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Sammanfattning
MARKNADSÖVERSIKT

INTERNATIONELL UTBLICK

Försäljningen av växtbaserade alternativ
till kött i den svenska dagligvaruhandeln
uppgick 2019 till 862 MSEK.

Precis som i Sverige utmanas väl
etablerade, så kallade heritage brands av
nya innovativa aktörer.

Marknaden växer fortsatt kraftigt, nästan
16 % per år de senaste tre åren.

Två amerikanska företag, med många
likheter med tech-sektorn i Silicon Valley,
är särskilt framstående: Impossible Foods
och Beyond Meat.

Störst tillväxt finns inom färskt, som
fortfarande är en relativt omogen
kategori i jämförelse med fryst.

Det finns ett fåtal stora och väl
etablerade varumärken, men de utmanas
av allt fler nya spelare.
Likt i andra kategorier syns nu stora EMVsatsningar även inom växtbaserat.

Andelen produkter baserade på svensk
råvara är idag väldigt liten.
Generellt sett är prisnivån hög, inte minst
inom det färska sortimentet.

Utöver USA är Nederländerna och
Storbritannien framstående länder.
Noterbart är att många stora köttföretag
under 2019 aviserat satsningar på
växtbaserat – en trend som även börjar
synas i våra grannländer.

Soja är alltjämt den vanligaste råvaran,
men många letar aktivt efter alternativ
och bland annat ärta blir allt vanligare.
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Sammanfattning, forts.
SVERIGES ODLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Sveriges totala produktion av baljväxter
uppgick 2017 till 205 000 ton.
Merparten av de baljväxter som odlas
används dock till djurfoder – främst
åkerbönor och ärter.
För humankonsumtion är gröna ärter och
bruna bönor vanligast.
Odlingen sker framför allt i södra Sverige
– Västra Götaland och Öland är
framstående.
Även spannmål kan bli intressant och här
är produktionen betydligt större – bara
skörden av havre är mer än tre gånger så
stor som skörden av alla baljväxter.

FRAMTID OCH UTMANINGAR
Fortsatt stark utveckling förväntas –
många bedömare indikerar en tillväxt på
15-20 % per år vilket skulle innebära en
försäljning i dagligvaruhandeln på 2-2,5
miljarder SEK år 2025.
Det finns ett stort intresse för produkter
med svensk råvara från konsumenterna –
förutsatt att pris och kvalitet är rätt.
Utmaningen ligger främst i
förädlingsledet – med satsning på
anläggningar för bl.a. extrudering har vi
möjligheter att tillverka mer i Sverige och
därmed också bidra till en stärkt
innovationsgrad.

Många tester sker på nya sorter, inte
minst åkerbönor.
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Övrigt

Handel

Industri

Odling

Bakgrund, syfte och metod
Bakgrund och syfte
LRF ser ett behov av att få en fördjupad bild av hur marknaden för växtbaserade alternativ till kött ser ut
idag, samt hur den kan utvecklas i framtiden och vilka möjligheter det skapar för svenska lantbrukare och
livsmedelsproducenter. För att kunna skapa sig en bild av potentialen för växtbaserade proteiner på svensk
råvara, är man också intresserade av att förstå vad som sker internationellt.
Uppdragets syfte är därmed att ge en heltäckande bild av marknaden för växtbaserade proteiner för
humankonsumtion i Sverige, samt en översiktlig framtids- /potentialbedömning.
Metod
Arbetet har baserats på analys av data, kompletterat med intervjuer. Följande personer har intervjuats:
– Godegården: Roland Höckert, lantbrukare
– Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter: Håkan Johnsson, VD
– Bärta/Swedish Temptations: Pia Qvarnström, VD
– Food for Progress: Henrik Åkerman, marknadschef
– Peas of Heaven: Julia Granung, produktutvecklare
– Yipin: Joceline Lu, marknadsansvarig
– Coop: Malena Nylin, kategori- och inköpsansvarig & Susanne Krohn, produktspecialist egna varumärken
– ICA: Sara Rosendahl, kategoriansvarig
– Martin & Servera: Ann-Kristin Lundahl, sortiment- och inköpschef
– RISE: Fredrik Fogelberg, Forskare
– SLU Holding: Carl Jonson, affärsrådgivare
– Jordbruksverket: Jörgen Persson, statistikansvarig
– Kale United: Måns Ullerstam, VD
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ÖVERGRIPANDE MARKNADSBESKRIVNING
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Kraftig tillväxt inom växtbaserat – störst tillväxt hos färskt, som
fortfarande är en relativt omogen kategori
Årlig tillväxt
(2017–2019)

Försäljning av vegetariskt *i svensk dagligvaruhandel (MSEK)

15,5% per år
758
646
Färskt

98

Fryst

548

2017

862
177

34 %

624

685

12 %

2018

2019

134

Försäljningen av växtbaserat växer sammantaget med 15,5 % per år. Försäljningsökning syns inom både färskt
och fryst, som ökat med 34 % respektive 12 %. Totalt omsatte kategorin 862 MSEK 2019.

