55,7 58,8 6 % 

Kroatien 92,5 71,5 66,8 62,8 68,2 9 % 

Rumänien 85,2 90,1 82,7 53,9 57,8 7 % 

Frankrike 71,9 68,6 64,2 58,3 56,6 -3 % 

Tjeckien 61,2 63,6 57,0 53,8 56,3 5 % 

Slovakien 50,4 61,9 49,3 42,3 51,9 23 % 

Nederländerna 52,7 56,2 57,4 48,2 50,2 4 % 

Estland 64,0 56,7 53,3 53,5 49,2 -8 % 

Irland 52,1 46,6 46,0 40,8 47,0 15 % 

Österrike 46,1 46,8 50,1 42,6 46,3 9 % 

Danmark 40,8 39,4 38,2 37,1 37,2 0 % 

Schweiz 46,6 40,1 40,2 35,7 34,3 -4 % 

Slovenien 30,3 36,5 43,2 44,9 33,0 -27 % 

Lettland 29,9 33,3 36,1 41,1 30,8 -25 % 

Storbritannien 45,0 32,5 29,5 30,5 30,1 -1 % 

Luxemburg 35,5 35,0 33,6 29,0 29,0 0 % 

Litauen 37,7 34,8 33,1 20,8 20,5 -1 % 

Finland 18,6 19,3 18,7 19,1 16,2 -15 % 

Sverige 12,1 11,8 12,5 11,1 11,1 0 % 

Island 4,7 4,6 4,9 3,5 3,8 9 % 

Norge 2,9 3,1 2,9 2,3 2,3 0 % 

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 



 

 

Figur 12 Användning av antibiotika till lantbruksdjur i EU och några andra länder 2020 

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten 

2.7 Ekologisk grisproduktion 
Sedan 2009 publicerar Jordbruksverket statistik för ekologisk animalieproduktion. 

Slakten av ekologiskt uppfödda grisar utgjorde 1,4 procent av total slakt 2011 och 

2,7 procent 2020.  

 

Figur 13 Andel ekologisk grisproduktion 2011-2020 

Källa: Jordbruksverket 



 

I ett längre perspektiv har efterfrågan på ekologiska livsmedel ökat, men de senaste 

åren noterar vi överlag en avmattning av ekologisk produktion och konsumtion. 

Andelen ekologiska djur av totalt antal djur varierar stort mellan sektorer. Orsaker 

bakom skillnaderna är bland annat omställningskostnader och konsumenternas vilja 

att betala det högre pris som behövs för att täcka ekoproducenternas merkostnader. 

Den sektor som har högst andel ekologiska djur är får- och lammproduktionen, där 

ungefär var femte djur som slaktades 2020 var ekologiskt producerat. Den lägsta 

ekoandelen finns i kycklingsektorn. Uppgifter för ekologisk primärproduktion 

2021 publiceras under hösten 2022. 

 

Figur 14 Andel ekologiskt av total primärproduktion, 2011-2020 

Källa: Jordbruksverket 

I livsmedelsstrategin är målet att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. För 

ekologisk produktion finns ett siffersatt mål; att andelen ekologisk jordbruksmark i 

hektar ska uppgå till 30 procent samtidigt som den offentliga konsumtionen av 

livsmedel ska bestå av 60 procent ekologiska livsmedel 2030. Dessa mål är satta av 

regeringen, vilket betyder att de kan ändras om en ny regering tillträder. 

Jordbruksverket har fått i uppdrag att genomföra en åtgärdsplan för att främja 

produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. För 2018-2020 

anslogs 50 miljoner kronor och för 2021-2023 anslogs 75 miljoner kronor. Medel 

har hittills beviljats för att stötta omkring 70 projekt som handlar om allt från 

marknadsinformation till kampanjer, utbildning i offentlig sektor, rådgivning och 

FoU. Statistiken till och med 2021 visar följande utveckling mot målen. 



 

 

Figur 15 Utveckling av ekoandelar inom jordbruket och offentlig mat från 2005 

Källa: Jordbruksverket (jordbruksmark) och Ekomatcentrum (offentlig mat) 

2.8 Ekologisk försäljning och offentlig sektor 
Förutom den statistik för ekologisk försäljning som tas fram av branschaktörer 

finns serier hos SCB. Figuren visar att ekoandelen ökat markant i samtliga 

kategorier sedan 2014, men mest för fisk, frukt samt gruppen kaffe, te och choklad. 

En annan sektor där den försäljningen av ekologiska produkter ökat mycket är 

alkohol.   

 

Figur 16 Andel ekologiska livsmedel av total försäljning i dagligvaruhandeln 2004, 
2012 och 2020 

Källa: SCB 



 

2.9 Hushållens utgifter på mat och dryck 
Statistiken i nationalräkenskaperna över hushållens utgifter ger information om hur 

stor del av vår disponibla inkomst vi lägger på olika former av konsumtion, bland 

annat livsmedel. Statistiken visar också detaljer för olika livsmedelsgrupper. Idag 

finns uppgifter till och med 2019. Av disponibel inkomst utgjorde utgifterna på 

livsmedel och alkoholfria drycker 16 procent 1989. Från millenniumskiftet har 

nivån legat stabilt på 12-13 procent. Den krympande andelen under 1990-talet hör 

samman med att priserna på mat sjönk på grund av ökad importkonkurrens vid EU-

inträdet 1995. Effekten späddes på när matmomsen sänktes från 25 till 12 procent 

1996. I siffran för matens andel av våra utgifter är inte restaurangbesök inräknade, 

en post som ökat i relation till totala utgifter från 5 procent 1989 till 7 procent 

2019. På den här nivån i nationalräkenskaperna inkluderas dock inte bara mat i den 

aktuella posten, övernattningar på hotell och liknande utgör knappt 15 procent.  

Figuren visar fördelning av utgifterna på olika typer av konsumtion. Den största 

utgiftsposten för svenskarna är boende följt av transporter. Mat och alkoholfri 

dryck är på delad tredje plats tillsammans med rekreation och kultur. I pengar 

räknat konsumerade svenska hushåll för 2 185,5 miljarder kronor 2019, varav 

livsmedel och alkoholfria drycker stod för 270,9 miljarder kronor exklusive 

uteätande. Lägger vi till uteätandet blir utgifterna på mat och dryck väldigt mycket 

större, då våra utgifter på restaurang och café uppgick till 127,5 miljarder kronor 

2019. Alltså stod uteätandet för ungefär en tredjedel av våra utgifter på mat och 

dryck 2019 jämfört med omkring en fjärdedel 1989. I siffrorna ingår inte 

svenskarnas utgifter i andra länder, som 2019 uppgick till 143,9 miljarder kronor 

eller 7 procent av de totala utgifterna.  

