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Vi erbjuder strategisk rådgivning till livsmedelsbranschen och 
organisationer som sätter förutsättningarna för den

Primärproduktion Livsmedelsindustri

Dagligvaru- och 
servicehandel 

Foodservice

Konsument

Intresseorganisationer Myndigheter och verk

Tjänsteföretag Finanssektorn

Rådgivarorganisationer Akademi



3Macklean Insikter går att ladda ned gratis från www.macklean.se/insikter

Vi utvecklar kontinuerligt vår kunskapsbas genom att publicera våra uppskattade 
Insikter-rapporter och föreläsa om aktuella teman

http://www.macklean.se/insikter
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PROTEINSKIFTET – STARK TILLVÄXT FÖR VÄXTBASERAT



5*Mackleans bedömning av tillväxten för Sveriges livsmedelsindustri

• De senaste åren har kategorin vuxit med 15,5 % per år i Sverige

• Med bibehållen tillväxttakt kommer omsättningen 2025 att vara drygt 2 
miljarder kronor – en fördubbling jämfört med idag

• Jämfört med den uppskattade årliga tillväxttakten för svenskt livsmedel 4%*  
innebär detta att försäljningen av växtbaserat kommer att växa mer än övriga 
livsmedel inom överskådlig framtid

Försäljningen av växtbaserat på den svenska marknaden 
bedöms mer än fördubblas till 2025

”Det vegetariska segmentet är lika 
stort som kött 2030”

”Nu är den enskilt starkaste trenden 
den vegetariska”
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Klimat och miljö, hälsa samt trygghet och transparens är starka drivkrafter bakom den 
växtbaserade trenden såväl som det ökade intresset för svenskproducerat

KLIMAT OCH MILJÖ

• Medvetenhet kring klimatkrisen och miljöproblem

• 58% av konsumenterna uppger som anledning till mer vegetarisk kost 
(Vegobarometern, 2020)

HÄLSA

• Välfärdssjukdomar och generellt ökat hälsofokus

• 27% av konsumenterna uppger som skäl till mer vegetarisk kost
(Vegobarometern, 2020)

DRIVKRAFTER

TRYGGHET OCH TRANSPARENS

• Trygghet och transparens driver ökad efterfrågan på svenskt och lokalproducerade 
livsmedelsprodukter

• Svenskt och lokalproducerat anses vara den enskilt största trenden 2020 enligt 
svenska livsmedelsföretag (Livsmedelsföretagen konjunkturbrev, 2020)

TREND

Växtbaserat

Växtbaserat

Svenskproducerat

Svenskproducerat
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VEGO FÖR ALLA….

• Växtbaserade produkter konsumeras numer av den stora massan 

• Andelen som äter vegetariskt 2-6 gånger i veckan har på fem år ökat från 19 till 
29 % (Vegobarometern, 2020)

…INNEBÄR HÖGRE KRAV PÅ KVALITET OCH PRIS 

• Nya och andra mervärden premieras, smak, pris och textur samt vara bra för 
klimat och hälsan

• ”Lägre priser, godare produkter och mer inspiration är det som flest uppger 
skulle få dem att välja mer vegetariska produkter när de handlar i matbutiken” 
(Vegobarometern, 2020)

Flexitarianer driver den växtbaserade trenden, vilket 
innebär högre krav på produkters kvalitet och pris
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Växtbaserade produkter kan delas idag in i två övergripande grupper: substitut och gröna 
alternativ

VÄXTBASERADE SUBTITUT GRÖNA ALTERNATIV

Vad: Grönt, hälsosammare alternativ. 
Konsumenten söker ett hälsosamt protein-
alternativ –behöver eller ska inte likna kött. 

Råvara: Hög variation av råvara, produkter på 
svensk råvara finns.

Prisbild: Mer varierande, beroende på produkt.

Vad: Tydligt substitut till kött – riktar sig främst 
till konsumenten som vill äta kött, men som kan 
tänka sig ett vegetariskt alternativ. 

Råvara: Soja, ärta blir alltmer populärt. Nästan 
övervägande importerad.

Prisbild: Motsvarande eller högre än animalier 
inom samma kategori.