*Färska vegetariska produkter samt Frysta vegetariska komponenter, enligt Nielsens definition. Växtbaserade alternativ till mejeriprodukter ingår ej.
Källa: Nielsen – kvittodata, rullande 12 månaders-perioder t.o.m. november 2019.
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De växtbaserade alternativ till kött som finns på marknaden idag
kan delas in i tre huvudtyper
VÄXTBASERAT KÖTT
Produkter som är på en ny nivå – det här är växtbaserat kött.
Här märks framför allt amerikanska Impossible Foods och
Beyond Meat, som båda är backade av starka investerare.
I princip är de ensamma på tronen, men enstaka
produkter från konkurrenter börjar närma sig.
KÖTTSUBSTITUT
Produkter som likt dem ovan i någon mån försöker efterlikna
kött (ofta baserade på soja eller ärta). Även om en stor
utveckling skett de senaste åren är dessa produkter idag
ändå tydliga alternativ till kött, men inte hela vägen framme.
Utgör merparten av utbudet på den svenska marknaden idag.
GRÖNA ALTERNATIV
Produkter som inte främst ska efterlikna kött utan istället
erbjuder alternativ, som ändå är en proteinrik komponent
i måltiden. Har ofta en hälsosammare prägel och profilering.
I denna huvudtyp finns såväl traditionella produkter som tofu
och tempeh, men även falafel och grönsaksbiffar.
På kommande sidor samt i appendix finns en genomgång av de större varumärken som finns på den svenska marknaden idag.
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Överblick över de viktigaste varumärkena inom växtbaserat –
väldigt lite av huvudråvaran är idag svensk
Varumärke

Huvudråvara

Ursprung,
huvudråvara

Fryst

Färskt

✔

✖

✔

✖

✔

✔

Soja

✔

✖

Soja

✖

✔

✔

✔

Ärta

✖

✔

Ärta

✔

✖

Soja, ärta

✖

✔

Ärta

✔

✖

✔

✖

✖

✔

✖

✔

✔

✔

Stora

Soja
Mykoprotein, ägg, vete, ärta

Uppgift saknas

Små

Mellanstora

Soja, vete

Varierat

Kikärtor, ärta, linser, mm.

(primärt)

+ ?

Uppgift saknas

Vete
Soja

Uppgift saknas

Soja

I tillägg till dessa har konkursade Astrid och Aporna, som var ett av de första varumärkena inom vegetariskt i Sverige, nyligen påbörjat en återlansering
med sina nya ägare Kale United och VBites Foods i ryggen.
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OBS: Detta är ett exempel på en företagsprofil.
Motsvarande för andra företag finns i appendix.

Anamma
Typ av
produkt

Företagsinformation
Grundat: Cirka 2000
Produktionsort: Eslöv
Ägare: Orkla Foods
Beskrivning: Anamma grundades för cirka 20 år sedan.
Anamma förvärvades av Orkla Foods år 2015. Anamma
säljer sedan start 100 % veganska produkter. Produkten
Formbar Färs utsågs till Årets Dagligvara 2019.
Positionering: Anamma har en bred portfölj
innehållandes produkter med såväl mervärdes- som
standard- eller lågprispositionering.
Omsättning* (MSEK)

12

14

20

30

58

81

113

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Huvudråvara: Soja
Ursprung, huvudråvara: USA, Europa

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Färs

Fryst

60-90

Bitar, filéer,
panerat

Fryst

100

Korv

Fryst

100–110

Burgare

Fryst

70–90

Bullar

Fryst

70–80

Pizza

Fryst

100

Falafel

Fryst

80

158

+39% per år
44

Produktexempel

*Omsättning efter 2015 saknas. För bedömningen efterföljande år har den tidigare tillväxttakten om cirka 40 % per år används (2010–2015).
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Utöver varumärkena märks också en satsning från
dagligvaruhandeln på växtbaserade EMV-produkter
Samtliga stora DVH-kedjor har satsat på växtbaserade produkter i EMV-sortimentet den senaste
tiden. Flest nyheter har ICA lanserat, inte minst inom det färska sortimentet. Nedan finns tre exempel
på EMV-innovationer inom växtbaserat som lanserats det senaste året.

Samarbete i värdekedjan
med svensk råvara

Växtbaserat ”bacon” i
lågprisformat

Växtbaserad ”sill” gjord på
svensk shiitakesvamp

I samarbete med svenska lantbrukare och
livsmedelsföretaget Food for Progress har
Coop tagit fram två KRAV-märkta
produkter tillverkade av svenska ärter,
som återfinns i frysdisken.

