Fungerar konkurrensen
på marknaden för
slaktdjur?

• De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre
betalt för sina djur.
• Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men med
få dominerande slakterier riskerar det att leda till att slakterierna
följer varandras priser istället för att konkurrera.
• Bristande priskonkurrens mellan slakterier kan kompenseras av att
producenter agerar i grupp.
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Fungerar konkurrensen på marknaden
för slaktdjur?
Beror de minskade marknadsandelarna för svenskt gris-, kyckling- och nötkött till
någon del på att den svenska marknaden för slaktdjur inte fungerar så bra som den
kunde göra? I den här utredningen undersöker vi hur prisbildningen fungerar och hur
affärsförhållandet mellan lantbrukare och slakteri ser ut. Vi kartlägger vi också
strukturen i primärproduktionen och i slakterinäringen samt granskar slakteri
företagens lönsamhet. För att bättre kunna bedöma hur väl den svenska slaktdjurs
marknaden fungerar görs även en internationell utblick.
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Sammanfattning
Den svenska marknaden för slaktdjur kan förbättras
Det finns flera områden på den svenska marknaden för slaktdjur som kan förbättras,
till exempel när det gäller prisinformation och producenternas kunskaper om
marknaden. Våra intervjuer med köttproducenter, slakterier och rådgivare visar att
det råder brist på tillförlitlig prisinformation. I vissa andra EU- länder är trans
parensen kring priser större, eftersom det finns någon form av allmänt tillgänglig
marknadsprisnotering som styrs av rådande marknadsförutsättningar. På den
svenska marknaden är det slakterierna själva som sätter sina priser. De har olika
prissättningsmodeller och erbjuder sina leverantörer individuella avtal, vilket
försvårar prisjämförelser.
Bristen på tillförlitlig prisinformation kan leda till risker för att marknaden inte
fungerar tillräckligt effektivt. Till exempel kan producenter acceptera ett alltför
lågt pris, vilket på längre sikt innebär en risk för att de slås ut. Våra intervjuer
tyder på att många nötköttsproducenter inte förhandlar, utan accepterar de priser
de erbjuds av sitt slakteri. Skillnaden mellan lägsta och högsta pris på nötkreatur
är stor enligt intervjusvaren. Framförallt småskaliga producenter förhandlar inte,
vilket delvis kan förklaras av hur de ser på sin relation till slakteriet. Dessa
producenter värdesätter en god personlig relation till slakteriets inköpare och
transportörer och vill inte riskera att få en sämre relation genom att förhandla.
De affärsmässiga producenterna som aktivt söker marknadsinformation och som
förhandlar med slakterierna kan få ett betydligt högre pris. De flesta producenter
av både gris och nötkreatur har flera slakterier inom transportavstånd, vilket
möjliggör prisförhandlingar. Ett sätt att få marknaden att fungera bättre kan alltså
vara att alla producenter aktivt söker information om priser och förhandlar med
flera olika slakterier. Det blir då svårare för slakterierna att erbjuda priser
väsentligt under marknadens genomsnittspris.
Den svårtillgängliga prisinformationen försvårar för producenterna, men en
ökad transparens kring priser kan å andra sidan försämra konkurrensen mellan
slakterierna. Detta beror på en risk för att slakterierna börjar följa varandras
prissättning i stället för att konkurrera. Vet slakterierna däremot inte exakt vilket
pris konkurrenterna betalar, kan de förlora alltför många leverantörer om de
betalar ett för lågt pris. Då kan slaktdjurspriset pressas uppåt på ett sätt som på
längre sikt kan gynna både producenter och slakterier.
Marknaden fungerar olika beroende av djurslag
Produktionen av gris och kyckling är till skillnad från nötköttsproduktionen
huvudsakligen storskalig och likartad. Slakterierna har många olika prismodeller
och kontraktstyper för nötkreatur och muntliga avtal är vanligt. På marknaden för
slaktgrisar har det tidigare varit en situation liknande den för nötkreatur. Efter att
floran av prissättningsmodeller och kontraktsformer för gris med tiden blivit
alltför snårig har slakterierna de senaste åren minskat de individuella, för
handlingsbara tilläggen utöver grundnoteringen. Detta kan bero på att endast
storskaliga och affärsmässiga grisproducenter finns kvar på marknaden.

Prisbildningen på marknaden för slaktkyckling fungerar annorlunda. Kyckling
producenterna agerar i grupp gentemot slakteriet och deras produktionskostnader
är en viktig grund för prisförhandlingarna. Eftersom både kycklingslakterier och
kycklingproducenter är storskaliga och fåtaliga, blir de mer beroende av varandra.
Priskonkurrensen i ledet mellan kycklingproducent och slakteri ger intrycket av
att vara begränsad i Sverige och det är konkurrensen från importerad kyckling
som pressar producenter och slakterier att bli effektivare.
Stora slakterier kan påverka priskonkurrensen
Både i Sverige och i andra länder finns en trend mot större slakterier som blir så
stora att de kan påverka prisbildningen på marknaden, vilket innebär en risk för
försämrad priskonkurrens mellan slakterierna. Visserligen ökar antalet småskaliga
slakterier i Sverige, men deras totala marknadsandel är liten och deras påverkan
på priskonkurrensen är därmed begränsad.
De svenska slakteriernas lönsamhet är i genomsnitt måttlig. Det kan vara ett
tecken på att det råder hård konkurrens, men det kan även tyda på bristande
effektivitet. Det är stora skillnader mellan slakteriernas lönsamhet, vilket tyder på
att vissa slakterier behöver bli effektivare.
Den svenska kycklingbranschen är i en situation med några få dominerande
slakteriföretag, där priset på slaktdjur främst är en förhandlingsfråga mellan
producentgrupp och slakteri. Drivkrafterna mot större slakteriföretag kan på sikt
göra att även grisbranschen går i denna riktning. Producenterna kan då behöva
agera gemensamt gentemot slakteriföretagen för att kompensera bristen på pris
konkurrens mellan slakterierna.
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Inledning

Under de senaste 20 åren har den svenska gris- och nöttköttsproduktionen
minskat, samtidigt som köttkonsumtionen har ökat. Den ökade köttkonsumtionen
tillgodoses framför allt genom import. Produktionen av slaktkyckling har ökat,
men inte i samma takt som konsumtionen.
Beror de minskade marknadsandelarna för svenskt gris-, kyckling- och nötkött till
någon del på att den svenska marknaden för slaktdjur inte fungerar så bra som den
skulle kunna göra? Denna fråga var utgångspunkten när arbetet med rapporten
inleddes.
Sedan Sverige blev en del av EU har strukturen inom både djurproduktion och
slakterinäring förändrats. Både gårdar och slakterier har blivit större och färre,
vilket innebär att konkurrenssituationen på marknaden för slaktdjur har förändrats.
En fråga att undersöka är om det finns tillräckligt många slakteriföretag för att
konkurrensen om slaktdjuren ska fungera tillfredsställande.
Att gränserna öppnats upp mer mot omvärlden har påverkat priserna på slaktdjur.
Priserna på slaktgris och nötkreatur har under vissa perioder svängt kraftigt, vilket
lett till svårigheter för både köttproducenter och slakterier, bl.a. när det gäller
lönsamhet. Om priskonkurrensen på marknaden inte fungerar tillfredsställande i
en sådan situation finns risk att prissignalerna på marknaden för slaktdjur snedvrids.
Slakteriernas prissättning har diskuterats i lantbrukspressen, bland lantbrukare och
bland lantbrukets rådgivare de senaste åren. Exempel på problem som diskuteras
är bristande pristransparens och att de priser som publiceras av slakterierna och i
den offentliga statistiken inte speglar de verkliga marknadspriserna. Det har i vissa
fall riktats kritik mot slakteriers agerande på marknaden när det gäller prissättning
och hur man hanterat kontrakt med uppfödarna. Även bristande affärsmässighet
bland lantbrukarna i förhandlingar med slakterierna har uppmärksammats.
Sammantaget finns det anledning att undersöka hur den svenska marknaden för
slaktdjur fungerar. Det är särskilt intressant att undersöka hur prisbildningen
fungerar och hur affärsförhållandet mellan lantbrukare och slakteri ser ut. I den
här utredningen kartlägger vi också strukturen i primärproduktionen och i slakteri
näringen samt granskar slakteriföretagens lönsamhet. För att bättre kunna bedöma
hur väl den svenska slaktdjursmarknaden fungerar gör vi även en internationell
utblick.

1.1 Syfte
Syftet med utredningen är att identifiera faktorer som riskerar att försämra
konkurrensen på den svenska marknaden för slaktdjur. Bristfällig konkurrens kan
leda till en svag utveckling i den svenska köttbranschen och till effektivitets
förluster för samhället. Ytterligare ett syfte är att ta fram förslag på åtgärder som
kan förbättra funktionssättet på den svenska marknaden för slaktdjur.
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1.2 Avgränsning
Studien är avgränsad till den svenska marknaden för slaktdjur och producenter av
grisar, kycklingar och nötkreatur. Utredningen omfattar primärproduktionens och
slakteribranschens strukturer, slakteriernas konkurrensförhållanden, aktörernas
tillgång till prisinformation samt kontraktsförhållanden mellan producenter och
slakteri.
Utredningen omfattar de större och medelstora slakteriföretagen. De mindre
slakterierna ingår inte i studien. Att de mindre slakterierna inte ingår i studien
beror på att de i liten utsträckning konkurrerar om slaktdjuren. Detta hänger dels
samman med att deras totala marknadsandel är liten och dels har de små
slakterierna som regel för liten kapacitet för att vara ett alternativ när större
djuruppfödare väljer slakteri.

1.3 Metod
Information om marknadens struktur och funktionssätt har samlats in via inter
vjuer, media, slakteriföretagens årsredovisningar och hemsidor, offentlig statistik
samt genom litteraturstudier.
Analysen av marknadens funktionsätt görs med utgångspunkt från traditionell
företags- och nationalekonomi och litteratur inom forskningsområdet industriell
organisation.
Intervjuer är den viktigaste metoden för informationsinsamlingen. Intervjuer har
genomförts med köttproducenter, lantbrukets rådgivare, slakteriföretag och
företrädare inom branschen.
Intervjuerna med köttproducenter, rådgivare och slakterier genomfördes under
förutsättningen anonymitet. Strukturerade djupintervjuer genomfördes med
sammanlagt fjorton nötköttsproducenter, tio grisproducenter, fyra kyckling
producenter och nio rådgivare. Dessa personer är spridda över Sverige, men med
tyngdpunkt i söder där merparten av djurproduktion och slakt finns. De inter
vjuade gris- och nötköttsproducenterna levererar till sex av de större slakterierna i
Sverige. Dessa slakterier erbjöds intervju för att ge sin bild av marknadens
funktionssätt och företrädare för tre av slakterierna ställde upp på intervju.
Vi fick kontakt med 28 av de 30 producenter som intervjuades via bransch
organisationerna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter och
Svensk Fågel. Två intervjuer gjordes efter kontakt på annat vis. De flesta vi ringde
upp för att tillfråga om intervju hade blivit förvarnade av sin branschorganisation.
Bland de som inte blivit förvarnade var det en som tackade nej.
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Strukturen inom primärproduktion
och slakterinäring

I detta avsnitt ger vi en översiktlig beskrivning av företagen som producerar nöt,
gris och kyckling. Vi tittar också närmare på hur slaktvolymerna utvecklats för
respektive djurslag och var slakterierna ligger i landet.

2.1 Nötköttsproduktion
2.1.1 Primärproducenter
Nötkreaturen finns främst i skogs- och mellanbygder, nära betesmarkerna, se figur
1. Västra Götalands och Skånes län har flest företag med nötkreatur, varav cirka
20 procent av företagen finns Västra Götalands län och 12 procent finns i Skånes
län. Cirka tio procent av företagen finns i Jönköpings län. Nötköttsproduktionen är
inte lika beroende av spannmål som gris- och fågelköttsproduktionen, utan till
gången till bete och grovfoder är viktigt i denna sektor.
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Figur 1. Procentuell andel nötkreatur i landets produktionsområden, 2013.
Källa: Jordbruksverket
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Antalet nötkreatursföretag minskade med nästan 28 procent mellan 2005 och
2014, samtidigt som antalet nötkreatur totalt minskade med 7 procent. Bakom
dessa genomsnittssiffror finns det stora skillnader mellan olika företags
inriktningar. Antalet företag som har mjölkkor minskade med 49 procent medan
antalet företag med köttkor1 minskade med 17 procent, se figur 2. Samtidigt är
trenden att antalet mjölkkor, kvigor, stutar, tjurar och kalvar minskar medan
antalet köttkor ökar. En annan skillnad mellan olika driftsinriktningar är att
snittbesättningen för gårdar med mjölkkor har ökat betydligt mer (från 46 till 78
kor) än för gårdar med köttkor (från 14 till 17 kor). Många dikoproducenter är
småskaliga och har nötköttsproduktionen som bisyssla till annan lantbruks
verksamhet eller en tjänst utanför gården. I Sverige har mjölkproduktionen länge
haft en central roll och nötköttsproduktionen har därmed varit integrerad med
mjölkproduktionen. Ungefär en tredjedel av det svenska nötköttet kommer från
mjölkproduktionens djur medan övrigt nötkött kommer från specialiserad
nötköttsproduktion.
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Figur 2. Antal företag med köttkor respektive mjölkkor (tusentals) och antalet nötkreatur
(tusentals), varav mjölkkor, 2005-2014.
Källa: Jordbruksverket

2.1.2 Slakterier
Den svenska nötkreatursslakten domineras av två företag, KLS Ugglarps med två
anläggningar och HK Scan med en anläggning för nötkreatursslakt. Företagen
hade marknadsandelar på 30 respektive 21 procent 2014, vilket jämfört med 2013
innebär en ökad marknadsandel för KLS Ugglarps, medan HK Scan minskat.
Skövde slakteri och Dalsjöfors kött kommer därefter med marknadsandelar på 10
respektive 8 procent. Tillsammans stod dessa fyra företag för 69 procent av
marknaden för slakt av nötkreatur 2014. Övriga slakteriföretag som hade en slakt
över 10 000 nötkreatur 2014 framgår av figur 3.
1

Med köttkor avses kor som inte primärt föds upp för att ge mjölk för humankonsumtion.
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Figur 3. Procentuell fördelning per företag av den svenska nötkreatursslakten uttryckt i
antal djur 2014.
Källa: Jordbruksverket

Figur 4 visar hur slakterierna som är godkända för slakt av nötkreatur fördelar sig
över landet. Enligt Livsmedelsverket fanns det 82 slakterianläggningar 2014 som
var godkända att slakta nötkreatur. Enligt Jordbruksverkets slaktstatistik var det
dock bara 72 anläggningar som slaktade minst ett storboskap samma år.
Koncentrationen är tydlig i södra och mellersta Sverige, medan det finns färre
slakterier i norra Sverige. Det är också i just de södra och mellersta delarna som
det finns flest nötkreatur, se figur 1.
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Figur 4. Karta över slakterier som är godkända för slakt av nötkreatur, 2014.
Källa: Livsmedelsverket (egen bearbetning)
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De småskaliga slakterierna ökar i antal. Jordbruksverkets definition av småskalig
nötkreatursslakt är en årlig slakt av färre än 1 000 nötkreatur, och de företag som
slaktar över 1 000 djur definieras därför som storskaliga. Under 2005 fanns det 22
slakterier som slaktade färre än 1 000 nötkreatur samt 26 slakterier som slaktade
fler än 1 000 nötkreatur. Under 2014 hade förhållandet ändrats till 45 småskaliga
och medan det fortfarande fanns 27 storskaliga nötkreatursslakterier. Det bör dock
nämnas att en handfull av de småskaliga slakterierna endast slaktat ett eller ett
fåtal djur under året.
För att ge en bättre bild av slaktens betydelse per företagsstorlek har de storskaliga
slakterierna delats in i undergrupper, samtidigt som antalet slaktade nötkreatur per
grupp räknats ut. Figur 5 visar dessa förhållanden för perioden 2005-2014. Den
småskaliga slakten har visserligen en mycket liten del av total slakt, men den har
ökat i betydelse under perioden och gjort det möjligt för företag att nå en lokal
marknad med närproducerat kött samt erbjuda slakt i regioner där det är långt till
de större slakterierna. Den småskaliga slakteriverksamheten är dock inte alltid
anpassad för att möta behovet av slakteritjänster hos större producenter.
Nötköttsproduktionen, uttryckt i slaktad volym, har minskat sett över en
10-årsperiod (se figur 5). Samtidigt har både konsumtionen och importen av
nötkött ökat. Svenskt nötkött hade 2014 en marknadsandel av den inhemska
förbrukningen på drygt 52 procent, vilket kan jämföras med drygt 59 procent
2005 och 91 procent 1994.
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Figur 5. Antal slaktade nötkreatur (tusental) samt antalet slaktade nötkreatur uppdelat i
olika företagsstorlekar (tusentals), 2005-2014.
Källa: Jordbruksverket
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2.2 Grisköttsproduktion
2.2.1 Primärproducenter
Produktionen av grisar finns främst i slättbygderna, där spannmålen produceras, se
figur 6. Ungefär 80-85 procent av foderstaten till grisar består av spannmål, medan
15-20 procent är protein (soja, raps) och övriga 0-5 procent är mineraler m.m.
Koncentrationen av grisföretag ses framförallt i Skånes län och i Västra Götalands
län. I Skånes län finns 26 procent av det totala antalet grisföretag och i Västra
Götalands län 16 procent. I de norra delarna av landet är grisproduktionen liten
och förutsättningarna skiljer sig jämfört med produktionen i södra Sverige, t.ex. är
möjligheterna till spannmålsodling sämre och det finns betydligt färre slakterier.
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Figur 6. Procentuell andel grisar i landets produktionsområden, 2013
Källa: Jordbruksverket
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Grisföretag kan ha olika inriktningar. En del företag är specialiserade på slaktsvin
och köper in smågrisar som föds upp till slakt, medan andra företag föder upp
smågrisar som sedan säljs vidare. En växande kategori företag har integrerad
produktion, dvs. både suggor för smågrisproduktion och uppfödning av smågrisar
till slaktsvin. Det finns även företag som har satellitbesättningar, vilket innebär att
de hyr in suggor från en s.k. suggpool, som suggorna efter grisningen skickas
tillbaka till. Företagen med satellitbesättningar äger sedan slaktsvinen.
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Figur 7 visar att både antalet grisar2 och antalet grisföretag minskat sedan 2005,
även om en viss uppgång av antalet slaktgrisar och slaktgrisföretag kunde noteras
under 2014. Det fanns totalt 1 282 företag med grisar och majoriteten av dessa
hade slaktsvin. Baserat på uppgifterna i figuren har den genomsnittliga
besättningen för slaktsvinsföretag ökat från 470 djur 2005 till 791 djur 2013. Den
genomsnittliga besättningen med suggor har likaså ökat, från 105 till 190 suggor
per företag under samma period. En svensk sugga föder i genomsnitt drygt 2,2
kullar per år.

0

1 085 304 1 001 947 1 015 365 974 112 942 521 936 910 900 897 851 358 847 022 856 754

Avelssuggor

185 415 184 321 178 953 167 394 157 851 153 635 150 955 140 055 148 066 143 362

Figur 7. Antal grisar (tusentals) samt antalet grisföretag, 2005-2014.
Källa: Jordbruksverket

2.2.2 Slakterier
Det två företag som dominerar nötkreatursslakten dominerar även grisslakten i
Sverige; HK Scan med en marknadsandel på 35 procent och KLS Ugglarps med
en marknadsandel på 25 procent 2014. Tillsammans med Dalsjöfors kött och
Skövde slakteri stod de fyra största företagen för sammanlagt 83 procent av
grisslakten 2014 uttryckt i antal grisar. Övriga av de nio största slakteriföretagen
framgår av figur 8.

2 Uppgifterna över antalet grisar baseras på djurräkningen i juni och är ett mått på hur många grisar i
varje kategori som fanns i svenska besättningar vid frågetillfället. Då vissa stallar kan vara
tillfälligt tomma då frågan ställs är maxkapaciteten sannolikt högre.
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Figur 8. Procentuell fördelning per företag av den svenska grisslakten uttryckt i antal djur
2014.
Källa: Jordbruksverket

Figur 9 visar den geografiska spridningen av de svenska slakterier som var
godkända för slakt av gris 2014. De var 60 till antalet, men enligt Jordbruks
verkets slaktstatistik var det endast 55 av dessa 60 anläggningar som slaktade
minst en gris samma år. Liksom för slakterier som slaktar nötkreatur så är
koncentrationen av slakterierna högst i mellersta och södra Sverige, medan det
finns få godkända grisslakterier i norra Sverige.
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Figur 9. Karta över slakterier som är godkända för slakt av gris, 2014
Källa: Livsmedelsverket (egen bearbetning)

13

De småskaliga slakterierna ökar i antal medan de större minskar. Jordbruksverkets
definition på småskalig grisslakt är slakt av högst 2 500 grisar årligen. Under 2005
fanns det 19 slakterier i Sverige som vardera slaktade över 2 500 grisar samt 21
slakterier som slaktade från ett fåtal upp till 2 500 grisar årligen. Fram till 2014
minskade de storskaliga slakterierna till 15 medan de småskaliga ökade till 40
anläggningar. Det totala antalet grisslakterier ökade därmed från 40 till 55 mellan
2005 och 2014. I sammanhanget är det viktigt att nämna att de småskaliga
slakterierna slaktar en ytterst liten andel av de svenska grisarna.
För att få fram en mer detaljerad statistik över de storskaliga slakterierna, med en
slakt över 2 500 grisar per år, har gruppen delats in i tre undergrupper i figur 10.
Anläggningar med fler än en halv miljon slaktade grisar per år har minskat till
förmån för anläggningar med en årlig slakt mellan 100 000 och 500 000 grisar.
Sedan 2010 finns det endast en anläggning som slaktar över en halv miljon grisar
per år och det är HK Scans slakteri i Kristianstad. Mellan 2004 och 2009 hade
både HK Scans slakterianläggning i Skara och i Kristianstad en årlig slakt över en
halv miljon grisar.
Den svenska grisproduktionen har tappat volym de senaste decennierna, 2014
slaktades cirka 2,56 miljoner grisar jämfört med 3,16 miljoner grisar år 2005. En
slutsats är därför att ökningen av småskalig slakt inte haft någon positiv påverkan
på aggregerad nivå. Utvecklingen kan dock ha gynnat näringen på begränsade
delar av marknaden, till exempel i regioner som ligger långt från större slakterier
eller där man lyckats få lönsamhet i produktionen knutet till småskalig slakt.
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Figur 10. Antalet slaktade grisar uppdelat i olika företagsstorlekar (tusental) samt det
totala antalet slaktade grisar (miljontal), 2005-2014.
Källa: Jordbruksverket
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Miljontals slaktade grisar totalt

Tusentals slaktade grisar per anläggningsstorlek

Den svenska marknadsandelen för griskött hamnade preliminärt på drygt 69
procent 2014, vilket kan jämföras med drygt 85 procent 2005 och drygt 102
procent 1994.

2.3 Kycklingproduktion
2.3.1 Primärproducenter
Den svenska produktionen av fågelkött är liksom grisproduktionen nästan helt
spannmålsbaserad och finns därför i regioner där spannmålsproduktionen är stor.
Över 85 procent av Sveriges slaktkycklingar finns i Götaland, se figur 11. De flesta
slaktkycklingsföretagen finns i Skånes län och i Västra Götalands län, med 22
respektive 16 procent av företagen 2013. I de norra delarna av landet finns ingen
slaktkycklingproduktion alls.

