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Hur mycket pengar handlar den offentliga sektorns
upphandling av fågelkött, ägg och äggprodukter
om? Detta är givetvis väldigt svårt att beräkna, men
vi vågar oss ändå på ett försök.

8,4 miljarder totalt i landet
Fjäderfäs utgångspunkt i försöket till beräkning av
den offentliga “olagliga maten” (kommuner, lands-
ting samt statsförvaltning) är de totala inköpen av
livsmedel och måltidsverksamheter. Den uppgick
2009 till totalt cirka 8,4 miljarder kronor. Summan
har vi hämtat i Konkurrensverkets rapport ”Mat och
marknad – offentlig upphandling” (2011:4) som pre-
senterades i våras (2011).

13,6 miljoner i Örebro-gruppen
För att sedan beräkna hur stor andel av den summan
som utgörs av fågelkött, ägg och äggprodukter (både
import och svenska produkter) använder vi oss av
siffror från den livsmedelsupphandling som de tolv
kommunerna i Örebro län samt Köping, Arboga och
Kungsör tillsammans gjorde 2009. Nedanstående
beräkning bygger alltså på dessa femton kommuner.
I Sverige har vi totalt 290 kommuner och vi utgår
således från att man äter ungefär lika mycket kyck-
ling, pannkakor och ägg i övriga Sverige som man
gör i Örebrotrakten.

Värdet av Örebro-gruppens hela livsmedelsupp-
handling var 138,5 miljoner kronor. Ur denna har vi
letat upp värdet av de inköpta fjäderfäprodukterna,
vilket ser ut så här:

Kategori Värde Procent
fjäderfämat miljoner kr av totalen*
Fågelkött** 8,1 5,8
Ägg***              1,8               1,3
Pannkaka****      3,7 2,7 

Totalt 13,6  9,8

* procent av den totala livsmedelsupphandlingen
** i huvudsak kyckling men även kalkon
*** skalägg, flytande etc
**** plättar, våfflor, omelett, crepes med mera

En miljard i hela Sverige
Om vi antar att andelen fågelkött, ägg och äggpro-
dukter i kosten är ungefär det samma i hela Sverige
som i Örebro län, så skulle detta ge följande rikssiff-
ror för de respektive produkterna.

Fågelkött          487 miljoner kronor
Ägg                  109 miljoner kronor
Pannkaka m m 227 miljoner kronor

Totalt 823 miljoner kronor.

Fjäderfä räknar på den offentliga
importerade fjäderfämaten

Det handlar om affärer
för hundratals miljoner
Att barn, gamla och sjuka i stor utsträckning serveras
importerad mat från världens alla hörn vet vi. Vi vet
också att det mesta av all denna mat, på de offentliga
restaurangerna, är producerad på ett sätt som inte är till-
låtet i Sverige.
Frågan är vilka volymer det handlar om? Volymer som
svenskt lantbruk på detta sätt går miste om. Fjäderfä gör
här ett försök att beräkna omfattningen av de årligen
“förlorade affärerna” för den svenska fjäderfäbranschen.
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Varannan import i Stockholm – och landet
De årliga totala offentliga inköpen av mat från fjä-
derfäsektorn omfattar således över 800 miljoner kro-
nor. Givetvis finns det svenska kycklingar och
svenska ägg i en del av maten på skolor, sjukhus och
äldreboenden i Örebro, Stockholm och övriga Sveri-
ge. Men frågan är hur stor andel som är svensk
respektive hur stor del som är importerad och pro-
ducerad på ett sätt som är förbjudet i Sverige?
För att kunna räkna på andelen svenskt/utländskt,
växlar vi över till kommunen Stockholms stad. Vi
har nämligen studerat menyerna och maträtternas
ursprung extra noga i Stockholm, vilket redovisas i
rapporten “Den offentliga maten”, som bifogas med
denna Fjäderfä. Kortfattat kan från den rapporten
nämnas att ungefär hälften av fjäderfämaten som
serveras inom den offentliga sektorn i Stockholm är
importerad. Angående riksdagen se s. 14+16.