2019 lanserade Axfood ett veganskt
alternativ till bacon, baserat på
veteprotein och tillverkat i Tyskland.
Produkten har rönt stora framgångar och
är nu bland annat en del av menyn på det
populära caféet Mahalo i Stockholm.

Inför julen 2019 lanserade ett veganskt
alternativ till sill, baserat på svenskodlad
shiitakesvamp. Produkten är en del av
ICA:s premium-range ICA Selection.
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Lanseringstakten är hög, något som exemplifieras av att både
ICA, Coop och VegMe lanserat färska korvar januari 2020

Potatisprotein

Rapsolja och potatis

Ärt- och solrosprotein

Även Oumph! har aviserat att de kommer att lansera en ny korv under våren 2020, som enligt dem själva är i världsklass. Till
skillnad från exemplen ovan kommer denna korv att vara sojabaserad och säljas fryst.
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INTERNATIONELL UTBLICK
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Konkurrensen är hård internationellt även om relativt få
varumärken har en global närvaro för tillfället
I de flesta länder finns – likt i Sverige – profilerade regionala eller nationella varumärken med bra
produkter, men det är fortfarande relativt få som är verksamma globalt.
Störst är fortsatt Quorn och Hälsans Kök/Garden Gourmet, men de hör till en kategori så kallade heritage
brands, som funnits på marknaden länge och vars starka position till viss del kan förklaras av just detta. De
etablerades tidigt och var ofta det enda alternativet, varför många konsumenter fortsatt är lojala även om
vissa av produkterna idag inte är i nivå med konkurrenternas. Det är först nu de börjat utmanas på riktigt,
och den hårdnande konkurrensen har gjort att även de behövt satsa allt mer på innovation.
Heritage brands utmanas idag dock allt mer av företag med stora FoI-avdelningar, främst då redan nämnda
Beyond Meat och Impossible Foods från USA. Beyond Meat håller för närvarande på att bygga sin första
europeiska fabrik, i Nederländerna. Noterbart med detta är att fabriken byggs tillsammans med det
nederländska köttföretaget Zandbergen.

Trenden med köttföretag som satsar på växtbaserat är tydlig, inte minst i USA – se nästa sida för exempel. I
Norden har detta ännu inte börjat synas i lika stor utsträckning, men så sent som under hösten 2019 och i
början av 2020 har det kommit nyheter från våra grannländer:
– HKScan i Finland ska börja utveckla växtbaserade produkter tillsammans med Hes-Pro Oy.
– Danish Crown i Danmark (som tidigare annonserat sin vision att ha en klimatneutral värdekedja 2050)
ska ta fram en växtbaserad burgare.
– Fatland, den största privata slakterikoncernen i Norge, storsatsar på växtbaserat och kommer att
investera upp till 100 miljoner norska kronor på en ny anläggning i Sandefjord.
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I främst USA syns en tydlig trend: Stora livsmedelsföretag (ofta
köttföretag) ser marknadspotentialen och satsar på växtbaserat
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Översikt – internationella varumärken. Vissa av dessa finns idag
på den svenska marknaden, men ännu bara i liten skala.
Varumärke

Huvudråvara

Land

Burgare

Korv

Övrigt

I Sverige*?

Ärta, mungböna

✔

✔

✔

Ja

Soja

✔

✔

✔

Ärta, soja, vete

✔

✖

✔

Ja

Ärta, soja, vete

✔

✔

✔

Ja

Vete

✖

✔

✔

Soja

✔

✔

✔

Ja

Ärta, soja, vete

✔

✔

✖

Ja

Ärta, soja, vete

✔

✔

✔

Ja

Soja, vete, ägg

✔

✔

✔

Soja, vete, ägg

✔

✔

✔

*Vissa finns bara i enstaka butiker, men t.ex. Beyond Meat finns centralt listade på Coop, och LikeMeat har nyligen aviserat en satsning på Sverige.
Observera att detta är ett urval av de varumärken som anses vara mest relevanta.
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Många företag internationellt vill erbjuda sina kunder alternativ
till sojabaserade produkter, och ärta är ett vanligt substitut
Av företagen på föregående sida har merparten produkter baserade på soja, men de flesta av dem har även
sojafria alternativ och det blir allt vanligare. Anledningen till detta är att många konsumenter är skeptiska
till sojan och ser den som riskfylld ur såväl ett hälso- som miljöperspektiv. Fortsatt är dock soja allra
vanligast, inte minst beroende på dess goda produktegenskaper och goda tillgång.
Den proteinråvara som ser ut att vara det vanligaste alternativet till soja är ärta, och bara det senaste året
har många nya ärtbaserade produkter lanserats (detta gäller såväl internationellt som i Sverige). Att
produkterna är baserade på ärta, eller att de är gluten- eller sojafria (även GMO-fritt är ett säljargument i
USA) används som säljargument på förpackningarna – se några exempel nedan:
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SVERIGES ODLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Merparten av de baljväxter som odlas i Sverige idag används
som djurfoder – vanligast är ärta och åkerböna
3975

