
2021-05-19

Kajsa Bårman, Konsult

Omvärldsanalys:
Den växtbaserade marknaden



2

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

Primärproduktion Livsmedelsindustri

Dagligvaru- och 
servicehandel 

Foodservice

Konsument

Intresseorganisationer Myndigheter och verk

Tjänsteföretag Finanssektorn

Rådgivarorganisationer Akademi



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

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

http://www.macklean.se/insikter
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STARK TILLVÄXT FÖR VÄXTBASERAT PROTEIN
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Försäljningen av växtbaserat protein på den svenska marknaden bedöms mer än 
fördubblas till 2025

*Mackleans bedömning av tillväxten för Sveriges livsmedelsindustri

• De senaste åren har kategorin vuxit med 15,5 % per år i Sverige. 
• Klimat och hälsa är de starkaste drivkrafterna bakom trenden. Växtbaserade produkter konsumeras numer av den stora massan –

flextarianer driver den växtbaserade trenden. 
• Med bibehållen tillväxttakt kommer omsättningen 2025 att vara drygt 2 miljarder kronor – en fördubbling jämfört med idag
• Jämfört med den uppskattade årliga tillväxttakten för svenskt livsmedel 4%* innebär detta att försäljningen av växtbaserat 

kommer att växa mer än övriga livsmedel inom överskådlig framtid
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Ett axplock av lanseringar i dagligvaruhandeln under augusti-oktober 2020

Det senaste året har vi sett en explosion av lanseringar inom växtbaserat i svenska 
dagligvaruhandeln – ytterst få är baserade på svensk råvara 
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UTMANINGAR FÖR ETT SVENSKT PROTEINSKIFTE
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Värdekedjan för växtbaserade produkter där råvaran är baljväxter exemplifieras

Utmaningen för utvecklingen av svenska växtbaserade proteiner finns inom alla delar i 
värdekedjan, men de mest hämmande är relaterade till förädling

Odling Uppsamling, rensning 
och skalning

Förädling –
industriell råvara

Förädling –
konsumentprodukt

Handel och 
foodservice

Stora volymer krävs för att uppnå skalfördelar. 
Stora investeringar krävs 

för extraherings- och 
extruderingsprocess.

Köps in från produktion i 
utlandet till ett pris som 

kan vara svårt att 
konkurrera mot för 

svenska leverantörer.

Långsiktiga forskningssatsningar där näringslivet är en tydlig och finansierande part efterfrågas.

Kunskapskapital saknas. 
Idag bedrivs få projekt 

inom detta område.

Infrastruktur och faciliteter för uppskalning saknas 
(olika ingredienser beter sig olika vid uppskalning). 

Dyr produktutveckling för mindre aktörer, försvåras 
bland annat av juridiska aspekter som driver kostnader. 

Fortsatta satsningar på 
växtförädling krävs.

Starka ekonomiska incitament för odlare saknas. Idag 
går det att bedriva småskalig odling med viss 

lönsamhet – men kunder som efterfrågar större 
volymer behövs. 

Ökad långsiktighet hos kund önskas. Vissa kunder 
saknar förståelse för ledtider på ett år och ställer 

därmed orimliga krav på leveranstid. Långsiktighet i 
kontrakt möjliggör ökad odling.

Storskalig skalnings-
kapacitet saknas.

Bedömning av hur hämmande utmaningen är för utvecklingen av växtbaserade produkter på svensk råvara
Mycket hämmande Hämmande Något hämmande

Långsiktighet och en modell som gynnar parter i hela kedjan efterfrågas, för att möjliggöra satsningar.
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”GRÖNA” PRODUKTER – SVENSKA RÅVAROR OCH EN 
FÖRÄDLINGSKEDJA INOM LANDET

TEXTURERADE PRODUKTER – SVENSKODLADE ÄRTOR SOM 
FÖRÄDLATS TILL PROTEINRÅVARA UTOMLANDS

I början av 2021 lanserades produkter baserade på svensk råvara, framförallt baljväxter 
odlade i Sverige
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• Stark tillväxt för växtbaserat protein. Med bibehållen tillväxttakt 
kommer omsättningen 2025 att vara drygt 2 miljarder kronor – en 
fördubbling jämfört med idag

• Flera svenska företag vill vara med och ta del av tillväxten, men 
produkterna är på utländsk råvara

• Förädlingsindustri och en affärsmodell som gynnar alla parter behövs. 
Odlingsförutsättningar finns, särskilt om vi breddar råvarubasen 

För ett svenskt proteinskifte behöver utmaningen med 
förädlingsindustri och affärsmodell lösas 
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