15

Figur 11. Procentuell andel slaktkycklingar i landets produktionsområden, 2013
Källa: Jordbruksverket
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Enligt lantbruksregistret fanns det 260 slaktkycklingproducenter i Sverige 2014. I
registret finns företag som producerar minst 1 000 slaktkycklingar, men även
mindre företag med mer hobbybetonad produktion finns med. Vid bortfiltrering av
företag som har färre än 1 000 slaktkycklingar blir utfallet betydligt lägre, vilket
framgår av figur 12. Oavsett definition har antalet företag ökat de senaste åren.
Företagen blir i genomsnitt större, men eftersom omsättningen på kycklingar är
hög hos en uppfödare, cirka sju omgångar per år, så varierar den årliga
produktionen.
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Figur 12. Antalet slaktkycklingar (miljoner) samt antalet företag med slaktkycklingar,
2005-2014
Källa: Jordbruksverket

2.3.2 Slakterier
Under 2014 fanns det enligt Livsmedelsverket 20 slakterier godkända för slakt av
fjäderfä. Av dessa var det 19 som bedrev slaktverksamhet, varav 17 slaktade
kyckling i någon utsträckning. Om man delar in slakterierna efter Livsmedels
verkets storleksindelning, dvs. slaktvikt per år i ton, så såg fördelningen ut så här
20143:
• Nio slakterier kategoriseras som små då de har en produktion på <1 000 ton
per år,
• Fem slakterier kategoriseras som medelstora då de har en produktion på
1 000-10 000 ton per år,
• Fyra slakterier kategoriseras som stora då de har en produktion på >10 000 ton
per år.
Antalet slakteriföretag har förändrats i begränsad utsträckning de senaste tio åren
och till skillnad från slakten av nötkreatur finns ingen tydlig ökning av till
exempel mindre slakterier eller gårdsslakt av fjäderfä.
3

Statistik från Livsmedelsverket. Jordbruksverket (2013), Utvärderingen av den generella
sänkningen av köttkontrollavgifterna.
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De största slakteriföretagens marknadsandelar redovisas i figur 13. Det två största
slakteriföretagen, Kronfågel och Guldfågeln, stod 2014 tillsammans för 86
procent av både slakt och produktion av kycklingprodukter i Sverige4. Kronfågel
har 46 svenska kycklinggårdar knutna till sig. Slakteriet finns i Valla, Södermanland.
Guldfågelns slakt sker i Mörbylånga på Öland och i Falkenberg. Sex av de svenska
fjäderfäslakteriföretagen är medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel och
de representerar tillsammans nästan 100 procent av marknaden.
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35%
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Figur 13. Procentuell fördelning per företag av den svenska kycklingslakten uttryckt i antal
djur 2014.

Figur 14 visar hur de godkända fjäderfäslakterierna fördelar sig över landet.
Liksom produktionen (se figur 11) finns inga slakterier i norra Sverige, utan både
produktion och slakt är koncentrerad till södra Sverige.

4

Statistik från Livsmedelsverket
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Figur 14. Karta över de 20 godkända slakterierna för fjäderfä, 2014
Källa: Livsmedelsverket (egen bearbetning)
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Enligt Livsmedelsverket slaktades knappt 88 miljoner kycklingar i Sverige 2014.
Detta är en ökning med 22 procent jämfört med 2005 då knappt 72 miljoner
kycklingar slaktades, se figur 15. Den levande slaktviken på kycklingarna har ökat
något, från 1,789 kg per kyckling 2005 till 1,919 kg 2014.
Den preliminära svenska marknadsandelen 2014 för allt fågelkött var knappt 65
procent, vilket kan jämföras med knappt 75 procent 2005 och drygt 104 procent
1994.
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Figur 15. Antal slaktade kycklingar i Sverige exklusive kasserade (miljontal) samt den totala
slaktade vikten (miljoner kg), 2005-2014.
Källa: Livsmedelsverket (egen bearbetning)
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3

Intervjuer med köttproducenter

För att få primärproducenternas syn på marknaden för slaktdjur gjorde vi ett
trettiotal djupintervjuer under hösten och vintern 2014 med producenter av
nötkreatur, gris och slaktkyckling. Förutom att låta producenterna ge sin bild av
marknadens funktionssätt, var ytterligare ett syfte med intervjuerna att få bättre
kunskap om denna del av värdekedjan.

3.1 Intervjuer med nötköttsproducenter
3.1.1 Sammanfattning av intervjuer med nötköttsproducenter
De intervjuade nötköttsproducenterna anser att deras relation med slakteriet är
god och de flesta har inte bytt slakteri de senaste åren. Samtliga har flera olika
slakterier inom transportavstånd som det är möjligt för dem att leverera till.
Hälften av de intervjuade producenterna har muntliga kontrakt och denna
kontraktsform tycks vara vanligare i vissa slakterier. Både skriftliga och muntliga
kontrakt löper ofta på ett år.
De producenter som köper in kalvar via slakteriets förmedling tycker att detta ger
både trygghet och begränsningar.
Några av de intervjuade påpekar att det är viktigt att producenter är aktiva och
vågar byta slakteri. I annat fall finns risk för att slakterierna inte kommer att
erbjuda konkurrenskraftiga priser.
De producenter som förhandlar via större grupper tycker att detta ger tyngd i
relationen till slakteriet. Det ger även bättre möjligheter att gemensamt utveckla
koncept, varumärken och förhandla gentemot slakteriets köpare.
Att följa marknaden är resurskrävande och kunskapen om marknadens funktion
och utveckling beror därför på om producenten har tid och lust att skaffa sig
marknadskunskap.

3.1.2 Urval
I intervjustudien ingår fjorton nötköttsproducenter som har sin produktion i olika
delar av Sverige och som levererar till följande slakterier; HK Scan, KLS Ugglarp,
Dalsjöfors kött, Dahlbergs slakteri och Närke slakteri. I urvalet ingår producenter
som har olika typ av nötköttsproduktion, till exempel dikoproduktion och upp-
födning av avkommorna till slakt samt uppfödning av mjölk- eller köttrastjurar
som köps in via mellangårdsavtal eller slakteriförmedling. Producenterna har
olika lång erfarenhet av branschen; några närmar sig pensionsåldern, andra är
medelålders och vissa är yngre som nyligen tagit över gården. De allra flesta är
män. De producenter som ingår i urvalet har olika gårdsstorlek; en är liten med ett
dussintal dikor, fyra är medelstora med omkring 50 nötkreatur och nio är större
med minst 200 nötkreatur till slakt varje år. Detta kan jämföras med ett genom
snittligt företag som 2014 hade 17 dikor eller 28 nötkreatur. De intervjuade
producenterna driver sina nötköttsföretag med målet att få inkomst av verksamheten,
till skillnad från många små gårdar som har nötköttsproduktionen som en hobby
och/eller primärt för att hävda betesmark.
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3.1.3 Sammanfattning av intervjufrågor
3.1.3.1 Har du möjlighet att leverera till flera slakterier?

Samtliga intervjuade producenter har möjlighet att leverera sina djur till mellan tre
och fem slakterier inom åtta timmars transportavstånd. Flera av de intervjuade
producenterna menar dock att långa avstånd gör att en del slakterier inte känns
aktuella, eftersom de inte vill att deras djur transporteras länge. Har producenten
en kort transport till ett slakteri så känns det rimligt att leverera dit om allt
fungerar i relationen och om slakteriet inte erbjuder ett alltför lågt avräkningspris.
För producenter norröver har priskonkurrensen historiskt varit dålig, trots att det
funnits några slakterier att välja mellan. Numera fungerar priskonkurrensen bättre.
3.1.3.2 Har du bytt slakteri?

Åtta av fjorton intervjuade producenter har inte bytt slakteri under de senaste åren.
Även om avräkningspriset alltid är viktigt är det inte den enda avgörande faktorn
vid valet av slakteri. Många anser att en bra relation, framför allt med inköparen,
men även med transportören, är avgörande. För de producenter som köper in
kalvar via slakteriet är det också viktigt att få bra djur. De producenter som köper
in kalvar via slakteriet anser att det innebär både trygghet och begränsning.
Begränsningen består i att det ofta finns ett krav att leverera åtminstone en viss
andel av slaktdjuren till det slakteri som förmedlat kalvarna.
Flera av de producenter som inte har bytt slakteri under de senaste åren levererar
betydande volymer, vilket gör det svårare att byta slakteri. Långa transportavstånd
är ytterligare en faktor som förvårar byten, eftersom producenterna inte vill
transportera djuren för långt.
De sex producenter som har bytt slakteri under de senaste åren har gjort det av
olika anledningar. Det är en som svarat att bytet berodde på att det tidigare
slakteriet inte kunnat matcha det begärda avräkningspriset. För denna stora
producent var det nödvändigt att byta slakteri då varje öre är viktigt för lönsam
heten. Två producenter har bytt slakteri på grund av att slakterierna ändrat
ägarförhållanden. En producent bytte slakteri på grund av att det gamla slakteriet
inte kunde tillmötesgå leveranstätheten, som är en förutsättning för gårdens
koncept.
Flera av de intervjuade producenterna, oavsett vilket slakteri de levererar till,
anser att slakterimarknaden fungerar ganska bra för närvarande, men att
konkurrensen skulle kunna bli sämre om något slakteri växer och blir alltför stort.
Det är viktigt att det går bra för alla slakterier på marknaden av
konkurrensmässiga skäl.
3.1.3.3 Förhandlar du med olika slakterier?

Hälften av producenterna förhandlar inte med olika slakterier när avtalet ska
omförhandlas. Ett skäl är att de är nöjda med den befintliga relationen, och så
länge avräkningspriset ligger på en tillräckligt bra nivå är förhandling med andra
slakterier inte aktuellt. För de producenter som köper in djur via slakteriets
förmedling är tillförseln av bra kalvar en annan viktig orsak till att de inte
förhandlar med andra slakterier.
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Den andra halvan av de intervjuade producenterna förhandlar med flera slakterier
inför varje avtalsperiod. Tre producenter hör runt om prisläget för att få argument
inför förhandling med slakteriet de levererar till. För dessa producenter är det bara
aktuellt att byta om det priset skiljer sig väsentligt från andra slakteriers. Fyra
producenter förhandlar med andra slakterier mer ingående, och förefaller vara mer
lättrörliga även vid mindre skillnader i pris och andra avtalsvillkor. En av dessa
producenter är beredd att byta slakteri inför varje nytt kontrakt. För denna
producent är priset den viktigaste faktorn eftersom det är nödvändigt med
rörlighet i producentledet för att slakterierna ska tvingas erbjuda konkurrens
kraftiga priser.
3.1.3.4 Hur förhandlar du med slakterierna?

De flesta av de intervjuade producenterna förhandlar ensamma med slakteriet.
Flera diskuterar avtalsupplägg och relation med andra kollegor inför en
förhandling, men förhandlar ensamma. De anser att det är viktigt att stämma av
med kollegor som har samma typ av produktion och som de kan lita på.
Två producenter förhandlar i grupp i ett närmare samarbete. Producentgrupperna
samarbetar om försäljning av slaktdjuren, men även kring utbud och försäljning av
köttet och varumärken. De båda producenterna anser att förhandling via
producentgrupp gör dem starka i och med att de har stora volymer. Gruppen
erbjuder volymer som ger bra kapacitetsutnyttjande för slakteriet, vilket gör det
kännbart för slakteriet att mista en sådan grupp. Samarbete i en väl samman
svetsad producentgrupp förefaller även leda till ett djupare samarbete med
slakteriet, där de tillsammans strävar efter att göra den totala kakan större. Det
uppstår då en form av vertikal integration.
3.1.3.5 Har du tillräckligt med information inför en förhandling med slakteriet?

Samtliga intervjuade producenter upplever att de har tillräckligt med information
inför förhandlingar med slakteriet. Information får de genom att höra sig för med
kollegor och med andra slakterier. De allra flesta anser dock att slakteriet har
övertag i förhandlingarna, eftersom de har små leveransvolymer, begränsade
möjligheter att leverera till andra slakterier eller varken tid eller lust att skaffa sig
information. Få producenter tycker att slakteriet missbrukar sin ställning.
Några producenter anser att de har ett övertag eller är jämbördiga i förhandlingarna
med slakteriet vilket kan bero på de levererar stora volymer, förhandlar genom
producentgrupp, har ett stort intresse av marknadsfrågor och klarar hårda
förhandlingar.
Några producenter har dragspelsstall, vilket innebär att de kan behålla djuren
längre eller leverera tidigare, beroende på slakteriets kapacitet för tillfället. Detta
kan ge en fördel i förhandlingarna med slakteriet.
I intervjuerna framkom att producenterna inte är öppna med vilket avräkningspris
de får. Några av de producenter som förhandlar i grupp och som har förmånliga
avtal har sekretessklausuler i avtalen. De flesta producenter diskuterar inte
detaljerade avräkningspriser med varandra, utan mer hur avtalen är uppbyggda.
Det finns dock de som har någon eller några kollegor som de jämför priser med.
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3.1.3.6 Har slakteriet brutit kontraktet under avtalad period?

Ingen producent har varit med om att slakteriet har brutit kontraktet under avtals
perioden. Det har dock förekommit att slakterierna velat skjuta upp leveranser
eller föreslagit andra liknande tillfälliga avvikelser från kontraktet. De flesta
producenter är inte oroliga för att slakteriet ska säga upp kontraktet. Detta gäller
även de producenter som har muntliga avtal. Några producenter nämner att de vet
att slakteriet de levererar till har en stark ställning, vilket innebär en extra trygghet
för dem. Två nötköttsproducenter vet att slakteriet de levererar till har sagt upp
avtal med grisproducenter under löpande kontraktsperiod
En producent nämner att slakteriet han levererar till har kort uppsägningstid, tre
månader, men att det gäller för båda parter. Kort uppsägningstid innebär både
risker och möjligheter.
3.1.3.7 Lönar det sig för dig att byta slakteri?

De flesta intervjuade producenter tror inte att det lönar sig för dem att byta
slakteri, åtminstone inte alltför ofta. Byten tar på krafterna och orken att genom
föra ett byte måste finnas. Någon tycker att det är ungefär som med bilförsäkringen
- du kan tjäna på att byta på kort sikt, men allteftersom tiden går jämnar det ut sig.
Relationen med slakteriet är viktig och även det geografiska avståndet har
betydelse. Utöver att lång transport är negativt för djuren, så minskar det även
möjligheten att få ett bra prisavtal. De flesta producenter påpekar att oavsett hur
stark intentionen är att byta, är det alltid viktigt att förhandla med slakteriet.
Några producenter menar att det inte finns så många slakterier på marknaden som
är villiga att gå med på de speciallösningar som ett visst koncept innebär, till
exempel möjligheter till återtag eller en viss leveranstäthet.
Några producenter tycker att det lönar sig att byta slakteri om de lyckas pressa
upp avräkningspriset. Därför är det viktigt att förhandla med olika slakterier. En
producent påpekar att hans producentgrupp alltid är beredd att byta slakteri inför
varje nytt kontrakt.
3.1.3.8 Hur ser ditt kontrakt ut?

Hälften av de intervjuade producenterna har muntliga avtal och hälften skriftliga
avtal som löper på ett år eller tills vidare. Fem av producenterna har muntliga avtal
som förhandlas vid varje leverans. En av dessa förhandlar pris varje vecka vid
leverans medan två andra förhandlar några gånger per år. Två av de intervjuade
producenterna har muntliga kontrakt som löper på ett år. Ett intryck är att
muntliga avtal är vanligare i vissa slakteriföretag.
Det finns ingen oro bland de intervjuade att muntliga avtal skulle vara mindre
bindande än skriftliga. De producenter som har muntliga avtal är nöjda med sin
relation till slakteriet och de flesta har haft samma slakteri under lång tid.
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3.1.3.9 Vad får du för pris?

De flesta producenter har en rörlig basnotering som gäller för alla, med ett fast
tillägg. Få producenter avslöjar i intervjun det pris de får från slakterier i kronor
och ören, utan anger basnoteringen och tillägget i procent. Basnoteringen utgör ca
65-70 procent av det totala priset. Denna modell är vanlig både bland de som har
skriftliga och muntliga avtal och i samtliga slakterier som berörs av intervju
studien.5
Fyra producenter med relativt stora volymer har ett golvpris som träder in om
grundnoteringen tillsammans med tillägget sjunker under en viss nivå. Två av
producenterna som har golvpris är nöjda med sitt pris och båda förhandlar inom
en producentgrupp. En större producent har ett fast totalpris, vilket innebär att
samma pris gäller oavsett svängningar i grundnoteringen.
En producent tycker att det är synd att inte gris- och nötköttsproducenter kan tjäna
pengar samtidigt. Känslan är att slakterierna bara har råd att satsa på en sektor åt
gången.
3.1.3.10

Är du nöjd med din relation till slakteriet och ditt kontrakt?

Tolv av fjorton producenter är nöjda med relationen till slakteriet. De tycker att
relationen bygger på långsiktighet, ett ömsesidigt givande och tagande och att
slakteriet är mån om sina leverantörer. De producenter som köper in kalvar via
slakteriets förmedling är oftast nöjda eftersom de får bra djur.
Två producenter är inte är nöjda med relationen till slakteriet. För en av dem är
anledningen att det just nu pågår hårda förhandlingar med slakteriet där parterna
inte är överens. Den andre producenten är inte nöjd eftersom han anser att
slakteriet inte är villig att utveckla relationen i rätt riktning. Han anser att
slakterierna i allmänhet gör det lätt för sig genom att inte jobba tillräckligt med
avsättningen av köttet mot sina kunder. Det blir producenterna som i alltför hög
grad får ta marknadssmällarna. Han är dessutom orolig över att slakteriet kommer
att avveckla den förmånliga avtalsmodell som han har just nu.
De flesta producenter är nöjda med sina kontrakt eftersom de fått gehör för
åtminstone vissa krav, till exempel nivåer på pristillägg och leveranstider, även om
en ständig drivkraft är att få bättre betalt. Några producenter är dock oroliga för
att slakterierna nu styr mot en prissättningsmodell med en större andel av priset i
grundnoteringen i kombination med minskade tillägg. Även om detta ökar
transparensen i prissättningen så tror de att det kommer att göra det svårare att få
riktigt bra priser. Det finns också önskemål om bättre förutsägbarhet under hela
uppfödningsperioden. Som nötköttsproducent binder man, beroende på
produktionsinriktning, upp sig i djurmaterial i flera år (från betäckning eller annan
rekrytering till slakt) och det är sällan man vet i början av processen vad priset blir
för slaktdjuren. Genom kortare kontrakt och uppsägningstider är det lättare att
följa marknaden. Å andra sidan minskar leveranstryggheten.

5

Intervjuerna med nötköttsproducenter gjordes tidigt under hösten 2014. Senare under hösten 2014
genomförde flera slakterier ett successivt skifte mot avtal där tilläggen minskades i förhållande till
basnoteringen.
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Två producenter är inte nöjda med sina kontrakt eftersom de anser att de har för
lite att sätta emot i förhandlingar och att de har för stor marknadsrisk i nuvarande
avtal. För den ena är det gårdens geografiska läge i norra Sverige som försämrar
förutsättningarna. Konkurrensen om slaktdjuren är låg och det har heller inte varit
möjligt att få samma tillägg som kollegorna i södra Sverige, trots ett jämförbart
klassningsresultat. Det geografiska läget ger i sig nästan 10 kr/kg sämre betalt än
vad kollegor söderut får. Producenterna i Norrland tvingas trots detta betala ett
nationellt pris för livdjuren, och därför är det mer lönsamt att vara dikoproducent
än att föda upp djuren till slakt i Norrland. Det är också en sämre marknad för
köttlådor i norra Sverige. Konsumenterna är för få och slakteriernas avgifter för
återtag är för höga. Jämfört med för några år sedan så finns det emellertid idag fler
aktörer på den norrländska slakterimarknaden, så förutsättningarna har blivit
bättre.
En producent som har KRAV-produktion anser att KRAV-tillägget är alldeles för
lågt.
3.1.3.11

Hur ser du på framtiden?

Fyra producenter tror att de kommer att öka produktionen framöver. För två av
dem är tillgång på mer mark och spridningsareal en förutsättning för att öka. En
producent vill utöka, men tycker att det är svårt att hitta bra personal och därmed
skapa en bra helhet för företaget. En producent funderar på att öka genom att
utveckla koncept med egna köttlådor och eventuellt köpa en egen slaktbil.
Samtliga av dessa producenter har stor produktion och är yngre till medelålders.
En producent kommer definitivt att ha slutat om fem år. Anledningen är inte att
framtiden ser mörk ut, utan snarare ålder och att kroppen säger ifrån.
Sex producenter tror att de kommer att ligga kvar på samma nivå några år
framöver, varav två närmar sig pensionsåldern. En av dem har produktion enligt
ett särskilt koncept som tar tid att administrera, och tycker inte att det finns tid att
öka produktionen.
Tre producenter vet inte om de kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma
nivå. En av dem tycker inte att det finns någon långsiktig politik idag som kan
skapa trygga förutsättningar, samt att kontroller och dokumentation tar för mycket
tid från verksamheten. En annan producent tycker att priserna på insatsvaror är för
höga, att lönsamheten försämras och att nu hänger det på det nya
landsbygdsprogrammet.
3.1.3.12

Jordbruksverkets prisstatistik

De flesta producenterna känner till Jordbruksverkets prisstatistik6, som återges
bland annat i lantbrukspressen. Några av de intervjuade visste dock inte att
Jordbruksverket är källan till statistiken. Den övervägande andelen av de
intervjuade producenterna menar att prisnivån som publiceras är lägre än det pris
de själva får. Därför är prisstatistiken inte ett användbart verktyg i förhandlingar
med slakteriet. Några producenter påpekade att de låga priser som publiceras gör
att slakterierna kan hävda att det är denna prisnivå som gäller och att det därför
kan vara svårare att få upp priset. På så vis är Jordbruksverkets statistik snarare ett
6

En beskrivning av prisstatistiken finns under diskussionsavsnittet nedan.

26

problem än en hjälp i förhandlingar med slakteriet. En producent på nordligare
breddgrader upplever att han får betydligt sämre betalt än vad prisstatistiken visar.
En producent tycker att han ligger ungefär i nivå med Jordbruksverkets statistik.

3.2 Intervjuer med grisproducenter
3.2.1 Sammanfattning av intervjuer med grisproducenterna
Samarbetsklimatet och relationerna mellan de intervjuade grisproducenterna och
deras slakteri är goda.
Utbudet av större slakterier inom transportavstånd är tillräckligt, vilket innebär att
grisproducenterna kan byta slakteri om de vill.
De relativt många slakteribyten som konstaterats i intervjuundersökningen, sju av
tio har bytt minst en gång de senaste åren, beror dels på att slakterier har sagt upp
producenter, dels på att producenterna sagt upp sina kontrakt på grund av
skillnader i priser och andra villkor.
Priser och avtalsvillkor skiljer sig åt, men inte i någon större utsträckning.
Samtliga intervjuade har skriftliga avtal. En trend är att kontrakten blir allt kortare,
vilket ger både fördelar och nackdelar. Producenterna vill ha både flexibilitet och
trygghet. Korta kontrakt på en rörlig marknad gör det osäkert att investera.
När antalet avtalsmodeller och olika typer av tillägg växt till sig för mycket, rensar
slakterierna ut och renodlar avtalsmodellerna i syfte att öka transparensen. Just nu
befinner sig marknaden i ett sådant läge.

3.2.2 Urval
I intervjustudien ingår tio grisproducenter som har sin produktion i södra och
mellersta Sverige och som levererar till fyra olika slakterier; HK Scan, KLS
Ugglarps, Dalsjöfors kött och Skövde slakteri. I urvalet ingår producenter med
olika typer av grisproduktion, varav de flesta har integrerad produktion, medan
några är specialiserade på slaktsvinsuppfödning. De som har integrerad
produktion säljer vanligtvis en del av sin smågrisproduktion till andra producenter,
via mellangårdsavtal eller slakteriförmedling. Producenterna har olika lång
erfarenhet av branschen; några närmar sig pensionsåldern, några är medelålders
och några är yngre som nyligen tagit över efter lång erfarenhet av att arbeta på
företaget. Majoriteteten av de intervjuade är män. De producenter som ingår i
urvalet har samtliga relativt stor volym på produktionen, även om variationen är
stor. Av dem som har integrerad produktion är medelantalet suggor cirka 450,
medan snittet för samtliga tio intervjuade för slaktsvinsverksamheten är cirka
2 100 platser. Detta kan ställas i relation till genomsnitten för Sveriges knappt
1 300 grisföretagare som är på knappt 200 suggor och knappt 800 slaktsvin.
Grisproduktion som hobby- eller sidoverksamhet är ovanligt och ingen av dem
som intervjuats tillhör denna kategori.
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3.2.3 Intervjufrågor
3.2.3.1 Har du möjlighet att leverera till flera slakterier?

Samtliga intervjuade producenter har rent geografiskt möjlighet att leverera till
flera slakterier. De flesta har tre till fem möjliga slakterier inom åtta timmars
transportavstånd. Men även om det är möjligt att leverera till slakterier långt bort
kan ett längre avstånd vara negativt, till exempel i tider då det är köparens
marknad och en del slakterier vill fokusera på närområdet. Flera producenter anser
att det vanligaste i grisbranschen är att man håller sig till ett slakteri i taget, och
om man byter gör man det helt och hållet. Några känner dock till att det finns de
producenter som har en viss leveransandel på spotmarknaden, det vill säga för
omedelbar leverans och utan bindning i långa kontrakt.
3.2.3.2 Har du bytt slakteri?