3980

Skörd 2017 (1000 ton)

3960

120
100

80

109
82

60
40
12

20
0

Åkerbönor Gula ärter

Gröna
ärter

1
Bruna
bönor

0
Trädgårds- Havre
bönor*
och vete

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.
Källa: 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).
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I Västra Götaland odlas mest åkerbönor samt gula och gröna
ärter, medan Öland är starka på bruna bönor
Åkerbönor
och gula ärter

Gröna ärter

Bruna bönor

Trädgårdsbönor

Andel av Sveriges
totala odlingsareal
för olika baljväxter
per län (2017)
0–10 %
10–25 %
25–50 %
50 + %

Merparten av odlingsarealen för baljväxter återfinns i södra Sverige. Detsamma gäller för spannmål, men
där är inte dominansen lika stor utan odlingen är något mer spridd över landet.
Öland är ett län med särskilt goda förutsättningar för vissa typer av baljväxter, inte minst bruna bönor. Här
bedrivs även testodlingar för ett flertal historiska arter av såväl bönor som linser.
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Utveckling av den svenska baljväxtodlingen pågår, och
förutsättningarna för ökad produktion är goda
Som tidigare belysts (se Mackleans rapport Svenska gröna proteiner för humankonsumtion – Kartläggning
av pågående projekt från augusti 2019) pågår ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige med
baljväxter i fokus. Åkerböna är den gröda som är i fokus i flest projekt, vilket är naturligt eftersom det är en
gröda som odlats länge i Sverige även om den hittills mest använts som djurfoder.
Åkerbönan är dessutom en gröda som – till skillnad från exempelvis bruna bönor – kan odlas med relativt
god avkastning i flera delar av landet (att bruna bönor nästan uteslutande odlas på Öland beror på att
avkastningen i ton/hektar där är betydligt högre än på fastlandet).
Utöver åkerbönan nämns också ärtan som gröda med potential. Även denna har vi i Sverige en tradition av
att odla, och redan nu finns faktiskt en del produkter baserade på just svenska ärter i handeln (till exempel
Bärta samt Änglamarks ärtnuggets och ärtstubbar).
De experter som intervjuats är eniga om att Sverige har goda förutsättningar för en ökad produktion av
baljväxter. Det finns tradition och kunskap, och man menar att det framför allt handlar om att utveckla
förädlingsledet och skapa incitament för lantbrukarna att våga satsa på baljväxter; om man väl gör det så är
möjligheterna goda. Mer om dessa utmaningar i nästa avsnitt.
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Utöver baljväxter kan havre och vete ha en outnyttjad potential
som bas för växtbaserade produkter
Sveriges produktion av såväl vete som havre är mångfalt större
än den samlade baljväxtproduktionen, så potentialen borde
finnas att nyttja även dessa spannmål i växtbaserade produkter.
Veteprotein är idag tämligen vanligt som komplement till
sojaprotein i många produkter, och när veteprotein/gluten
används som ensam huvudproteinråvara brukar det kallas för
seitan. Det finns idag väldigt få seitan-produkter på den svenska
marknaden, men Schysst Käk lanserade under 2019 två
växtbaserade kebab-produkter som visat en god utveckling. De
köper sin råvara från Nederländerna, bland annat då det trots en
stor svensk veteproduktion inte går att få tag på veteprotein
baserat på svensk råvara.
Även havre har testats i några produkter men inget har riktigt fått
fäste på den svenska marknaden. I Finland är det dock betydligt
vanligare, och där finns bland annat Paulig-ägda Gold & Green
Foods, som tagit fram ett antal olika havrebaserade produkter
(däribland Pulled Oats, som blev kortlivat på den svenska
konsumentmarknaden). Med tanke på Sveriges goda kompetens
inom havre och lyckosamma exempel inom andra produktkategorier (så som havredryck) vore det inte omöjligt att kunna
ta fram bättre havrebaserade produkter än vad vi hittills sett.
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FRAMTID OCH UTMANINGAR
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”Det vegetariska segmentet är lika
stort som kött 2030”
”Nu är den enskilt starkaste trenden
den vegetariska”
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Såväl intervjuer som andra marknadsstudier indikerar en fortsatt
stark tillväxt för växtbaserade alternativ till kött
De senaste åren har kategorin vuxit med knappt 20 % per år i Sverige – och en liknande utveckling de
kommande åren bedöms vara rimlig. I grafen nedan illustreras olika bedömningar av tillväxten, som gjorts i
oberoende studier (genomförda av konsultfirmor och banker) under 2019. Den indexerade tillväxten för
växtbaserat sätts också i relation till den tillväxt på cirka 4 % per år som Macklean bedömt som optimistisk
men rimlig för Sveriges livsmedelsproduktion totalt sett de kommande 5-10 åren.
Även om tillväxtbedömningarna (som gäller den globala marknaden) skulle visa sig vara något optimistiska
framträder en tydlig bild: Försäljningen av växtbaserat kommer att växa betydligt mer än övriga livsmedel
inom en överskådlig framtid.
Källa och tillväxtbedömning
UBS: +28 % per år
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AT Kearney: +20-30 % per år