 

Figur 17 Fördelning av svenskarnas totala konsumtion av disponibel inkomst 2019 

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna 



 

I andra länder utgör oftast utgifterna på livsmedel en större andel av hushållens 

disponibla inkomst än i Sverige. Konsumenter i rika länder lägger omkring 

17 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, medan andelen är runt 

27 procent i Mellanöstern och norra Afrika och hela 40 procent i södra Afrika.  

Kött har länge varit den största utgiftsposten i svenskarnas livsmedelskonsumtion. I 

denna jämförelse har även alkoholen inkluderats, till skillnad från i figuren som 

jämför all konsumtion ovan där alkohol redovisas separat tillsammans med tobak. 

Faktum är att alkohol numera delar förstaplatsen med kött med 14 procent vardera. 

På delad andraplats med 12 procent vardera kom mejeriprodukter och ägg 

tillsammans med bröd och spannmålsprodukter. Godis och sötsaker återfinns på 

tredjeplats med 11 procent.  

 

Figur 18 Fördelning av svenskarnas konsumtion på mat och dryck exklusive 
uteätande av disponibel inkomst 2019 

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna 

Om vi lägger till uteätandet i jämförelsen minskar andelarna på de enskilda 

livsmedelsgrupperna med flera procentenheter, eftersom vi lägger nästan en 

tredjedel av vår disponibla inkomst på mat och dryck på just restaurangbesök.  



 

 

Figur 19 Fördelning av svenskarnas konsumtion på mat och dryck inklusive 
uteätande av disponibel inkomst 2019 

Källa: SCB, Nationalräkenskaperna 

Att vi lägger så mycket pengar på animaliska livsmedel och alkohol beror på 

relativt höga kilo- och literpriser. Det är överlag dyrare att producera animaliska 

jämfört med vegetabiliska livsmedel. För alkohol är momsen i Sverige på alkohol 

starkare än folköl 25 procent, jämfört med 12 procent på övriga drycker och 

livsmedel. Om vi hade gjort en jämförelse i vikt hade uteätandet varit en mindre 

andel än 29 procent – det är dyrare att äta en rätt på restaurang än motsvarande 

hemma. 

2.10 Konsumtion av animalieprodukter 
Den svenska totalkonsumtionen av kött avser slaktad vikt. Man kan säga att den 

visar åtgången i slaktad vikt för att tillgodose vår konsumtion. En bra tumregel är 

att den kvantitet vi spetsar på gaffeln är omkring hälften av totalkonsumtionen. 

Förlusterna från slakteri till gaffel utgörs av delar av djuret som inte går att äta, 

som ben, senor och fett, butiks- och hushållssvinn samt vätskeförlust vid tillagning 

av mat. Den del av en slaktkropp som är godkänd för humankonsumtion men som 

sedan används till hund- och kattmat ingår också i totalkonsumtionen. Det finns 

inga säkra siffror på hur stor den andelen är, men den torde vara marginell.  

För ägg och mejeriprodukter är totalkonsumtionen betydligt närmare den verkliga 

konsumtionen än för kött. Bortfallet från ett invägt ägg till den kvantitet av ägget 

som sedan äts utgörs av skalet på cirka 12 procent av äggets vikt, plus svinn och 

förluster mellan packeri och konsument. Bortfallet för mejeriprodukter från mejeri 

till hushåll består till exempel av spillmjölk samt butiks- och hushållssvinn.   



 

De senaste decennierna har vi ätit alltmer av de flesta livsmedel och även 

kaloriintaget har ökat. En annan trend är att förädlingsgraden hos de livsmedel vi 

köper hem till hushållen är högre idag än historiskt – till exempel mer chips och 

annan processad potatis och mindre matpotatis samt mer ost och yoghurt och 

mindre mjölk.  

Det finns konsumtionsstatistik från 40-talet. Totalkonsumtionen av kött har ökat 

successivt ända sedan statistiken tar sin början, även om regleringspolitik och 

lågkonjunktur skapat dalar emellanåt. Ökningen är tydligast och mest omfattande 

efter 1990. Då inleddes den svenska avregleringen av jordbruket, som blev 

kortvarig i och med återregleringen vid EU-inträdet 1995. Medlemskapet i EU 

förde med sig sjunkande priser genom den importkonkurrens som uppstod och 

alldeles därefter kom momssänkningen för livsmedel från 25 till 12 procent 1996. 

Samtidigt har produktutveckling, utbud och mattrender påverkat i samma riktning 

och gett en ökad köttkonsumtion – åtminstone fram till 2016 då en ny trend med 

minskad köttkonsumtion tog vid.  

Hur mycket och vilken typ av kött vi äter i olika delar av världen och även inom ett 

land är i grunden kopplat till ekonomiskt välstånd, kultur och traditioner. Därtill 

påverkar utbud, trender och våra värderingar. Sedan några år tillbaka har 

svenskarnas intresse för hållbarhetsfrågor inneburit minskad konsumtion av kött, 

med 8,2 kilo per capita från ”peak meat” 2016 till 2021. Att intresset för vegetarisk 

mat ökar beror på klimatdebatten, hälsofokus, kostråd, djuretiska frågor samt 

växande utbud och exponering av vegetariska livsmedel. Även prisförändringar 

påverkar. En liknande utveckling som i Sverige kan skönjas i många andra 

utvecklade länder.  

Totalkonsumtionen av kött har ökat med 17 procent från 1995 till 2021, jämför vi 

istället 2011 med 2021 har totalkonsumtionen minskat med 9 procent. Även 

konsumtionen av ägg har ökat i det längre perspektivet, likaså ost, medan vi dricker 

allt mindre mjölk.  



 

 

Figur 20 Förändring av totalkonsumtionen av animaliska livsmedel från 1995 

Källa: Jordbruksverket och SCB 

Det animaliska livsmedel som ökat mest är matfågel och i gruppen kött har 

konsumtionen av matfågel precis gått om nötkött, som tidigare låg på andra plats 

efter griskött i konsumerad kvantitet per år. Totalkonsumtionen av griskött har gått 

åt andra hållet och är idag 6,5 kg lägre än 1995, 8 kilo lägre än 2011 och snarare i 

nivå med konsumtionen på 1980-talet.  

Under 2021 landade totalkonsumtionen av kött på 80,1 kg per capita, det är en 

ökning med 0,8 kg eller 0,9 procent jämfört med 2020. Det var den första ökningen 

sedan 2016, men den ska ses i ljuset av en osedvanligt stor minskning av 

köttkonsumtionen på 3,8 procent under pandemiåret 2020. Orsaken till den stora 

minskningen 2020 är att vi kraftigt minskade på restaurangbesöken och istället åt 

fler måltider i hemmen. När vi handlar kött i dagligvaruhandeln köper vi helst 

svenskt och utbudet består till omkring 90 procent av svenskt kött, medan andelen 

svenskt kött på restaurang enligt bedömningar som cirkulerar är 10-20 procent. När 

efterfrågan på importerat kött minskade under pandemin och ersattes av en ökade 

efterfrågan på svenskt kött i dagligvaruhandeln, mäktade inte den svenska 

produktionen med att täcka den hastigt ökade efterfrågan. Uppfödningstider och 

behov av investeringar i stallar och djur gör att det tar tid att anpassa produktionen. 