Missade affärer för hundratals miljoner 
Vi utgår då i våra fortsatta beräkningar från att situa-
tionen på riksnivå är den samma som i Stockholms
stad, nämligen att varannan kyckling och likaledes
äggen i varannan pannkaka är importerade. Detta
skulle innebära att fjäderfäbranschen årligen går
miste om affärer på ungefär hälften av ovanstående
800 miljoner kronor, alltså försiktigt uttryckt några
hundra miljoner kronor. 

Den svenska fjäderfänäringen utestängs
Hälften av de dryga 800 miljoner kronor som det
offentliga Sverige använder till inköp av fjäderfäpro-
dukter till skolor, sjukhus och äldreboenden, sker
inom ramen för den svenska djurskyddslagstiftning-
en. Den andra hälften kommer från utländsk djur-
hållning som bedrivs på ett sätt som inte är tillåtet i
Sverige. Kombinationena av att denna utländska
djurhållning blir billigare än den svenska och att läg-
sta pris är den främsta konkurrensfaktorn, gör att
svenska äggproducenter och svenska kyckling- och
kalkonuppfödare i praktiken utestängs från många
affärsmöjligheter när det gäller den offentliga maten. 
Här kan man alltså knappast tala om konkurrens på
lika villkor. Hur länge till ska det vara så här? För
det är knappast acceptabelt att staten med lagstif-
tarna själva inte sluter upp bakom den svenska lag-
stiftningen?                                        

SSvveenn  SSeecchheerr  oocchh  BBjjöörrnn  LLuunnddbbeecckk

Tidningen Fjäderfä menar inte att ovanstående siff-
ror om den offentliga maten är vetenskapligt bevi-
sade. Presentationen ska mer betraktas som ett
diskussionsunderlag. Vi reserverar oss också för fel-
källor i kommuners och grossisters inrapporterade
material.

Läs mer i rapporten Den offentliga maten, som bifo-
gas med denna tidning, Fjäderfä nr 8-2011. 
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miljoner kronor

Behandlad kyckling
Bland fågelprodukter
som kycklingsallad,
grillprodukter med
mera) var importande-
len 40 procent i Stock-
holms stads offentliga
mat  2010. ��
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Behandlad kyckling
Bland fågelprodukter
som filé, lår, klubba
med mera) var import-
andelen 70 procent i
Stockholms stads
offentliga mat 2010. 
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Pannkaka
Mer än varannan (54 %)
pannkaka i Stockholms
stads offentliga mat
innehöll 2010 impor-
terade ägg.

Exempel på importandelar i Stockholms offentliga mat 

Värdet av 
offentlig fjäderfämat

Grafen visar beräknad fördelning av
de offentliga inköpen av livsmedel
från fjäderfäsektorn för fågelkött, ägg
och äggprodukter (miljoner kronor).

Den totala svenska offentliga
upphandlingen av livsmedel
omfattar 8 400 miljoner kro-
nor (2010). 
I den summan ingår fjäderfä-
produkter för minst 800 mil-
joner kronor, motsvarande
cirka 10 procent (röd stapel),
enligt Fjäderfäs beräkningar.
Ungefär hälften av den
offentligt serverade kyckling-
en och äggen i pannkakorna
bedöms vara importerade,
enligt vår färska granskning. 
Läs mer i rapporten “Den
offentliga maten” som
bifogas denna Fjäderfä.
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Eskil Erlandsson intervjuas om den offenliga

upphandlingen av mat:

“Man kan ställa krav på mat
likväl som på bilar”

Tidningen Fjäderfä har gjort en undersökning av
den offentliga mat som serveras landet runt. Den
visar att en mycket stor del av den kyckling som ser-
veras är producerad på ett sätt som inte är tillåtet i
Sverige. Likadant är när det gäller ägg i pannkakor
med mera. Vad är din kommentar till detta?
– Att djur ska ha det bra oaktat om de föds upp i Sve-
rige eller i andra länder.

Frågan gällde vad du anser om att den offentliga
maten består av råvaror som är producerade på ett
sätt som är förbjudet i Sverige. 
– Då är vi inne på handelsnormer, och då är det pro-
dukten som mäts och värderas i ett regelverk som är
uppsatt genom internationella överenskommelser.