Sju av tio intervjuade producenter har bytt slakteri minst en gång de senaste fem
åren.
Byte av slakteri har gjorts av flera olika anledningar. De flesta tycker inte att det är
de sista örena på priset som avgör vid byte, utan långsiktighet och en god relation
till slakteriet väger tungt. Priset är dock viktigt och börjar det skilja för mycket
mellan slakterierna, uppemot en femtioöring är en nivå som nämnts, kan det dock
vara avgörande för ett byte. Några producenter anser dock att några tiotal ören i
prisskillnad har avgörande betydelse för lönsamheten och valet av slakteri. Någon
enstaka producent byter ofta, eftersom priset anses vara viktigast i valet av
slakteri.
Faktorer som relationer och att hämtningar sköts på överenskommen tid har stor
betydelse vid byte av slakteri. Relationerna till inköpare och transportörer är
viktiga och samarbetet med dessa nyckelpersoner kan vara avgörande för hur
trogen producenten är ett slakteri. Det är transportörerna som kan rutinerna på
gården och som vet vad producenten anser är viktigt, och det är tillsammans med
inköparen som kontraktet utformas. På en grisgård måste flödet fungera. Om inte
slaktmogna grisar hämtas i tid kan inte grisar som avvänjs slussas in i slaktgris
stallet. Många av de intervjuade producenterna har någon gång råkat ut för att
slakteriet inte hämtat grisar för slakt på utsatt dag. Ibland har det blivit en längre
periods problem med hämtningen. I de flesta fall har då slakteriet erbjudit sig att
slopa viktavdraget för stora grisar. I något fall har producenten dock tvingats
förhandla för att slippa viktavdraget.
För flera producenter har ett dåligt förtroende för slakteriet lett till byte av slakteri.
Flera producenter tycker att det är tryggt att leverera till ett slakteri som de anser
ha framtiden för sig.
Ingen producent har uppgett att den geografiska närheten har avgörande betydelse,
även om de som har nära till slakterier nämnt att detta är en bonus. Alla slakterier
som befinner sig inom åtta timmars transportavstånd är alltså aktuella.
Flera producenter, oavsett vilket slakteriföretag de levererar till, ser en fara i att
något slakteri blir alltför stort och att antalet slakterier minskar eftersom det
försämrar konkurrensen. Den balans som finns mellan slakterierna i Sverige nu är
ganska bra och därför är det viktigt att alla slakterier är lönsamma.
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3.2.3.3 Förhandlar du med olika slakterier?

Sju av tio intervjuade grisproducenter bevakar marknaden för att se om
skillnaderna i villkor blir alltför stora, vilket kan ge skäl att byta slakteri. Två
producenter bryr sig inte alls om att undersöka vilka villkor andra slakterier
erbjuder när det är dags att omförhandla ett kontrakt medan en producent
förhandlar regelbundet med flera slakterier inför nytt kontrakt. Under perioder då
det är köparens marknad, som det varit under större delen av 2014, har man dock
varit nöjd om man fått leverera över huvud taget och i dessa lägen läggs mindre
resurser på att undersöka vad olika slakterier kan erbjuda.
Några av de producenter som har integrerad produktion påpekar att det är viktigt
att få lönsamhet i båda produktionsgrenarna, och i en del fall har förhandlingarna
med slakteriet blivit ett givande och tagande mellan de olika delarna i företaget.
En av dessa producenter tycker att det är låg betalning för smågrisar via
slakteriernas förmedling som innebär mest bekymmer. Å andra sidan finns det
producenter som menar att de som har integrerad produktion har de bästa
villkoren, och att det är de som tvingas köpa in smågrisar som har det svårast att
få ekonomin att gå ihop. Även de som har mellangårdsavtal är delvis beroende av
slakteriet för sin smågrisförmedling, då det ibland blir ett större eller mindre
överskott på smågrisar som inte ryms i mellangårdsavtalet.
Längre kontrakt uppges ge en trygghet för investeringar, och binder parterna vid
varandra både i juridisk och i relationsmässig mening.
3.2.3.4 Hur förhandlar du med slakterierna?

Åtta av tio producenter samarbetar i någon utsträckning med andra producenter i
förhandlingarna med slakteriet. De flesta av dessa ingår i mindre grupper med
endast några producenter, och i dessa fall är det vanligt att samarbetet sker mellan
dem som ingått mellangårdsavtal för smågrisar. Några av dessa producenter anser
att alltför stora grupper skapar en så pass tidskrävande administration att fokus på
själva grisproduktionen försämras.
Några producenter ingår i större grupper, varav den ena köper in vissa tjänster
externt för delar av administrationen. Stora grupper har flera fördelar. En sådan är
att man har en större volym som, om gruppen byter slakteri, ger ett tydligt tapp för
slakteriet. Det verkar också som att större grupper ofta går in i ett djupare
samarbete med slakterierna. Det blir mer av både förhandling och team-work
mellan två jämbördiga parter, där den gemensamma kakan delas. Integration har
fördelen att parterna blir mer beroende av varandra och därför effektiviserar och
samarbetar för gemensamt bästa resultat. En starkare integration i värdekedjan
finns exempel på i flera länder7. Det finns dock även nackdelar med stora grupper.
De tar lång tid att skapa eftersom de flesta producenter som går samman är
uppbundna i individuella kontrakt med olika längd då samarbetet inleds. En stor
grupp är också svårnavigerad vid byte av slakteri. En tredje nackdel som nämns är
att det finns en risk att enstaka producenter i gruppen åker snålskjuts på de som
presterar bättre.
7

I USA ägs både slakterier och gårdar ibland av en detaljhandelskedja. I Spanien är det vanligt att
grisproducenten är beroende av en stor livsmedelskoncern som äger både slakteri, foderföretag,
avelsbolag och vidareförädling. Livsmedelskoncernen äger grisarna och förser grisproducenten med
insatsvaror som foder och avelsmaterial, och grisproducenten står endast för stall och personal.
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Några producenters intryck var att slakterierna inte är intresserade av att de större
förhandlingsgrupperna blir alltför många, kanske beroende på att det förutom
möjligheter även innebär ökade risker.
Två av tio producenter förhandlar helt på egen hand. Båda har längre kontrakt
med förmånliga villkor med sina slakterier och tycker att det i sig ger tillräcklig
trygghet. Dessa särskilda villkor som rör både kontraktslängd och priser har gjort
det möjligt att investera.
3.2.3.5 Har du tillräckligt med information inför en förhandling med slakteriet?

De flesta producenter upplever att de har tillräckligt med information vid
förhandling med slakteriet, och att det också går att påverka villkoren vid
kontraktskrivning. Förtroendet är allmänt högt för slakteriets inköpare och
producenterna litar oftast på de råd de får kring olika kontraktsmodeller. De flesta
producenter tycker dock att det är svårt att få information om priser i dialog med
andra producenter. Sekretessklausuler i avtalen med slakteriet förekommer, vilket
gör att en del upplever att de inte kan prata fritt. Men det är inte bara slakteriets
önskemål om att producenterna inte ska sprida detaljer i sina avtal till kollegorna
som begränsar informationen. Beslutet att inte prata alltför öppet kan också
komma från producenten. De flesta vill dela med sig av generell information, men
inte specifika detaljer eftersom det hör till affärsrelationen med slakteriet.
I tider då tilläggen är låga upplever en del producenter att det inte finns så mycket
att förhandla om, eftersom prisnivån återspeglas relativt tydligt i slakteriernas
öppna prislistor. Under perioder då floran av avtalsmodeller och tillägg växt till
sig finns det mer att jämföra, å andra sidan leder detta även till fler spekulationer
och hemlighetsmakeri. De flesta producenter har en eller några kollegor de pratar
mer öppet med, och inom förhandlingsgrupperna får alla producenter likartade
villkor.
Några producenter tycker att slakteriet har större möjligheter än producenterna att
skaffa sig bra marknadsinformation. Det beror på att slakterierna har kontakt både
på köp- och säljsidan, där sistnämnda också är länken ut mot den internationella
marknaden. De har också större resurser för marknadsbevakning. Producenterna
anser att de ofta har lika bra eller bättre koll på det som sker i producentkåren. En
del av informationsutbytet på den nivån når aldrig slakteriet.
3.2.3.6 Har slakteriet brutit kontraktet under avtalad period?

Fyra av tio producenter berättar att de blivit uppsagda från sina slakterier innan
avtalsperioden gått ut. Orsaken var en marknadssituation som vissa av slakteri
företagen inte klarade av och som tvingade dem att minska sin kostym volym
mässigt. Samtliga av de producenter som fick sina avtal uppsagda i förtid lyckades
dock hitta en ny köpare till slaktdjuren, även om det var svårt med tanke på
marknadssituationen. Några upplevde att den uppsägning de råkade ut för inte
sköttes snyggt, vilket minskade deras förtroende för det slakteriet.
Några av de övriga sex producenterna har varit med om att de tvingats gå över till
en ny avtalsmodell under innevarande kontraktsperiod för att få fortsätta leverera
till sitt slakteri. Även i dessa fall berodde detta på att slakterierna inte klarade av
att möta villkoren i innevarande avtal på en vikande marknad.
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Några av de intervjuade producenterna har aldrig varit med om uppsägning eller
omförhandling av avtal under innevarande avtalsperiod.
3.2.3.7 Lönar det sig för dig att byta slakteri?

Under perioder då det varit säljarens marknad har det som producent varit möjligt
att höra sig för med flera slakterier, och påpeka för sitt nuvarande slakteri att man
blivit erbjuden ett högre pris hos en konkurrent. Då har slakteriet ofta kunnat
matcha det konkurrerande slakteriets pris för att undvika att producenten byter till
konkurrenten.
Det är emellertid även andra faktorer än priset som spelar in vid byte av slakteri.
Det är endast en producent som bytt slakteri relativt ofta främst på grund av
avräkningspriset. För samtliga intervjuade producenter är priset givetvis en av de
viktigaste parametrarna vid val av slakteri, men det finns även andra viktiga
faktorer. Relationen med framför allt inköpare och transportör, kontinuitet, att
slakteriet sköter hämtningar och arbetar för producenternas bästa samt att
slakteriet har en tydlig strategi att hävda sig på marknaden har betydelse.
Några producenter som arbetat länge i branschen och som varit trogna ett slakteri
är nöjda så länge allt rullar på. Övriga menar att det är nödvändigt att vara på
tårna och förhandla med slakteriet och att man inte ska ge sig på viktiga punkter
utan strid. Ibland får man dock som producent inse att slakteriet är i knipa, och
eftersom man sitter i samma båt så gäller det att ha förståelse för att slakteriet
måste försämra villkoren i väntan på bättre tider. Gräset är inte alltid grönare på
andra sidan.
Majoriteten av de intervjuade producenterna påpekar att det är viktigt att det finns
ett tillräckligt antal slakterier av tillräcklig storlek för att konkurrensen ska
fungera. I södra Sverige finns idag ett halvt dussin slakterier som kan möta
efterfrågan på större leveransvolymer och erbjuda konkurrenskraftiga priser, vilket
är positivt för sektorn som helhet. Några producenter menar att det finns en fara i
att något slakteri blir för stort på bekostnad av de övriga, men att balansen är
relativt bra just nu. De flesta producenter i undersökningen anser att priserna inte
skiljer särskilt mycket mellan slakterierna.
3.2.3.8 Hur ser ditt kontrakt ut?

Samtliga intervjuade producenter har skriftliga kontrakt, men med varierande
löptid.
Flera producenter berättar att kontrakten ofta var längre förr och att de numera
tenderar att bli kortare och kortare. En äldre kontraktsmodell kunde löpa på tre år,
vilket var stressande om efterfrågan och priserna stärktes samtidigt som man var
låst vid ett lågt avräkningspris på längre tid. De flesta producenter som intervjuats
har sexmånaders- eller ettårskontrakt med sitt slakteri, med tre till sex månaders
uppsägningstid. Två av producenterna har längre kontrakt inklusive särskilda
villkor, vilket innebär en ökad trygghet för investeringar. En producent har ett
kontrakt som löper på 18 månader. Några producenter har ett garantipris, men de
flesta har grundpris plus avtalat tillägg.
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Under hösten 2014 började de flesta slakterier rensa ut i floran av pristillägg8.
Många producenter i intervjuundersökningen menar att tilläggen idag är mindre
jämfört med tidigare. Slakterierna marknadsför sig genom att erbjuda olika former
av tillägg och andra särskilda villkor i tider då det är säljarens marknad. Sedan
accelererar detta till en nivå som blir alltför svåröverskådlig, och då tar
slakterierna beslut om att rensa upp och göra priserna mer transparenta. Just nu
befinner sig marknaden i ett sådant läge. Några producenter upplever också att
slakteriets ledning präglar utbudet av avtalsmodeller.
3.2.3.9 Vad får du för pris?

De flesta av de intervjuade producenterna har en rörlig basnotering och ett fast
tillägg. Det är ingen som avslöjar det exakta priset i kronor och ören. Anledningen
är att priset förhandlas mellan dem och slakteriet och att nivån bör stanna mellan
parterna. Dock är alla tydliga med att tilläggen slimmas nu och att de maximalt
ligger på en krona, eller mer vanligt runt 50-öringen. Tillägget utgör därmed idag
endast några procent av det totala priset. Ett par producenter har kontrakt som
innebär ett garantipris, dvs. det är inget fast pris utan det följer basnoteringen så
länge den är på en nivå som ligger över garantipriset.
3.2.3.10

Är du nöjd med din relation till slakteriet och ditt kontrakt?

Samtliga producenter är nöjda med sin relation till slakteriet idag.
De flesta producenter är nöjda med sitt kontrakt, även om en önskan alltid är att få
bättre betalt. Dialogen med inköparen är överlag god och det går för det mesta att
få gehör för egna krav i innevarande avtal, till exempel nivåer på pristillägg och
leveranstider. Några producenter har fått möjlighet att lägga till egna villkor som
bilaga till slakteriets kontrakt. Styrkeförhållandet i förhandlingen mellan
producent och slakteri beror på om det är köparens eller säljarens marknad för
tillfället.
Att kontrakten numera är kortare än förr om åren är både positivt och negativt.
Producenterna anser att det är positivt eftersom de inte sitter fast i ett långsiktigt
kontrakt med fast tillägg när marknaden ändras och ett nytt avtal ger bättre betalt.
Det är negativt på grund av att det känns mer osäkert att investera när de inte är
säkra på att de har ett kontrakt om sex eller tolv månader. Många har nämnt att
slakterierna nu börjar titta på avtalsmodeller som inspirerats av kyckling
branschen, vilka åtminstone delvis är kostnadsbaserade. Det är även flera som
skulle önska att detta blev mer vanligt i grisbranschen, och som nämner att
åtminstone en del av kycklingbranschens framgång beror just på att producenterna
haft en kontraktsmodell som gjort det möjligt att investera. Som producent vill
man sammanfattningsvis ha både trygghet och flexibilitet.
Några problem i relationen med slakteriet eller i kontrakten togs upp. En
producent berättade att rådgivning ofta ingick i kontrakten med slakteriet förr i
tiden, vilket var positivt. En producent ansåg att slakterierna var mer måna om
producenterna förr om åren, och att denna omtanke skulle behöva återkomma för
att investeringstakten ska öka. En producent påpekade att betalningen kommer för
sent, förr om åren var det veckan efter, men numera har slakteriet börjat dra ut på
betalningen. Några producenter har tidvis problem med slaktmogna grisar som
8

Detta skedde alltså under denna studies genomförande.
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inte hämtas i tid, och får gården dessutom en djurskyddskontroll i en sådan
situation ger länsstyrelsen påpekande om att det är för trångt i stallarna. Det blir
stopp hela vägen. En producent menade att slakteriernas dåliga lönsamhet gjort att
producenterna oroar sig för sin avsättning och att de därför får mindre energi och
tid över att sköta sin egen produktion.
3.2.3.11

Hur ser du på framtiden?

De flesta producenter som tillfrågats ser ljust på framtiden, trots att de påpekar att
dalarna tenderar att bli djupare och längre medan topparna kapas.
Grisproducenterna betraktar sig som en luttrad skara och många har planer på att
utveckla sitt företag. Helintegrering, utveckling av koncept via egen slakt,
utveckling av mervärden kopplat till hållbarhet, tillväxt storleksmässigt, att skruva
på gjorda investeringar och att satsa löpande inom särskilda avtal med slakteriet är
framtidsplaner som nämnts i intervjuerna. Även de som har investeringsplaner ser
dock hinder på vägen. Ett sådant hinder är reglerna för investeringsstöd, där
maxsumman är för låg. Samtidigt skapar det faktum att investeringsstödet finns
stigande priser på insatsvaror till investeringar. En fast summa per stallplats vore
bättre då de flesta satsar stort. En producent tror att kontrollprogrammet9, om det
godkänns och införs, kommer att gynna investeringsviljan. Producenten anser att
möjligheten till tidigare avvänjning, som är en del av det föreslagna kontroll
programmet, är viktig eftersom kultingarna är betydligt tyngre vid avvänjning
idag jämfört med längre tillbaka i tiden, vilket sliter på suggan. En annan sak som
behöver förbättras är rådgivningen. En producent berättar att han vill satsa, men
att han numera lagt planerna på is eftersom det krävs en miljökonsekvens
beskrivning, vilket tar mycket tid och kraft. Därför satsar producenten i detta
skede på växtodlingen istället. En producent har både plats och motivation att
bygga ut, men behöver amortera på befintliga lån först. Flera producenter tycker
att det är problematiskt att hitta bra personal. Slutligen behövs överlag fler positiva
signaler till näringen, både från politiker till myndigheter samtidigt som
konkurrensvillkoren utjämnas mot andra länder.
En producent ser mörkt på framtiden, slakterier lägger ner och det går inte att lita
på konsumentintresset. Importtrycket är högt och det blev inte bättre av att
Ryssland stängde sina gränser för EU. Trots detta finns planer på investeringar i
företaget, och denna producent medger att det kommer en del positiva signaler
just nu från politiker och myndigheter i form av handlingsplan gris, konkurrens
kraftsutredning, livsmedelsstrategi och kontrollprogram.

9 En pilotstudie har nyligen genomförts på svenska gårdar för att undersöka hur ett antal avvikelser
från svenska djurskyddsregler skulle kunna främja både djurskydd och lönsamhet. Avvikelserna rör
bland annat förkortad digivningstid, möjlighet att använda skyddsgrind mellan suggan och
kultingarna några dagar efter grisning och ökad beläggningsgrad i tillväxt- och slaktgrisstallar. Det
finns redan idag fem kontrollprogram som godkänts av Jordbruksverket, främst inom ägg- och
fågelköttsproduktionen.
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3.2.3.12

Jordbruksverkets prisstatistik

De flesta av de intervjuade producenterna känner till Jordbruksverkets pris
statistik, som även publiceras i lantbrukspressen. En av de intervjuade kände dock
inte till att Jordbruksverket är källan till statistiken. Nästan alla producenterna
tycker att priserna stämmer dåligt med verkligheten, och anser att det årliga
schablontillägg som läggs på de veckovisa priserna bör ersättas med faktiskt
utbetalda priser. Av dessa skäl har de flesta producenter slutat använda
prisstatistiken som marknadsinformation och verktyg vid förhandlingar med
slakteriet. Några producenter anser att Jordbruksverkets prisstatistik möjligen kan
användas för att se trender.

3.3 Intervjuer med kycklingproducenter
3.3.1 Sammanfattning av intervjuer med kycklingproducenter
Producenter och slakterier i kycklingbranschen har en nära marknadsrelation.
Förhandlingarna med slakteriet sker via uppfödargruppens förhandlings
delegation, och maktförhållandet gentemot slakterierna upplevs som jämbördigt.
Rörligheten på marknaden för slaktkycklingar är låg. Det begränsade utbudet av
storskaliga slakterier, gårdarnas storlek och kontraktens utformning är faktorer
som inverkar. Det är svårare att utveckla konceptproduktion, dvs. differentiering
utifrån exempelvis utfodring, ras eller småskalig slakt, inom kycklingproduktion
än inom nöt- och grisproduktion.
Flödet mellan producent och slakteri är hårt styrt tidsmässigt från kläckning till
slakt. Det finns få möjligheter till avsteg som till exempel förlängd uppfödnings
omgång om tillväxten varit låg.
Prissättningen är mer transparent för kycklingproducenterna jämfört med nöt- och
grisproducenterna. Det faktum att avräkningspriset för kyckling följer spannmålsoch foderpriset ger producenterna trygghet när det gäller möjligheterna att täcka
företagets kostnader. Å andra sidan gör den kostnadsbaserade ersättningen det
svårt att tjäna riktigt mycket pengar.
Långa kontrakt ger trygghet för producenterna och investeringar kommer stånd
efter kontrakt med ett slakteri.
Även om utbudet av slakterier och avtalsformer är begränsat, är de flesta kyckling
producenter nöjda.

3.3.2 Urval
I intervjustudien ingår fyra kycklingproducenter, varav två levererar till Kronfågel
och två till Guldfågeln. Producenterna har mellan 120 000 – 300 000 platser per
omgång (7-8 omgångar/år), vilket kan jämföras med det svenska snittet för
sektorn på knappt 33 000 platser. Uträkningen av genomsnittsgården bygger på
officiell statistik, och det bör påpekas att den har vissa brister, vilket förklaras
utförligt i bakgrundsavsnittet. Kortfattat är dock genomsnittsgården sett till de
kommersiella företagen betydligt större idag. De intervjuade producenterna har
varit i branschen i olika många år, men samtliga är relativt erfarna. Majoriteten av
de intervjuade är män. Matfågelproduktionen är koncentrerad till den södra delen
av Sverige, och de fyra producenter som intervjuats är spridda över Götaland.
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3.3.3 Intervjufrågor
3.3.3.1 Har du möjlighet att leverera till flera slakterier?

Två producenter har bara ett slakteri som de kan leverera sina kycklingar till. Det
finns visserligen några små slakterier i närheten, men de kan inte ta emot de stora
volymer som gården levererar. De två andra producenterna har fler än ett slakteri
att välja på inom möjligt transportavstånd.
Kycklingproduktionen i Sverige är kontraktsbunden och man startar upp eller
utökar sin verksamhet via kontrakt med slakteriet, vilket även på sikt påverkar
banden till slakteriet.
3.3.3.2 Har du bytt slakteri?

Två producenter har levererat till samma slakteri sedan uppstart, medan de två
andra har bytt slakteri. Bytet har berott på att det tidigare slakteriet gått ihop med
annat.
3.3.3.3 Hur förhandlar du med slakterierna?

Samtliga fyra producenter förhandlar enbart med det slakteri de har kontrakt med
och genom en uppfödargrupp. Denna grupp utser en förhandlingsdelegation som
förhandlar om ekonomiska detaljer som prisstegar, tillägg och avdrag. Samtliga
producenter som ingår i gruppen har dock individuella avtal, vilket innebär att de i
princip skulle kunna förhandla om priserna själva.
3.3.3.4 Har du tillräckligt med information inför en förhandling med slakteriet?

Här tycker producenterna lite olika. En nämner att eftersom det är slakteriet som
sätter priserna, så är det egentligen inte en förhandling, utan mer en diskussion om
priser. Slakteriet bestämmer vilken dag kycklingar ska sättas in i stallarna och
vilken dag de ska slaktas. Om kycklingarna är för små den dag de ska slaktas, så
slaktas de ändå. Det är små möjligheter att rucka på tidsschemat. Detta är en stor
skillnad jämfört med andra animaliesektorer som har en större frihet.
En annan producent menar att de verkligen förhandlar och att uppfödargruppen
har bra information om volymer och priser. De flesta producenter är storskaliga
och de förstår vikten av att hålla sig a jour med marknaden. Särskilt foderpriserna
är viktiga att beakta i förhandlingarna eftersom foderkostnaden är en av de största
enskilda posterna och därför påverkar lönsamheten i hög grad. Priserna på
foderingredienser är internationella och tillgängliga för alla. Det finns även en
nationell fodermarknad och en av de intervjuade producenterna upplever att de
svenska foderföretagen har blivit mer restriktiva med att dela med sig av sina
priser till slakteriet. Detta beror på att det är primärproducenterna som är
foderföretagens kunder och inte slakteriet.
Även den internationella konkurrensen gentemot detaljhandelsledet och prisnivån
hos de alternativa leverantörer som kan försörja detaljhandeln med kyckling
produkter är parametrar som påverkar i förhandlingarna. Slakterierna är hårt
pressade av importtrycket och detaljhandeln.
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Eftersom uppfödargrupperna är stora och omfattar nästintill samtliga leverantörer
till slakteriet och prislistan för grundnotering och tillägg/avdrag är gemensam, så
finns inget behov av att skaffa sig information om priser hos kollegor.
Prisskillnaden hos andra jämförbara slakterier är liten.
Ytterligare en informationskälla för producenterna är Svensk Fågels uppföljnings
program ”Tuppen”, som ger goda möjligheter att ha koll på produktionen och att
effektivisera den. Producenterna är mycket nöjda med Svensk Fågel som bidrar
till viktig stöttning och information.
3.3.3.5 Har slakteriet brutit kontraktet under avtalad period?