En effekt blev en kraftigt minskad köttkonsumtion 2020. 



 

 

Figur 21 Totalkonsumtion av kött de senaste tio åren 

Källa: Jordbruksverket  

Totalkonsumtionen av kött har haft hack nedåt i den uppåtgående kurvan tidigare 

sedan EU-inträdet, men 2017-2020 skedde den mest långvariga minskningen på 

länge. Tidigare nedgångar kan förklaras av utbrott av djursjukdomar i EU runt 

millenniumskiftet, global finanskris 2008-2009 och ett kraftigt tapp i produktionen 

av svenskt griskött 2012. Idag bidrar ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor hos en 

del konsumentgrupper till utvecklingen av hur mycket kött samt vilket kött vi äter, 

liksom varifrån det kommer. Samtidigt har priset alltjämt betydelse för 

köttkonsumtionen. Statistiken visar tydligt att en ökad svensk marknadsandel mött 

en minskad totalkonsumtion de senaste åren, även om trenden fick ett avbräck 

2021 då konsumtionen ökade samtidigt som marknadsandelen var oförändrad.  

 

Figur 22 Totalkonsumtion i relation till svensk marknadsandel för kött från 1995 

Källa: Jordbruksverket  



 

2.11 Från hage eller stall till mage 
Som tidigare nämnts är en bra tumregel att halvera totalkonsumtionen för att få en 

uppfattning om hur mycket kött som hamnar i våra magar. Bakom den här 

slutsatsen finns en beräkning där vi utgått från officiell statistik, vedertagna 

schablontal och en enkätundersökning.  

Utgångspunkten är totalkonsumtionen för kött som räknas upp till levande vikt och 

ner till vikt i handelsledet. Där har vi alltså de tre översta trappstegen. I botten av 

trappan finns två steg som utgår från Livsmedelsverkets matvaneundersökning, 

som visar hur mycket den faktiska konsumtionen är. Den senaste 

matvaneundersökningen för vuxna gjordes 2010-2011, men eftersom vår 

konsumtion ändrats sedan dess räknas siffrorna årligen om i enlighet med 

utvecklingen av totalkonsumtionen. Konsumtionen av rött kött (nöt, gris, lamm, 

övrigt kött) anges i klump i matvaneundersökningen. Denna kvantitet fördelas i vår 

beräkning mellan nöt, gris, lamm och övrigt kött med samma inbördes 

storleksförhållande som de har i totalkonsumtionen. Kyckling redan har en egen 

grupp i matvaneundersökningen och vi utgår från att den motsvarar hela 

matfågelkonsumtionen. 

Omräkning från levande vikt till slaktad vikt görs med hjälp av Jordbruksverkets 

schablontal som är 0,5 för nöt, 0,75 för gris, 0,45 för lamm och 0,75 för kyckling. 

Omräkning från slaktad vikt till försäljning i detaljhandeln görs med hjälp av 

internationella schablontal som är 0,70 för nöt, 0,78 för gris och 0,88 för matfågel 

och lamm.  

Beräkningen visar bland annat att konsumtionen ”på gaffeln” av rött kött uppgår 

till knappt 50 procent av totalkonsumtionen i slaktad vikt, samt att den vuxne 

medelsvensken 2021 åt 5 procent mer rött kött än Livsmedelsverkets kostråd på 

max 500 gram rött kött per person och vecka. Det kan jämföras med 2010 då 

konsumtionen av rött kött låg 25 procent högre än rekommendationen i kostrådet. 

Genomsnittet döljer en stor bredd på köttkonsumtionen i Sverige och för att fånga 

upp de konsumenter som äter långt över rekommenderade nivåer, brukar 

Livsmedelsverket framhålla att genomsnittet snarare bör ligga runt 300 gram per 

person och dag än 500 gram. Matfågel omfattas inte av det rekommenderade 

intaget i kostrådet.  



 

 

Figur 23 Verklig konsumtion av rött kött och kyckling i relation till kostrådet 

Källa: Jordbruksverket och Livsmedelsverket 

 

Figur 24 Konsumtionstrappan för kött, från hage eller stall till mage 2021 

Källa: Jordbruksverket och Livsmedelsverket 

2.12 Svensk marknadsandel animalieprodukter 
Utvecklingen av den svenska marknadsandelen för animalieprodukter, även kallad 

svensk självförsörjningsgrad eller försörjningsförmåga, följde under lång tid efter 

1995 en nedåtgående trend. Mot slutet av perioden syns dock ett tydligt trendbrott 

för många animalieprodukter och marknadsandelen ökar.   



 

Tabell 8 Svensk marknadsandel för kött, ägg och mejeriprodukter 1995-2021 

År Nötkött Griskött Lammkött Matfågel Ägg Mjölkekvivalenter 

1995 88,5% 97,6% 55,2% 104,0% 98,7% 112,4% 

1996 80,9% 102,1% 50,9% 103,6% 99,7% 105,4% 

1997 83,9% 103,8% 47,7% 110,1% 99,9% 111,4% 

1998 79,0% 99,0% 45,6% 100,5% 97,4% 109,1% 

1999 75,5% 100,1% 43,2% 92,7% 98,3% 105,8% 

2000 75,0% 87,1% 46,6% 87,5% 94,1% 108,5% 

2001 74,4% 89,0% 41,2% 85,5% 92,9% 107,2% 

2002 67,5% 87,3% 42,9% 83,6% 93,1% 100,5% 

2003 62,4% 88,4% 38,1% 82,5% 90,0% 99,0% 

2004 62,4% 89,2% 42,3% 75,0% 92,5% 104,9% 

2005 59,0% 84,9% 38,3% 74,9% 92,8% 101,4% 

2006 58,5% 81,7% 35,3% 74,3% 88,4% 99,6% 

2007 57,5% 79,9% 37,7% 74,2% 85,3% 96,4% 

2008 56,0% 80,7% 35,3% 69,2% 88,8% 93,2% 

2009 60,4% 77,5% 33,7% 69,7% 86,6% 88,7% 

2010 57,5% 75,7% 37,2% 70,6% 89,0% 76,7% 

2011 56,0% 72,5% 34,4% 68,5% 92,1% 77,6% 

2012 51,2% 68,0% 33,1% 64,9% 91,1% 76,5% 

2013 50,5% 66,5% 30,8% 64,6% 93,7% 78,0% 

2014 52,1% 69,2% 30,4% 65,6% 90,1% 77,3% 

2015 52,0% 69,7% 29,7% 66,4% 91,2% 77,1% 

2016 51,0% 69,9% 27,3% 67,4% 94,1% 74,5% 

2017 52,7% 73,0% 27,5% 67,9% 93,3% 74,0% 

2018 54,9% 75,5% 29,6% 69,5% 92,5% 72,1% 

2019 55,6% 76,5% 30,2% 71,6% 97,2% 70,4% 

2020 59,9% 80,3% 29,3% 76,4% 97,5% 70,1% 

2021 57,8% 82,7% 30,3% 75,9% 88,6% 72,5% 

Källa: Jordbruksverket och SCB 

 



