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Köttkonsumtion 
– Forskningens drivkraft



Konsument-PRIS-index 2014 

2014-års siffror i jämförelse med år 2013:

• Konsumentprisnivån för livsmedel, inklusive alkoholfria, drycker ökade med 0,4 % under 2014 jämfört med året innan.

• För nötkött sjönk konsumentpriserna med 0,7 % under 2014.

• Konsumentpriset för griskött sjönk med 0,9 % under 2014.

• Fågelköttpriserna i butik sjönk med 3,2 % under 2014.

• Konsumentpriserna för kött totalt sjönk med 0,4 %. Där ingår nöt-, kalv, lamm, kycklingkött samt charkvaror.

Kött totalt

KPI totalt

Livsmedel

Fågelkött

Griskött

Nötkött



Kött-Konsumtion 
– 2016 (87,7* kg): 500 g mer än 2015 (87,2 kg) 

*) Motsvarar: 1,6 kg/vecka, eller 240 g/dag år 2016!!

Källa: LRF-Statistikplattform & Jordbruksverket



Viktförändringar genom 

värdekedjan – kg/pers/år - 2016

Källa: LRF-Statistikplattform & Jordbruksverket

*) 64,1+23,6 = 87,7 kg

*

*

Rött kött:

**

**

0**

: 32,5+10,5= 43,0 kg => 827 g/vecka (625 g)



Konsumtion av rött kött i 

förhållande till kostråd över tid

Källa: Jordbruksverket.se



Självförsörjningsgrad*, 2016
Kött: ca 50%

Köttslag Självförsörjningsgrad

Nöt- och kalvkött 51,6%  (Imp: 48,8%)

Griskött 70,1%  (Imp: 29,9%)

Får- och lamm 28,0%  (Imp: 72,0%)

Matfågel 66,5%  (Imp: 33,5%)

Ägg 87,6%  (Imp: 12,4%)

Källa: Jordbruksverket.se

*) Andelen svenska produkter av förbrukningen.



Svensk import av kött (ton) – 2017
Nötkött Griskött

Lamm & fårkött Kyckling

Köttimporten: ca 50%



Import av bearbetat fågelkött 

- 2015



Produktion och konsumtion av kött i 

världen – 2016 & 2026 (prognos)

Källa: Bearbetade data från OECD-FAO, Agricultural Outlook 2017-2026, Databasen



Användning av antibiotika till 

lantbrukets djur inom EU - 2016

Köttimport: ca 50%

Källa: Jordbruksverket, sammanställning av data från Europeiska läkemedelsmyndigheten 



Användning av antibiotika till 

lantbrukets djur inom EU

Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten
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Kött som livsmedel
- Vad är kött? 

- Vad består kött av?



Vad är definitionen för 

livsmedlet kött?

Enligt svenska livsmedelslagstiftningen:

Kött är skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel 
med naturligt förenad fett- och bindväv och från 

vilken större senor avlägsnats.
(Tidigare: Kött: alla delar av djur som är tjänliga som livsmedel.)

Källa: Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kött (hämtad 2016-10-23)

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kött


Ben* och bindväv* i kött

Källa: University of Missouri Extension. Källa: Wikipedia

Sena

Muskelfiber

Blodkärl
Ben

Muskelfiberbunt

*) Detta konsumeras inte.