Index 2019: 100
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Barclays: +23 % per år

300

Euromonitor: +19 % per år

Technavio: +17 % per år
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Försäljningen av växtbaserat på den svenska marknaden bedöms
mer än fördubblas till 2025
Omsättning 2025

Tre tillväxtscenarier
Omsättning i DVH (MSEK)
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Tillväxten för växtbaserade alternativ till kött har varit 15,5 % per år de senaste tre åren (se övergripande
marknadsbeskrivning i början av denna rapport). Baserat på historisk utveckling, rådande konsumenttrender samt genomförda intervjuer är det inte orimligt att anta att denna tillväxttakt kommer att fortsätta,
och kanske till och med öka något.
Med en bibehållen tillväxttakt kommer omsättningen 2025 att vara drygt 2 miljarder kronor – redan det
mer än en fördubbling jämfört med idag. Med mer optimistiska – men ändå fullt realistiska – tillväxtsiffror
kan omsättningen komma att så mycket som tredubblas till 2025. Noteras bör också att detta inte
inkluderar färdigmat, en kategori som förväntas växa starkt och där andelen växtbaserat säkert lär stiga.
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I förädlingsledet ligger nyckeln till en ökad svensk produktion av
växtbaserat – viljan finns hos både odlare och konsument

Odling

”Vi vill gärna odla
mer baljväxter –
men vi måste få
tillräckligt betalt
och långsiktighet
i kundrelationer”

Förädling –
konsolidering
och uppsamling

Förädling –
industriell
råvara

Förädling –
konsumentprodukt

Finns ingen förädling för att ta råvara till funktionell
ingrediens (genom t.ex. extrudering) i Sverige idag – detta är
en nyckel för att kunna öka vår produktion.