 

 

Figur 25 Svensk marknadsandel för kött, ägg och mejeriprodukter 1995-2021 

Källa: Jordbruksverket och SCB 

Svenska livsmedel har ofta inte möjlighet att konkurrera med priset på grund av att 

vi har högre produktionskostnader än i många andra länder. Idag har emellertid de 

mervärden som följer på tuffare lagstiftning och branschregler i produktionen fått 

ökad betydelse som konkurrensmedel. Mervärdena handlar om att vi har djur med 

god hälsostatus, att svenska djur inte har en del sjukdomar som finns i andra länder, 

att vi har en låg användning av antibiotika till lantbrukets djur och att vi har mer 

generösa utrymmen i stallar. Några djurslagsspecifika exempel är det svenska 

beteskravet för mjölkkor och strikt efterlevnad av EU:s förbud mot att klippa av 

knorren på grisar. I Sverige får man heller inte trimma näbben på kycklingar eller 

höns. För matfågel och värphöns finns särskilda omsorgsprogram som de flesta 

svenska uppfödare följer. När det gäller kyckling finns utöver omsorgsprogram 

övervaknings- och kontrollprogram mot salmonella och campylobacter.  

Våra mervärden handlar också om generellt lägre miljöpåverkan i svensk 

livsmedelsproduktion jämfört med många andra länder och att allt fler konsumenter 

värdesätter att vi har en stabil livsmedelsproduktion i landet, som klarar att försörja 

oss med mat i såväl lugna som oroliga tider. Den globala pandemin och Rysslands 

invasionskrig i Ukraina är två kriser i närtid som öppnat våra ögon för hur 

störningar i global produktion och handel med insatsvaror och livsmedel påverkar.  

Man kan sammanfattningsvis säga att det fokus på priset som styrt efterfrågan på 

kött under lång tid, numera får samsas med konsumenternas drivkrafter att bidra till 

en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Begreppet hållbar mat rymmer 

tre dimensioner; den miljömässiga, ekonomiska och sociala.  



 

Andelen svenskt kött uppgår idag till omkring 90 procent i dagligvaruhandeln, 

60 procent i offentlig sektor och 10-20 procent i privata restauranger räknat i 

kvantitet. Vi äter de flesta måltiderna i våra hem. Matkonsumtionen i offentlig 

sektor utgör endast 3-4 procent av vår matkonsumtion räknat i värde. Uteätande på 

restaurang har ökat och utgör idag närmare 30 procent av våra utgifter på mat. Ett 

tecken på växande intresse för svensk mat, utöver att marknadsandelen ökar, är att 

alltfler livsmedel får en blågul ursprungsmärkning. Antalet varor med Från 

Sverige-märkningen ökade från knappt 4 500 till strax under 10 000 mellan 2016 

och 2019. Flest varor med Från Sverige-märkningen finns inom kött och chark.  

2.13 Handel med griskött 
Handelsstatistiken i den här rapporten baseras på den kombinerade nomenklaturen, 

där produkterna klassas enligt KN-nummer. För griskött omfattas cirka 55 KN-

nummer på åttasiffrig nivå. På sexsiffrig och fyrsiffrig nivå krymper antalet 

produktgrupper successivt. Korv innehåller ofta både nöt- och griskött så dessa 

KN-nummer återfinns i statistiken för båda köttslagen.  

Handelsstatistiken på landnivå visar det land produkten kommer ifrån precis innan 

import eller landar i precis efter export, men säger inget om första ursprung eller 

slutlig destination. Även det vi brukar kalla karusellhandel inom företag är vanligt, 

där produkter exporteras eller importeras inom ett och samma företag med 

verksamhet i flera länder. En del av det griskött som exporteras förädlas i 

mottagarlandet för att därefter komma tillbaka till Sverige. På samma vis kan 

importerat griskött till Sverige förädlas här för att åter exporteras. 

Importen av griskött till Sverige har sjunkit flera år i rad, vilket beror på att 

efterfrågan på svenskt griskött ökat på den svenska marknaden i takt med minskad 

konsumtion – det är alltså konsumtionen av importerat griskött som gått ner. Den 

svenska exporten till Nya Zeeland har kommit till stånd på grund av Sveriges goda 

smittläge, svenska mervärden är således efterfrågade även i andra länder. Det pågår 

mycket arbete inom stat, myndigheter, företag och organisationer för att öka 

exporten av kött. Inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin har särskilda 

medel anslagits för exportfrämjande arbete på myndigheterna.  

Jordbruksverket gör inga analyser av handelsstatistiken på detaljnivå, utan den är 

ett sifferunderlag för egna bedömningar av handelsutvecklingen. En del figurer och 

tabeller visar handeln i produktvikt, andra i slaktad vikt där samtliga importerade 

och exporterade produkter räknats om till den vikt de hade precis efter slakt.  



 

 

Figur 26 Svensk handelsbalans för griskött 2002-2021, tusen ton slaktad vikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 

 

Figur 27 Import av griskött 2017-2021, ton produktvikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 

 



 

 

Figur 28 Import av griskött per land 2020-2021, ton slaktad vikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 

 

Figur 29 Import av griskött per land 2020-2021, ton slaktad vikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 

Produktkategori Totalt Danmark Tyskland Polen Italien Övriga

2020

Griskött med ben 1 204 19 531 288 41 325

Benfritt griskött 63 540 16 165 27 032 10 452 1 340 8 551

Saltat, torkat, rökt 2 549 731 1 380 164 190 84

Korv med griskött 5 294 1 054 1 802 169 788 1 482

Bearbetat griskött 7 677 1 060 2 539 251 252 3 575

2021

Griskött med ben 736 16 473 175 42 30

Benfritt griskött 63 511 16 394 30 312 10 120 1 838 4 847

Saltat, torkat, rökt 3 010 1 058 1 176 263 245 267

Korv med griskött 5 228 963 1 845 179 822 1 420

Bearbetat griskött 7 825 1 089 2 743 215 283 3 494

Totalt 2020 80 264 19 030 33 284 11 323 2 610 14 017

Totalt 2021 80 311 19 520 36 549 10 952 3 231 10 059Förändring föregående 

år 0,1% 2,6% 9,8% -3,3% 23,8% -28,2%



 

 

Figur 30 Export av griskött 2017-2021, ton produktvikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 

 

Figur 31 Export av griskött per land 2020-2021, ton slaktad vikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 



 

 

Figur 32 Export av griskött per land 2020-2021 omräknat till slaktad vikt 

Källa: SCB och Jordbruksverket 

2.14 Prisutveckling för grisar 
Enligt förordningskrav rapporterar medlemsstaterna avräkningspriser som är 

representativa för marknaden till EU-kommissionen varje vecka. I Sverige samlas 

grispriser in från alla slakteriföretag med en slakt över 7 000 ton gris per 

kalenderår. Det innebär att det bara är de större slakterierna som omfattas av 

rapporteringskravet. Metoden för att sammanställa priserna har varierat under åren.  