Muskelns anatomi - Uppbyggnad



Kemisk sammansättning & 

Näringsvärde /100 gr
Djurslag Detalj Vatten, % Protein, % Fett, % Energi, kcal Fe 

(mg)

Se 

(ug)

B12 

(ug)

Nöt: Ryggbiff, rå 73,25 21,80 3,85 122,6 2,20 9,0 1,40

Ryggbiff, 

stekt

68,45 25,46 4,50 143,2 2,57 10,5 1,23

Gris: Fläskfilé, rå 75,50 20,60 2,60 106,7 1,45 12,0 0.76

Fläskfilé,

stekt

70,44 24,64 3,11 127,6 1,74 14,3 0.68

Lamm Kotlett, rå 62,40 19,00 17,3 232,2 1,45 4,62 0,89

Kotlett,

stekt

60,12 22,05 16,1 234,0 1,69 5,36 0,76

Kyckling File utan

skinn, rå

74,68 23,10 1,20 104,5 0,72 11,2 0,26

Chips Jordnötter 2,0 /1,7 5 / 27 31 /50 523 / 610 1,3/

1,5

0 / 

10

0/0

Källa: Livsmedelsdatabasen, SLV

Kött, magert Medel-

värde

≈ 75,00 ≈22,00 ≈2,00 ≈120,0 ≈1 Glykogen

≈1%

3-4 gram H2O/gram protein



Kött - viktig del i en balanserad kost*
• Kött är näringsrikt; Är det livsmedel av alla som innehåller mest av många viktiga näringsämnen

(Livsmedelsverket, Riksmat 2002):

• Främsta källan för protein (28%) 

• Hög andel protein per energienhet

• Hög biologisk proteinkvalitet; hög andel essentiella aminosyror

• Främsta källan för B1-tiamin (20%)

• Främsta källan för B3-niacin (24%)

• Främsta källan för B6-pyridoxin (20%)

• Främsta källan för järn (24%)

• Främsta källan för zink (31%)

• Främsta källan för selen (24%)

• En av de tre största energikällorna (13%)

• Samt: viktig källa till B12-kobalamin, fyrtinsyra, CLA och antioxidanter

*) Kost som innehåller näringsrika råvaror från alla livsmedelsgrupper. Ett exempel är SLVs Tallriksmodell från 1970-talet

Nutritionsfakta.se: http://nutritionsfakta.se/2016/06/10/kottets-roll-i-en-balanserad-kost/

Svenskt kött: http://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-naring/

http://nutritionsfakta.se/2016/06/10/kottets-roll-i-en-balanserad-kost/
http://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-naring/


Köttvetenskap
”Att mäta är att veta1.”

Werner von Siemens (grundare av Siemens AG)

1”Messen ist wissen, aber messen ohne wissen ist kein wissen” 



Köttvetenskap
Ett brett forskningsområde som arbeta med frågor omkring HUR utfodring, 

genetik, djurvälfärd, stress före slakt, slaktmetoder, slaktkroppshantering kan 

påverka och därmed säkerställa köttkvaliteten, samt bearbetning av köttråvara.



Köttvetenskap

= Hela kedjan: Gård till Gom

Köttproduktion

Djuret

Kötteknologi

Bearbetning

Ätkvalitet

Husdjursvetenskap

SLU:                 ...… 
Kötteknologi (Tekniska universitet)

SLU:(    )
Ja, jag är en 

köttforskare ja!



Hypoxi Muskelischemi
pH-fall när muskel blir kött

pH

Timmar efter slakt

DFD

Normal

PSE
5,5 -

=Dark - mörkt, Firm - fast, Dry - torrt

=Pale - ljust, Soft - mjukt, Executive - vattnigt

När muskel blir kött: Naturlig pH-sänkning 

pga mjölksyrabildning i muskeln.



pH och vätskehållande förmåga
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Kött består av 

ca 75% vatten.

Photo: DMRI

1g protein binder 3-4g vatten



Köttkvalitet

”Att mäta är att veta.”

Werner von Siemens (grundare av Siemens AG)



Vad är köttkvalitet?
• Ingen universell definition

• Betyder olika saker för olika människor - mellan och även 

inom länder / regioner

• Olika kriterier i alla stadier av produktionskedjan

• Förändras över tid



Vad är köttkvalitet?
Två extrema definitioner 

• Subjektiv uppfattning – ”Tyckande”

• Kvalitet kan inte definieras. Det kan bara kännas igen.

