
Tips till dig som 
vill upphandla mer 
svenskt kött



Svensk mat är synonymt med kvalitet. 
Våra bönder borgar för hög livsmedels-
säkerhet och Sverige har ett av världens 
högsta djurskydd. Dessutom har svensk 
mat förhållandevis låg miljöpåverkan. 

Vinsterna med att välja svenskt kött är många.  
Den goda djurhållningen är varför Sverige använder  
minst antibiotika i djuruppfödningen i hela EU.  
Exempelvis använder Tyskland och Polen, två av  
de länder som Sverige importerar mest kött från,  
13 respektive 12 gånger mer antibiotika än vi.

Upphandling för djurskydd, miljö och jobb
I regeringens livsmedelsstrategi pekas den offentliga 
livsmedelsupphandlingen ut som ett centralt område 
som kan öka den svenska livsmedelsproduktionens 
konkurrenskraft. Det skapar jobb, tillväxt och en 
hållbar utveckling i hela landet. Därutöver är en mer 
strategisk offentlig upphandling viktig i arbetet med 
Sveriges miljömål. Livsmedelsstrategin poängterar 
att den offentliga upphandlingen av livsmedel och 
måltidstjänster bör användas för att bättre styra 
mot, och motsvara, samhällets ambitioner och lagar  

inom djurskydd och miljö. Det innebär att upp- 
handlare runt om i landet har stort stöd, stora 
möjligheter och ett stort ansvar när ni utformar era 
upphandlingar!

Ställ villkor om djurskydd och miljö
För den som jobbar med offentlig upphandling 
finns stora möjligheter att främja kvalitativ mat som 
producerats under goda villkor. Det är en myt att 
man alltid måste välja det billigaste alternativet, inte 
kan ställa krav som gynnar ett högt djurskydd och 
att det nästan är omöjligt att välja lokala och/eller 
småskaliga producenter.

Sanningen är att det finns stora möjligheter för 
offentliga aktörer att prioritera djurvälfärd vid livs-
medelsupphandling och låta kvalitet väga tyngre. 
Så hur ska man då göra i praktiken? 

Lägsta pris?
Man måste inte välja det billigaste alternativet.  
I stället är det det billigaste alternativet som lever 
upp till det krav kommunen ställt, som ska väljas. 
Detta medför att den som levererar högre kvalitet 
än vad som efterfrågas inte belönas för detta.  



Därför är det viktigt att ställa rätt krav, som  
verkligen styr mot högre kvalitet inom till exempel 
djurvälfärd och bättre miljö, i upphandlingen.

Ursprungsland
Man får inte ställa landspecifika krav i offentlig 
upphandling då det strider mot EU:s upphandlings-
direktiv. Man kan däremot ställa krav på information 
om köttets ursprung. Andra exempel du som upp-
handlare kan ställa krav på är:

•  Att djuren maximalt har transporterats åtta  
timmar till slakt.

•  Att djuren varit helt bedövade vid slakt.

•  Att nötdjur ska ha fått gå på bete. 

•  Att grisar ska ha haft tillgång till strö.

•  Att grisarnas svansar inte har kuperats.

•  Att antibiotika endast används efter ordination  
av veterinär och varit medicinskt motiverat. 

Ökad konkurrens, bättre utbud och stärkt lokalt  
näringsliv
Vid upphandlingar av livsmedel till skolor, sjuk-
hus och äldreomsorg är det i genomsnitt bara två 
företag som lämnar anbud, vilket kan jämföras med 
alla typer av upphandlingar där genomsnittet är 4,6. 
Offentliga aktörer kan göra skillnad för utbudet, det 
lokala näringslivet och småskaliga aktörer genom 
att underlätta för mindre och lokala livsmedels- 
producenter att delta i den offentliga upphandlingen. 
Exempel på sådana aktiviteter är:

•  Att ha en tidig dialog med lokala leverantörer och  
producenter om volymer och utvecklingspotential,  
för att på så sätt kommunicera med den lokala 
marknaden och dess utbud.

•  Att dela upp livsmedelsupphandlingen på  
artikelnivå och därigenom underlätta för mindre  
producenter att lägga anbud.

•  Att upphandla logistiken separat, samordna  
transporterna eller ha en kommunal distributions- 
central som underlättar för mindre, lokala företag.

Policys för att politiskt prioritera bra mat
Genom att ha dialog, sprida kunskap och ta fram 
policys tillsammans med förtroendevalda kan vårt 
gemensamma arbete för ökad livsmedelskvalitet i 
det offentliga köket bli högre politiskt prioriterat. 
Med en upphandlings- eller livsmedelspolicy kan 

upphandlande myndighet konkretisera vilken typ av 
kvalitet som önskas samtidigt som det skapas ett 
mandat för en tydlig kravställan i upphandlingen. 
En sådan policy kan också bli ett underlag för att 
ekonomiskt prioritera bra måltider i skolan, på sjuk-
huset och på äldreboendet och även ligga till grund 
för politiska beslut i enlighet med de strategiska 
intentionerna.

Sätt mål för svenskproducerat
Tidigare genomförda undersökningar visar att 8 av 
10 kommuner har mål för hur stor andel av maten 
som ska vara ekologisk, dock har endast 2 av 10 
kommuner mål för hur stor del andel av maten som 
ska vara från Sverige. När man enbart har krav på 
ekologiskt i upphandlingen kan det leda till en hög 
andel importerade varor, eftersom det svenska  
ekologiska utbudet inte är tillräckligt stort för att 
möta efterfrågan. Det är samtidigt värt att i detta  
sammanhang lyfta att importerad ekologisk mat 
kan innebära en lägre djurskyddsstandard än 
konventionellt producerade livsmedel från Sverige. 
Därutöver innebär importerade ekologiska  
produkter ofta längre transporter och större  
utsläpp.

Sammanfattningsvis finns det en rad saker som  
offentliga upphandlare kan göra för bättre mat, 
djurskydd och miljö. Hör gärna av dig till oss på 
Svenskt Kött om du vill veta mer om hur vi  
tillsammans kan främja bra svensk mat.

Med vänliga hälsningar,
Elisabet Qvarford, vd, Svenskt Kött
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