Handel och
konsument

”Vi vill gärna
köpa svenskt –
men det ska
smaka tillräckligt
bra och inte
kosta för
mycket!”
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Handel och konsument: Allt fler väljer att byta ut köttet en
eller flera gånger i veckan – flexitarianerna driver tillväxten
En stor förklaring till att växtbaserat visat så goda tillväxtsiffror är att produkterna i allt större utsträckning
konsumeras av den stora massan – konsumentgruppen består inte längre bara av de som identifierar sig
som veganer eller vegetarianer, likt för några år sedan. Att målgruppen breddats bekräftas också av detta
citat från ICA Sveriges VD Anders Svensson, från november 2019: ”Vego är inte längre en smal trend utan
börjar bli en bred företeelse i hela landet, i vissa butiker har försäljningen ökat med mer än 1000 %.”
I takt med att fler och nya konsumenter väljer växtbaserat premieras också andra mervärden. Övertygade
veganer drivs kanske framför allt av djuretiska motiv men för de nya konsumenterna är aspekter som
klimat och miljö samt hälsa mer angelägna. Dessutom blir produktkvaliteten allt viktigare – medan det för
en vegan räcker med att produkten är just vegansk ställer flexitarianerna krav på att produkten ska hålla en
viss nivå när det kommer till såväl smak och textur.
Precis som för många andra livsmedel finns en vilja hos konsumenterna att äta mer svenskt, men det
förutsätter att produkten håller efterfrågad kvalitet – är den inte tillräckligt god så spelar mervärdet
svenskt mindre roll. De intervjuade är dock överens om att växtbaserade produkter med svensk råvara har
en god chans att lyckas på marknaden, förutsatt att smak och textur lever upp till förväntningarna.
Även i profileringen märks skiftet – exemplifierat av varumärket Peas of Heaven som drivs av Herbert
Karlsson Charkuterifabrik, ett kött- och charkföretag med hundraåriga anor. När de först lanserade sina
ärtbaserade produkter talade de tyst om sin koppling till kött- och charkverksamheten, men sedan insåg de
att deras kompetens inom den här typen av produkter var något man kunde lyfta fram även för sitt
växtbaserade sortiment. Detta möjliggjordes av att man såg att bulken av konsumenterna skulle vara just
flexitarianer, snarare än veganer och vegetarianer. Det bör alltså inte finnas några inneboende hinder för
köttföretag just för att de är köttföretag, kanske kan det till och med skapa möjligheter.
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Förädling: Stärkt innovationskraft med anläggning för
extrudering kan vara en nyckel till ökad produktion
Eftersom konsumenter och handel gärna skulle se mer svensk råvara, finns förstås också ett intresse för
detta hos förädlingsindustrin. Här finns dock en utmaning, och det är tillgången till proteinråvara att
förädla vidare. Efter att baljväxterna odlats måste de nämligen gå igenom flera förädlingssteg:
– Till att börja med behöver de skördade baljväxterna rensas, sorteras och packas. Idag finns framför allt
en större anläggning i landet med utrustning för detta, men det finns en möjlighet att utveckla detta
förädlingssteg för att möjliggöra för mindre skördar (vilket i sin tur skulle underlätta tester av nya
grödor). Som en möjlig lösning har det nämnts som intressant att utveckla mobila enheter (likt mobila
slakterier), som enskilda producenter kan beställa till sina gårdar.
– I dagsläget saknas anläggningar som förädlar baljväxter till proteinmjöl – något som ofta är ett första
steg för att ta fram mer processade/texturerade produkter. Vidare finns idag heller inte någon
anläggning som klarar av att genomföra det processteg som kallas extrudering, som är viktigt för att ge
de produkterna den ”köttliknande” textur som efterfrågas av många konsumenter.
Det mesta som finns på marknaden idag processas i Nederländerna eller Tyskland, men fabriker som kan
göra det finns även i viss mån i Norge och Danmark – se nästa sida för några exempel. Att utveckla en sådan
anläggning är en stor investering vilket kan vara en förklaring till varför ingen har den förmågan i Sverige
idag, men enligt många av de intervjuade kan en satsning på en liknande anläggning i Sverige accelerera
utvecklingen och förbättra möjligheterna för mer svensk råvara. Man nämner också möjligheten att under
en övergångsperiod nyttja de anläggningar som finns i andra länder även för svensk råvara (denna modell
används för de svenskodlade bönor som säljs under varumärket Go Green, som kokas och paketeras i
Italien). Detta skapar dock extra kostnader för exempelvis frakt och tullar, och dessutom finns då ett jobb
att göra för att övertyga konsumenterna om att ändå köpa dessa produkter med svensk råvara.
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Förädling: Exempel på anläggningar för
extrudering och hubar för växtbaserat i andra länder
Cosucra

Var: Pecq, Belgien & Århus,
Danmark
Råvara: Ärta
Länk:
https://www.cosucra.com/
”According to Cosucra, the
company will aim to minimise
the environmental impact of
the facility by sourcing peas
from the Baltic region”

Vestkorn

Var: Holstebro, Danmark &
Tau, Norge
Råvara: Ärta och Bönor
Länk: https://vestkorn.com/
”Vestkorn is the leading
European producer of
ingredients from peas and
beans.
We produce Textured Pea
Protein, Textured Faba
protein, Pea Protein,
Faba Protein, Pea Fibre, Pea
Starch and flours from peas
and beans.”

Plant Based Valley

Var: Newcastle,
Storbritannien
Länk:
https://plantbasedvalley.co.u
k/

“Plant-Based Valley is an 55
acre site 10 miles north east
of Newcastle offering
manufacturing, storage and
business space to plant-based
businesses.”