• Objektiv uppfattning – ”Mätningar"

• Kvalitet kan endast mätas med laboratoriemetoder eller 

instrument.

SRB-ko bästa 

nötkött på årets 

smakmöte; 

2/10-2017



Uppfattning av kvalitet

- Primärproducent
- ”Produktionskvalitet”

• Vikt

• Konformation

• Hull/Fettansättning

• Foderutnyttjande

• Tillväxthastighet

•

• Renhet
• Vikt
• Utbyte
• Konformation
• Fetthalt
• Kön
• Ålder
• Skador
• pH
• Färg
• Marmorering
• Spårbarhet
•

- Slakteri
- ”Slaktkvalitet”

• Fetthalt
• Vätskehållande

förmåga
• pH
• Utbyta
• Spårbarhet
• Hållbarhet
•

- Köttbearbetning
- ”Bearbetningskvalitet”



Konsumentens uppfattning av

kvalitet

Vid köptillfället

• Färg

• Fetthalt

• Droppsvinn

• Näringssammansättning

Vid tillberedandet

• Lukt

• Krympning

• Koksvinn

Vid ätandet

• Mörhet

• Saftighet

• Arom & Smak

• Säkert

• Spårbart

• Djurvälfärd

• Ekologiskt

• Utomhus uppfödning

•

INRE                                             YTTRE



Tankar omkring Köttforskning

och Forskningsbehov

”Att mäta är att veta.”

Werner von Siemens (grundare av Siemens AG)



Forskningsprofil

- för bättre ätkvalitet

Primärproduktionens betydelse för 

köttråvarans kvalitetsegenskaper och för 

dess användbarhet för vidare bearbetning till 

köttbaserade produkter.

Hållbar köttproduktion!

• Miljömässig

• Ekonomisk

i Skara



Köttkvalitet*

Köttproduktion Djurvälfärd +

Djuretik +

Antrozoologi

*) Kött (nöt, lamm, fjäderfä, gris?), Fisk, ....

Slakt𝒌𝒗𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒕 = 𝑫𝒋𝒖𝒓𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒐𝒏 + 𝑫𝒋𝒖𝒓𝒗ä𝒍𝒇ä𝒓𝒅 + 𝑫𝒋𝒖𝒓𝒆𝒕𝒊𝒌 + 𝑨𝒏𝒕𝒓𝒐𝒛𝒐𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊
eller

Ät𝒌𝒗𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒕 = 𝑫𝒋𝒖𝒓𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒐𝒏 + 𝑫𝒋𝒖𝒓𝒗ä𝒍𝒇ä𝒓𝒅 + 𝑫𝒋𝒖𝒓𝒆𝒕𝒊𝒌 + 𝑨𝒏𝒕𝒓𝒐𝒛𝒐𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊

Från Gård till Gom



Götala nöt- och lammköttscentrum

Kontakt: Anna.Hessle@SLU.se Klart: Februari - 2018

SLU i Skara



Efter: Poul Henckel

AU, Danmark

Utfodring

Uppstallnings
-förhållanden

Art/Ras
Ålder

Kön

Transport Behandling
på slakteriet

SlaktningBedövning

Kylning Slaktkroppsbehandling

pH- development

Oxidativ stabilitet

Lukt/Flavour

Kött-

kvalitet

Post-
mortem 

processer

Metaboliter

Enzymer

Färg

Mörhet

Vattenhållande

förmåga

Muskelbiologi & Köttkvalitet

Muskelns fysiologi

& 
sammansättning

Produktions och
processtekno-

logiska
parametrar

Viktiga för
köttkvalitets-
egenskaper

Köttproduktion

Kött som råvara

Färskköttsproduktion



Mörhet

• Viktigaste kriteriet för 

konsumenten

• Påverkas av många 

faktorer före och efter slakt

• Utgörs av två komponenter: 