Såväl  marknaden för växtbaserade substitut som gröna alternativ växer, idag framförallt inom växtbaserade substitut. 
Imorgon ännu mer inom hälsosammare alternativ. 
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Ett axplock av lanseringar i dagligvaruhandeln under augusti-oktober 2020

Det senaste året har vi sett en explosion av lanseringar inom växtbaserat i svenska 
dagligvaruhandeln – ytterst få är baserade på svensk råvara
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UTMANINGAR FÖR ETT SVENSKT PROTEINSKIFTE



11Källa: Jordbruksverket. Data för 2017 används då 2018 och 2019 anses vara allt för påverkade av torka och skadedjur för att visa rättvisande siffror. 
*Hit räknas samtliga bönor som säljs färska (t.ex. brytbönor).

Merparten av de baljväxter som odlas i Sverige idag används som djurfoder – vanligast är 
ärta och åkerböna

2017 skördades totalt 205 000 ton baljväxter i Sverige. Hela 93 % av skörden bestod av åkerbönor och gula ärter, som båda framför allt används som 
djurfoder.

Av de baljväxter som används till humankonsumtion är gröna ärter (även kallat konservärter) vanligast, med en skörd på cirka 12 000 ton (noterbart lägre 
än tidigare år, pga Findus nedläggning).

Som en jämförelse skördades 3 975 000 ton havre och vete samma år – produkter som idag inte används i stor utsträckning i växtbaserade köttalternativ, 
men som skulle kunna göra det.
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Förädlingen innefattar flera led och inom respektive led 
finns utmaningar, särskilt för ”växtbaserade substitut”

Förädling –
konsolidering 

och 
uppsamling

Förädling –
industriell 

råvara

Förädling –
konsument-

produkt

Krävs stora volymer för att uppnå 
skalfördelar. 

Process för funktionella ingredienser 
(extrahering och extrudering) kräver 

stora investeringar och ska ha god 
produktionsekonomi.

Köps in från produktion i utlandet till 
ett pris som kan vara svårt att 

konkurrera mot för svensk leverantör 

FÖRÄDLINGSSTEG UTMANING PRODUKTGRUPP
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Utmaningen i värdekedjan för svenska växtbaserade produkter är främst inom 
förädlingssteget 

Odling
Förädling –

konsolidering 
och uppsamling

Förädling –
industriell 

råvara

Förädling –
konsument-

produkt

Handel och 
foodservice

Konsument

Klimat och 
hälsa driver 

inköp av 
växtbaserat 

och svenskt –
men det ska 

smaka 
tillräckligt bra 
och inte kosta 

för mycket.

Storsatsar på 
växtbaserade 

produkter, men 
idag är väldigt 
få producerade 

på svensk 
råvara.

För att odla 
mer baljväxter, 

grödor och 
spannmål 

behövs tydliga 
ekonomiska 

incitament och 
mer 

växtförädling 
på de sorter 

som passar ett 
svenskt klimat. 

Saknas svensk storskalig förädling för att processera råvara 
till funktionell ingrediens (t.ex. extrudering) – detta är en 

nyckel för att kunna öka vår produktion.

Möjligt att producera ”gröna alternativ” idag i mindre skala, 
men saknas även här storskalig förädling.
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Utmaningen i värdekedjan kan lösas genom strategiska samarbeten, innovation och 
konsumentkommunikation

Klimat och 
hälsa fortsatt 
stark drivkraft 

för att köpa 
svenska 

växtbaserade 
produkter som 

smakar bra. 
Konsumenter 
är bereda att 
betala för det

Fortsätter 
satsa på 

växtbaserade 
produkter, 

merparten är 
producerade 

på svensk 
råvara.

Odlar mer 
baljväxter, 
grödor och 
spannmål. 

Finns tydliga  
ekonomiska 

incitament och 
långsiktighet i 
kundrelationer.

Storskalig inhemsk förädling till funktionell ingrediens  genom

• Strategiska samarbeten
• Långsiktiga innovationssatsningar
• Konsumentkommunikation

Odling
Förädling –

konsolidering 
och uppsamling

Förädling –
industriell 

råvara

Förädling –
konsument-

produkt

Handel och 
foodservice

Konsument



www.macklean.se 

Kajsa Bårman, konsult

kajsa.barman@macklean.se

https://www.macklean.se/
mailto:kajsa.barman@macklean.se