Incredible Lab

Var: Brasilien
Övrigt: Ägs av JBS (världens
största köttföretag)
“This collaborative food tech
hub brings together
consumer, science,
technology, and gastronomy
experts.”
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Odling: Kunskapen finns – det som krävs är en långsiktig
vilja från kunden, med incitament för att våga satsa
Som tidigare nämnts finns en vilja från både konsumenter, handel och industri att erbjuda produkter med
svensk råvara, något som skapar goda förutsättningar för en ökad odling. Det finns dock vissa utmaningar i
odlingsledet och det handlar inte minst om att ge producenterna rätt förutsättningar och skapa incitament.
För att våga satsa på baljväxter för humankonsumtion – som man kanske inte odlat i några större mängder
tidigare – krävs ett commitment och en långsiktighet från köparen (som kan vara såväl livsmedelsindustri
som handelns EMV-ägare). Det finns goda exempel på hur man lyckats skapa denna långsiktighet med hjälp
av modeller för kontraktsodling, bland annat de tidigare nämnda ärtprodukterna som säljs under Coops:
Änglamark-varumärke.
Även om kompetensen överlag är god finns ändå en viss utmaning också här, eftersom odling av baljväxter
för livsmedel ställer andra krav än för djurfoder. Oavsett om råvaran ska extruderas eller gå in i en mindre
processad produkt som tempeh krävs att den håller en jämn, hög kvalitet. Att säkerställa jämn kvalitet och
dessutom upprätthålla god avkastning kan vara kostsamt, varför det är viktigt att prisnivån kan hållas
tillräckligt hög.
Ytterligare en möjlig begränsande faktor, som är viktig att ta hänsyn till, är växtföljden. Vissa baljväxter bör
inte odlas oftare än vart 7-8 år på samma jord, för att minska risken för skadeangrepp.
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APPENDIX: FÖRETAGSPROFILER
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Quorn
Företagsinformation
Grundat: 1999 (lansering i Sverige)
Produktionsland: Storbritannien
Ägare: Monde Nissin
Beskrivning: Quorn är en av de största och första
producenterna av vegetariska och vegansk mat i världen.
Företaget grundades i Storbritannien 1985 och är idag
världsledande inom växtbaserat.
Positionering: Väldigt bred portfölj med produkter i
varierade prisklasser. Helt veganska produkter lanserades
först 2015.

Typ av
produkt

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Bitar, filéer
och
panerat

Fryst

85–180

Färs

Fryst

65–85

Burgare

Fryst

105–170

Korv

Fryst

100–125

Färdigrätter

Fryst

60–100

Pålägg

Fryst

250–255

Ekonomisk data särredovisat för Sverige saknas.

Huvudråvara: Svamp (mykoprotein), äggvita
Ursprung, huvudråvara: Uppgift saknas
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Hälsans Kök
Företagsinformation
Grundat: 1969
Produktionsland: Tjeckien, Israel
Ägare: Nestlé
Beskrivning: Liksom Quorn har Hälsans kök funnits länge
på marknaden. Varumärket Hälsans Kök skapades av en
svensk 1969, men köptes sedermera upp av Tivall. I andra
länder går de under namnet Garden Gourmet.
Positionering: Väldigt bred portfölj med produkter i
varierade prisklasser. Har nyligen laserat nya innovativa
produkter, bland annat en burgare och färs.

Typ av
produkt

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Bitar, filéer
och
panerat

Fryst och färskt

95–155

Färs

Fryst

90

Burgare

Färskt

105–155

Korv

Fryst

75–120

Bullar

Fryst

105

Falafel och
grönsaksbiffar

Fryst och färskt

105–175

Ekonomisk data särredovisat för Sverige saknas.

Huvudråvara: Soja, vete
Ursprung, huvudråvara: Primärt USA och Kanada
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Oumph!
Typ av
produkt

Företagsinformation
Grundat: 2015
Produktionsort: Stora Levene
Ägare: Ecab Invest Aktiebolag
Beskrivning: Mjölbyföretaget Food for Progress har sitt
ursprung i Ecab. Ecab producerade och sålde frysta köttoch fiskprodukter. Med tiden har företaget helt gått över
till ett växtbaserat sortiment. Utöver Oumph! tillverkar
man även vissa EMV-produkter.
Positionering: Mervärde/premium. Stort fokus på smak.

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Pulled,
bitar och
filéer

Fryst

160

Färs

Fryst

80

Burgare

Fryst

200

Omsättning (MSEK)
+10% per år
104

104

99

2013

2014

2015

136

2016

160

169

Bullar

Fryst

90

2017

2018

Pizza

Fryst

115

Färdigrätter

Fryst

105

Huvudråvara: Soja
Ursprung, huvudråvara: Nordamerika, Europa

Not: Omsättningen gäller Ecab Invest AB. Uppskattningsvis hälften av intäkterna kommer från Oumph! de senare åren.
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Yipin
Typ av
produkt

Företagsinformation
Grundat: 1997
Produktionsort: Vallentuna
Ägare: Familjeägt
Beskrivning: Grundades av två inflyttade kineser som
saknade högkvalitativ tofu på den svenska marknaden.
De arbetar aktivt med att utveckla produktportföljen
(t.ex. scrambled och veganska röror).
Positionering: Bred portfölj med tofu i en relativt låg
prisklass, men även innovativa premiumprodukter. Säger
sig själva fokusera på en yngre målgrupp.
Omsättning (MSEK)
+25% per år
9

10

2013

2014

11

2015

13

2016

Huvudråvara: Soja
Ursprung, huvudråvara: Frankrike

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Tofu

Färskt

70–140

Tempeh

Färskt

175

Scrambled

Färskt

165

Burgare

Färskt

N/A

Röror

Färskt

165–180

26
18

2017

2018
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Peas of Heaven
Företagsinformation
Grundat: 2018 (lansering varumärket)
Ort: Göteborg
Ägare: Herbert Karlssons Charkuterifabrik
Beskrivning: Peas of Heaven har som mål att skapa
marknadens bästa veganska substitut för animaliska
produkter. Fabriken har funnits i cirka 100 år och har en
stark position inom chark i Göteborgsområdet.
Positionering: Fokus på högkvalitativa livsmedel. En av få
aktörer med ett uteslutande färskt sortiment, som
dessutom är sojafritt.