• Bindväv

• Muskelfibrer



Faktorer som påverkar mörhet

Före slaktning

• Art

• Ras 

• Genetik

• Kön (                  )

• Ålder (unga vs. äldre)

Efter slaktning

• Elstimulering (impulsmörning)

• Nedkylningshastighet

• Hängningsmetod (hälen, bäcken)

• Mörningstid

• Paketering (atmosfär)

• Tillberedning (LTLT, Sousvide)



Slaktkroppshängning

Höftbenshängning - Fördelar

• Förbättrad mörhet

• Minskad variation mellan djur

Höftbenshängning – Nackdel

• Tar mera plats (?)



Smak och arom
• Utfodring: Gräs versus Kraftfoder (gräs ger en ”viltsmak”)

• Ålder: Äldre djur har starkare smak

• Fett spelar en viktig roll – Många flyktiga smakämnen är fettlösliga

• Mörning: Mera smak

• Paketering: Atmosfären påverkar smak

• Vakuum: syrlig; 

• hög syre MAS: oxidation av omättat fett och proteiner

• Tillagningmetod; LTLT => fria aminosyror ger köttet smak ( Maillard)



Saftighet
• Påverkas av fetthalt

• Påverkas av köttets förmåga att binda vattnet vid tillberedning

• Infrysning och upptining har stora effekter (upptiningssvinn)



Intramuskulärt fett – Varför?
Dvs Fettmarmorering

Påverkar:

• Mörhet

• Saftighet

• Smak

• Robusthet



Hur påverka köttets fettkvalitet?
Foderstat

• Svårare i idisslare (nöt, lamm) än i enkelmagade djur (gris, kyckling, 

fisk).

• Gräs- och Rödklöverutfodrad nöt och lamm har mer omega-3

• Andelen omega-3 minskar vid hög kraftfodergiva; omega-6 ökar

Fetthalt / Fettmarmorering

• Vissa rasskillnader

• Moderat arvbarhet (h2)

• Kopplat till totalt fettinnehåll

• Kan man omfördela kroppsfettet?



”Nya-gamla” detaljer?

Nya nötdetaljer

• Bringa med ben

• Revbensstek

• Bringspets

• Mellangärde

• Yttre bringfäste

• Enkelbiff med ben

• Entrecote med ben

• Bogbladsplatta

• Liten bogstek

• Skomakarbit

• Märgben

• Talg och njurfett

• Tunga 

• Lever

• Hjärta

Källa: SvensktKött



Sidoströmmar – den 5/4-delen, exempel:

(Bio)aktiva/funktionella peptider och aminosyrar från tex bindväv (kollagen): 

• Antioxidanter

• Hälsa: förhindra Sarkopeni (muskelförlust)

• Hälsa: bl.a. blodtryckssänkning: ACE-inhibiorer)

• Vattenhållande / -bindande förmåga

• Minska mat och energiintag för att

förebygga metabola syndromet

• Antifrysmedel (cryo protection) á la arktisk fisk

Blod

• Livsmedelspigment (Hemoglobin)

Hår/Klövar/Ull – Keratin

• Antifryspeptider (Cryo-protection) av kött

• Aktiva/Funktionella peptider

Kycklingskinn

• Extruderat snacks (proteinrika snacks)

Bindväv & Senor - Kollagen

• Textilfiber



“Nya” Fodermedel/Ingredienser

- Effekt på köttkvaliteten?