Diskussionen om vad staten serverar till barn,
gamla och sjuka i offentligt drivna restauranger
har pågått i flera år. Är du nöjd med dagens situa-
tion?
– Nej, jag tycker att kommunerna kan ta sig an frå-
gan om upphandlingen av livsmedel på ett bättre
sätt, än vad som är hittills har gjorts. Man kan ställa
krav på mat likväl som man gör det på bilar.
Vilka konkreta råd kan du ge kommunala upp-
handlare?

– De kan dela på upphandlingarna på ett bättre sätt
än vad som i dag sker. Man behöver till exempel inte
köpa exotiska frukter tillsammans med ägg, grön-
saker och kyckling.

Vad vinner man på att dela upp upphandlingen i
mindre bitar?
– Om man delar på anbuden så får vi bättre konkur-
rens genom att fler kan lämna anbud och vi förbätt-
rar också möjligheterna för de små företagarna att
lämna anbud. 

Men vår rundringning visar att det fortfarande
finns en stor osäkerhet kring vilka krav som kan
ställas i upphandlingsunderlaget. Vad säger du om
det?
– Det stämmer nog. Men jag tycker att kommunerna
ska ta för sig bättre och inte skylla på lagstiftningen.
Utnyttja den istället. 

Många upphandlingar omfattar alla livsmedel och
där ingår då till exempel kyckling respektive ägg
och äggprodukter som en mindre del. Du menar
att det ska gå att dela upp upphandlingen? 
– Ja, det är klart att det går!

I förra Fjäderfä (nr 7-2011) nämndes att en intervju med
landsbygdsminister Eskil Erlandsson om den offentliga upp-
handlingen och statens egen mat skulle komma i detta
nummer.
Eskil Erlandsson råder här de kommunala upphandlarna
att morska upp sig och ta för sig när underlagen formuleras,
och till exempel att dela upp upphandlingen i mindre delar.
Men han håller också med om att alla väntar på att juri-
diska utslag ska visa var gränserna går för vad som är möj-
ligt när det gäller att ställa krav på exempelvis djurskyddet.
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Eskil Erlandsson intervjuades i förra Fjäderfä om omställningen av
EU:s äggproduktion, de sänkta kontrollavgifterna vid slakt, byråkratin
och den utlovade sänkningen av de adminstrativa kostnaderna för före-
tagarna samt om Matlandet Sverige.
Här tar vi upp den offentliga upphandlingen av livsmedel.

Foto: Sven Secher

Finns det en räddhågsenhet ute i kommunerna?
En rädsla för att göra fel.
– Det kan jag inte uttala mig om. Men det är lätt att
skylla på lagstiftningen, då blir det någon annans fel.

Anser du att det i något läge kan vara ok att det på
offentliga restauranger serveras mat som är produ-
cerad på ett sätt som strider mot den svenska djur-
skyddslagen?
– Rent principiellt nej. Och som centerpartist, inte
minst, så anser jag att den offentliga upphandlingen
måste ställa krav på maten.

Anser du alltså att mat som är producerad i strid
med den svenska djurskyddslagen inte kan accep-
teras inom det offentliga Sverige, alltså när staten
själv är värd för måltiden?
– Som centerpartist är svaret ja.

Du sitter också i regeringen. Vad är ditt svar som
minister?
– Då säger jag att vi lyder under internationella
lagar, där vi mäter produkten. Till exempel att bilen
är säker.

Men nu pratar vi mat och livsmedel. Kan den
kommunala upphandlaren ställa krav på att hönan
inte ska vara näbbtrimmad och att kycklingen ska
ha fötts upp med en maximal beläggning på till
exempel 36 kilo per kvadratmeter?
– I egenskap av statsråd kan jag inte svara på detta.
Det har också visat sig att lagstiftningen är sådan att
det fordras ett antal domstolsutslag för att vi säkert
ska veta och juridiska prövningar pågår för närva-
rande i ett antal ärenden.

SSvveenn  SSeecchheerr
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i dubbelmoralens förlovade land ...

D e n  o f f e n t l i g a  m a t e n

En rapport med fakta 
om den offentliga matserveringen
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Vad ska ställas på matbordet?

