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Under den senaste 60-årsperioden har konsumtionen av varor som mjöl, potatis och strö-
socker minskat. Istället har konsumtionen ökat av produkter med högre förädlingsgrad som
matbröd, pommes frites, läsk, sylt och färdiglagad mat. Konsumtionen av kött, speciellt
kyckling har ökat kraftigt. Prisökningstakten för livsmedel har varit lägre än inflationen
under den senaste 40-årsperioden. Det innebär att livsmedel har blivit billigare jämfört med
andra varor. De disponibla inkomsterna har samtidigt ökat. Den del av hushållens disponibla
inkomst som används för att köpa mat har också minskat.
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Livsmedelskonsumtionen 1947–2006
Konsumtionsmönstren i Sverige har förändrats under den senaste 60-årsperioden. Livsmedel har blivit billigare
jämfört med andra varor och den del av hushållens disponibla inkomst som används för att köpa mat har
minskat. Konsumtionen av kött, färska grönsaker, ris, pasta och frukt har ökat, medan konsumtionen av mjölk,
smör och potatis har minskat. Konsumtionen av råvaror som mjöl, potatis och strösocker har minskat medan
konsumtionen av hel- och halvfabrikat har ökat.

Statistikens
utveckling
Statistik över konsumtionen av livs-
medel och av kostens näringsinnehåll
har publicerats i Jordbruksekonomiska
meddelanden (JEM) sedan 1950. Upp-
gifter finns för år 1939, samt därefter
årligen från år 1946. Beräkningarna
tillkom bl.a. för att man under krigs-
åren skulle kunna följa förändringar i
näringsstandarden. Statistiken är fram-
tagen genom att kvantiteter och värden
av import, export och inhemsk produk-
tion ställs samman och fördelas efter
befolkningens storlek. Beräkningsme-
toderna har kontinuerligt setts över.
Översynerna har ofta åtföljts av revi-
deringar av statistiken något eller
några år bakåt i tiden. Under den se-
nare delen av 1960-talet genomfördes
en omfattande revidering som närmade
beräkningarna nationalräkenskapernas
SNI-koder. Samtidigt fördelades kon-
sumtionen på direktkonsumtion och
totalkonsumtion. Det innebär att statis-
tiken är jämförbar från 1960 och
framåt. Mellan år 1939 och åren
1946–1960 finns jämförbara tidsserier

Om statistiken
Konsumtionssiffrorna bygger på Jord-
bruksverkets konsumtionsberäkningar.
Prisutvecklingen studeras genom kon-
sumentprisindex, samt konsumentpris-
index för livsmedel. Indexen beräknas
av SCB och redovisas liksom konsum-
tionsberäkningarna årligen på Jord-
bruksverkets webbplats. Begreppet in-
flation används synonymt med konsu-
mentprisindex. Observera att skalorna i
diagrammen skiljer sig åt.
I text och diagram används begreppen
Direktkonsumtion och Totalkonsumtion.
–  Direktkonsumtion avser leveranser
av livsmedel till enskilda hushåll och
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endast för ett fåtal produkter. Prisut-
vecklingen för olika varor och varu-
grupper från 1960-talet och framåt
bygger på index beräknade av SCB
(Jordbruksverket, 2009).

Kost och kalorier
Kosthållet har genomgripande föränd-
rats under de senaste 150 åren. I bör-
jan av perioden bestod kosten framfö-
rallt av vegetabilier som potatis, bröd,
gröt och välling. Animaliekonsum-
tionen bestod av nötkött och fisk,
medan fläskkonsumtionen var låg. Un-
der den senare delen av 1800-talet bör-
jade detta förändras. Konsumtionen av
fläskkött, samt andra animaliepro-
dukter som mjölk, smör, ost och ägg
ökade. Konsumtionen av grönsaker
och frukt ökade också under 1800-ta-
let. Omläggningen av kosten gick
snabbare i städerna än på landsbygden.
Utvecklingen speglas i figur 10 A. Av
figuren framgår att näringstillförseln
från vegetabilier, dvs. spannmåls-

produkter, sjönk fram till 1960-talet.
Därefter märks en svag återhämtning
med ett par procentenheter, vilket
innebär att andelen vegetabilier var
knappt 70 % år 2005 jämfört med
63 % år 1960. Från och med år 1960
räknas även malt- och läskedrycker
samt sprit in i beräkningen vilket på-
verkar andelen animalier och
vegetabilier. Dessförinnan har drycker
inte ingått i beräkningen. År 1960 för-
ändrades också beräkningen genom att
margarin räknades till animalier och
genom att svinnet i handelsleden
beaktades. Det kan dock antas att
svinnet för de tidigaste perioderna var
litet.