• Mikroalger

• Makroalger (Tång)

• (Östersjö)musslor

• (Raps)

• Lupin

• Bönor/Ärter

• Fodermedel som inte
konkurrerar med mat

• Högkvalitetsgrovfoder

• Med mera

Från Rapport: Soja som foder och livsmedel i Sverige 

– konsekvenser lokalt och globalt, Naturskyddsföreningen, 2010

Livsmedel

Foder

Bidra till att minska

EUs sojaimport 



Bearbetning 

- processer
-Icke-termiska processer (undviker 

nackdelarna med uppvärmning, som 

tex kan reducera vitaminer etc)

• Högtryck (High Hydrostatic Pressure Processing)

• HPP + Hög temperatur (+ mikrovågor)

• Över/under-kokning av kött vs. LTLT/Sous vide

• Minimal bearbetning

• Skonsam bearbetning (”Processed with care”)

• Kall plasma (in-pack reduktion av mikroorganismer)



Nya köttprodukter - Innovation
• Blåbärskorv (á la Sotnosen Korvmadam, Kristianstad)

• Morotsfiberkorv (ET, Chativa®, US20070116849 A1)

• Havtornkorv



Slaktkroppsklassificering –
EUROP-skalan

Visuell bedömning av konformation och fettklass, vilka kombineras för att 

bilda en kategorisk beskrivning av slaktkroppen. 

Huvudsyftet med EUROP-skalan är huvudsak att få en uppskattning av 

slaktutbytet (basen för producentbetalning), men den förutsäger intet om 

hur köttets ätkvaliteten uppfattas på konsumentnivå.

Källa: The Dexter Cattle Society, UK 



Hur få konsumenter at betala

mera för maten?
• => ”Löser alla/många utmaningar!?”

• Djurvälfärd + Djuretik + Antrozoologi

• Djurhälsa + Medicinering

• Transport & Slakt

• Vad är viktiga mervärden för konsumenten?

• Äta mindre men av högre kvalitet (Kött ånyo en lyxprodukt?)

• Äta svenskt (minska importen, öka exporten (av ”svenska modellen”?)

• Nya köttbaserade produkter, baserad på ny forskning och innovation

En välinformerad konsument borde kunna öka 

intresset, attraktionen för, och efterfrågan, och därmed 

försäljningsvärdet, av svenskt kött



Avrundning



Centrala köttkvalitetsegenskaper

• Mörhet

• Färg och färgstabilitet

• Vattenhållande förmåga

• Sensorik (Smak, Arom)



Kritiska kontroll punkter (CCP)

- Ätkvalitet

Befruktning

Genetik

Nutrition

Faktorer före slakt

Faktorer efter slakt

Kylning / Mörning

Bearbetning

Paketering

Tillberedning

Konsument
- ”Marknad”

Konsumentåterkoppling

• Kommunikation!

• Dialog! 

• ”Vad får jag för 

pengarna?”

Gård



EUROP  Ätkvalitet?

Källa: Svenskt kött



Sammanfattning
• Kvalitet blir mer och mer viktigt för konsumenten

• Många faktorer som påverkar ätkvaliteten

• Hela kedjan ska vara med.

• Utmaning att organisera kedjan för att kunna producera en 

efterfrågad och jämn kvalitet

• Forskningen ska fokusera på hela kedjan från gård till gom.

En informerad konsument 

borde kunna öka 

intresset, attraktionen för, och efterfrågan, 

och därmed försäljningsvärdet, 

av svenskt kött

- ”Vad får jag för pengarna?”



Kött och miljö: 

Ett inlägg i debatten - En ToR flygresa 

SE-Thailand producerar ca 1100 kg 

CO2ekv/person

Om man grovt räknat antar att:

Nötköttsproduktion: 20 kg CO2ekv/kg => 55 kg nöttkött för en resa ToR

Fläskproduktion: 5 kg CO2ekv/kg => 220 kg kött för en resa ToR

Turism står för 50% av ALL trafik!

CO2-kalkylator: http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Köttslag kg CO2ekv / 

kg kött

Gris 5

Nöt 20

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx


Köttets lustar

#Köttpodden – #Svenskt kött

Anders H Karlsson, SLU Elisabet Qvarford, Svenskt kött



Vår vision: 

HMH utvecklar framtidens

hållbara djurhållning

Anders.H.Karlsson@slu.se

mailto:hmh@slu.se