Ingen producent har varit med om eller hört talas om att slakterier sagt upp avtal
under normala omständigheter. När en producent inte uppfyller kvalitetskraven så
händer det att slakterier säger upp avtal. Producenter har ibland tvingats säga upp
avtal innan de löpt ut till följd av likviditetsproblem eller störningar i produktionen.
3.3.3.6 Lönar det sig för dig att byta slakteri?

Ingen producent anser att det lönar sig att byta slakteri även om det skulle vara
möjligt, främst med tanke på det begränsade utbudet av slakterier inom rimligt
transpostavstånd. De är även rädda om sina kontrakt och marknadsrelationen med
slakteriet är viktig och långsiktig.
Producenterna upplever att priserna mellan olika slakterier inte skiljer sig åt
särskilt mycket. Kycklingproduktionen är relativt homogen och det finns inte
samma möjligheter till olika klassningar som för exempelvis gris och nötkreatur.
Prisskillnader mellan slakterierna kan bero på att de jobbar med olika sortiment.
3.3.3.7 Hur ser ditt kontrakt ut?

I samband med utökning av antalet stallplatser ingår producenten ett längre
leveranskontrakt med slakteriet, vilket ger trygghet inför investeringen. Efter
denna första och längre kontraktsperiod har producenterna skriftliga leverans
kontrakt på ett år, det vill säga ett års uppsägningstid. Inom de årsvisa kontrakten
förhandlas priserna flera gånger. Förhandlingsintervallet är vanligtvis 2-4 gånger
per år, priserna gäller alltså mellan 3-6 månader, beroende på hur föränderlig
marknadssituationen är. Faktorer som påverkar priset är världsmarknadspriset på
spannmål, foderpriserna och detaljhandens efterfrågan på svensk kyckling.
3.3.3.8 Vad får du för pris?

Det totala priset består av en fast grundnotering. Även tillägg och avdrag för
exempelvis fothälsa, förekomst av campylobakter, tyngd på krävan och huruvida
producenten lyckas pricka in målvikten är fasta. Volymtillägg tillämpas inte då de
flesta producenter är relativt stora. Priserna gäller alla i uppfödargruppen, men då
utfallen som ligger till grund för tillägg och avdrag varierar mellan producenterna,
så varierar det totala avräkningspriset. Det bäst betalda viktintervallet är enligt en
producent inte större än 50 gram. Hamnar man utanför detta spann så får man
avdrag. Viktintervallet är med andra ord smalt och produktionen relativt hårt styrd.
Den kostnadsbaserade ersättningsmodellen ger trygghet för producenterna, men
innebär samtidigt begränsade möjligheter att tjäna mycket pengar.
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3.3.3.9 Är du nöjd med din relation till slakteriet och ditt kontrakt?

Producenterna är överlag nöjda med sin relation till slakteriet. Det är en ständig
kamp för att nå de bästa resultaten och för att kunna nå dem måste producent och
slakteri agera tillsammans.
En producent tycker att det finns en slags hatkärlek mellan producent och slakteri.
De är beroende av varandra genom att slakterierna inte är betjänta av att
uppfödarna går i konkurs och tvärtom. Samtidigt kan förhandlingarna vara tuffa.
Alla brukar dock ha inställningen att det ska lösa sig för båda parter och som
producent är man delaktig i hela kedjan. Branschen är genomplanerad, från
kläckning till försäljning ut till detaljhandeln.
Producenterna är nöjda med sitt avtal med slakteriet, även om de alltid strävar
efter ett högre pris. Alternativet till att vara nöjd är att hoppa av och sluta föda upp
kyckling. Det finns små möjligheter att välja mellan olika slakterier och olika
avtal. Skulle det finnas fler slakterier så anser de intervjuade producenterna att det
finns risk för att handeln skulle spela ut dem mot varandra, vilket inte är en
framgångsfaktor. Nu är branschen både enad och stark med tydliga principer för
prissättning.
3.3.3.10

Hur ser du på framtiden?

Tre av producenterna ser en framtid för sitt eget företag, därmed inte sagt att de
kommer att utöka. En producent kommer eventuellt att själv ta initiativ till ett nytt
stallbygge, en annan är något mer passiv och menar att om slakteriet erbjuder
kontrakt för större leveranser skulle en investering övervägas. Det är svårt att
komma in i branschen som ny. En viktig förutsättning är att man har möjlighet att
ta över gamla stallar, på grund av kontraktsbundenheten till slakteriet och den
stora investeringskostnaden på grund av storskaligheten.
En producent har det mesta av yrkeslivet bakom sig. Kanske blir det generations
skifte på gården. Inom de kommande fem åren kommer det dock inte att
investeras i företaget.
3.3.3.11

Jordbruksverkets prisstatistik

Tre av producenterna känner till den prisstatistik som Jordbruksverket samman
ställer utifrån slakteriernas veckovisa prisrapportering, men följer den inte. Den
redovisas bland annat när branschen träffas. Jordbruksverkets prisstatistik för
kyckling avser partiledet och inte producenternas ersättning från slakteriet. Därför
är prisstatistiken mindre relevant för producenterna.
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4

Intervjuer med slakteriföretag

Vi har kontaktat de slakterier som tar emot slaktdjur från de producenter vi har
intervjuat inom gris- och nötproduktionen. De aktuella slakterierna är HK Scan,
KLS Ugglarps, Dalsjöfors kött, Skövde slakteri, Närke slakteri och Dahlbergs
slakteri. VD vid dessa slakterier erbjöds ett samtal kring deras syn på marknaden
för slaktdjur och deras förhållande till sina leverantörer. Tre av de tillfrågade valde
att ställa upp på intervju. I följande avsnitt finns en sammanfattning av deras svar.

4.1 Varför ska en köttproducent välja er?
De intervjuade personerna svarade att deras slakterier erbjuder bland annat följande till producenterna:
•
•
•
•
•
•
•

tydlig och trygg prissättning,
konkurrenskraftig betalning,
långsiktighet i relationen,
utveckling av gemensamma värden,
trygghet i kombination med frihet,
satsning på koncept och utveckling av mervärden, samt
lagom storlek på verksamheten, vilket ger flexibilitet när marknaden förändras

4.2 Hur möta marknadens efterfrågan?
Efterfrågan på svenskt kött ökade under den tidsperiod då intervjuerna genom
fördes. Intervjupersonerna poängterade att det är viktigt att följa med marknaden
när svenskt kött börjar ta marknadsandelar från importen. De tyckte även att det är
viktigt att förmedla rätt information kring Sveriges unika smittskyddsstatus. Det
utgör en av grunderna för utveckling av starka svenska varumärken, där Svenskt
kött är en gemensam nämnare.
Ett sätt att möta marknadens efterfrågan är differentiering av produkter. Det
förändrar prispreferenserna, vilket innebär möjligheter att få högre priser, t.ex. för
ekologiskt kött.
Slakterierna strävar efter att få högre pris på alla delar av slaktkroppen. Exempel
på sätt att öka lönsamheten på hela slaktkroppen är att slakterierna vidareförädlar
själva, börjar exportera eller ökar sin export.

4.3 Viktigt i avtal
Samtliga intervjuade poängterar att slakterierna är måna om sina leverantörer och
att de vill arbeta med sina leverantörer så att de kan bli mer effektiva tillsammans.
Till exempel har vissa slakterier tillsammans med sina kunder och leverantörer
tittat på den gemensamma marknadssituationen. Några slakterier har flera olika
avtalsmodeller för att tillgodose behoven i olika typer av leverantörsföretag,
medan andra slakterier försöker renodla antalet avtalsmodeller med målet att
leverantörerna ska ha mer lika avtal. Något slakteri arbetar för att alla avtal ska bli
skriftliga med syftet att öka tryggheten för båda parter.
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Vissa slakterier erbjuder garantipriser med tillägg för t.ex. volym och kvalitet,
medan andra inte erbjuder garantipriser. Flera slakterier erbjuder viss rådgivning
till producenterna, t.ex. när det gäller foder och uppfödning av vissa typer av djur
som det råder brist på.
Slakteriernas inställning till producentgrupper skiljer sig åt. Vissa har avtal med
producentgrupper, medan andra anser att det är negativt. Skäl till att det kan vara
negativt är att grupperna gör produktionsflödet mer osäkert för slakteriet. Om en
stor grupp väljer att byta kund, riskerar slakteriet att plötsligt få stor överkapacitet.
Alla slakterier poängterar dock att en viss rörlighet på marknaden är positiv.
Ytterligare ett skäl som anges är att gruppen inte får betalt för den kvalitet de
levererar in. Då blir det svårt för slakteriet att uppnå den kvalitet man skulle fått
genom vanliga individuella avtal. De bästa leverantörerna kan få bättre betalt
genom enskilda avtal.

4.4 Förändring av avtalsmodeller
Flera slakterier påbörjade hösten 2014 en utrensning bland olika avtalsmodeller.
En trend är att rensa upp bland tilläggen, så att de blir färre och prismodellerna
därmed mer transparenta. Skälet att öka transparensen för producenterna är att det
ska blir tydligare för dem vad slakterierna vill betala mer för. Många olika typer
av avtal är även dyra för slakterierna att administrera.
Graden av renodling av avtalen skiljer sig åt mellan slakterierna, och det skiljer
också mellan nötkreatur och gris. Slakterierna menar att det är svårare att hålla sig
till enbart en typ av avtal och prismodell när det gäller nötkreatur, eftersom
producentgruppen är heterogen. När det gäller gris har producenterna däremot en
mer likartad uppfödning, vilket ger större möjligheter att ha få avtalsmodeller.
Intervjusvaren ger intryck av att slakterierna arbetar med att utveckla relationen
med producenter av både gris och nötkreatur.

4.5 Sneglar slakterierna på varandra?
De intervjuade slakterierna ger intryck av att ha visioner och strategier som skiljer
sig från konkurrenterna. De uppger att det är ett sätt att profilera sig och att locka
leverantörer. Några medger att de sneglar på konkurrenterna för att hålla sig
uppdaterade om vad som händer på marknaden. Om t.ex. något slakteri går i
bräschen för en ny avtalsmodell som visar sig vara framgångsrik, kan man tänka
sig att haka på.

4.6 Synen på öppenhet om priser
Flera av de intervjuade är positiva till ökad transpararens när det gäller priser. Skäl
som anges är att det ska löna sig för producenterna att ta fram bra djur och få bra
betalt, oavsett hur goda förhandlare de är. Intervjupersonerna menar att detta
gynnar den svenska primärproduktionen, som då kan växa.
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En nackdel med transparenta priser kan vara att slakteriernas kunder sätter sina
priser efter vad slakterierna betalar sina leverantörer.

4.7 Om prisstatistiken
Samtliga intervjuade anser att den prisstatistik som Jordbruksverket publicerar
inte stämmer med de genomsnittliga prisnivåerna.

4.8 Om framtiden
De intervjuade slakterierna har olika visioner för sina företag. Några nämner att
de vill utveckla förädlingsverksamhet och bygga nya varumärken. Någon tror på
ökad grisproduktion i Sverige, medan andra tror att grisslakten kommer att
minska.
Samtliga intervjuade poängterar att det är viktigt att ta hand om de leverantörer
man har och att växa i takt med affärernas utveckling. Ingen vill ha överkapacitet i
slakteriet eller producera överskott som marknaden inte kan ta emot, eftersom
detta påverkar lönsamheten negativt.
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5

Intervjuer med rådgivare

Vi har intervjuat rådgivare inom LRF konsult och Hushållningssällskapet. I
urvalet ingår rådgivare över hela Sverige som arbetar med affärs- och ekonomi
rådgivning. Nedan redovisas en sammanfattning av rådgivarnas intervjusvar.

5.1 Marknaden för slaktgrisar fungerar allt bättre
Rådgivarnas intryck är att de avtal som tecknas mellan producent och slakteri i
regel följs, men i vissa fall kan de vara svåra att tolka. Vissa slakterier har långa
svårlästa avtal, medan andra avtal består en sida och är mer transparenta.
De flesta grisproducenter förhandlar med slakterierna inför förnyelse av kontrakt.
Det vanligaste är för närvarande att producenterna tecknar kontrakt på ett år med
pris som består av en högre andel notering och en mindre andel tillägg.
Enligt rådgivarna finns numera enbart affärsmässiga grisföretag kvar på
marknaden. De övriga har slagits ut på grund av bristande lönsamhet.
Flera slakterier avslutade under hösten 2013 kontrakt med grisproducenterna på
ett sätt som skadade producenternas förtroende för vissa slakterier. Rådgivarnas
bild är att uppsägningarna visserligen gjordes i enlighet med avtalen, men på ett
sådant sätt att producenterna tog illa upp. Endast ett exempel nämns på ett
kontrakt som avslutades i strid med avtalet genom att priserna sänktes i förtid i
samband med griskrisen i oktober 2013.
Rådgivarnas intryck är att slakteriernas agerande gentemot grisproducenterna har
förbättrats det senaste året och att producenterna numera behandlas mer lika när
det gäller kontraktsvillkor.

5.2 Marknaden för nötslaktdjur heterogen
Priserna på nötslaktdjur har ökat de senaste åren och det skedde en tydlig ökning
när handjursbidraget avskaffades enligt rådgivarna. Nötköttsproducenter är en
heterogen grupp och präglas av stora skillnader både när det gäller typ av
uppfödning, storlek och affärsmässighet. Det finns småskaliga producenter som
har några få djur på bete och storskalig producenter som har sina djur som primär
inkomstkälla.
De storskaliga producenterna förhandlar i regel med slakterierna och har skriftliga
avtal. Huvudskälet för stora leverantörer att ha avtal är att trygga avsättningen.
Enligt rådgivarna är muntliga avtal dock fortfarande vanligt. Normalt löper
kontrakten på ett år och omfattar pris, kvalitet och volymer. Priset baseras oftast
på noteringen med ett fast tillägg och ibland med ett golv. Det har blivit vanligare
att producenter får ett pris för alla djur, oavsett kvalitet, om de kan leverera större
volymer på en gång.
Enligt rådgivarna har allt fler nötproducenter insett att det kan löna sig rejält att
förhandla med slakterierna. Fler nötproducenter förhandlar numera och mindre
producenter går ihop och förhandlar gemensamt med slakteriet. Traditionen att
acceptera slakteriets notering utan förhandling är dock fortfarande stark hos vissa
producenter.

41

5.3 Priserna är inte transparenta
Både gris- och nötproducenter saknar tillförlitlig information om gällande
marknadspriser, enligt rådgivarna. Producenterna känner ofta inte till vilka priser
andra får eller vad andra slakterier betalar. Det förekommer sekretessklausuler i
kontrakt som innebär att producenterna inte får sprida information om vilka priser
de får av sitt slakteri.
Enligt rådgivarna speglar den officiella prisstatistik som Jordbruksverkets
publicerar inte de verkliga marknadspriserna. Deras intryck är att inte heller de
prisnoteringar som slakterierna publicerar överensstämmer med aktuella priser,
främst när det gäller nötkreatur. Skillnaden mellan notering och det pris
slakterierna betalar producenterna har de senaste åren varit relativt stor.
Prisspannet för nöt minskade hösten 2014.
Den bristande pristransparensen riskerar att skada hela köttbranschen, enligt flera
av de intervjuade rådgivarna. Köttproducenterna och slakterierna är beroende av
varandra och en ökad pristransparens bör kunna gynna alla parter på längre sikt.
Oinformerade producenter accepterar ett lägre pris och kan därmed få problem
med sin lönsamhet. Om alltför många svenska producenter slås ut, finns risk för
att den nyligen ökade efterfrågan på svenskt kött inte kan tillgodoses. Då kan
slakteriernas kapacitet inte utnyttjas fullt ut och även de riskerar då att få problem
med sin lönsamhet.
Flera rådgivare noterar att problemet med bristande pristransparens inte verkas
finnas i andra länder, som t.ex. Danmark och Tyskland.

5.4 Skäl till att priserna varierar
Enligt rådgivarna kan det finnas flera skäl till att vissa producenter får högre pris
för sina slaktdjur. De producenter som är affärsmässiga och följer marknaden får
ofta högre pris. Stora volymer, god kvalitet och leveranssäkerhet är viktiga skäl.
Personliga relationer kan vara en avgörande faktor. Även symbolvärde nämns –
det kan ligga i slakteriets intresse att ha lantbrukare som är opinionsbildare eller
som anses vara duktiga som kunder.
När det gäller nötköttsproduktion är muntliga avtal vanliga och det finns enligt
rådgivarna stora skillnader mellan små- och storskaliga producenter. De små
producenterna förhandlar ofta inte, utan tar noteringen eller det pris de får när de
ringer till slakteriet. En förklaring till detta kan vara att den personliga relationen
till slakteriet är viktig och man vill inte störa den genom att förhandla. De
producenter som ringer till slakteriet får i regel några kronor över noteringen.
Rådgivarnas intryck är att även konkurrensen mellan slakterierna påverkar
priserna. Avräkningspriserna på nöt är högre i Västra Götaland jämfört med Skåne
och för gris betalar slakterierna i Skåne mer jämfört med slakterier i övriga landet.
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6

De svenska slakteriföretagen:
företagsstruktur och lönsamhet

Detta kapitel ger en översikt över företagsstruktur och lönsamhet i den svenska
slakteribranschen. Kapitlet bygger i huvudsak på information från företagens
årsredovisningar och hemsidor. Fokus ligger på de större och medelstora
slakteriföretagen.

6.1 Slakteribranschens struktur
De större och medelstora slakteriföretagen svarar för merparten av slakten.
Nötkreatursslakten är den som är utspridd på flest slakteriföretag och
kycklingslakten är den som är mest koncentrerad:
• De 20 största slakteriföretagen inom nötkreatur slaktar 97 procent av djuren
och de 10 största slaktar 86 procent av djuren.
• De 10 största slakteriföretagen inom gris slaktar 98 procent av djuren.
• De 3 största slakteriföretagen inom slaktkyckling slaktar 97 procent av djuren.
(Källa: Jordbruksverket och Livsmedelsverket)

I tabell 1 listas de 9-10 största företagen inom gris- och nötkreatursslakt samt de
tre största företagen inom slakt av kyckling.
Tabell 1. Översikt över de slakteriföretag som 2014 slaktade minst 30 000 grisar och/eller
8 000 nötkreatur samt de tre företag som slaktade flest kycklingar.
Djurslag

Plats

Nettoomsättning,
milj. Kr*

Alviksgården Lantbruks AB

G

Luleå

A.J. Dahlbergs Slakteri AB

G,N

Brålanda

Dalsjöfors Kött Holding AB

G,N

Dalsjöfors

1 308

Ello i Lammhult AB

N

Lammhult

173

Gotlands Slagteri AB

G,N

Visby

368

Guldfågeln AB & Torsåsen Fågelprodukter AB

K

Mörbylånga,
Falkenberg

1 126

HK Scan Sweden AB

G,N

Kristianstad, Linköping

7 370

KLS Ugglarps AB

G,N

Hörby, Kalmar,
Trelleborg

2 454

Kronfågel AB

K

Katrineholm

1 639

Lagerberg i Norjeby Aktiebolag

K

Sölvesborg

Norrbottensgården Slakteri AB

N

Luleå

Närkes Slakteri i Gällersta AB

N

Örebro

112

Siljans Chark AB

G,N

Mora

167

Skövde Slakteri Aktiebolag

G,N

Skövde

Steennseroedt Förvaltnings AB
(Ginsten Slakteri)

G

Halmstad

57
387

311
55

1 136
269

* Genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren, där det senaste avslutades mellan den 30/9 2013 och den 30/4
2014. Källa: Företagens årsredovisningar.
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Strukturen i slakteriledet kan jämföras med strukturen i uppfödarled, där det enligt
Lantbruksregistret 2014 fanns ca 100 företag med minst 1000 slaktkycklingar, ca
1 300 företag med grisar och ca 18 000 företag med nötkreatur. Sammantaget är
mönstret i uppfödningen detsamma som i slaktledet, med flest företag inom
nötkött och jämförelsevis få företag inom kyckling.
Det är ovanligt att ett slakteriföretag har mer än ett slakteri per djurslag men det
finns undantag: KLS Ugglarps slaktar nötkreatur och grisar både i Skåne och i
Kalmar. Blentagruppen (Guldfågeln) har slakteri för slaktkyckling både på Öland
och i Halland. Det största slakteriföretaget, HK Scan har tidigare haft slakterier på
ett antal olika platser men efter ett antal nedläggningar och strukturaffärer har man
nu koncentrerat nötslakten till Linköping och grisslakten till Kristianstad.
Förutom slakt helt inom det egna företaget eller inom koncernen förekommer
även att företag legoslaktar åt varandra. Det förekommer också att ett slakteri är
delägare i ett annat slakteriföretag. Dalsjöfors Kött, Siljans Chark och Skövde
Slakteri legoslaktar åt HK Scan. HK Scan är för övrigt minoritetsägare i Siljans
Chark. HK Scan är även minoritetsägare i Gotlands Slagteri, såväl direkt som
indirekt via en minoritetspost i Svenskt Butikskött AB. Svenskt Butikskött är
majoritetsägare i Gotlands Slagteri. Tidigare har HK Scan varit delägare i
ytterligare några slakteriföretag.
Den geografiska spridningen av de större och medelstora slakterierna skiljer sig
beroende på djurslag och mellan olika delar av landet. I synnerhet i norra Sverige
är det färre slakterier som konkurrerar om slaktdjuren:
• Norr om Kronfågels slakteri i Valla i Södermanland finns inget större fjäderfäslakteri.
• Norr om Uppland fanns 2013 bara två slakterier som slaktade mer än 1 000
grisar, varav det ena i Mora och det andra i Luleå.
• På nötsidan finns det något fler slakterier i norra Sverige; 2013 fanns det
7 slakterier mellan Mora och Gällivare som slaktade mer än 1 000 nötkreatur.
Söder om Mälaren och framför allt i Götaland har lantbrukarna närmare till
slakterierna och slakterierna är större, även om mönstret går igen att det finns flest
som slaktar nötkreatur och få som slaktar kyckling.

6.2 Flera företag har växt men i två företag har
omsättningen minskat
I tabell 1 redovisas omsättningen för de största slakteriföretagen, dvs. värdet av
företagens årliga försäljning. Som framgår av dessa siffror är det stora skillnader i
storlek på företagen. Framför allt är storleksskillnaderna påtagliga inom nöt- och
grisslakt. Exempelvis är HK Scans omsättning tre gånger större än det näst största
företagets omsättning. Det näst största företaget, KLS Ugglarps, har i sin tur
nästan dubbelt så stor omsättning som Dalsjöfors Kött och Skövde Slakteri. Sedan
är det ytterligare ett stort steg ned till nästa storleksgrupp.
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I vilken utsträckning slakteriföretagen styckar, tillverkar charkprodukter eller
vidareförädlar på annat sätt varierar mellan företagen. Det varierar också om och i
vilken mån denna verksamhet är integrerad i det bolag som bedriver slakt eller om
vidareförädlingen sker i ett annat bolag med någon form av ägaranknytning till det
bolag som bedriver slakt. Dessa faktorer försvårar jämförelsen av slakteri
företagen. Principen i detta kapitel är att vidareförädling i annat bolag bara är
medräknad i de ekonomiska nyckeltalen i de fall verksamheten i de olika bolagen
förefallit drivas som en integrerad verksamhet och slaktverksamheten varit svår att
skilja ut. Av denna anledning studeras hela koncernen i fallen Ginsten Slakteri och
Dalsjöfors Slakteri. Guldfågeln och Torsåsen ingår i samma koncern och all
försäljning sker via Guldfågeln AB, därför redovisas dessa bolag tillsammans.
Nästan alla företag eller koncerner som redovisas i tabell 1 har någon form av
ytterligare förädling utöver slakt. Närke slakteri tycks dock vara ett renodlat
slakteri, men det finns styckning i det delägda dotterbolaget Närke Kött AB som
inte är inräknad i nyckletalen. Vidare har Norrbottensgården Slakteri chark
tillverkning i det helägda dotterbolaget Nordchark i Luleå AB. Denna verksamhet
är heller inte inräknad i nyckeltalen eftersom företaget Nordchark nyligen
förvärvats.
Omsättningens utveckling över tiden kan ge en indikation på de enskilda slakteri
företagens konkurrenskraft och utvecklingsstrategi. Dalsjöfors Kött, Ginsten
Slakteri, KLS Ugglarps och Närke Slakteri är de företag som haft snabbast
omsättningsökning, sett över en femårsperiod. Den ökade omsättningen i dessa
företag beror inte bara på ökade slaktvolymer utan i några fall också på att
förädlingsgraden ökat, så att försäljningsintäkt per kilo kött har ökat.
De enda av företagen där omsättningen minskat under de senaste 5 åren är HK
Scan och Gotlands Slagteri. HK Scan har tappat marknadsandelar av slakten till
övriga slakteriföretag. Därutöver har HK Scan svarat för merparten av den
anpassning av slakterikapacitet som behövts när antal grisar och nötkreatur som
levereras till slakt har minskat. Antal grisar och nötkreatur som levereras till slakt
i Sverige har minskat ända sedan EU-medlemskapet.