Utslaget på olika varugrupper kom
år 2005 ungefär 30 % av energitill-
förseln från bröd och spannmåls-
produkter, 12 % kom från kött, 10 %
från andra livsmedel, 8 % från matfett
och 6 % från mjölk respektive frukt
och bär. Övriga varugrupper svarade
för mellan 1 % och 5 % av energi-
tillförseln (se figur 10 B).

storhushåll, samt producenternas hemma-
förbrukning. Konsumtionen redovisas i den
form som produkterna når konsumenterna,
dvs. som jordbruks- och trädgårds-
produkter, halvfabrikat, konserver, djup-
frysta varor, färdiglagad mat etc.
– Totalkonsumtionen redovisar total-
förbrukningen av olika råvaror. Således har
konsumtionen av mer förädlade produkter
räknats om till råvaror. Konsumtionen av
bröd redovisas.

Energitillförsel
Kostens näringsinnehåll beräknas genom
att konsumtionen av olika livsmedel eller
livsmedelsgrupper multipliceras med
innehållstal avseende olika näringsämnen.
Beräkningarna baseras delvis på
Jordbruksverkets direktkonsumtions-
beräkningar men utförs av Livsmedelsver-
ket. Då beräkningarna baseras på direkt-
konsumtionen  och därmed på de kvantite-
ter som är tillgängliga för konsumenterna
via detaljhandelsledet eller storhushåll, be-
aktas inte svinn i enskilda hushåll eller i
storhushåll. Konsumtionen av vitaminpre-
parat och liknande ingår inte i beräkning-
arna.
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Figur 10 C
Tillförsel av Megajoule (MJ)
per konsumtionsenhet och
per person 1939–2005
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Källa: Tabell 10.7.

45 50 55 60 65 70 75 80 80 85 90 95 00 02 03 04 05

Figur 10 B
Fördelning av energitillförseln på protein, fett,
kolhydrater och alkohol 1945–2005
Procent
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Källa: Tabell 10.9.
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Kaloriförbrukningen dvs. energi-
tillförseln per person och dag steg
fram till 1930-talet då den kulmine-
rade. År 1939 var energiintaget knappt
14 Megajoule. Uppgången antyder att
livsmedelsförsörjningen dessförinnan
var otillfredsställande. Jämförbara data
finns inte för krigsåren, men år 1946
beräknades energiintaget till 13,8
Megajoule. Utvecklingen mellan 1946
och 2007 redovisas i figur 10 C. Figu-
ren visar att energitillförseln per per-
son och dag minskade kontinuerligt till
en nivå runt 11,8 Megajoule år 1960.
Minskningen kan förklaras av en änd-
rad befolkningsstruktur, mindre tungt
kroppsarbete, som tidigare krävt

mycket energi, samt en ökad medve-
tenhet om näringslära bland befolk-
ningen. Jämfört med 1930-talet kom
under 1960-talet en större andel av en-
ergin från grönsaker, rotfrukter, mar-
garin och kött, medan andelen från
mjöl, gryn, potatis, mjölk och smör
minskade. Sedan 1960-talet har
energitillförseln varit relativt konstant
under två perioder: 1960–1975 och
1980–2000. Två perioder känneteck-
nas av en ökning i energitillförseln:
den senare delen av 1970-talet då
energitillförseln ökade med 0,5 Mega-
joule och perioden mellan 2000 och
2005 då energitillförseln återigen
ökade till en nivå runt 13 Megajoule.

Det innebär en ökning med 7,5
procentenheter sedan 1960-talet.

Jämförs energiintaget 1960 med det
2005 kan man konstatera att en mins-
kad andel energi kommer från fett, en
ökad andel kommer från protein
medan andelen energi som kommer
från kolhydrater ligger på ungefär
samma nivå som år 1960. Livsmedels-
verket rekommenderar år 2005 att 50–
60 % av energiintaget bör komma från
kolhydrater medan det faktiska intaget
är knappt 7 % lägre, nämligen 48,3 %.
Rekommendationen för fett är 25–
35 % medan det faktiska intaget är
35,2 %. Vad gäller proteiner är den an-
del som rekommenderas ungefär lika
stor som den andel vi äter.

Jämfört med de rekommendationer
som fanns år 2005 är alltså andelen av
energiintaget från fett fortfarande för
hög medan andelen som kommer från
kolhydrater är för låg.

Mellanmjölk istället för
standardmjölk men ökad
konsumtion av choklad
Om man tittar närmare på trender i
konsumtionen sedan 1960-talet ser
man att konsumenterna i större ut-
sträckning väljer produkter med lägre
fetthalt inom vissa varugrupper. T.ex.
har konsumtionen av lättmjölk och
mellanmjölk ökat medan konsumtio-
nen av standardmjölk minskat.