Ekonomisk data särredovisat för Peas of Heaven saknas.
De uppger själva att varumärket står för cirka 20-30 %
av företagets totala omsättning (67 MSEK, 2018).

Huvudråvara: Ärta
Ursprung, huvudråvara: Belgien

Typ av
produkt

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Färs

Färskt

115

Burgare

Färskt

160

Bullar

Färskt

220

Korv

Färskt

100–190

Pålägg och
bacon

Färskt

300–310
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Pease och Findus
Företagsinformation
Grundat: 2018 (Pease)
Produktionsland: Tyskland och Spanien
Ägare: Findus
Beskrivning: År 2018 lanserade Findus sitt nya varumärke
Pease. Under varumärket säljs livsmedel där ärtprotein
har en huvudroll på tallriken. Sedan starten har
sortimentet utökats och inkluderar även färdigrätter.
Findus säljer även falafel och grönsakbullar under
varumärket Findus.
Positionering: Stort fokus på råvaran; ärta finns i Findus
DNA, dessutom är sojafritt är ett viktigt attribut.

Typ av
produkt

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Färs

Fryst

100

Pulled och
bitar

Fryst

135–150

Bullar

Fryst

125

Färdigrätter

Fryst

90

Falafel och
grönsaksbullar

Fryst

70

Ekonomisk data särredovisat för Findus vegetariska
produkter saknas.

Huvudråvara: Ärta
Ursprung, huvudråvara: Tyskland (Pease)
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VegMe
Företagsinformation
Grundat: 2017
Produktionsort: Lindesberg
Ägare: Gastronova AB (50 %) & BAMA Gruppen AS (50 %)
Beskrivning: Fokus på veganskt färskt sortiment.
Företaget har högt fokus på produktutveckling och att
skapa livsmedel som efterliknar animaliska protein. Visst
fokus på produkter till servicehandeln, t.ex. smörgåsar
tillsammans med Polarbröd.
Positionering: En av få aktörer med ett uteslutande färskt
sortiment. Relativt hög prisnivå. Bred portfölj med
komponenter som hela maträtter.

Typ av
produkt

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Pulled och
bitar

Färskt

170

Färs

Färskt

165

Bullar

Färskt

165

Burgare

Färskt

210

Färdigrätter

Färskt

150–160

Såser och
sallad

Färskt

100–185

Ekonomisk data särredovisat för VegMe saknas.

Huvudråvara: Soja
Ursprung, huvudråvara: Europa
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Bärta
Företagsinformation
Grundat: 2015 (produktlansering 2018, dessförinnan
restaurangverksamhet)
Produktionsort: Karlshamn
Ägare: Grundare och riskkapital (Kale United)
Beskrivning: Svensk matinnovation som har utvecklat en
fermenteringsmetod som är anpassad till svenska ärter.
Positionering: Högkvalitativa premiumprodukter utan
tillsatser med god smak och bra textur. Svenska
ekologiska råvaror.

Typ av
produkt

Produktexempel

Fryst/färskt

Pris [kr/kg ca]

Tempeh bitar

Fryst

195

Tempeh burgare

Fryst

195

Omsättning (MSEK)
0,5

2018

Huvudråvara: Ärta
Ursprung, huvudråvara: Sverige
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Övriga varumärken på den svenska marknaden
Schysst Käk
Produkter: Vegansk kebab, gyros och såser
Huvudråvara: Vete
Ursprung, huvudråvara: Nederländerna
Fryst/färskt: Färskt
Produktexempel:

Kung Markatta
Produkter: Tofu, tempeh, korv, bitar mm.
Huvudråvara: Soja
Ursprung, huvudråvara: Uppgift saknas
Fryst/färskt: Färskt
Produktexempel:

Tzay
Produkter: Bitar, filéer, grillspett mm.
Huvudråvara: Soja
Ursprung, huvudråvara: Kina & Indien
Fryst/färskt: Fryst och färskt
Produktexempel:

Ekko Gourmet
Produkter: Biffar, burgare, bullar mm.
Huvudråvara: Kikärtor, ärta, linser, mm.
Ursprung, huvudråvara: Uppgift saknas
Fryst/färskt: Fryst
Produktexempel:
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