6.3 Lönsamheten kan indikera hur marknaden
fungerar
Lönsamhetsnivån generellt i en bransch kan ge en indikation på om det är svag
konkurrens mellan företagen i branschen. Framför allt är hög lönsamhet en
indikation på att konkurrensen mellan företagen kan vara svag. Svag konkurrens
mellan företagen gör det nämligen lättare för dem att tjäna pengar. Exempelvis
genom att de då inte behöver betala lika mycket till sina leverantörer som om
företagen tävlat intensivt inbördes om att få köpa och vidareförädla leveran
törernas produkter.
Svag lönsamhet i branschen behöver däremot inte betyda att konkurrensen mellan
företagen i en bransch är god, i synnerhet inte om företagen har måttliga lönsam
hetskrav. Bakgrunden är att bristande konkurrens också innebär att företagen inte
får samma press på sig att effektivisera verksamheten, hålla sina nere sina
kostnader och öka intäkterna från de produkter de säljer. Om t.ex. konkurrensen
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om slaktdjuren skulle vara svag väljer kanske slakteriföretagen då den bekväma
lösningen att hålla nere slaktdjurspriserna (eller undvika att höja dem) för att
uppnå acceptabel lönsamhet. Med tuff konkurrens mellan slakterierna hade de i
stället tvingats jobba med att effektivisera och sänka sina kostnader samt bli bättre
på att öka intäkterna från det kött de säljer, för att inte bli utkonkurrerade av de
andra företagen.
Förutom den genomsnittliga lönsamhetsnivån är det också intressant att studera
skillnader i lönsamhet företagen emellan. Skillnader i lönsamhet mellan de
enskilda företagen inom branschen är framför allt en indikation på hur
konkurrenskraftiga vart och ett av de enskilda företagen är. Men skillnader i
lönsamhet mellan bolagen kan också tänkas uppstå om de exempelvis verkar i
olika geografiska områden och konkurrenssituationen varierar mellan olika delar
av landet.

6.4 Företagens rörelseresultat och rörelsemarginal
Rörelseresultat är ett mått på lönsamhet som visar resultatet av företagets löpande
verksamhet. Förenklat uttryckt speglar rörelseresultatet hur mycket av
försäljningsintäkterna som blir över när alla kostnader utom räntor är betalda.10
Det är stora skillnader i rörelseresultat mellan företagen. HK Scans rörelseresultat
uppgår till minus 82 miljoner kronor som ett genomsnitt för de två senaste räken
skapsåren. Samtliga övriga slakterier i tabell 2 genererade ett positivt rörelse
resultat i genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren, även om fyra av företagen
redovisade ett negativt rörelseresultat under ett av de två åren. Det sammanlagda
rörelseresultatet för alla slakterier i tabellen utom HK Scan uppgår till 169
miljoner kronor.

10 Rörelseresultatet visar hur mycket som blir över av försäljningsintäkterna efter avdrag för
företagets kostnader för inköpta råvaror, inköpta förnödenheter, inköpta tjänster, personalkostnader
och avskrivningar på inventarier och byggnader. Företagets finansiella intäkter och finansiella
kostnader räknas däremot inte in i rörelseresultatet. Vanliga finansiella intäkter och kostnader är
ränteintäkter, vinstutdelning från bolag företaget äger samt räntekostnader för företagets lån.
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Tabell 2. Några nyckeltal för de största slakteriföretagen*. Genomsnitt för de två senaste
räkenskapsåren, där det senaste avslutades mellan den 30/9 2013 och den 30/4 2014
Rörelsemarginal
A.J. Dahlbergs Slakteri AB

1,3%

Dalsjöfors Kött Holding AB
Ello i Lammhult AB

Avkastning på
totalt kapital

Kapitalets omsättningshastighet, ggr/år

6,7%

4,2

0,6%

3,4%

4,8

2,6%

12,6%

4,5

Gotlands Slagteri AB

0,1%

0,5%

5,4

Guldfågeln AB & Torsåsen
Fågelprodukter AB**

4,5%

10,0%

2,2

HK Scan Sweden AB

-1,1%

-2,3%

2,8

KLS Ugglarps AB

1,1%

4,8%

3,5

Kronfågel AB

2,9%

7,8%

2,7

Lagerberg i Norjeby Aktiebolag

0,8%

2,3%

2,8

Norrbottensgården Slakteri AB

9,5%

8,4%

0,9

Närkes Slakteri i Gällersta AB

5,5%

27,3%

4,7

Siljans Chark AB

2,8%

5,6%

2,0

Skövde Slakteri Aktiebolag

0,3%

3,0%

4,7

Steennseroedt Förvaltnings AB
(Ginsten Slakteri)

1,7%

9,2%

4,8

Vägt genomsnitt för alla

0,5%

2,3%

3,0

Källa: Företagens årsredovisningar.
* Alviksgården Lantbruks AB är inte med i tabellen på grund av att detta bolag även bedriver icke-slaktrelaterad
verksamhet, bl.a. lantbruk.
** Nyckeltalen avser de båda bolagen tillsammans men nyckeltalen är inte fullt ut korrigerade för transaktioner
mellan bolagen.

För att kunna bedöma om rörelseresultatet i ett företag är högt eller lågt jämfört
med andra företags rörelseresultat behöver rörelseresultatet relateras till företagets
storlek. Därför brukar man beräkna nyckeltalet rörelsemarginal. Rörelse
marginalen ställer rörelseresultatet i relation till företagets omsättning, dvs. till
företagets totala försäljning i kronor. Genom att resultatet ställs i relation till total
försäljningsintäkt går det att jämföra stora och små företag med hjälp av samma
mått.
Som framgår av tabell 2 skiljer sig rörelsemarginalen mellan företagen. De allra
flesta har en rörelsemaginal mellan noll och tre procent, men några ligger högre.
Guldfågeln (inkl. Torsåsen) och Närkes Slakteri ligger omkring 5 procent.
Norrbottensgården har en rörelsemarginal på hela 9,5 procent i snitt för de två
åren. I andra änden av skalan återfinns HK Scan med en rörelsemarginal på minus
1,1 procent. HK Scan kan därmed sägas ha förlorat drygt en krona för varje 100
kronor man sålt för. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för alla företag i tabell
2 är 0,5 procent, vilket får anses vara en låg siffra. Exklusive HK Scan är dock
rörelsemarginalen 1,8 procent som ett snitt över två år.
HK Scans svaga rörelseresultat är inget unikt för räkenskapsåren 2012 och 2013,
som redovisas i tabellen. Även 2010 och 2011 var rörelseresultatet negativt. Trots
dålig lönsamhet är företaget enligt räkenskaperna inte i någon akut ekonomisk
kris. Företaget har över tiden behållit en soliditet väl i nivå med övriga slakterier.
Sifferunderlaget i företagets årsredovisningar antyder att soliditeten bibehållits
genom att man sålt av tillgångar och samtidigt minskat skuldsättningen. Till saken
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hör att HK Scan över tiden lagt ned ett antal anläggningar och koncentrerat
verksamheten till ett fåtal platser. Med tanke på kapitalets omsättningshastighet
under de analyserade åren (se tabell 2) är det uppenbart att det tidigare måste ha
funnits ett behov av att banta HK Scans balansräkning; av de slakterier som
slaktar grisar och nötkreatur är det bara i Norrbottensgården och Siljans Chark
som kapitalet omsätts långsammare. (Kapitalets omsättningshastighet beräknas
som nettoomsättning dividerat med balansomslutning, och visar enkelt uttryckt
värdet av försäljningen i procent av värdet av företagets tillgångar.)

6.5 Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital är ett annat mått på ett företags lönsamhet. Detta
nyckeltal mäter hur många procents ränta företagets vinst klarar att betala på det
kapital som är investerat i företaget.11
Med resultatmåttet avkastning på totalt kapital är bilden ungefär densamma som
när företagens rörelsemarginal jämförs. Detta beror dels på att kapitalets
omsättningshastighet är ganska lika för många av företagen. Det beror dels på att
de finansiella intäkterna i slakteriföretagen som regel är små i jämförelse med
rörelseresultatet.
Med undantag för tre företag ligger avkastningen på totalt kapital i företagen på
mellan 0 och 10 procent. Detta kan varken anses vara anmärkningsvärt högt eller
anmärkningsvärt lågt. Ello i Lammhult ligger aningen högre med 12 procent.
Två företag utmärker sig. Dels HK Scan med en negativ avkastning på totalt
kapital och dels Närkes slakteri med 27 procents avkastning på totalt kapital i snitt
under de två jämförda åren. För Närkes Slakteri kan det möjligen ha en viss
inverkan att omkring en fjärdedel av försäljningen skett till det delägda och
förhållandevis nystartade dotterbolaget Närke Kött AB, som i princip redovisat
nollresultat sedan start. Detta torde dock inte förändra slutsatsen att Närkes
Slakteri är det lönsammaste under de två jämförda åren. Norrbottensgården är ett
annat företag som utmärker sig. Den låga omsättningshastigheten på kapitalet gör
att den anmärkningsvärt höga rörelsemarginalen inte omsätts i en fullt lika god
avkastning på totalt kapital, även om den ändå är bland de högre.

11 Avkastning på totalt kapital beräknas som vinst dividerat med värdet av tillgångarna. Vinst
definieras i detta fall som röreseresultatet plus företagets finansiella intäkter. De finansiella
intäkterna brukar främst utgöras av ränteintäkter från pengar företaget lånat ut samt
vinstutdelningar från företag bolaget äger. De finansiella intäkterna ska räknas med i vinsten
eftersom detta är en del av avkastningen från det kapital som är investerat i bolaget. Den
huvudsakliga avkastningen på det investerade kapitalet utgörs dock i normalfallet av det
ekonomiska resultatet i den löpande affärsverksamheten, dvs. av rörelseresultatet.
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6.6 Vilka slutsatser kan dras från lönsamhets
jämförelsen?
Varför varierar lönsamheten så mycket mellan slakteriföretagen? Stordriftsfördelar
är inte en rimlig förklaring, med tanke på att det största företaget har sämst
lönsamhet och det näst största har en lönsamhet under medianföretagets. Något
som sannolikt är en delförklaring till HK Scans svaga lönsamhet är att detta
företag under lång tid tappat slaktvolymer. Minskade slaktvolymer medför
kostnader för överkapacitet och för omstruktureringskostnader vid nedläggning av
anläggningar och flytt av verksamheter.
Om det är någon generell slutsats som kan dras om lönsamhetsskillnaderna är det
möjligen att det är de mindre och mer nischade slakterierna som har bäst
lönsamhet, men bilden är långt ifrån solklar. Ello i Lammhult och Siljans Chark är
företag som förefaller satsa på charkprodukter med lokal förankring. Ginsten
Slakteri, Norrbottensgården Slakteri och Närke Slakteri slaktar bara ett av
djurslagen gris respektive nötkreatur. Även Dahlbergs slakteri redovisar ett
jämförelsevis bra resultat liksom de två största kycklingslakterierna i jämförelsen.
Den genomsnittliga lönsamheten i slakteribranschen är förhållandevis låg. Som
nämnts ovan behöver inte detta bero på att det råder en tuff konkurrens mellan
slakterierna som pressar upp priset på slaktdjur. Svag lönsamhet kan uppkomma
även med svag konkurrens. Orsaken är att svag genomsnittlig lönsamhet lika
gärna kan bero på att många av företagen i inte jobbar särskilt hårt med att
effektivisera verksamheten eller öka intäkterna från det kött de säljer. Om den
måttliga lönsamhetsnivån beror på en välfungerande konkurrens om slaktdjur eller
om den beror på att slakterierna inte jobbar så mycket med att bli effektivare går
inte att säga enbart utifrån den genomsnittliga lönsamheten.
I detta sammanhang är dock de stora skillnaderna i lönsamhet mellan slakteri
företagen intressanta. Dessa skillnader indikerar att flera av slakteriföretagen har
en potential att sänka sina kostnader eller öka intäkterna från det kött de säljer.
Det är också intressant att notera att de stordriftsfördelar inom slakteribranschen
som bland annat EFFAT (2011) pekar på inte återspeglas i slakteriernas
lönsamhet, möjligen med undantag för kyckling. En delförklaring är att det största
företaget, HK Scan, tagit huvuddelen av kostnaderna för anpassningen av slakt
kapacitet till minskad uppfödning av grisar och nötkreatur. En annan möjlig
delförklaring är att många av de mindre slakterierna når lönsamhet genom att rikta
in sig på nischer där de kan ta bättre betalt för det kött de säljer, snarare än att de
utnyttjar stordriftfördelar.
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7

Internationell utblick

Detta kapitel beskriver den internationella konkurrensen i köttproduktionen och
bland slakteriföretagen. Kapitlet bygger till största delen på två rapporter om den
europeiska köttindustrin som publicerades under 2011 (EFFAT, 2011 och
Europeiska Unionen, 2011). Underlaget i dessa båda rapporter täcker inte in
utvecklingen under de allra senaste åren men ger ändå en god bild av situationen i
viktiga konkurrentländer samt vilka förändringskrafter som påverkar marknaden.
De länder som studeras i rapporterna är främst Danmark, Frankrike, Italien,
Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Samtliga dessa
länder har en omfattande produktion av grisar, slaktkyckling och/eller nötkreatur.

7.1 EU stor exportör av kött men importerar också
Innan vi går in på situationen i de närmaste konkurrentländerna inom EU kan det
vara på sin plats med en internationell utblick. Svensk och europeisk kött
produktion konkurrerar inte bara med köttproduktion i de närmaste grannländerna
utan också med köttproduktion i övriga världen. Denna konkurrens med övriga
världen finns dels på hemmaplan genom att slakteriföretagen möter konkurrens i
sina hemländer från kött som importeras till EU. Den finns dels på export
marknaden när europeiska företag exporterar kött till tredje land. Figur 16
illustrerar EU:s export och import av kött.
3 500
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2 000
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1 500

Import
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500
0
Nötkött

Griskött

Kycklingkött

Figur 16. EU:s export och import av kött under 2013.
Källa: EU-Kommissionen

Som framgår av figur 16 var EU:s export av nötkött under 2013 något större än
importen. Ungefär en tredjedel av importen kommer från Brasilien och stora
kvantiteter kommer också från Uruguay, Argentina, Australien och USA.
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För griskött är EU:s export 100 gånger större än EU:s import. Ungefär 15 procent
av det griskött som produceras i EU går på export. Ryssland (med undantag för
2014) och Kina är de största exportdestinationerna för griskött från EU, men
exporten fördelas på ett stort antal länder.
Brasilien och USA är globalt sett de klart största exportörerna av fjäderfäkött. EU
exporterar mindre än hälften jämfört med dessa länder och intar tredjeplatsen.
Samtidigt är EU den näst största importören av fjäderfäkött, näst efter Kina.
Ungefär 60 procent av importen av fjäderfäkött till EU kommer från Brasilien och
ca 30 procent av kvantiteten kommer från Thailand.
Två faktorer som kan ge exportländer som exempelvis Brasilien och USA en
konkurrensfördel på världsmarknaden är att de ofta har lägre foderkostnader och
arbetskraftskostnader än inom EU (EFFAT, 2011). Därtill kommer att
djurskyddsreglerna som regel är mindre stränga än i EU.

7.2 De största slakteriföretagen finns i Brasilien
och USA
Slakteribranschen har i många länder en tvådelad struktur med några få stora
slakterföretag och ett stort antal små slakterier som agerar lokalt. Men de företag
som är stora på landsnivå är inte nödvändigtvis stora på globalnivå. Det finns dock
slakteriföretag som är stora även på global nivå.
En konkurrensfördel för de största slakteriföretagen globalt sett är att de har
kapacitet att ha en egen organisation för försäljning globalt. Andra slakteriföretag
än de allra största utnyttjar ofta mellanhänder (”traders”) vid export.
De 10 största slakteriföretagen i världen beräknas svara för ungefär 15 procent av
den globala slakten. Nästkommande 10 slakteriföretag beräknas i sin tur svara för
3 procent av den globala slakten. På global nivå finns således bara några få riktigt
stora slakteriföretag. (EFFAT, 2011)
De 6 största slakteriföretagen i världen finns i Brasilien och USA. För att illustrera
deras storlek kan nämnas att det största företaget, brasilianska JBS, år 2011
slaktade mer än 20 gånger hela den totala svenska slakten av gris, nötkreatur och
kyckling det året.
Åtminstone fram till 2011 fanns två europeiska slakteriföretag finns bland de
10-största globalt: Danish Crown och holländska Vion. Vion var dock tvungna att
sälja sin brittiska slakteriverksamhet 2012 och är inte fullt lika stora i nuläget.
(Vion hade expanderat snabbare än man klarade av att hantera, vilket ledde till
ekonomiska problem.) Bland de 10 största slakteriföretagen finns även ett par
kinesiska företag.
De ledande brasilianska slakteriföretagen har växt mycket snabbt sedan slutet av
1990-talet, via förvärv av andra slakteriföretag. Förutom att komma över billiga
tillgångar har syftet med förvärven bland annat varit att uppnå stordriftsfördelar i
internationell marknadsföring, att bredda produktportföljen och att få en väg in på
nya marknader. De stora brasilianska slakteriföretagen har inte bara köpt slakterier
i Sydamerika utan även i exempelvis Australien, USA, Ryssland och Italien.
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De största amerikanska slakteriföretagen har inte varit lika expansiva de senaste
årtiondena som de brasilianska. De har haft större fokus på hemmamarknaden,
men äger slakteriföretag i några europeiska länder. De amerikanska slakteri
jättarnas konkurrensfördel bedöms ligga i betydande stordriftsfördelar i såväl
produktion som marknadsföring/försäljning.
Vissa av de stora amerikanska och brasilianska företagen har en långt driven
vertikal integration i produktionskedjan, där fodertillverkning, uppfödning och
slakt ingår i samma företagskoncern. Men generellt finns det stora skillnader i
strategi mellan de stora slakteriföretagen i detta avseende, dvs. vissa företag
fokuserar mer på slaktverksamheten.

7.3 Utvecklingen inom europeisk slakteriindustri
Det finns stora likheter mellan EU-länderna när det gäller strukturen och
utvecklingstrenderna i slakteriindustrin. Trenden är att slakten i varje land blir
koncentrerad till färre företag och att de största 3-5 företagen i varje land tar en
allt större andel av slakten. Samtidigt finns det i varje land ett stort antal små
slakteriföretag som främst verkar lokalt eller regionalt. Antalet slakteriföretag i ett
land tycks inte minska i samma takt som de stora slakteriföretagens marknads
andelar ökar. Detta tyder på att det finns en marknad även för mindre slakterier
som agerar lokalt. De små slakteriernas marknadsandel krymper dock med tiden.
De 15 största slakteriföretagen svarade för 28 procent av slaktad kvantitet i EU
under 2010-2011, enligt EFFAT (2011). De 15 största slakteriföretagen listas i
figur 17. Inget av dem har någon dominerande position på EU-nivå, utan det är i
enskilda länder som dessa företag har stor marknadsandel. Två av företagen är
verksamma i Sverige: Danish Crown (genom KLS Ugglarps) och HK Scan.
Danish Crown och HK Scan är exempel på slakteriföretag som blivit multi
nationella och har slakteriverksamhet i flera EU-länder. Majoriteten av de stora
europeiska slakteriföretagen har dock huvuddelen av verksamheten i hemlandet,
även om många av dem köpt slakterier i andra länder. Som regel sker dessa
uppköp av slakteriföretag i näraliggande länder.
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Figur 17. De största slakteriföretagen inom EU 27 under 2010-2011.
* Vion sålde 2012 sin brittiska slaktverksamhet och är något mindre i dagsläget.
Källa: EFFAT, 2011.

Koncentrationsgraden i slakteriledet skiljer sig en del mellan länder. I Spanien och
Polen är slakten mer fragmenterad än i Nordvästeuropa. I Spanien och Polen har
de 4-5 största företagen följaktligen inte lika stor marknadsandel som i länder som
Danmark, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. För exempelvis gris har de 5
största företagen omkring 2/3 av slakten i Frankrike och Tyskland men bara
omkring en fjärdedel i Polen och Spanien. I Danmark svarar enbart Danish Crown
för ca tre fjärdedelar av grisslakten (Landbrug & Fødevarer, 2014).
Parallellt med utvecklingen mot större slakteriföretag finns fortfarande ett stort
antal mindre slakterier i varje land. Situationen ser dock lite olika ut i olika länder.
I Spanien säljs fortfarande en stor del av köttet i traditionella köttbutiker, vilket
skapar utrymme för mindre slakterier. Följaktligen är slakteriindustrin inte lika
koncentrerad i Spanien som i Nordvästeuropa. Men även i länder som Frankrike,
Storbritannien och Tyskland säljs en hel del kött i specialiserade butiker eller över
disk. Andelen kött som säljs över disk är dock minskande i alla länder. Handeln
köper i allt ökande utsträckning in färdigpackat kött eller skaffar i en del fall även
egna anläggningar för central paketering.

7.4 Låg lönenivå viktig konkurrensfördel
Lönenivån i slakterierna skiljer sig mellan länder. I Danmark, Finland och Sverige
är kostnaden per timme för en slakteriarbetare dubbelt eller ibland flerdubbelt
högre än i många andra EU länder, enligt EFFAT (2011). I Polen bedöms
kostnaden per timme vara i storleksordningen en fjärdedel jämfört med Sverige
(3-5 euro per timme i Polen). I Tyskland hyr slakterierna normalt in slakteri
arbetare från nya medlemsländer i östra Europa och dessa kan kosta i storleks
ordningen 7 euro per timme eller ibland ännu mindre. Att utländska
slakteriarbetare hyrs in via bemanningsföretag förekommer även i Sverige, men
omfattningen är liten jämfört med i Tyskland.

53

Den låga arbetskraftskostnaden innebär en viktig konkurrensfördel för tyska
slakterier. Bakgrunden är att lönekostnaden är den största kostnadsposten i
slakterierna, näst efter kostnaden för de inköpta djuren. I synnerhet för griskött
har låg arbetskraftskostnad varit en viktig drivkraft för en växande tysk slakteri
industri. Lägre kostnader i slakten har möjliggjort högre priser på slaktdjur.
Grisslakten i Tyskland har växt både genom ökad inhemsk grisuppfödning och
genom import av grisar från främst Danmark och Nederländerna. Denna import
av slaktdjur har samtidigt förbättrat kapacitetsutnyttjandet i slakterierna.