Ett annat exempel är att konsumtio-
nen av smör och margarin minskar to-
talt sett, samtidigt som den andel av
konsumtionen inom gruppen som ut-
görs av lättmargarin ökar. Denna trend
minskar intaget av fett men samtidigt
ökar konsumtionen av varor som gene-
rellt sett har hög fetthalt såsom ost,
glass, choklad och konfektyrvaror samt
vissa bröd- och spannmålsprodukter.

1886/ 1896/ 1906/ 1920/ 1930/ 1950 1960 1960 1970 1980 1990 2000
1895 1905 1915 1929 1939

Figur 10 A
Energitillförsel 1920/29–2000, andel vegetabilier resp.
animalier
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Figur 10 E
Konsumtion av bröd
1960–2006

I konsumtionsstatistiken kan man
till viss del se generella förändringar i
konsumtionsmönster över tiden. En av
de förändringar som går att utläsa är
att vi konsumerar en mindre mängd
varor av råvarukaraktär, t.ex. mjöl, po-
tatis och strösocker, dvs. produkter
som tidigare köptes för vidare föräd-
ling i hemmet (bakning, syltning, saft-
ning etc.). Istället ser vi en ökning av
konsumtionen av produkter av högre
förädlingsgrad såsom matbröd, pom-
mes frites, läsk, sylt, färdiglagad mat.
Färre livsmedel förädlas i hemmet. Det
handlar alltså om en förändring i livs-
stilen som i sin tur har ett samband
med samhällets utveckling i övrigt,
t.ex. ökat förvärvsarbetande, ökad dis-
ponibel inkomst, teknikutveckling osv.

Prisutvecklingen
sedan 1960
Konsumentpriserna för livsmedel
följde, med undantag för 1980-talet,
den allmänna prisutvecklingen fram
till 1990 års livsmedelspolitiska beslut.
Därefter sjönk priserna på livsmedel
fram till år 1997 för att därefter åter
stiga till en nivå som år 2006 var något
lägre än år 1990. Under denna period
blev Sverige medlem i EU år 1995 och
momsen på mat sänktes kraftigt år
1996. År 2006 hade vi alltså en pris-
nivå på livsmedel som i stort sett mot-
svarade den som gällde år 1990, samti-
digt som konsumentprisindex för samt-
liga varor stigit med nästan 40 %.
Livsmedel har alltså generellt sett bli-
vit billigare jämfört med andra varor.

Det svenska EU-inträdet förde med
sig nya marknadsregleringar som hade
olika påverkan på priserna för olika
varugrupper. År 2006 låg livsmedels-
priserna totalt sett på ungefär samma
nivå som åren före EU-medlemskapet.
Priserna sjönk relativt kraftigt fram till
1997, bl.a. som en följd av sänkningen
av momsen på livsmedel, för att däref-
ter åter stiga till ungefär samma nivå
som före EU-medlemskapet. Förenklat
kan man säga att två varugrupper ut-
märker sig i prisutvecklingen oavsett
om man väljer 1990 eller 1994 som
startår för jämförelserna. Priserna på
mejeriprodukter har stigit medan kött-
och charkprodukter är den varugrupp
för vilka priserna sjunkit mest. Pris-
ökningen för mejeriprodukter är dock

lägre än för det totala konsumentpris-
indexet, dvs. alla varor, inte enbart
livsmedel.

Bröd och spann-
målsprodukter
Totalkonsumtionen av mjöl och gryn
minskade från 1939 ända fram till bör-
jan av 1970-talet. Därefter har total-
konsumtionen ökat något.

Direktkonsumtionens varugrupp för
bröd- och spannmålsprodukter inne-
håller både varor av råvarukaraktär
(mjöl av vete, råg, mjölblandningar
samt ris och havregryn) och mer föräd-
lade produkter som olika mixer, pasta,
majsflingor, såväl hårt som mjukt mat-
bröd samt kaffebröd (mjukt vetebröd,
rån, torra kakor, sockerkakor samt
bakelser och tårtor).

Direktkonsumtionen av mjöl har

minskat samtidigt som konsumtionen
av matbröd ökat relativt mycket sedan
början av 1990-talet (se figur 10 E).
Den minskade mjölkonsumtionen kan
bl.a. förklaras av att vi inte bakar lika
mycket hemma nu som under 1960-
talet. Detta återspeglar sig också i den
ökade matbrödskonsumtionen, dvs. vi
köper mer färdiga produkter i butik.
Konsumtionen av kaffebröd och öv-
riga bakverk dvs. bakelser, tårtor etc.
men också av crêpes, pizzor och piro-
ger var knappt 20 kg per person 1960.
Konsumtionen sjönk till runt 10 kg per
person i början av 1980-talet för att
därefter öka till runt 20 kg per person
2006. De senaste 25 årens ökning i
konsumtionen består framförallt av en
ökning av övriga bakverk, medan kon-
sumtionen av kaffebröd varit konstant.