Läs mer:

Rapport om den offentliga maten
Med detta nummer av Fjäderfä har en rapport om den offentliga maten
bilagts. Innehållet i den bygger på omfattande intervjuer med politiker,
jurister, producenter, grossister, kommunala upphandlare med flera. 
En enkätundersökning redovisas som visar att många kommuner köper in
mat som har producerats på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. 
I till exempel Stockholms stad är varannan kyckling importerad liksom vart-
annat pannkaksägg.
Rapporten sprids brett i samhället och den når landet runt ut till exempelvis
politiker, offentliga upphandlare, konsumentorganisationer, media med flera.

Läs även om riksdagsavslöjandet i denna Fjäderfä.
SSvveenn  SSeecchheerr

Fler ex av rapporten Den offentliga maten, okt. 2011, kan beställas här: 
elisabeth@secher.pp.se eller 070-625 14 63.

Rapporten är pro-
ducerad med stöd
av Swedfarm AB.
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Fjäderfä har i samband med en undersökning av den
offentliga upphandlingen av mat, även kontaktat
riksdagens kök. Från riksdagens kök levereras mat
till cirka 500 personer varje dag. Flest måltider ser-
veras i lunchmatsalen men även restaurang Ström-
men och caféet är populära. Här äter alltså riksda-
gens 349 ledamöter och deras gäster, vilket sam-
mantaget ger en omfattande restaurangverksamhet. 

I lunchmatsalen serveras mellan 350 och 400 per-
soner varje dag medan restaurang Strömmen tre
dagar i veckan besöks av 30-50 lunchgäster och 20-
30 middagsgäster. 

– Utöver detta har vi vårt mycket uppskattade café
samt beställningsverksamheten, säger Hans Gauffin.

Omfattningen av beställningarna, där alltså grupp-
per och konferenser kan få enklare mat levererad, är
av en mycket varierad omfattning. Alltifrån några få
personer upp till exempelvis 1 000 personer vid riks-
dagens högtidliga öppnande. Ett annat exempel är
avtackningen av näringsminister Maud Olofsson
(som hölls samma dag som Fjäderfä intervjuade
Hans Gauffin) som samlade 250 gäster.

Alltid svenska ägg
På caféet, som också är en bistro, serveras också lätt-
tare mat förutom sallader, smörgåsar med mera och
här ingår inte sällan ägg. Hans Gauffin nämner att
man sedan man för några år sedan upptäckte att det
fanns finska burägg i riksdagen, är mycket noga med
äggen när det gäller kvalitet och ursprung.

– De äggen åkte ut direkt och vi använder i dag
enbart svenska ekologiska kravmärkta ägg, säger
han.

Nämnas kan att det var tidningen Fjäderfä som vid
påsken 2006 gjorde detta avslöjande av att riksdagen
använde importerade ägg från burar utan rede, sand-
bad och sittpinnar.

Gäller det även när äggen används i matlagningen.
Gör ni till exempel äggröran själva och vilka ägg
används där?
– Köket tillagar det allra mesta själva och det gäller
även till exempel äggröra, sallader och smörgåsar.
Och när ägg ingår så är det samma svenska ekolo-
giska ägg som används.

Populära matserveringar i riksdagen 
med höga miljömål

– men ändå utländsk kyckling
Ambitionerna för riksdagens mathåll-
ning är högt satta med bland annat
miljöcertifiering.
– Hela riksdagsförvaltningen är sedan
två år och som världens enda parla-
ment certifierade enligt ISO 14001.
Dessutom jobbar vår entreprenör i
köket med mycket ekologiskt och när-
producerat.
Det säger Hans Gauffin på riksdags-
förvaltningen.

Vid Fjäderfäs förfrågan om råvaror-
nas ursprung visar det sig, trots de
höga ambitionerna, att det på lagstif-
tarnas bord serveras importerad kyck-
ling och kalkon som är producerad på
ett sätt som inte är tillåtet i Sverige.
Äggen däremot är i dag svenska.