7.5 Utvecklingen inom detaljhandeln påverkar
slakteriföretagen
En kraft som driver på utvecklingen mot större slakteriföretag är den stora och
ökande koncentrationen i detaljhandelsledet. Slakteriledet är betydligt mer
fragmenterat än detaljhandelsledet. Genom att växa kan slakteriföretagen minska
de stora detaljhandelskedjornas övertag i förhandlingar om priser och villkor.
För lantbrukarna kan ökad koncentration i slakteriledet både vara en fördel och en
nackdel. Den kan vara en fördel om den leder till att slakterierna då blir
effektivare och klarar att betala mer för slaktdjuren. Ökad koncentration kan å
andra sidan vara en nackdel ifall det blir alltför få slakterier som konkurrerar om
slaktdjuren och därmed en svagare utveckling av priset på slaktdjur.
Effekten av att slakten blir koncentrerad till färre företag märks tydligt på
kycklingsidan. Inom slaktkyckling är slakten oftast koncentrerad till färre företag
än för gris- och nöt. I de länder där så är fallet har slakteriföretag och detalj
handelskedjor normalt mer långsiktiga överenskommelser än inom gris- och
nötkött. Såväl vad gäller prissättning och vad som ska levereras, som inom
exempelvis produktutveckling.
Mer långsiktiga samarbeten mellan handel och slakteriföretag förekommer även
inom gris- och nötkött. Inom gris- och nötkött tenderar detaljhandelskedjorna
dock att agera mer kortsiktigt. De spelar ut slakteriföretagen mot varandra och
lägger gärna över risker och extrakostnader på slakteriföretagen (Europeiska
Unionen, 2011). Att handeln spelar ut olika leverantörer mot varandra är
visserligen grunden för en fungerande konkurrens, men slakteriföretagen kan
eventuellt få svårare att göra långsiktiga satsningar om det bara finns några
enstaka stora köpare som agerar kortsiktigt. Det verkar dock inte vara klarlagt i
vilken utsträckning det sistnämnda är ett problem.
Inte bara koncentrationsgrad inom slakt och handel påverkar utan även andra
utvecklingstendenser inom de stora detaljhandelskedjorna, bland annat:
• En stor prisfokus hos konsumenterna i kombination med höga vinstkrav inom
handelskedjorna leder till en prispress även mot kedjornas leverantörer.
• Handelns satsningar på egna märkesvaror har stärkt handelns position i livsmedelkedjan men har även skapat nya möjligheter för vissa av slakteriföretagen.
• I många länder, inte minst Tyskland, har lågpriskedjor haft stora framgångar
och dessa driver på mot rationaliseringar och ökad effektivitet i leverantörsled.
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• Genom de större detaljhandelskedjorna följer ökad konkurrens från importkött.
• Det finns en trend mot mer industriellt packat kött, dvs. köttet är färdigpackat
när det kommer till butiken.
• Handeln segmenterar utbudet mot olika typer av kunder, vilket kan öppna upp
nya nischer.
Ovanstående faktorer kan påverka hur slakteriföretagen agerar mot lantbrukarna,
exempelvis gällande prissättning, långsiktigheten i relationen med djuruppfödarna
och vilka köttkvaliteter som efterfrågas. Vissa av ovanstående faktorer kan också
bidra till att driva på mot större och färre slakteriföretag.
• Såväl Europeiska Unionen (2011) som EFFAT (2011) har analyserat lönsamheten i djuruppfödningen, slaktledet och handelsledet. Generellt är lönsamheten betydligt bättre i handelsledet än i de föregående leden. Slakteriernas
vinster är som regel förhållandevis blygsamma. Det går dock inte att omedelbart dra slutsatsen att det är på just på köttförsäljningen handelskedjorna tjänar
pengar, eftersom dessa vinster lika gärna kan komma från försäljning av annat
än kött. Handelskedjornas vinster kan dock vara ett tecken på att de generellt
sett har en viss marknadsmakt i livsmedelkedjan.

7.6 Nära marknadsrelation mellan kycklinguppfödare
och slakteri
Kycklingbranschen är som regel mer koncentrerad i både uppfödar- och slaktled
än griskötts- och nötköttsbranschen. Detta innebär att det finns färre uppfödare
och inom slakten svarar ofta några få företag merparten av den totala slakt
volymen. Vad som också karakteriserar kycklingbranschen är att uppfödning och
slakt är närmare och mer långsiktigt knutna till varandra än inom gris- och
nötkött.
Att det finns färre aktörer i kycklingbranschen är sannolikt en av förklaringarna
bakom att uppfödare och slakteriföretag är närmare och mer långsiktigt knutna till
varandra. En fördel med detta kan vara att man uppnår bättre kapacitetsutnyttjande
i slakteriet samt att man bättre kan prognostisera vad man har att sälja. Det senare
gör det lättare att teckna långsiktiga leveranskontrakt med handeln, vilket är
betydligt mer vanligt inom kycklingbranschen än för gris- och nötkött.
Med få aktörer finns det dessutom sämre förutsättningar för välfungerande
priskonkurrens i ledet mellan uppfödning och slakteri. Då tycks lösningen bli att
de båda leden i stället knyts närmare varandra och agerar mer gemensamt.
Det finns två huvudvägar som används för att knyta uppfödning och slakteri
företag närmare varandra. En väg är via långsiktiga kontrakt mellan uppfödare
och slakteri, där det också kan ingå att slakteriföretaget håller med exempelvis de
daggamla kycklingar som sätts in i produktionen samt stöd i form av rådgivning. I
Sverige, liksom i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland förefaller detta vara
det mest vanliga sättet att knyta kycklinguppfödning och slakteri närmare
varandra. I Spanien är lantbrukaren ännu starkare kopplad till slakteriföretaget;
där är det vanligt att lantbrukaren kontrakteras för att sköta kycklingarna åt
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slakteriföretaget och lantbrukaren får då en fast ersättning plus en rörlig
ersättning, som beror på produktiviteten.
Den andra vägen att agera mer gemensamt är via vertikal integration, där
uppfödningsanläggningar ägs av samma företag eller företagsgrupp som äger
slakteriet. Ibland ingår även fodertillverkning och/eller vidareförädling av
kycklingköttet i det vertikalt integrerade företaget. Vertikalt integrerade företag
med uppfödning i egen regi finns i Sverige; såväl Blentagruppen (Guldfågeln)
som Lagerbergs har en del egen uppfödning av slaktkyckling. Att slakteriet har
egen uppfödning förekommer även i Storbritannien och Tyskland. I Tyskland har
de ledande integrerade företagen även egen fodertillverkning. I Storbritannien
menar man att det minskar spänningarna mellan lantbrukare (fristående
uppfödare) och slakteri när även slakteriföretaget har egen uppfödning.

7.7 Relationen mellan grisuppfödare och slakteri
olika beroende på land
För griskött finns det större variation i hur relationen mellan uppfödning och
slakteri ser ut, såväl inom som mellan länder.
Precis som slakteriföretagen har lantbrukarna också behov av att minska sina
kunders maktövertag vid förhandlingar om villkor och priser. En väg är att bilda
producentgrupper, som är ett slags förhandlingskooperativ. Producentgrupper där
lantbrukare går samman för att gemensamt förhandla med slakterierna spelar en
viktig roll i Storbritannien. Dessa grupper förbättrar lantbrukarnas förhandlings
läge gentemot slakterierna genom att man förhandlar om en större volym än de
enskilda lantbrukarnas som regel ganska små volymer. Dessutom slipper man
mellanhänder i form av kreaturshandlare. Även i Polen har producentgrupper
börjat växa fram.
I Storbritannien har man historiskt haft lång tradition av auktioner dit lantbrukarna
transporterar sina djur och slakterier eller kreaturshandlare kan bjuda på djuren.
Detta är i princip borta nu.
I Polen spelar mellanhänder en viktig roll. Såväl i form av kreaturshandlare som
köper djur av lantbrukarna och säljer vidare till slakterierna, som i form av
grossister som utgör länken mellan slakterier, förädlingsföretag och handeln.
Bakgrunden är att hela värdekedjan är mycket fragmenterad i Polen, med ett stort
antal företag i alla led. Det sker dock en strukturutveckling i alla led från
uppfödning till handeln. Detta har snabbats på av utländska investeringar inom
slakteriindustrin samt att utländska handelskedjor etablerat sig. De stora
handelskedjorna och slakterierna utnyttjar mellanhänder i mindre grad än de
traditionella, mindre aktörerna.
Den polska prissättningen domineras av kortsiktiga överenskommelser (ca 1
vecka) och av spotmarknaden. Priset på griskött följer i stort priset i grann
länderna. Prissättningen förefaller mer transparent än den är i flera andra länder,
vilket rimligtvis förklaras av det stora antalet köpare och säljare på marknaden.
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Precis som i Polen karakteriseras den tyska marknaden för griskött av kortsiktiga
överenskommelser mellan uppfödare och slakteri. Andra likheter är att det finns
förhållandevis många aktörer i varje led, om än färre än i Polen, samt att det finns
ett stort antal kreaturshandlare och grossister som knyter ihop kedjan från
uppfödning till butik.
Den tyska marknaden för griskött är mycket prisfokuserad med skarp konkurrens
i alla led. Konkurrensen driver på mot ökad koncentration i alla led. Precis som i
övriga länder har handeln störst makt i livsmedelskedjan och lantbrukarna minst.
Även om konkurrensen är stark om slaktdjuren i Tyskland finns en brist på
transparens. Lantbrukarna upplever att slakteriernas klassning och avräkning av
djuren delvis är tveksam. Å andra sidan kan slakterierna uppleva att det kan finnas
dold information om djurens kvalitet. Det saknas incitament att förbättra
transparensen på marknaden eftersom opportunistiskt beteende ibland är ett sätt
för en aktör att nå konkurrensfördelar.
Något som är vanligt i Tyskland är att kreaturshandlarna är kooperativa företag
som ägs av uppfödare gemensamt. Dessa fyller i princip samma funktion som de
förhandlingsgrupper som finns i Storbritannien och Sverige, men förefaller vara
mer formaliserade.
I Tyskland såväl som i Nederländerna, Polen och Storbritannien tycks det
vanligaste vara att grisuppfödarna inte har några skriftliga överenskommelser med
slakteriet. (Ofta har slakterierna heller inte några skriftliga överenskommelser
med sina köpare.) Affärsrelationerna kan karakteriseras som informella men
långsiktiga, då man i många fall håller sig till samma leverantör/köpare under en
längre tid. Prisöverenskommelserna är dock kortsiktiga. I grunden bygger de
informella affärsrelationerna på förtroende men samtidigt litar man inte alltid på
varandra.
Spanien skiljer sig något från nyss nämnda länder. En stor del av grisupp
födningen bedrivs på så sätt att foderföretag kontrakterar lantbrukare att sköta
grisar som ägs av foderföretaget. Foderföretaget tillhandahåller då bl.a. foder och
rådgivning.
För de spanska grisuppfödare som inte är kontrakterade med foderföretagen finns
marknadspriser för griskött som anses följa marknaden förhållandevis väl. Att det
finns relativt många aktörer i alla led är en faktor som kan förväntas bidra till att
prissättningen fungerar förhållandevis väl. Grisköttspriserna har dessutom följt
svängningarna i foderpriser, vilket sannolikt hänger samman med foderföretagens
stora betydelse i branschen. I Spanien har man dessutom inrättat en statlig ”Price
Observatory” för att följa priser i tre olika led i livsmedelskedjan.
(Ovanstående genomgång av förhållandena mellan uppfödare och slakteri bygger i
huvudsak på Europeiska Unionen (2011). Denna rapport omfattar enbart
marknaderna för gris och kyckling.)
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8

Vad säger forskningen om
marknadens funktionssätt

I detta kapitel presenteras viktiga faktorer som tas upp i den vetenskapliga
litteraturen om imperfekt konkurrens och de relateras till situationen på den
svenska marknaden för slaktdjur.12 Dels handlar det om s.k. asymmetrisk
information; dels handlar det om generella faktorer som kan tänkas bidra till s.k.
köparmakt för slakterierna. Köparmakt innebär att köparen har en möjlighet till
att påverka så att inköpspriset sätts lägre än priset på en perfekt fungerande
marknad. En översikt över vad som sägs om asymmetrisk information och
marknadsmakt, både köpar- och säljarmakt, i den vetenskapliga litteraturen ges
exempelvis av Bresnahan (1989), Carlton och Perloff (2005) och Tirole (1988).
Kapitlet är upplagt så att vi först presenterar vilka förutsättningar och villkor som
krävs för en perfekt fungerande marknad. Därefter diskuteras huruvida marknaden
för slaktdjur avviker från dessa villkor och vad som är innebörden av de
avvikelserna.

8.1

Perfekt konkurrens

På en perfekt fungerande marknad används samhällets resurser effektivt, dvs.
priserna på marknaden speglar alltid tillgänglig information. Marknadsformen,
som också kallas perfekt konkurrens, är i verkligheten svår att uppnå. Däremot
används den ofta som jämförelse vid undersökningar av hur konkurrensutsatt en
marknad är. En marknad med bristande konkurrens medför dels att samhällets
resurser inte används effektivt, dels att företag kan utöva marknadsmakt genom
möjligheter till att sätta ett högre pris på produkten, s.k. säljarmakt, eller påverka
inköpspriset så att det blir lägre, s.k. köparmakt, jämfört med perfekt konkurrens.
Innan vi går in på att diskutera om marknaden för slaktdjur fungerar perfekt eller
inte, ska vi först presentera de villkor som måste uppfyllas för perfekt konkurrens
på en marknad.

8.1.1 Vad innebär perfekt konkurrens?
Den mest grundläggande förutsättningen för en perfekt fungerande marknad är att
både säljare och köpare är pristagare, dvs. de kan inte själva bestämma priset på
varan. För att detta ska kunna gälla bör åtminstone tre villkor vara uppfyllda:
• att produkterna är homogena, dvs. köparna betraktar varje enhet av säljarnas
produkter som identiska;
• att marknadsinformationen måste vara perfekt så att alla köpare och säljare är
fullt medvetna om sina möjligheter att sälja och köpa produkter. Exempel på
sådan information är vilka priser som gäller och vilka egenskaper som är
kopplade till de produkter som säljs och/eller köps;
• att alla säljare och köpare måste vara små i förhållande till marknadens totala
storlek. I litteraturen skrivs detta ibland att det ska finnas många säljare och
köpare.
12 I detta kapitel använder vi den generella benämningen ”köttproducenter” när det i texten inte spelar
någon roll vilken typ av djurproduktion (nöt, gris eller kyckling) det gäller. Däremot specificeras
detta när så är av vikt. Samma resonemang ligger bakom användningen av benämningen
”marknaden för slaktdjur”.
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De två första villkoren, homogena produkter och perfekt marknadsinformation,
omöjliggör alla bestående prisskillnader. En säljare som tar ut ett högre pris för
sina produkter än en konkurrent, kommer inte att kunna sälja något och en köpare
som bjuder ett lägre pris än övriga köpare, får inte köpa. Lägger vi sedan till det
tredje villkoret, många köpare och säljare, elimineras även möjligheten att ett
företag genom att ändra sitt utbud eller sin efterfrågan kan påverka marknadspriset. Alla aktörer på marknaden betraktar följaktligen priset som givet och
anpassar sin produktion eller sin förbrukning därefter. På en perfekt konkurrensmarknad avspeglas all relevant information i marknadspriset.13

8.1.2 Fungerar marknaden för slaktdjur perfekt?
På marknaden för slaktdjur finns det två typer av aktörer, säljare och köpare.
Säljarna är köttproducenterna och köparna är slakterierna.14 Om vi utgår från
informationen i kapitlet om marknadsstruktur och kopplar det till villkoren ovan,
kan vi säga något om ifall marknaden för slaktdjur fungerar perfekt eller inte.
Under en lång tid av år har antalet köttproducenter minskat och genomsnitts
storleken på gårdarna ökat. Samtidigt gäller att graden av produktdifferentiering15
bland köttproducenterna är liten, med undantag av nötdjursproduktionen. Det
tyder på att gris- och kycklingproduktionen är relativt homogen till sin karaktär
och att nötdjursproduktionen i mindre utsträckning är det.
På en slaktdjursmarknad där det råder perfekt marknadsinformation speglas all
tillgänglig information i priset på djuret. Baserat på bland annat våra intervjuer
med både köttproducenter, rådgivare och slakterier (se kapitel 3-5) drar vi
slutsatserna att köttproducenterna inte har fullständig information om vilka priser
som deras konkurrenter erbjuds från slakterierna och att slakterierna inte har
fullständig information om vilka priser som deras konkurrenter erbjuder
köttproducenterna. Den slutsats vi kan dra från det är att köpare och säljare inte
har någon perfekt marknadsinformation. Detta är förvisso inte konstigt då det på
de flesta marknader i en ekonomi inte råder perfekt (fullständig) marknads
information. Den enda marknad, oss veterligt, som brukar användas som exempel
på en marknad med, i det närmaste, perfekt marknadsinformation är aktie
marknaden.

13 I grundläggande mikroekonomiböcker, exempelvis Pindyck och Rubinfeld (2009, sid. 8), brukar
flertalet marknader för jordbruksprodukter (primärproduktion), exempelvis marknaden för vete,
användas som exempel på perfekt fungerande marknader. Saitone och Sexton (2010) och Sexton
(2013) skriver i sina studier att de inte känner till någon jordbruksmarknad som uppfyller de tre
specificerade villkoren för en perfekt fungerande marknad ovan. Författarna anser att de flesta
marknaderna för jordbruksprodukter inte uppfyller något av villkoren till fullo.
14 Vi antar här att det inte finns några mellanhänder mellan de två aktörstyperna.
15 Produktdifferentiering innebär att en köttproducent särskiljer sin egen produkt från
konkurrenternas produkter. Målet är att köparen, dvs. slakteriet, inte ska se säljarens djur som
identiska (homogena) med konkurrenternas. Det kan handla om en skillnad i djurets uppfödning,
ex. ekologiskt djur, skillnad i kvalitet, eller mer så kallade subjektiva skillnader som exempelvis
närproducerad eller svenskt ursprung.
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Trots att antalet köttproducenter minskat över tiden är antalet fortfarande stort och
koncentrationsgraden är låg.16 Det betyder att det inte finns några nämnvärt
dominanta köttproducenter som påverkar prisbildningen, vilket i sin tur tyder på
att primärproducenterna inte kan påverka priset på djuren nämnvärt. De är alltså
s.k. pristagare på marknaden. Köttproducenterna säljer djuren i huvudsak till
slakterier i Sverige som i sin tur slaktar och eventuellt förädlar köttet och säljer
vidare till nästa led i förädlingskedjan såsom charkuteri, livsmedelsindustrin eller
detaljister.
Då koncentrationen inom slakteribranschen är hög tyder det på att marknaden för
slaktdjur är oligopsonistisk, dvs. fåtalskonkurrens på inköpssidan, till sin natur.
Med det menas en form av imperfekt konkurrens som finns när det är många
säljare relativt till antalet köpare och där viss köparmakt existerar. Denna
koncentration är av intresse både nationellt och regionalt. En marknad där det på
nationell nivå finns ett fåtal köpare, dvs. oligopsoni, kan på regional nivå i vissa
fall bestå av en köpare, s.k. monopsoni. Slutsatsen blir då att slakterierna inte kan
ses som pristagare utan de kan påverka inköpspriset på djuren.
Baserat på ovanstående resonemang, kopplat till de tre villkoren homogena
produkter, perfekt marknadsinformation och många köpare och säljare, drar vi
slutsatsen att marknaden för slaktdjur inte uppfyller villkoren för en perfekt
fungerande marknad. Marknaden för slaktdjur är förvisso homogen, åtminstone
för gris och kyckling, men det råder inte perfekt marknadsinformation och trots
att det finns relativt många slakteriföretag på marknaden domineras branschen av
ett fåtal stora slakterier, dvs. en hög koncentrationsgrad. Detta gäller för nöt-, grisoch kycklingslakten.

8.2 Imperfekt konkurrens
Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där
enskilda aktörer antingen har marknadsmakt, dvs. åtminstone någon part kan
påverka priset på en vara genom att antingen styra marknadens utbjudna kvantitet
eller påverka inköpspriset på varan, eller det råder någon annan typ av marknads
misslyckande såsom asymmetrisk information. Inom nationalekonomin betyder
marknadsmisslyckanden att marknaden misslyckas med att på effektivaste sätt
optimera resursanvändningen och resursfördelningen i samhället.17

16 Med låg koncentrationsgrad menas att ingen köttproducent är så stor att producenten har en stor del
av marknaden för slaktdjur.
17 Även om det finns marknadsmisslyckanden på en marknad, innebär det inte per automatik att
marknaden är ineffektiv, eftersom det inte är säkert att något företag på marknaden använder sin
potentiella marknadsmakt.

60

8.2.1 Informationsbrist
Vid perfekt konkurrens kan marknadsinformationen hämtas in kostnadsfritt för
både säljare och köpare, men på en imperfekt konkurrensmarknad finns ofta
asymmetrisk information. Asymmetrisk information innebär att köpare och säljare
har olika mycket information, vilket påverkar relationen mellan säljare och
köpare. Den information som är viktig för de aktörer som står inför ett köp- eller
säljbeslut är bland annat prisuppgifter, kontraktslängd, transportkostnader och
leveranstider. Att samla in dessa uppgifter är ofta kostsamt och tidskrävande,
vilket innebär att aktörerna bara kommer att samla in information tills dess att
kostnaderna för informationsinsamlandet är lika med den förväntade nyttan av
informationen.
När informationen på en marknad är asymmetrisk kan det exempelvis vara svårt
för köttproducenter att dels jämföra priser på slaktdjur mellan olika slakterier, dels
få reda på vilka priser andra köttproducenter får för sina djur från slakterierna.
Slakterierna kan då utöva köparmakt genom att helt eller delvis inte offentliggöra
företagets inköpspris på slaktdjur. Så länge som en köpare eller säljare har privat
information som ger henne ett försprång vid förhandling om ett avtal, kan köparen
eller säljaren påverka att inköpspriset antingen hålls nere eller uppe. En nackdel
för slakteriet kan då vara att köttproducenten bli alltför misstänksam emot
slakteriet så att ett ömsesidigt godtagbart pris inte kan nås och därmed ingen
handel. Det som dock talar emot att handel inte kommer att uppstå är att
köttproducenten har press på sig att sälja djuren inom ett inte alltför stort
tidsspann. Detta gäller främst gris och kycklingproduktionen. Orsaker till det är
att djuren bl.a. växer snabbt och att ålder och vikt är två av variablerna i slakteriets
inköpsprisekvation.
Vad kan då göras för att reducera informationsasymmetrierna på slaktdjurs
marknaden? Vetenskapen har tagit fram flera förslag på åtgärder som kan reducera
informationsbristen mellan köpare och säljare på en marknad. Nedan följer några
av dessa förslag vilka används eller har använts på marknader för slaktdjur runt
om i världen (inklusive Sverige).
Den första åtgärden för att reducera informationsbrist är användandet av kontrakt
mellan köpare och säljare.18 Kontrakt används i huvudsak till att reglera villkor
som prisets fasta och rörliga del, kvalitet och leveranstid. På den svenska
marknaden för slaktdjur skiljer användandet av kontrakt, kontraktstid och villkor
sig en del mellan de olika djurslagen, men kontraktstiden ligger i huvudsak på
6-12 månader.
I avsaknaden av en slaktdjursbörs där köttproducenten löpande kan få information
om priser på slaktdjur, kan obligatorisk prisrapportering användas för att
minska informations-asymmetrier. Rapporteringen skulle då kunna redovisas
dagligen eller veckovis och vara en informationskälla för djurproducenterna inför
sina prisförhandlingar med slakterierna. Med en sådan rapportering underlättas
köttproducenternas prisjämförelse mellan slakterier och därigenom kan det
minska slakteriernas informationsövertag och därmed deras köparmakt.

18 Se bl.a. Bogetoft och Olesen (2002).
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Ett problem som kan uppstå vid användandet av obligatorisk prisrapportering på
en marknad med fåtalskonkurrens är att det största slakteriet kan bli prisledare.
Slakterierna i branschen kan då följa konkurrenternas pris och justera sitt eget pris
så det matchar övriga slakterier. Pristransparensen kan då leda till att vi får ett
enhetspris, dvs. alla slakterier erbjuder samma inköpspris för djuren, på
marknaden, vilket förstärker slakteriernas köparmakt.19 Ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv påverkar enhetspriserna slakteriföretagens incitament till att
effektivisera sin egen produktion och i längden branschens konkurrenskraft. Det
vill säga om det inköpspris som sätts av prisledaren är lägre än det pris som det
enskilda slakteriet skulle valt utan pristransparens, minskar incitamenten för det
enskilda slakteriet att effektivisera sin produktion.
Ett alternativ till en obligatorisk prisrapportering är offentlig prisstatistik.
Jordbruksverket samlar sedan EU-inträdet in avräkningspriser för olika klasser av
nöt, gris och lamm en gång i veckan enligt den rapportering som krävs enligt EU
(se EU-förordning 1249/2008).20 Givet att rapporteringen speglar de faktiska
priserna väl, kan denna information vara ett stöd till producenterna i dess
förhandlingar med slakterierna. Tyvärr verkar det enligt våra intervjuer vara så att
prisinformationen inte speglar de faktiska priserna tillräckligt väl, vilket gör att
djurproducenterna för närvarande väljer att inte använda informationen i
densamma.
En tredje åtgärd är att använda sig av tredjepartsverifiering, dvs. att en tredje
oberoende part (företag, organisation eller myndighet) verifierar någon aspekt
(eller flera), såsom köttkvalitet eller uppfödning enligt vissa principer, i
affärsrelationen mellan köpare och säljare. Verifieringen kan ske i form av
certifiering som exempelvis KRAV, Svenskt sigill mm. Certifieringen kan då
användas till att minska slakteriets osäkerhet gällande bl.a. kvalitet på slaktdjuret
vid inköp.21 Den kan också användas till att marknadsföra köttproducentens och/
eller slakteriets produkter gentemot charkuterier, detaljister och konsumenter, för
att öka företagens försäljning. Detta bör då leda till att slakteriets kostnad för
informationsinsamling minskar och, i längden, bör det ge ett högre pris på djuret
för köttproducenten, allt annat lika.