Priserna som Jordbruksverket samlar in och rapporterar innehåller tillägg och 

avdrag, alltså kontraktstillägg och KRAV-tillägg, och dessutom en kostnad för 

transporten. Den 1 juli 2018 trädde nya EU-regler i kraft som bland annat innebär 

att det inte längre blir tillåtet för slakterierna att använda sig av schablontillägg för 

mer än transportkostnaden. Grispriserna innehåller en schablon för 

transportkostnaden som för närvarande ligger på 0,50 SEK/kg.  

Den 1 januari 2021 infördes fler nya regler för prisrapporteringen. För grissektorn 

innebär det att rapporteringen kompletterats med månadsvisa prisrapporter för 

ekologiskt kött och vissa produkter i detaljhandelsledet. Figuren visar ett vägt 

medelpris för grisar klass E, länderna rapporterar även priser för klass S och R.  

Den relativt stabila prisbilden i Sverige de senaste åren beror på god inhemsk 

efterfrågan på svenskt griskött, som inte påverkats i hög grad av varierande priser i 

omvärlden. Det faktum att vi inte exporterar så mycket griskött bidrar också till 

mindre känslighet för globala prisfluktuationer. Den kraftiga prisökningen i många 

EU-länder i början av 2019 hänger samman med utbrottet av svinpest i Kina som 

slog ut en stor andel av landets grisgårdar. Exportinriktade länder inom EU kunde 

sälja betydligt mycket mer griskött till Kina än normalt under utbrottet med 

stigande priser som följd. Prisfallet i flera EU-länder under 2020 berodde på att 

Coronapandemin innebar minskad efterfrågan från hotell, restaurang och 

cateringverksamhet eftersom restriktioner fick oss att äta mindre utanför hemmen. 

Efter en tillfällig återhämtning av priserna i början av 2021 började de åter sjukna. 

Produktkategori Totalt Danmark Polen Nya Zeeland Storbritannien Övriga

2020

Griskött med ben 587 97 0 347 0 143

Benfritt griskött 15 128 762 7 137 1 604 116 5 510

Saltat, torkat, rökt 482 38 0 0 0 444

Korv med griskött 1 820 652 5 0 130 1 034

Bearbetat griskött 3 119 169 1 0 265 2 684

2021

Griskött med ben 510 15 0 229 0 266

Benfritt griskött 22 232 5 869 6 906 2 944 54 6 458

Saltat, torkat, rökt 435 37 0 0 0 398

Korv med griskött 1 996 598 5 0 233 1 160

Bearbetat griskött 3 455 208 0 0 1 767 1 480

Totalt 2020 21 136 1 718 7 143 1 951 510 9 815

Totalt 2021 28 628 6 728 6 911 3 173 2 055 9 761

Förändring föregående år 35,4% 291,6% -3,2% 62,7% 302,6% -0,5%



 

I Sverige syntes inga tydliga effekter på betalningen till grisproducenter under 

pandemin. Under inledningen av 2022 har kraftigt stigande kostnader för 

insatsvaror i lantbruket gett effekt på grisproducenternas priser såväl i Sverige som 

i andra EU-länder. Idag är skillnaden mellan Sverige och många andra EU-länder 

nästan utraderad.   

Valutakursens variation påverkar handelsflöden med andra länder, en svag svenska 

krona gör att importen blir dyrare medan exporten gynnas och tvärtom när den 

svenska kronan stärks. Hushållsekonomin och konsumentprisets utveckling är 

också faktorer som ständigt påverkar efterfrågan på kött, även om priskänsligheten 

tycks ha minskat något de senaste åren – åtminstone i Sverige. 

 

Figur 33 Avräkningspriser för gris de tre senaste åren, SEK/kg  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

Enligt samma regelverk som styr prisrapporteringen för slaktgrisar ska även 

smågrispriser rapporteras in till Jordbruksverket. Alla slakterier som förmedlar fler 

än 10 000 smågrisar per år ska rapportera inköpspriser, så man kan säga att det 

vägda medelpriset i figuren nedan baseras på förmedlingspriser hos de största 

slakterierna. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på 22 SEK/smågris. 

Priset ska avse en smågris på omkring 20 kg, men de svenska smågrisarna väger 

snarare uppemot 30 kg styck vid förmedling. Detta är en av anledningarna till att 

svenska smågrispriser för det mesta ligger högre än i andra EU-länder. Ett högt 

kostnadsläge för svenskt smågrisproduktionen påverkar också. En faktor som 

påverkar smågrispriset är efterfrågan på griskött och prisnivån på slaktgrisar.  



 

 

Figur 34 Avräkningspriser för smågrisar de tre senaste åren, SEK/levande gris  

Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen 

2.15 Indexutveckling griskött 
Prisindexserierna visar förändringar av absoluta priser jämfört med ett basår. 

A-index visar utvecklingen av priserna till producenterna, PPI-J visar utvecklingen 

av slakteriernas priser till nästa led och KPI-J visar hur de priser som 

slutkonsumenterna betalar utvecklats. I A-index är de priser som serien bygger på 

rensade från tillägg och avdrag, vilket innebär att serien har sämre kvalitet under 

perioder då kontraktstilläggen är omfattande. I de priser som Jordbruksverket 

rapporterar till EU-kommissionen ingår däremot tillägg och avdrag. I 

konsumentprisindex ingår även importerat griskött men inte charkprodukter. 

Indexjämförelsen visar att betalningen för griskött till slakterierna ökat mest under 

perioden, samtidigt har priset till konsumenterna och till grisproducenterna stigit 

ungefär lika mycket. 

 

Figur 35 Utveckling av grispriset till producent, slakteri och konsument 2012-2021 

Källa: Jordbruksverket  



 

2.16 Konsumentprisutveckling 
I figuren jämförs utvecklingen av KPI för ett antal baslivsmedel med KPI 

livsmedel och KPI totalt. KPI totalt är samma sak som inflationen. Basåret 1994 

har valts eftersom det hände mycket med livsmedelspriserna vid EU-inträdet. 