Kyckling är populärt
Salladsrätten som finns på lunchrestaurangen är
matig med rätter som ”rökt rensstek med rostade rot-
frukter och svamp”, ”rökt kalkon med mangorajja”
och ”marinerat kycklingbröst med grillade grönsa-
ker och dinkel”. Man kan som gäst i lunchmatsalen
även välja soppa som ”Nikkalouktasoppa” (älgfärs)
och tomatsoppa med kalvfrikadeller och salvia”.
Den mer konventionella lunchmaten, som i riksda-
gen går under namnet ”Tradition” innehåller ofta
matfågel. 

– Kyckling är populärt och vi har kyckling på
menyn vid åtminstone ett par tre tillfällen varje
vecka, säger Hans Gauffin som uppskattar att det går
åt ungefär 70 kilo kyckling per vecka i riksdags-
restaurangen.

Hur ofta finns kalkon med på menyn?
– Kalkon förekommer men inte lika ofta som kyck-
ling. Jag vet dock att vi serverar kalkon till exempel
vid bordsserveringen i restaurang Strömmen. Och
kalkon förekommer även i sallader. Denna vecka har
vi till exempel rökt kalkon med mangorajja i sal-
ladsvalet.

Miljöcertifierade
Som nämndes i ingressen är riksdagsförvaltningen
certifierade enligt ISO 14001 och man jobbar även
genom restauratören med mycket ekologiskt och
närproducerat. När det gäller äggen (se ovan) lever
man också som man lär med användningen rakt ige-
nom verksamheten av svenska kravmärkta ägg.
Dock är svaret som Fjäderfä får på frågan om mat-
fågelns ursprung något förvånande.

– Vi har ungefär hälften svensk kyckling och hälf-
ten utländsk kyckling i riksdagens matverksamhet,
säger Hans Gauffin.

Restaurangråd samlar synpunkter
Driften av riksdagens restaurangverksamhet är
utlagt på en entreprenör, vilken för närvarande är
Sabis. För att samla in synpunkter från matgästerna
har man ett restaurangråd där representanter från
riksdagen (bland annat Hans Gauffin och riksdagens
miljösamordnare), restaurangens ledning med entre-
prenören samt alla partikanslier finns med. 

Vad diskuterar ni i rådet?
– Det kan gälla prissättningen på måltiderna där vi
bland annat har att ta hänsyn till reglerna för för-
månsbeskattning men här kan det mesta tas upp som
har med maten och restaurangen att göra.

Nämnas kan att en lunch för närvarande för de
som arbetar på riksdagen kostar 76 kronor medan
besökare och gäster betalar 85 kronor. Hans Gauffin
säger också att man får många positiva omdömen
om köket och att riksdagens restauranger också blir
allt populärare.

Diskuteras frågan om råvarornas ursprung i rådet?
– Ja. I dag är ursprunget en viktig fråga för både
politikerna och oss som jobbar närmare köket, lik-
som för vår entreprenör. Mitt intryck är att Sabis
verkligen anstränger sig för att få fram närproduce-
rad mat och jag vet att man till exempel har lamm
från Värmdö, fågel från Bjärefågel och Hagby Fågel,
gris från Nibble i Västerås och grönsaker från Got-
land.

Är närproducerat viktigt för riksdagens restau-
rang?
– Ja, närproducerat ligger i tiden. Denna fråga finns
i debatten och vi gör vad vi kan för att komma långt
i denna fråga.

Men på köttsidan förekommer alltså importer med
till exempel kyckling och kalkon från Tyskland?
– Ja, det stämmer. Av den kyckling och kalkon som
vi använder, är ungefär hälften utländsk från länder
som Danmark, Finland och Tyskland.

SSvveenn  SSeecchheerr

För några år sedan (2006) avslöjade tidningen Fjä-
derfä att de ägg som användes i lagstiftarnas eget
kök, riksdagsrestaurangen, var importerade ägg som
producerats på ett sätt som är förbjudet i Sverige.
Inköpsrutinerna ändrades då snabbt och riksdags-
äggen är sedan dess producerade i enlighet med
svensk djurskyddslagstiftning. 
Däremot är alltjämt (2011) varannan kyckling och
kalkon som ställs på riksdagsledamöternas matbord
importerade och uppfödda på ett sätt som inte är
tillåtet i Sverige.

Foto: Sven Secher
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