19 Cai m.fl. (2011) visade i sin amerikanska studie av obligatorisk prisrapportering för slakterier som
slaktar minst 125 000 djur per år att samtidigt som obligatorisk prisrapportering minskade
informationsgapet mellan säljare och köpare, ökade köparens marknadskraft. Studien bygger på
amerikanska kongressens beslutade Livestock Mandatory Price Act från 1999, vilket
implementerades i april 2001 och den krävde att slakterierna skulle redovisa priser två gånger per
dag till USDA. Cai m.fl. (2011):s resultat stöds även av Njoroge (2003), Azzam och Salvador (2004)
och Njoroge m.fl. (2007). Azzam (2003) fann däremot enbart effektivitetsvinster i termer av
minskat informationsgap i sin studie.
20 Jordbruksverket samlar även in avräkningspriser från ett urval av landets slakterier en gång per
månad som grund till den offentliga prisstatistiken (i enlighet med lagen om officiell statistik,
2001:99).
21 Det europeiska systemet EUROP för köttklassning av bl.a. nöt och gris är ett exempel på
certifiering som bl.a. används för detta ändamål i Sverige.
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8.2.2 Marknadsmakt
Den marknadsmakt som råder på marknaden för slaktdjur, dvs. marknaden mellan
köttproducenter och slakterier, står i huvudsak att finna på köparsidan, dvs. hos
slakterierna.22 Köparmakt utnyttjas i huvudsak genom inköpares möjligheter att
pressa ned priset på sina insatsvaror, för att på så sätt sänka sin produktions
kostnad. Jämfört med en perfekt konkurrensmarknad leder köparmakt till att både
priset på slaktdjuret och inköpt kvantitet blir lägre. Denna uteblivna produktion
leder till det som nationalekonomer brukar kalla antingen välfärdsförlust eller
dödviktsförlust. Förlusten är den välfärd som går förlorad på grund av
ineffektiviteter på marknaden.
Vad det är som orsakar marknadsmakt på en imperfekt fungerande marknad finns
väl dokumenterat i den vetenskapliga litteraturen23, men det är i huvudsak säljar
makt som har varit fokus för forskarna om man ser det i ett historiskt perspektiv.
När det gäller köparmakt finns det en mindre litteratur att luta sig emot, men den
är fullt tillräcklig för vårt syfte med denna rapport.24
Nedan görs en genomgång av några orsaker till köparmakt. Fokus ligger på det
som är relevant för marknaden för slaktdjur i Sverige och som även kan kopplas
till marknadens funktionssätt.
8.2.2.1 In- och utträdeshinder

Antalet företag i en bransch och deras inbördes marknadsandelar kan förändras
över tiden. Om de dominerande slakterierna håller nere inköpspriserna på
köttproducenternas slaktdjur och därigenom gör goda vinster kan detta locka till
sig nya aktörer, både inom landet och utifrån. Med nya aktörer som konkurrerar
om marknadsandelar kan priserna på slaktdjur förväntas stiga eftersom
köttproducenten då får ett större urval av slakterier att leverera till. Inträdes- och
utträdeshinder kan dock göra det svårt och dyrt för de aktörer som vill etablera sig
i slakteribranschen, och därigenom göra att inköpspriserna på slaktdjur går att
sänka utan att nya aktörer etablerar sig. Ju högre dessa hinder är, desto större
utrymme finns det för de redan etablerade slakterierna att pressa ned inköpspriset
utan att riskera konkurrens från nya aktörer.
Är inträdeshindren låga behöver det inte vara något problem att det finns få
konkurrerande företag på en marknad. Bara vetskapen om att en lägre prisnivå på
inköpen lockar till sig nya konkurrenter kan hålla nere prisnivån på en marknad.
Existerande företag kan inse att de långsiktigt inte kommer att tjäna på att hålla
nere inköpspriserna, om det på sikt får till följd att nya aktörer tar marknads
andelar och bidrar till ökad priskonkurrens. Följaktligen behöver en stark
köparkoncentration inte nödvändigtvis innebära lägre inköpspris än i ett fall med
en lägre köparkoncentration.

22 Detta bygger vi inte enbart på resonemanget i denna rapport utan det ligger även helt i linje med
resultaten från Konkurrensverket (2011). De finner i sin studie av livsmedelskedjan att
livsmedelsindustrin (här hela kedjan från slakteri till detaljhandel) utövar någon form av köparmakt
över primärproducenterna.
23 Se exempelvis Tirole (1988).
24 Det som saknas är fler studier gjorda på svenska data och inriktade emot jordbrukets olika
marknader.
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För nya aktörer som satsar på att bygga ett slakteri i Sverige består inträdeshindren
potentiellt av bl.a. stordriftsfördelar och erfarenhetsfördelar för befintliga aktörer.
Med stordriftsfördelar menas de minskande styckkostnader som ofta uppkommer
genom storskalig produktion och med erfarenhetsfördelar menas de kunskaper
och erfarenheter som etablerade företag har bland annat om marknadens
funktionssätt. Dessa fördelar ger redan etablerade företag ett kostnads- eller
marknadsmässigt försprång. Ett betydelsefullt inträdeshinder är att det krävs
mycket kapital för att kunna etablera sig på marknaden. Det kan av den
anledningen vara svårt för nya företag att etablera en långsiktigt bärkraftig
slakteriverksamhet.25
En bransch där stordriftsfördelarna är så framträdande att den mest lönsamt kan
drivas av en enda aktör, kan betraktas som ett naturligt monopol. Om stordrifts
fördelar existerar i slakterbranschen, vilket det gör enligt EFFAT (2011), tenderar
produktionsanläggningarna inte bara bli mer storskaliga utan även mindre arbets
intensiva.
Vid sidan om de ovan nämnda strukturella hindren finns en rad andra hinder av
strategisk art, vilka fungerar som inträdeshinder och som kan försvåra en väl
fungerande konkurrens på slaktdjursmarknaden.26 De strategiska hindren är
kopplade till målmedvetna handlingar. Ett sådant hinder är att ett stort, kapital
starkt etablerat företag höjer inköpspriset på den del av marknaden där ett nytt
företag träder in, med avsikt att den nya aktören ska göra förlust och gå omkull
eller lämna marknaden (s.k. predatory buying eller överprissättning). Den
etablerade aktören tar då en förlust på kort sikt för att försöka behålla sin
marknadsmakt och ha möjlighet att i framtiden kunna sänka inköpspriset.
Alternativt kan den etablerade aktören redan innan inträdet signalera till den
potentiella nya aktören att man vid ett eventuellt inträde kommer att agera genom
att höja inköpspriset och hålla fast till det så länge som behövs.
Slutligen är det värt att åter påpeka att utträdeshinder paradoxalt nog också
påverkar incitamenten för nya företag att etablera sig. Utträdeshindret är att det
inte är gratis att lämna marknaden ifall ett etableringsförsök skulle misslyckas.
Investeringar i produktionsanläggningar, produktutveckling och marknadsföring
utgör en stor utgift som en ny aktör i slakteribranschen måste ta på sig. Merparten
av denna utgift går kanske inte att få tillbaka om den nya aktören skulle vilja dra
sig ur. Denna initiala investering kombinerat med osäkerhet om hur dominerande
etablerade slakterier kommer att agera dämpar incitamenten för nya aktörer att ta
sig in på marknaden.27
25 Slakteriverksamhet av sådan storlek att den påverkar konkurrensen på marknaden.
26 Inträdes- och utträdeshinder kan vara av både strukturell- och strategisk art. De strukturella
hindrena är kopplade till basegenskaper hos den bransch man vill ta sig in på, medan de strategiska
hindrena är kopplade till målmedvetna handlingar utförda av redan etablerade aktörer på
marknaden. Exempel på det förstnämnda är statliga godkännanden och stordriftsfördelar
(skalekonomi) medan exempel på det andra är överprissättning vid inköp (predatory buying), patent
och stämningar
27 Dunne m.fl. (2009) visar att i) de kostnader som potentiella aktörer står inför vid inträde på en
marknad, ii) ihärdigheten i en eventuell kortsiktig priskonkurrens med redan etablerade aktörer vid
inträde på marknaden, samt iii) de fasta kostnader som redan etablerade aktörer har och som går
förlorade, s.k. sunk costs, vid ett eventuellt utträde från marknaden, är viktiga faktorer för en
långsiktig hållbar marknad och marknadsstruktur.
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8.2.3 Koordinering och integration
Koordinering, och då främst vertikal koordinering, är något som kan kopplas både
till problemen med asymmetrisk information och med marknadsmakt. Termen
vertikal koordinering täcker alla fall från det att samma företag internt driver
vertikalt integrerade verksamheter, exempelvis slakt och styckning, till att företag
via löst formulerade premisser samarbetar om exempelvis marknadsföring och
produktutveckling.28 Kontrakt är en form av koordinering och det kan ses som ett
mellanting mellan vertikal integration och samarbete, beroende på kontraktets
utformning.
På marknaden för slaktdjur i Sverige finns det flera exempel på koordinering av
olika slag. På marknaden för slaktkyckling finns en hög grad av vertikal
koordinering mellan slakteri och kycklingproducenter. Slakterierna har i regel
bundit upp kycklinguppfödarna under lång tid. De uppfödare som är knutna till ett
specifikt slakteri följer i stort sett samma koncept och produktionen är bl.a.
koordinerad för att slakteriet ska få ett jämnt flöde av djur till slakt.
Koordineringen leder för slakteriet till att företaget bl.a. säkerställer leverans och
kvalitet av slaktdjur och i längden en minskning av eventuella informations
asymmetrier mellan köttproducent och slakteri. För kycklingproducenten leder
koordineringen bl.a. till att avsättning för slaktdjuren säkerställs över längre tid,
med viss konjunkturell variation. En nackdel med e Sammanfattningen n alltför
stark koordinering är att den kan användas till att förstärka och utvidga den starkes
marknadskraft på den svages bekostnad.
I en situation där ena parten av en marknad innehar marknadskraft kan den andra
parten försöka koordinera horisontellt, dvs. samarbeta med företag i sin egen
bransch. Detta är något som kycklingproducenterna har gjort genom att de format
producentgrupper som förhandlar med slakterierna på någorlunda samma nivå om
villkor och pris.29 Producentgrupper, ibland även kallade producentringar, är något
som även används av både nöt- och grisproducenter.

8.3

Slutsatser

Marknaden för slaktdjur i Sverige uppfyller inte villkoren för en perfekt
fungerande marknad och fungerar därigenom imperfekt. Marknaden är förvisso
homogen, åtminstone för gris och kyckling, men det råder inte perfekt
marknadsinformation och trots att det finns relativt många slakteriföretag på
marknaden domineras branschen av ett fåtal stora slakterier med möjlighet till att
utöva marknadsmakt.
Den bristande marknadsinformationen kopplat till bl.a. slaktdjurspriser påverkar
relationen mellan primärproducent och slakteri. För att reducera den informations
brist som finns har vetenskapen tagit fram flera förslag till åtgärder. De som
diskuteras i texten är kontrakt, obligatorisk prisrapportering, offentlig prisstatistik
samt tredjepartsverifiering. Det finns både fördelar och nackdelar med alla
28 Med vertikal koordinering menar vi samarbete eller integration mellan företag i olika led i
livsmedelskedjan. Samarbete eller integration mellan företag inom samma led i livsmedelskedjan
benämner vi horisontell koordination.
29 Detta förfarande gäller främst de två största kycklingslakterierna i Sverige, Kronfågel och
Guldfågel, vilket motsvarar över 80% av slakten i landet.
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diskuterade åtgärder.
Den köparmakt som slakterierna innehar på slaktdjursmarknaden påverkar till viss
del primärproducenternas lönsamhet. Då primärproducenterna är små i
förhållande till slakterierna behöver antingen konkurrensen i slaktbranschen
förbättras eller så behöver primärproducentens relativa förhandlingsstyrka
förstärkas. En väg är att nya större slakterier etableras i Sverige för att på så sätt
öka konkurrensen. Då det för närvarande råder överkapacitet i slakterisektorn är
det snarare troligt att det går mot färre och större slakterier istället. Det gör att
koncentrationen på marknaden tenderar att öka och därmed slakteriernas
marknadsmakt. Det primärproducenterna då kan göra är att samarbeta med andra
primärproducenter, dvs. koordinera verksamheten, så de blir en mer jämbördig
part med slakterierna i förhandling om bl.a. slaktdjurspriset.
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9

Diskussion

9.1 Marknaden fungerar olika
Kombinationen att några få slakterier dominerar slakten och att prissättningen inte
är transparent riskerar leda till en mindre väl fungerande konkurrens på
marknaden för slaktdjur. De intervjuer och analyser som genomförts tyder på att
det finns områden med förbättringspotential på den svenska marknaden för
slaktdjur.
Hur marknaden för slaktdjur fungerar skiljer sig mellan djurslagen. Ett exempel är
spridningen i det pris olika uppfödare får för djuren. För kyckling tycks alla
uppfödare som levererar till ett slakteri få relativt lika pris. Skillnader i pris mellan
kycklinguppfödarna beror i huvudsak på djurens kvalitet och vikt. För gris har det
tidigare varit stora skillnader i pris mellan olika uppfödare. Skillnader finns
fortfarande kvar men de har minskat och blivit mer relaterade till djurens kvalitet
och lantbrukarens leveransvolym. För nötkött finns det däremot stora skillnader i
hur mycket producenterna får betalt för djuren. Delvis kan dessa skillnader
förklaras av storlek på leveranserna och djurens kvalitet, men en del av
skillnaderna ger intryck av att bero på annat.

9.2 Brist på kunskap och affärsmässighet
Till skillnad från gris- och kycklingproduktionen finns ett stort antal lantbrukare
som har nötkreatur mest som en hobby eller som en sidoverksamhet. Våra
intervjuer tyder på att det är vanligt att dessa uppfödare anmäler djur till slakt utan
att fråga hur mycket de får betalt. Med tanke på de stora prisskillnaderna skulle
det löna sig för dessa producenter att skaffa sig bättre kunskap om hur marknaden
fungerar och aktiva arbeta för att få ett högre pris på de slaktdjur de levererar, dvs.
att de agerar mer affärsmässigt.
Även bland grisproducenter och större nötköttsproducenter kan det finnas
lantbrukare som skulle kunna tjäna på att skaffa sig bättre kunskap och bli mer
aktiva, med tanke på att det varierar hur pass aktivt de arbetar med att bevaka
marknaden och förhandla om pris.
Skillnaden i pris mellan producenterna är störst för nötkött. Under den period som
intervjuerna genomfördes behövdes det ofta inte någon förhandling för att få ett
bättre nötköttspris än grundnoteringen, utan det var tillräckligt att ringa och fråga
vilket pris slakteriet betalar för att få ett betydligt bättre pris än grundnoteringen.
De som var ännu mer aktiva genom att de ringde runt till flera slakterier samt
förhandlade verkade få upp priset ytterligare.
Visserligen har uppfödare med små leveranser en sämre förhandlingsposition än
de med större leveranser, men även för små uppfödare tycks det vara lönsamt att
skaffa sig kunskap och vara aktiv. Också för en mindre uppfödare innebär det
naturligtvis en viss arbetsinsats att skaffa sig bättre kunskap om marknaden och
att aktivt försöka få ett högre pris, men det är bättre att göra något än inget alls.
För en mindre uppfödare kan det handla om att exempelvis prata med kollegor
och att fråga det slakteri man brukar leverera till vilket pris de kan erbjuda.
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Att särskilt mindre nötkreatursuppfödare inte aktivt försöker få ett högre pris på
djuren kan delvis förklaras av hur de ser på relationen till slakteriet. Intervjuerna
visar att dessa lantbrukare värdesätter en god personlig relation till slakteriets
inköpare och transportörer. Därför vill de inte riskera att stöta sig med slakteriet.
De som aktivt försöker få ett bättre pris ser relationen till slakteriet mer som en
affärsrelation och i en god sådan ingår att man kan förhandla med köparen om
villkoren för affären.

9.3 Från kooperativa slakterier till privata
Ytterligare en möjlig orsak till att lantbrukare inte aktivt försöker få ut ett högre
pris på djuren är arvet från den tid då de största slakterierna var kooperativ. Då
fanns det inget större behov av att lantbrukaren bevakade marknaden och
diskuterade pris med slakteriet. Bakgrunden är att ett kooperativt slakteri som ägs
av de lantbrukare som levererar slaktdjur åtminstone i teorin kan säkerställa att
prissättningen enbart baseras på objektiva faktorer som kvalitet och leverans
storlek. I ett kooperativt företag finns heller inget externt vinstintresse som har
incitament att hålla nere priset på slaktdjuren.
I nuläget är inget av de stora slakteriföretagen kooperativa, i den meningen att de
ägs av de svenska lantbrukare som levererar djur till dem. Visserligen ägs de två
största (HK Scan Sweden och KLS Ugglarps) av finska respektive danska
kooperativ, men den svenska verksamheten drivs med vinstintresse. Vårt intryck
är att det inte är alla lantbrukare som insett konsekvenserna av de förändringar
som skett i slakteriledet under de senaste 20 åren.

9.4 Svårt att jämföra vad slakterierna betalar
De stora skillnaderna i pris mellan olika lantbrukare hade sannolikt inte kunnat
bestå om det varit lättare att få reda på hur mycket andra lantbrukare får för
djuren.
Den internationella utblicken i rapporten tyder på att pristransparensen är större i
vissa andra EU- länder än i Sverige. I dessa länder finns någon form av marknads
prisnotering som inte sätts av någon enskild aktör utan styrs av rådande marknads
förutsättningar. Dessa prisnoteringar är tillgängliga för alla. Främst är det för
gris- och nötkött som sådana prisnoteringar finns. En grundförutsättning för att en
prisnotering som inte sätts av någon enskild aktör ska kunna existera är att det
finns förhållandevis många företag i både uppfödar- och slakteriled.
I Sverige är slakten koncentrerad till alltför få aktörer för att någon börsliknande
prisnotering för gris- eller nötkött ska kunna komma till stånd. I stället sätter varje
slakteri sina egna priser på slaktdjur.
Inte bara priset per kilo utan också prissättningsmodell samt övriga kontrakts
villkor skiljer sig mellan slakteriföretagen. Vissa slakterier har flera olika
kontraktsmodeller som lantbrukarna kan välja mellan, där bindningstid, modell
för prissättning och övriga kontraktsvillkor kan skilja sig åt. Dessa skillnader i
villkor försvårar prisjämförelser mellan slakterierna.
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Därtill kommer att slaktdjurspriserna i viss utsträckning är individuella för varje
lantbrukare, genom att det för gris och inte minst nötkreatur finns en förhandlings
marginal i form av olika pristillägg. Storleken på dessa förhandlingsbara tillägg
offentliggörs inte. Vid tidpunkten när föreliggande rapport skrevs skiljde det
mellan olika slakteriföretag hur stor andel av priset för nötkött som var
förhandlingsbara tillägg.
Sammantaget kan det vara en grannlaga uppgift att få en bra uppfattning om hur
prisbilden ser ut på marknaden för slaktnöt. För lantbrukarens del är dock en bra
början att ringa runt till några olika slakterier och fråga om pris.

9.5 Risker med alltför transparent prissättning
Vore det bättre om alla slakterier hade samma prissättningsmodell och
förhandlingsmarginalen försvann? Nej, inte nödvändigtvis.
I en marknadssituation med ett fåtal dominerande slakterier är det inte
oproblematiskt att göra det enkelt att jämföra vad de olika slakterierna betalar. På
detta område finns internationella erfarenheter från diverse branscher. Dessa
erfarenheter pekar på att i en marknadssituation med hög pristransparens och ett
fåtal dominerande aktörer är det vanligt att det största företaget blir prisledande
och att övriga till stor del följer efter prisledarens prisjusteringar.
Även när det finns det flera dominerande företag är det vanligt att en det uppstår
en situation där företagen följer varandras prissättning. Det kan då variera vilket
av de dominerande företagen som tar steget och ändra priset, men det brukar
utvecklas en informell praxis för hur övriga företag agerar när ett företag ändra
priset.
Risken med marknadssituationer där slakteriföretagen följer varandras prissättning
är att slaktdjurspriserna blir lägre och att slakteriföretagen inte anstränger sig lika
mycket för att bli effektivare och bättre på att sälja köttprodukter.
Starkt förenklat kan det förklaras på följande sätt: Är det få konkurrerande
slakterier och det är enkelt att se exakt vad varje slakteri betalar, vet alla
lantbrukare och alla slakterier hur mycket varje slakteri betalar. Om ett slakteri i
denna situation betalar lika mycket som övriga slakterier kan det förväntas behålla
sina marknadsandelar på slaktdjursmarknaden30. Skulle det slakteriföretaget i
stället välja att höja slaktdjurspriset för att ta marknadsandelar kommer alla andra
aktörer att direkt få kännedom om denna prisökning. För att övriga slakterier då
inte ska tappa leverantörer tvingas de höja priset till samma nivå som det slakteri
som höjde först. Men då lyckas det slakteri som höjde först inte öka sin andel av
slakten, utan resultatet är bara att alla slakterier får betala mer för djuren. I denna
situation förlorar alltså alla slakterier på att ett slakteri tar steget att höja priset.
Detta inser naturligtvis slakterierna och det blir då ingen tävlan om vilket av
slakteriföretan som betalar bäst för djuren, vilket håller nere slaktdjurspriserna.31
30 Om vi för enkelhets skull antar att alla slakterier erbjuder exakt samma kontraktsvillkor och även i
övrigt uppfattas som likvärdiga alternativ av lantbrukarna.
31 Även om slakterierna på kort sikt tjänar på att hålla nere priset finns det på längre sikt faktorer som
hindrar dem från att sätta ett alltför lågt pris. Exempel på en sådan är att nya aktörer kan lockas att
starta slakteri om de etablerade företagen tjänar mycket pengar, genom att de betalar lite för
slaktdjuren. Därtill riskerar slakteriföretagen att det kommer att födas upp färre djur om låga
slaktdjurspriser gör att uppfödarna får svag lönsamhet.
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Om det däremot är svårt för slakteriföretagen att veta vad de andra betalar tvingas
slakteriföretagen i högre grad att betala så mycket de kan. Annars löper ett
slakteriföretag större risk att förlora leverantörer på grund av att konkurrenterna
erbjuder ett högre pris utan att slakteriföretaget får veta det. När en uppfödare väl
valt att byta slakteri kan det vara för sent för slakteriet att i efterhand erbjuda ett
högre pris. I denna situation uppstår en press uppåt på slaktdjurspriset. Detta ger i
sin tur ett tryck på slakterierna att effektivisera sin verksamhet och att anpassa sig
till vad som efterfrågas i nästa led, vilket också innebär samhällsekonomiska
vinster.
Poängen här är att en svagare pristransparens kan medföra att marknaden fungerar
som om fanns fler konkurrerande slakteriföretag än vad det i realiteten gör.
Är slutsatsen då att det är bra för konkurrensen mellan de svenska slakteri
företagen att det är svårt att jämföra hur mycket de betalar för grisar och
nötkreatur?
Nej, dålig pristransparens leder inte per automatik till välfungerande konkurrens.
Det krävs också att tillräckligt många lantbrukare lägger tid på och klarar av att
tränga igenom den bristande pristransparensen, så att de kan välja det slakteri som
betalar bäst. Om alltför många lantbrukare inte jobbar aktivt för att skaffa sig
information om prisläget riskerar priskonkurrensen bli svag.