Jämförelsen visar att griskött och kyckling var billigare att köpa 2021 än 1994 

eftersom kurvorna ligger under KPI-totalt. Övriga animaliska livsmedel var något 

dyrare 2021 än 1994. Matpotatis är det livsmedel i jämförelsen vars pris stigit mest.  

 

Figur 36 Konsumentprisets utveckling sedan 1994 i relation till inflationen 

Källa: Jordbruksverket 

Den omfattande kostnadsökningen för insatsvaror till lantbruket det senaste året 

började få genomslag på konsumentpriserna under inledningen av 2022. Statistiken 

är i dagsläget bara uppdaterad till och med mars 2022 och därför syns inte de 

omfattande prisökningar som skett senare under våren.  

 

Figur 37 Konsumentprisets utveckling månadsvis från mars 2021 

Källa: Jordbruksverket 



 

3 EU-marknaden 

Grisproduktionen är viktig för EU:s jordbrukssektor och EU är en stor aktör på 

världsmarknaden. I detta kapitel beskrivs utvecklingen på EU:s grisköttsmarknad 

övergripande. Rapporten rymmer ett axplock av den information om sektorn som 

finns på EU-kommissionens hemsida, bland annat under benämningen ”Meat 

Market Observarory”. 

I januari 2020 lämnade Storbritannien EU, de gjorde en BREXIT. Storbritannien 

var ett av EU:s äldsta medlemsländer och vid utträdet tog landet med sig en stor 

jordbruksproduktion som uppgick till 2 procent av jordbruksföretagen, 9 procent av 

jordbruksmarken, 35 procent av fåren, 11 procent av nötkreaturen och 7 procent av 

produktionsvärdet. Hela 75 procent av jordbruksföretagen i landet hade djur. 

Storbritannien lyfte också cirka 7 procent av subventionerna till EU:s jordbruk.  

Under Coronapandemin föll priserna på animalieprodukter samtidigt som 

överskottet växte. Restauranger var stängda under lång tid och det gav sjunkande 

efterfrågan på dyrare styckningsdetaljer, samtidigt som efterfrågan på färs och korv 

ökade då det är populärt på menyn när vi lagar mat hemma. Under pandemin 

påverkades handeln negativt av restriktioner och höga sjuktal i industrin innebar 

slaktköer och att grisar blev kvar längre än önskat på gårdarna. Den 24 februari 

2022 inledde Ryssland ett invasionskrig i Ukraina och det har triggat en ny kris för 

lantbruket som handlar om kraftigt ökade kostnader för insatsvaror. På sikt kan 

också viss knapphändighet på insatsvaror bli verklighet. EU stöttar sina lantbrukare 

genom krisstöd.  

Den afrikanska svinpestens utbredning har påverkat den globala grismarknaden 

under flera år, men under 2021 stabiliserades läget. Utbrottet i Kina åren innan slog 

ut omkring hälften av de kinesiska tamgrisarna, uppgifterna varierar dock kraftigt 

från 30 till 70 procent beroende på källa. Svinpesten i Kina ledde till ökad 

efterfrågan på importerat griskött i landet och det gav avtryck på global 

prisutveckling och handelsströmmar. Överlag ger utbrott av svinpest i ett land eller 

område upphov till exportrestriktioner. I Tyskland har de försämrade möjligheterna 

att exportera på grund av svinpesten fått producenter att dra ner på produktionen, 

vilket också syns i statistiken för slakt och djurantal i Tyskland mellan 2020-2021. 

Inom EU har svinpest förekommit mest i de östra delarna, framför allt i Rumänien, 

men även i Tyskland och Italien. En struktureffekt av svinpesten är att länder som 

drabbats på olika sätt begränsar förekomsten av så kallade ”bakgårdsgrisar” och 

istället satsar på större anläggningar med hög biosäkerhet. Det märks bland annat i 

Rumänien och i Kina.  

  



 

3.1 Marknadsbalans och prognos för griskött 
EU-kommissionens prognos till 2030 visar att produktionen minskar med 

4,0 procent från 2020. Under samma period försämras handelsnettot med 

9,5 procent, visserligen från ett läge med tydligt positiv handelsbalans. 

Marknadspriserna bedöms vara relativt stabila över perioden, både inom EU och på 

världsmarknaden. Konsumtionen per capita sjunker med 5,9 procent. I prognosen 

utrycks konsumtionen i den vikt köttet har i handelsledet (r.w.e.). För att räkna om 

totalkonsumtionen i slaktad vikt (c.w.e.) till försäljning i handelsledet antar EU-

kommissionen att 22 procent går bort från slakt till detaljhandel, slaktad vikt för 

griskött är således handelsvikten dividerat med 0,78. Totalkonsumtionen av 

griskött i EU 2020 var 43,5 kg per capita, vilket kan jämföras med den svenska 

totalkonsumtionen samma år på 29,6 kg per capita.  

Tabell 9 EU-kommissionens prognos för grismarknaden till 2030 

1 000 ton slaktad vikt 2017 2018 2019 2020 2030 2020-
2030 

Bruttoproduktion 22 802 23 205 23 038 22 906 21 995 -4,0 % 

Import levande djur 1,3 1,2 0,9 0,7 0,9 27,5 % 

Export levande djur 45,4 51,0 42,6 25,6 30,0 17,2 % 

Nettoproduktion 22 758 23 156 22 996 22 881 21 966 -4,0 % 

Import griskött 154 167 161 148 171 14,9 % 

Export griskött 3 498 3 580 4 175 4 259 3 890 -8,7 % 

Nettohandel griskött 3 343 3 413 4 014 4 110 3 719 -9,5 % 

Konsumtion 19 414 19 743 18 982 18 771 18 242 -2,8 % 

Konsumtion kg/capita r.w.e.* 34,0 34,0 34,0 34,0 31,9 -5,9 % 

Konsumtion kg/capita c.w.e.* 43,5 43,5 43,5 43,5 41,0 -5,9 % 

EU marknadspris, euro/ton 1 603 1 414 1 691 1 623 1 632 0,5 % 

VM-pris Brasilien, euro/ton 2 197 1 664 2 012 1 940 1 940 0,0 % 

WM-pris USA, euro/ton 2 482 1 965 2 252 2 201 2 249 2,2 % 

*r.w.e. = retail weight equivalent eller handelsvikt, c.w.e. = carcasse weight equivalent 
eller slaktad vikt. Koefficient för att räkna om slaktad vikt (c.w.e.) till handelsvikt 
(r.w.e.) är 0.7 för nötkött, 0.78 för griskött och 0.88 för matfågel och lammkött. 