9.6 Alltför stora prisskillnader
På marknaden för grisar har det tidigare varit en situation liknande den för
nötkreatur, med stora skillnader mellan vad olika lantbrukare får betalt för
likvärdiga djur. Efter att floran av prissättningsmodeller och kontraktsformer för
gris med tiden blivit alltför snårig har slakterierna de senaste åren kraftigt minskat
de individuella och förhandlingsbara pristilläggen.
Strukturutvecklingen inom grisuppfödningen kan ha bidragit till att pris
skillnaderna mellan lantbrukarna har minskat, genom att den medfört att
uppfödarna blivit en något mer homogen grupp än tidigare. Detta genom att
uppfödare som inte förstått vikten av eller förmått att förhandla upp tilläggen har
slagits ut på grund av svag lönsamhet.
Strukturutvecklingen kan alltså ha bidragit till att flertalet grisuppfödare numera
förhandlar om pris. När de flesta uppfödare förhandlar innebär det sannolikt stora
transaktionskostnader för både uppfödare och slakteri om en stor del av priset är
förhandlingsbart. Kanske är det därför som prissättningen på gris stramats upp?
Samtidigt menar flera av de vi intervjuat att tilläggens storlek är något som går i
vågor. Att de åter kan komma att öka är därför möjligt. Strukturutvecklingen i
uppfödarled med större och färre grisgårdar torde dock göra att prisspannet
mellan de uppfödare som får lägst pris och de som får högst inte kommer att bli
lika stort som det varit tidigare.
Det vore lämpligt att även prissättningen på nötkreatur blev mer likvärdig för
lantbrukarna. Förhandlingsmarginalen har under de senaste åren ibland utgjort
närmare en tredjedel av priset, vilket inneburit stora skillnader mellan
lantbrukarna hur mycket de fått betalt för relativt likvärdiga djur. I en sådan
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situation blir det svårt för lantbrukaren att skaffa sig en bild av prisnivån på
marknaden. Många kan komma att sälja för ett betydligt lägre pris än
genomsnittspriset. Då finns en risk att den nedåtgående trenden inom nötkötts
produktionen späs på, när de lantbrukare som har för dålig kunskap om prisläget
eller inte förmår förhandla sig till ett högre pris lägger ned sin verksamhet på
grund av låg lönsamhet. Detta är inte bara ett problem för lantbrukarna utan
påverkar även slakteriledet, som kan få överkapacitet. Även ur en samhälls
ekonomisk synvinkel är det negativt om prissignalerna till lantbrukarna inte
speglar marknadsläget och produktionsresurserna därför inte används optimalt.
Vår bedömning är att marknaden för nötkreatur till slakt skulle fungera bättre om
de förhandlingsbara tilläggen svarade för en mindre andel av avräkningspriset än
de gjort de senaste åren. Även om förhandlingsmarginalen borde minska vore det
inte bra om den helt försvann. Det finns som nämnts ovan en poäng med att
prissättningen inte bli alltför enhetlig och transparent när slakten är koncentrerad
till ett fåtal företag

9.7 Är det möjligt att förbättra prisstatistiken?
En tänkbar väg att underlätta för lantbrukarna att få information om prisläget vore
att förbättra den prisstatistik som Jordbruksverket tar fram.
Jordbruksverket samlar varje vecka in aktuella priser för några kategorier av djur
från de största slakterierna. Genomsnittligt pris i Sverige för var och en av dessa
kategorier beräknas och rapporteras varje vecka in till EU-kommissionen, inom
ramen för en obligatorisk prisrapportering. EU-kommissionen publicerar därefter
priserna på sin hemsida med drygt en veckas eftersläpning. I samband med den
veckovisa rapporteringen till EU-kommissionen distribuerar Jordbruksverket även
de veckovisa priserna till ett antal företag, organisationer och media inom den
svenska lantbrukssektorn.
I Sverige publiceras priser på slaktdjur i Jordbruksverkets statistiska meddelanden.
Dessa priser avser genomsnittspris per månad och år. För nötkreatur beräknas
priserna i den svenska statistikpubliceringen dock inte på samma sätt som de
priser som rapporteras till EU-kommissionen. Nötkreaturspriser i den svenska
statistiken redovisas för tre djurkategorier och dessa priser baseras på de största
slakteriernas publicerade grundnoteringar plus en schablon för pristilläggen.
Denna schablonsiffra för tilläggens storlek bygger på genomsnittligt tillägg
föregående år. Prisutvecklingen den senaste 10-årsperioden för de tre kategorierna
av nötkreatur framgår av figur 18.
För slaktsvin publiceras i Jordbruksverkets statistiska meddelanden både de priser
som rapporteras till EU-kommissionen och ett genomsnittligt pris beräknat på
samma sätt som för nötkretaur. Figur 18 redovisar prisutvecklingen för de tre
prisserierna för slaktsvin. Prisserien ”Slaktsvin” representerar det pris som
beräknas på samma sätt som för nötkreatur, dvs. slakteriernas officiella grund
notering respektive månad plus en årlig schablon för tilläggens storlek.
Prisserierna ”Grisar” är de priser inklusive tillägg som slakterierna rapporterar till
Jordbruksverket varje vecka och som publiceras på EU-kommissionens hemsida.
Som framgår av tidsserierna för gris ger de olika sätten att ta fram prisstatistik
periodvis olika resultat.
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Figur 18. Månadsvis avräkningspriser under perioden januari 2005 till januari 2015.
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas.

En majoritet av de uppfödare och slakterier som intervjuats ansåg att
prisstatistiken inte speglar de verkliga genomsnittliga priserna på slaktdjur. De
menade att de därför inte har mycket nytta av statistiken.
Huvudorsaken till att statistiken är missvisande är sannolikt brister i (några av)
slakteriföretagens beräkningar av genomsnittligt utbetalt pris och genomsnittligt
tillägg. För den statistik som publiceras i Jordbruksverkets statistiska
meddelanden blir statistiken också missvisande om tilläggens storlek förändras
över tiden och de schablontillägg som används för att ta fram statistiken inte
justeras tillräckligt ofta.
En grundförutsättning för rättvisande prisstatistik är att slakteriföretagen tar fram
bra underlag för statistiken. Frågan är om slakteriföretagen idag har tillräckligt
starka incitament för detta? Särskilt för företag med en dominerande position kan
det vara känsligt att lämna ut priser, eftersom dessa företags priser får stort
genomslag i statistiken. Statistiken kan då ge de mindre och medelstora företagen
en god inblick i de största företagens prissättning. Följden kan bli att dominerande
företag blir mindre motiverade att rapportera korrekta priser.
Om prisrapporteringen är korrekt finns i stället risken att den veckovisa
rapporteringen skapar en situation där slakterierna följer varandras priser i stället
för tävlar inbördes. Detta genom att statistiken förbättrar pristransparensen, så att
övriga företag kan följa dominerande företags prissättning via statistiken och sätta
pris efter denna.
En väg att mildra ovanstående problem med svagt incitament att rapportera
korrekt pris eller att slakteriföretagen sätter pris efter statistiken vore att inte
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publicera prisstatistik lika ofta. Om prisstatistik publicerades med viss efter
släpning, t.ex. kvartalsvis eller årligen, skulle statistiken inte ge slakteriföretagen
samma inblick i dominerande företags prissättning. Statistiken riskerar då inte få
samma konkurrensstörande effekt och möjligen kunde det bli enklare att motivera
slakteriföretagen att rapportera korrekta priser. Om statistiken publiceras mer
sällan kan visserligen lantbrukarna inte använda prisstatistiken för att få
information om det dagsaktuella prisläget, men de kan åtminstone använda den
för att följa upp i efterhand hur det pris de fått stämmer överens med genomsnitts
priset. Då skulle statistiken kanske bli mer användbar än den som tas fram i
dagsläget.
På kort sikt framstår det emellertid inte som möjligt att publicera statistik mer
sällan. Det är obligatoriskt att leverera veckovis statistik till EU-kommissionen.
Men kanske skulle en förändring av principerna för prisrapportering vara möjlig
på längre sikt?

9.8 Fler producentgrupper?
Att uppfödarna samverkar i grupp vid förhandlingar med slakteriföretaget
förekommer för såväl gris och nötkreatur som för kyckling. Åtminstone bland de
lantbrukare vi intervjuat är sådan samverkan minst vanlig inom nötkreaturssektorn.
Kanske borde det finnas fler producentgrupper inom nötköttsproduktionen?
Uppfödarna är många och slakten är koncentrerad till förhållandevis få företag.
Principiellt borde producentgrupperna vara till störst nytta för mindre uppfödare.
Dels kan producentgrupperna minska slakteriföretagens storleksmässiga övertag
vid förhandlingar om priser och leveransvillkor. Dels kan de skapa stordrifts
fördelar vid insamlande av marknadsinformation, så att uppfödarna får bättre
grepp om prisläget på marknaden.
Att producentgrupper inte är särskilt vanliga bland mindre nötkreatursuppfödare
kanske beror på att lantbrukarna upplever administrationen av grupperna som
betungande? Flera intervjuade lantbrukare vittnar om detta och det rör sig då om
lantbrukare med större produktionsvolym.
Inom både gris och nöt förekommer att vissa lantbrukare åker snålskjuts på
producentgruppen, genom att de levererar djur av sämre kvalitet än vad övriga i
gruppen levererar samtidigt som de får liknade pris. Detta är ett problem som lyfts
fram av både uppfödare och slakterier. Kanske är problemet ett tecken på att
kontrakten mellan grupp och slakteri behöver utvecklas, så att kontraktsvillkor
och prissättning blir tydligare kopplade till den kvalitet som levereras av
respektive lantbrukare i gruppen? Inom kycklingbranschen tycks man kunna
hantera skillnader levererad kvalitet via prissättning och övriga villkor i
kontrakten, trots att villkoren är desamma för alla producenter.
Slutligen är det viktigt att producentgrupperna inte växer sig alltför stora, för att
de ska bidra till att förbättra konkurrenssituationen på marknaden. Om gruppen
blir alltför stor kan den få svårt att byta slakteri, genom att andra slakterier inte har
kapacitet att ta emot gruppens produktionsvolym. Producentgruppen bör heller
inte bli så stor att den får en dominerande position på marknaden, lik den flera av
slakterierna har idag. Riskerar en producentgrupp bli så stor att den kan försämra
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konkurrensen på marknaden kan konkurrenslagstiftningen göra sig gällande32.
Med alltför stora grupper blir också skillnaden i produktionsvolym stor mellan
producentgruppen och de lantbrukare som står utanför.
Nyss sagda gäller för gris och nötkreatur. Situationen för kyckling ser annorlunda
ut. I kycklingbranschen finns i dagsläget sämre förutsättningar för priskonkurrens
på marknaden för slaktdjur, vilket diskuteras i nästa avsnitt.

9.9 Marknaden för slaktkyckling fungerar annorlunda
Prisbildningen för slaktkyckling fungerar annorlunda jämfört med gris och
kyckling, främst på grund av att bara finns tre större företag i slaktledet. Antalet
uppfödare är bara en tiondel så många som för gris och inte ens en hundradel
jämfört med antalet nötkreatursuppfödare.
För gris och nötkreatur finns det en fungerande priskonkurrens i ledet mellan
uppfödare och slakteri. Någon liknande konkurrens om slaktdjuren finns inte för
slaktkyckling. Däremot finns det en stark importkonkurrens i ledet efter slakteriet,
vilken delvis kan kompensera för bristen på konkurrens på slaktdjursmarknaden. I
huvudsak är det konkurrensen från importerad kyckling som tvingar svenska
uppfödare och slakterier att bli effektivare och bättre på att utveckla och sälja
lönsamma kycklingprodukter.
En kycklinguppfödare är som regel långsiktigt uppbunden mot ett specifikt
slakteriföretag. Det finns en hög grad av vertikal koordinering mellan uppfödare
och slakteriföretag, där alla uppfödare som är knutna till ett slakteri följer i stort
sett samma koncept och produktionen är samordnad för ett jämnt flöde av djur till
slakt. Följaktligen är det inte aktuellt för en kycklinguppfödare att ständigt ringa
runt och höra vad olika slakterier betalar. Möjligheten att leverera till något annat
slakteri begränsas dessutom av att transportavståndet till slakteriet då ofta blir
avsevärt längre.
Även om det på kort sikt inte är aktuellt för kycklinguppfödare att byta slakteri,
jämför uppfödare emellanåt vad de olika slakterierna betalar. De indikationer vi
har är att prissättningen hos de största kycklingslakterierna är förhållandevis lika.
Detta kan bero på tryck från uppfödarna att slakteriet ska betala minst lika bra
som konkurrenten, men kan också tänkas bero på att något av slakterierna är
prisledande, dvs. de andra följer bara efter det ledande slakteriets prissättning. En
tredje möjlig förklaring är att foderpriserna är en viktig parameter vid pris
förhandlingarna och foderpriserna förändras på samma sätt för alla uppfödare,
oavsett slakteri.
Kycklinguppfödarna agerar i hög utsträckning som grupp gentemot slakteriet och
inte enskilt. Det finns flera anledningar till detta. En är att alla uppfödare förväntas
bedriva uppfödningen på ungefär samma sätt. Då blir det förmodligen naturligt att
uppfödarna agerar som grupp gentemot slakteriet när villkoren för uppfödningen
diskuteras.
32 I konkurrenslagstiftningen finns dock ett undantag för samarbeten i ekonomiska föreningar vars
medlemmar är lantbrukare/lantbruksföretag. Detta undantag gäller emellertid inte samverkan som
innebär att ”försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor när försäljningen sker direkt
mellan medlemmen och tredje man”, dvs. undantaget gäller inte om föreningen är en ren
förhandlingsorganisation.
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En minst lika viktig förklaring är att uppfödarna är starkt bundna till ett visst
slakteri. På kort sikt är det inte realistiskt för uppfödarna att byta slakteri, om det
ens finns något att byta till. En enskild uppfödare får i denna situation en svag
förhandlingsposition gentemot slakteriet, medan gruppen av uppfödare är mer
jämspelt med slakteriföretaget. Då är det naturligt att priset på slaktkycklingen blir
en förhandlingsfråga för uppfödarna som grupp snarare än för de enskilda
uppfödarna.
Eftersom både antalet slakterier och antalet uppfödare är litet inom kyckling
sektorn, blir slakteri och uppfödare mer ömsesidigt beroende av varandra än vad
som är fallet inom gris- och inte minst nötköttsproduktionen. Exempelvis behöver
kycklingslakteriet i viss utsträckning beakta uppfödarnas ekonomi vid pris
sättningen, för att säkra tillförseln av slaktdjur. På samma sätt behöver uppfödarna
vid prisförhandlingar måna om slakteriets ekonomi för att ha framtida avsättning
för sina djur.

9.10 Den framtida marknaden för slaktgrisar
Möjligen kan den svenska grisbranschen komma att delvis gå samma väg som
kycklinguppfödningen, i takt med strukturutvecklingen i såväl slakt- som
uppfödarled. I en del andra länder förekommer redan idag en starkare vertikal
koordinering mellan uppfödning och slakteriföretag. I en del fall kan uppfödning
och slakt till och med vara integrerat i ett och samma företag eller
företagskoncern.
Ännu så länge förefaller det finnas tillräckligt många större och medelstora
grisslakterier för att konkurrensen dem emellan ska fungera, åtminstone upp till
Mälardalen. Men skulle ett par slakteriföretag försvinna i södra Sverige är det stor
risk för att priskonkurrensen om slaktgrisarna blir svag. Erfarenheterna från
kycklingbranschen talat för att detta inte nödvändigtvis måste vara ett stort
problem. En viktig anledning är att konkurrens från importerat kött innebär en
press på uppfödare och slakteriföretag att utveckla och effektivisera sin
verksamhet, oavsett hur den inhemska marknaden för slaktdjur fungerar33.
Med få dominerande slakteriföretag behöver relationen mellan uppfödare och
slakteri förändras. Priset tenderar att i hög grad bli en förhandlingsfråga i en
situation med fåtalsdominans, på grund av den svaga priskonkurrensen. Precis
som i kycklingbranschen kan grisuppfödarna därför behöva agera mer gemensamt
gentemot slakteriet för att väga upp slakteriföretagens marknadsmakt. Annars
finns en risk att slakterierna bara följer varandras priser såsom beskrivits ovan, så
att slaktdjurspriserna blir lägre än vad de varit med fler konkurrerande slakterier.

9.11 Svagare konkurrens i norr
I norra Sverige är det bara för nötkreatur som det finns någon nämnvärd
konkurrens mellan olika slakterier, även om det är glest även mellan
nötkreatursslakterierna. De indikationer vi har är att slakterierna betalar mindre
33 Visserligen finns principiellt sett en risk att effektiviteten blir något lägre än med välfungerande
konkurrens även om slaktdjuren, men stordriftsfördelar i slakten med färre företag kan å andra
sidan tänkas väga upp.
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för nötköttet till lantbrukarna i norra Sverige än i södra Sverige. Transport
kostnader och småskalighet i slakten är tänkbara delförklaringar, men
konkurrenssituationen mellan slakterier spelar förmodligen också roll.
Det är därutöver tänkbart att stöden till jordbruket i norra Sverige gör att
slakterierna inte ser behov av att betala lika mycket för djuren. Detta är i så fall
inget fenomen specifikt för norrländska nötkreatur, utan det är ett vanligt fenomen
att jordbrukets leverantörer och kunder i viss utsträckning tenderar att anpassa sin
prissättning till lönsamhetsläget i jordbruksproduktionen. Flera av de intervjuade
personerna nämnde att slakterierna höjde priserna på nötkött till lantbrukarna när
handjursbidraget försvann 2012.

9.12 Trend mot större slakterier
Hur konkurrensen om slaktgrisar och nötkreatur kommer att utvecklas framöver
beror mycket på hur företags- och anläggningsstrukturen bland slakterierna
kommer att utvecklas. Blir det färre slakteriföretag och glesare mellan slakterierna
blir det mindre konkurrens om slaktdjuren.
Flera krafter driver på mot större anläggningar och större företag. En sådan är att
den internationellt sett höga kostnaden för slakteriarbetare i Sverige kan förväntas
bidra till ökad automatisering i slakten. Vid mer mekaniserad och automatiserad
produktion tenderar stordriftsfördelarna att vara större än i arbetsintensiv
produktion. Erfarenheten från andra länder är att moderna, automatiserade och
mer storskaliga anläggningar med lägre kostnad ersätter små anläggningar som
läggs ned.
Slakt av nötkreatur är svårast att automatisera på grund av det heterogena
djurmaterialet, därför finns det troligen bättre förutsättningar för mindre och äldre
nötkreatursslakterier än vad som är fallet för kyckling och gris.
Också den höga koncentrationsgraden i detaljhandeln är en kraft som driver på
mot större slakteriföretag. Denna utveckling är tydlig i hela västvärlden.
Bakgrunden är att de allra flesta slakteriföretagen är små i förhållande till de stora
detaljhandelskedjorna. Därutöver möter de inhemska slakteriföretagen konkurrens
från stora internationella slakteriföretag.
Att växa blir ett sätt för slakteriföretagen att bli en något mer jämbördig motpart
till detaljhandelskedjorna vid förhandlingar om pris och andra villkor. För precis
som förhållandet mellan lantbrukare och slakteri gäller gentemot detaljhandeln att
prissättning och övriga leveransvillkor blir en förhandlingsfråga när det bara finns
några få köpare eller någon av köparna har en dominerande marknadsposition.
De ska samtidigt sägas att det finns en trend i motsatt riktning, med småskaliga
gårdsslakterier som säljer på den lokala marknaden och som riktar in sig på olika
produktnischer där de kan ta mer betalt än för storskaligt producerade
standardprodukter. Dessa små slakterier verkar dock på en annan marknad än den
som studeras i föreliggande rapport. För medelstora och större djuruppfödare är
de småskaliga slakterierna alltför små för att de ska vara ett alternativ vid valet av
slakteri. De konkurrerar därför knappast med de slakterier som studerats i
rapporten.

76

De småskaliga slakterierna är snarare ett alternativ för de lantbrukare som vill
integrera framåt i värdekedjan i stället för att sälja sina slaktdjur på marknaden.
Eller med andra ord, de är ett alternativ för de som vill agera på marknaden för
kött snarare än på marknaden för slaktdjur. Möjligheten för producenterna att
satsa på småskalig slakt innebär i och för sig en viss konkurrens, men de
småskaliga slakteriernas marknadsandel är i dag så pass liten att de inte kan
förväntas ha någon nämnvärd inverkan på priskonkurrensen. Dessutom bygger
småskalig slakt som regel på att man tar ut ett högre pris genom att satsa på en
viss marknadsnisch och storleken på dessa marknadsnischer är begränsad.

9.13 Slakteriföretagens lönsamhet och effektivitet
Slakteriföretagens lönsamhet har granskats eftersom lönsamheten kan ge viss
information om konkurrenssituationen på marknaden och effektiviteten i
företagen.
Den genomsnittliga lönsamheten i de svenska slakteriföretagen är måttlig. Detta
kan vara en indikation på att konkurrensen mellan slakterierna fungerar.
Måttlig lönsamhet är dock inget bevis på att konkurrensen på slaktdjursmarknaden
fungerar. Den måttliga lönsamheten kan lika gärna vara ett tecken på bristande
effektivitet i slakteriföretagen eller att de inte är så bra på att ta fram och sälja
lönsamma köttprodukter. Är det svag konkurrens om slaktdjuren kan
slakteriföretagen nämligen kompensera dålig effektivitet genom att hålla nere
slaktdjurspriserna, för att på så sätt nå lönsamhet. Låga slaktdjurspriser och låg
lönsamhet i slakteriföretagen kan därför uppstå samtidigt. Det går alltså inte att
dra någon klar slutsats utifrån de genomsnittliga lönsamhetssiffrorna.
Desto intressantare är de stora skillnaderna i lönsamhet mellan slakteriföretagen.
Dessa skillnader antyder att vissa slakterier har en potential att bli effektivare och/
eller bli bättre på att marknadsanpassa och sälja sina köttprodukter.

9.14 Marknaden för slaktdjur kan fungera bättre
Sammantaget finns det potential att förbättra marknadens funktionssätt. Ett
område med förbättringspotential är de stora skillnaderna mellan vad
producenterna får i pris för de nötkreatur de säljer. Ansvaret för att minska dessa
prisskillnader ligger i hög grad hos producenterna. Om fler av
nötkreatursuppfödarna skaffar sig mer kunskap om marknaden samt blir mer
aktiva, blir det svårare för slakteriföretagen att erbjuda priser väsentligt under
genomsnittspriset på marknaden.
En bristande pristransparens med stora förhandlingsbara tillägg på
grundnoteringen kan dock göra det svårt för lantbrukarna att få ett grepp om
prisbilden. Av denna anledning förefaller det vara lämpligt att minska tilläggens
andel av avräkningspriset för nötkreatur. Åtminstone vissa slakteriföretag har tagit
steg i denna riktning.
Principiellt kan förbättrad prisstatistik bidra till att lantbrukarnas informations
underläge gentemot slakterierna minskar. Möjligheterna att förbättra dagens
bristfälliga prisstatistik framstår dock som begränsade.

77

Att mindre uppfödare agerar i grupp gentemot slakteriet kan både bidra till att
skapa stordriftsfördelar i inhämtandet av marknadsinformation och minska
slakteriföretagen övertag i prisförhandlingar. Samtidigt framkommer att
administration av grupperna och utformandet av kontraktsvillkor är en utmaning
för dessa grupper.
Skillnaderna mellan de tre djurslagen och den internationella utblicken visar att
prissättningen på slaktdjur kan fungera på många olika sätt. Allt från börsliknande
marknadspriser som inte sätts av någon enskild aktör, till priser som i huvudsak är
en förhandling mellan slakteriet och gruppen av uppfödare som levererar till
slakteriet. Ibland är till och med uppfödning och slakt integrerat i ett och samma
företag. Det går inte att generalisera och påstå att det ena är bättre och det andra
sämre. Åtminstone inte så länge det finns en stark konkurrens från importerat kött
i ledet efter slakteriet.
Den svenska kycklingbranschen är redan i en situation med några få dominerande
slakteriföretag, där priset på slaktdjur främst är en förhandlingsfråga mellan
producentgrupp och slakteri. Drivkrafterna mot större slakteriföretag kan på sikt
göra att även grisbranschen går i denna riktning. Uppfödarna behöver då agera
mer gemensamt gentemot slakteriföretaget för att kompensera bristen på
priskonkurrens mellan slakterierna.
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