Källa: EU-kommissionen 

3.2 Antal grisar i EU 
Tabellen och figuren visar antalet grisar i alla EU-länder i decemberräkningen den 

senaste tioårsperioden. Spanien är det EU-land som har flest grisar följt av 

Tyskland och med ungefär hälften av Tysklands grisantal kommer Frankrike på 

tredje plats. Antalet grisar i decemberräkningen minskade med 1 procent 2012-

2021. Tabellen visar det totala antalet grisar men det finns också detaljerad statistik 

för antal smågrisar, suggor, betäckta suggor och tillväxtgrisar. Smågrisarna utgör 

vanligtvis omkring 30 procent av det totala antalet grisar i djurräkningen.  



 

Tabell 10 Antal grisar per land i EU-27 samt Storbritannien 2017-2021 

Tusental grisar  2017 2018 2019 2020 2021 

EU-totalt 145 544 143 519 143 146 145 877 141 711 

Belgien 6 108 6 209 6 085 6 218 6 042 

Bulgarien 593 655 492 592 695 

Tjeckien 1 532 1 508 1 509 1 546 1 493 

Danmark 12 832 12 642 12 728 13 391 13 152 

Tyskland 27 578 26 445 26 053 26 070 23 762 

Estland 289 290 302 317 308 

Irland 1 616 1 572 1 613 1 679 1 714 

Grekland 744 721 733 743 650 

Spanien 29 971 30 804 31 246 32 796 34 454 

Frankrike 13 353 13 713 13 510 13 393 12 941 

Kroatien 1 121 1 049 1 022 1 033 972 

Italien 8 571 8 492 8 510 8 543 8 408 

Cypern 350 362 352 359 361 

Lettland 321 305 314 307 325 

Litauen 612 572 551 580 574 

Luxemburg 91 83 84 82 78 

Ungern 2 870 2 872 2 634 2 850 2 726 

Malta 34 36 35 40 40 

Nederländerna 12 296 11 909 11 921 11 541 10 872 

Österrike 2 820 2 777 2 773 2 806 2 786 

Polen 11 908 11 028 11 216 11 727 10 242 

Portugal 2 165 2 205 2 256 2 252 2 221 

Rumänien 4 406 3 925 3 834 3 750 3 765 

Slovenien 257 259 240 229 216 

Slovakien 614 627 589 538 448 

Finland 1 108 1 041 1 062 1 104 1 094 

Sverige 1 382 1 417 1 481 1 389 1 373 

Storbritannien 4 713 4 648 4 741 - - 

Källa: Eurostat 



 

 

Figur 38 Antal grisar i EU enligt djurräkningen 2012-2021 

Källa: Eurostat 

3.3 Slakt av gris i EU 
Slakten av gris uttryckt i vikt är vanligtvis störst i Tyskland även om Spanien har 

klart flest grisar, men 2021 gick Spanien upp på första plats även i slaktad 

kvantitet. Tyskland importerar mycket levande grisar från andra länder för slakt, 

bland annat från Danmark, och dessa flöden har minskat under pandemin.   

 

Figur 39 Fördelning av grisslakten i EU-27 under 2021 

Källa: Eurostat 



 

Tabell 11 Slakt av gris i EU-27 samt Storbritannien 2017-2021 

1 000 ton slaktad vikt 2017 2018 2019 2020 2021 

EU-totalt 22 460 22 920 22 768 23 031 23 434 

Belgien 1 045 1 073 1 039 1 099 1 140 

Bulgarien 71 80 78 64 79 

Tjeckien 211 211 210 211 217 

Danmark 1 530 1 581 1 499 1 595 1 724 

Tyskland 5 455 5 343 5 227 5 112 4 965 

Estland 42 43 45 45 44 

Irland 294 303 304 320 335 

Grekland 81 82 81 76 70 

Spanien 4 299 4 530 4 641 5 003 5 221 

Frankrike 2 177 2 182 2 200 2 201 2 204 

Kroatien 71 75 78 81 87 

Italien 1 467 1 471 1 448 1 271 1 335 

Cypern 44 42 43 42 44 

Lettland 33 37 38 35 35 

Litauen 61 64 71 76 74 

Luxemburg 13 13 13 12 12 

Ungern 435 436 435 448 463 

Malta 5 4 4 5 5 

Nederländerna 1 456 1 536 1 628 1 662 1 719 

Österrike 505 510 502 503 502 

Polen 1 990 2 082 1 979 1 974 1 976 

Portugal 356 362 366 358 359 

Rumänien 328 365 343 331 311 

Slovenien 22 22 24 23 23 

Slovakien 49 57 63 61 61 

Finland 179 167 169 175 176 

Sverige 240 249 240 247 253 

Storbritannien 903 927 960  - -  

Källa: Eurostat 



 

 

Figur 40 Slakt av grisar i EU-27 2012-2021 

Källa: Eurostat 

3.4 EU:s handel med griskött 
EU är en tydlig nettoexportör av griskött och importen är omkring en procent av 

exporten räknat i vikt. Skillnaden mellan import och export är betydligt större för 

griskött än för övriga köttslag. Storbritannien är med i EU-statistiken till och med 

2019 och därefter kan handeln med Storbritannien som land utanför EU förklara en 

del av importökningen. Den ökade exporten från EU 2019-2020 beror också på 

Kinas behov av importerat under svinpestutbrottet, likaså kan den minskade 

exporten 2021 bero på att produktionen i Kina återhämtat sig.  

 

Figur 41 EU:s handelsbalans för griskött 2007-2021 

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 



 

Liksom för flera andra köttslag är importen av griskött koncentrerad till färre antal 

länder än vad exporten är, även om skillnaden i antal handelspartner är mindre på 

för griskött än exempelvis för matfågel.  

Tabell 12 EU:s import av griskött 2020-2021, tusen ton 

Avsändarland 2020 2021 21/20 

Schweiz 19,30 19,96 3 % 

Norge 5,43 5,59 3 % 

Chile 2,32 2,30 -1 % 

Övriga 11,60 15,03 30 % 

Total EU-import 38,64 42,88 11 % 

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 

 

Figur 42 Fördelning av EU:s import av griskött 2021 

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 

Tabell 13 EU:s export av griskött 2020-2021, tusen ton 

Mottagarland 2020 2021 21/20 

Kina 3 337,6 2 572,3 -23 % 

Japan 360,1 380,3 6 % 

Sydkorea 195,1 284,2 46 % 

Filipinerna 152,9 350,2 129 % 

Australien 83,9 133,8 59 % 

USA 104,4 144,4 38 % 

Taiwan 40,9 78,4 92 % 

Ukraina 82,6 95,5 16 % 

Elfenbenskusten 59,6 90,3 52 % 

Hong Kong 283,6 154,0 -46 % 

Övriga 719,0 991,6 38 % 

Total EU-export 5 419,8 5 275,1 -3 % 

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 



 

 

Figur 43 Fördelning av EU:s grisköttsexport 2021 

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 

3.5 Avräkningspriser inom EU 
Avräkningspriset för grisar inom EU rapporteras i tre klasser; S, E och R. Flest 

länder rapporterar priser för klass E och Sverige hade den näst högsta nivån 2021 

efter Malta. Det var bara Sverige av alla EU-länder som uppvisade ett ökat 

årsgenomsnitt förra året jämfört med 2020. 

 

Figur 44 Priser på grisar klass E per land i EU-27, årsgenomsnitt 2021  

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 



 

Tabell 14 Avräkningspris för grisar klass E i EU-27 2017-2021, euro/100 kg 

Land 2017 2018 2019 2020 2021 21/20 

Malta 218,0 218,0 214,0 214,0 214,0 0 % 

Sverige 177,8 166,4 167,3 188,0 198,6 6 % 

Cypern 193,4 186,2 189,1 178,8 178,8 0 % 

Bulgarien 193,8 167,1 187,5 199,8 177,6 -11 % 

Grekland 188,7 170,1 192,4 182,3 165,9 -9 % 

Slovenien 168,0 156,0 180,8 173,7 161,6 -7 % 

Portugal 174,3 161,5 179,4 175,5 161,4 -8 % 

Finland 154,5 159,3 165,1 168,7 160,3 -5 % 

Österrike 166,7 148,7 175,7 167,7 156,5 -7 % 

Irland 159,2 139,2 164,8 169,5 155,0 -9 % 

Spanien 154,8 138,8 166,1 164,2 154,1 -6 % 

Danmark 148,7 128,0 164,4 172,6 147,3 -15 % 

Estland 153,5 145,2 160,9 158,7 145,4 -8 % 

Frankrike 148,9 130,8 159,1 151,8 145,1 -4 % 

Rumänien 169,0 150,0 173,1 164,6 143,3 -13 % 

EU-snitt 160,3 141,4 169,1 160,1 143,0 -11 % 

Kroatien 165,2 146,9 169,9 164,6 139,9 -15 % 

Tyskland 165,9 146,0 177,5 162,7 139,9 -14 % 

Lettland 162,4 144,0 169,3 157,2 139,1 -12 % 

Ungern 168,8 148,1 177,2 162,0 138,2 -15 % 

Slovakien 168,6 147,8 175,0 160,8 137,7 -14 % 

Luxemburg 164,1 143,5 173,6 159,4 137,1 -14 % 

Tjeckien 161,1 139,6 167,2 154,8 136,6 -12 % 

Polen 160,1 139,5 166,5 153,4 135,6 -12 % 

Litauen 161,9 139,9 163,0 152,0 135,0 -11 % 

Nederländerna 146,5 126,3 158,3 144,4 128,6 -11 % 

Belgien 141,9 116,0 142,5 129,1 121,7 -6 % 

Italien 176,8 168,0 - - -  

Källa: EU-kommissionen, Meat Market Observatory 

 



 

4 Världsmarknaden 

I detta kapitel beskrivs utvecklingen på världsmarknaden för griskött och i viss 

mån även annat kött med hjälp av ett axplock av den statistik som finns på FAO:s 

och OECD:s hemsidor. Animalieproduktionen i världen har ökat under många år 

och enligt OECD:s prognoser kommer den fortsätta att öka fram till 2030.   

4.1 Produktion av griskött 
Enligt FAO minskade den globala produktionen av griskött med 9 procent 2016-

2020. Svinpesten i Kina hade stor negativ påverkan på produktionen i Asien de två 

senaste åren i jämförelsen.  

 

Figur 45 Utveckling av den globala grisköttsproduktionen 2016-2020, tusen ton 

Källa: FAO 

Enligt OECD:s prognos kommer produktionen av griskött i världen öka från 

112 928 till 127 278 tusen ton från basåren 2018-2020 till 2030, det är en ökning 

med 13 procent. Den största ökningen sker i Kina som redovisas separat, men även 

som en del av Asien och BRICS-länderna (dvs. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina 

och Sydafrika). I EU bedöms produktionen minska med 5 procent.  



 

 

Figur 46 Global produktionsprognos griskött från basår 2018-2020 till 2030, tusen ton 

Källa: OECD Outlook 

Produktionsprognoser finns för samtliga animaliesektorer utom ägg och dessa visar 

att produktionen av alla animalieprodukter ökar till 2030. Samtidigt växer jordens 

befolkning, vilket betyder att konsumtionen per capita inte ökar lika mycket 

procentuellt som den totala produktionen.   

 

Figur 47 Global produktionsprognos samtliga animalieprodukter från basår 2018-2020 
till 2030, tusen ton kött och miljoner ton mjölk 

Källa: OECD Outlook 



 

4.2 Handel med griskött 
OECD Den globala handeln redovisas för flera olika handelsblock, länder och 

världsdelar. En positiv handelsbalans betyder att exporten är större än importen och 

tvärtom om handelsbalansen är negativ.  

Figuren visar att Europa och Nordamerika är de största nettoexportörerna av 

griskött sett till världsdelar men att handelsöverskottet kommer minska där till 

2030. Brasilien ingår både i Latinamerika och i BRICS-gruppen. OECD omfattar 

36 högt industrialiserade länder i världen, det finns även 12 länder som är anslutna 

men utan att vara medlemmar. Asiens importberoende minskar till 2030.  

 

Figur 48 Global handelsprognos griskött från basår 2018-2020 till 2030, tusen ton 

Källa: OECD Outlook 

4.1 Totalkonsumtion av animalieprodukter 
Konsumtionen av kött varierar stort i olika delar av världen. Konsumtionen styrs 

bland annat av disponibel inkomst, priser, kultur, traditioner och trender. Även 

möjligheterna att lagra kött i kyl eller frys påverkar framför allt i många fattiga 

länder. Nordamerika och Oceanien är de områden där köttkonsumtion per capita är 

störst, medan Afrika och Asien har lägst köttkonsumtion. Även konsumtionen av 

mejeriprodukter kan kopplas till ovan nämnda faktorer.  

Om vi inkluderar fisk i beräkningar av animaliekonsumtionen visar det sig att den 

utgör mer än en tredjedel av den samlade konsumtionen av kött och fisk.  

 



 

 

Figur 49 Totalkonsumtion av griskött per capita, genomsnitt 2018-2020 

Källa: OECD 

 

Figur 50 Totalkonsumtion av kött i ett urval av länder 2018, kg/capita slaktad vikt 

Källa: OECD 



 

 

Figur 51 Totalkonsumtion kött i olika områden av världen, kg/capita snitt 2018-2020 

Källa: OECD   

 

Figur 52 Totalkonsumtion kött i olika områden av världen, kg/capita prognos 2030 

Källa: OECD 



 

 

Figur 53 Global konsumtionsprognos kött och mejeriprodukter till 2030, miljoner ton 

Källa: OECD 
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