Konsumtionen av ris sjönk
kraftigt när priserna steg vid
EU-inträdet
Konsumtionen av pasta var runt 1 kg
per person och år 1947. Därefter kon-
sumtionen ökat kraftigt. Pastakonsum-
tionen har stigit till hela 10 kg per per-
son 2006. Konsumtionen av ris ökade
stadigt från 1960-talet fram till EU-in-
trädet då den sjönk med knappt 1 kg
per person och år. Därefter har den
ökat igen och var 2006 runt 5 kg per
person och år (se figur 10 D).

Konsumtionen av majsflingor, ros-
tat ris, ostbågar och popcorn var sju
gånger större år 2000 än år 1960, men
har därefter varit relativt konstant.
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Figur 10 D
Konsumtion av pasta och ris 1946–2006, kg per
person och år

Källa: Tabell 10.3
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Figur 10 F
Prisutveckling för spannmålsprodukter 1975–2006
(1975=100)
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Mjölpriserna sjönk medan
rispriset steg i samband med
EU-inträdet
Prisutvecklingen för mjöl och pasta
har i stort sett följt inflationen från
mitten av 1970-talet fram till början av
1990-talet. I mitten av 1990-talet sjönk
mjölpriserna med 30 % och har däref-
ter legat relativt stilla. Generellt sett
har livsmedelspriserna totalt stigit mer
under motsvarande perioder.

Själva mönstret för prisutveck-
lingen för hela gruppen mjöl, gryn och
bröd jämfört med prisutvecklingen för
enbart mjöl har sett ut på samma sätt.
Däremot har prisutvecklingen varit hö-
gre för denna sammansatta produkt-
grupp jämfört med för enbart mjöl. I
stort sett har prisutvecklingen för
denna sammansatta grupp följt prisut-
vecklingen för livsmedel totalt.

Priset på ris utvecklades i stort sett
på samma sätt som inflationen från år
1975 fram till mitten av 1980-talet,
därefter sjönk rispriset något. I slutet
av 1980-talet steg rispriset igen för att
i början av 1990-talet återigen sjunka.
Mellan åren 1994 och 1995 steg ris-
priset kraftigt. Det kan förklaras med
Sveriges inträde i EU och anpass-
ningen till EU:s jordbruksregleringar
vilket bl.a. innebar att Sverige fick til-
lämpa ett högre gränsskydd för ris-
importen från länder utanför EU. Där-
efter sjönk rispriset något (se figur 10 F).

Potatis, rotfrukter,
grönsaker och frukt
Totalkonsumtionen av potatis har sjun-
kit från drygt 120 kg per person och år
1946 till knappt 84 kg per person och
år 2007. Direktkonsumtionen av färsk
potatis har halverats från 87 kg till 46
kg per person och år sedan 1960 (se
figur 10 G). Samtidigt som konsumtio-
nen av färsk potatis har minskat kraf-
tigt har konsumtionen av vissa beredda
produkter ökat. Detta gäller till exem-
pel konsumtionen av pommes frites
och chips. Den minskade konsumtio-
nen av färsk potatis ska också sättas i
relation till den ökade konsumtionen
av pasta och ris.
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Figur 10 G
Konsumtion av potatis, beredda potatisprodukter och
chips 1946–2007, kg per person och år

Källa: Tabell 10.3.
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Total konsumtion av potatis

År 1960 konsumerades sammanlagt
89 kg färsk potatis, beredda potatis-
produkter, ris och pasta per person och
år. Då stod konsumtionen av färsk po-
tatis för 97 % av nämnda samman-
lagda konsumtion. Motsvarande siffror
för år 2006 var 72 kg per person med
konsumtionsfördelningen färsk potatis
64 %, ris 7 %, pasta 14 % och beredda
potatisprodukter 15 %.

Direktkonsumtionen av färska köks-
växter har tredubblats från 15 kg per
person 1960 till 45 kg per person 2006
(se figur 10 H). Konsumtionen av rot-
frukter har varit relativt stabil under
samma period och endast ökat från 8
kg per person till 10 kg per person.

Konsumtionen av köksväxter som
är frysta, beredda eller konserverade
på annat sätt har mer än fördubblats
sedan 1960. Då var konsumtionen 7 kg
per person; nu är den runt 20 kg per
person.

Sammantaget har konsumtionen av
frukt ökat med 25 % sedan år 1960.
Konsumtionen av äpplen och päron
var relativt konstant från 1960 fram till
början av 1980-talet. Därefter sjönk
den från 20 kg per person och år till 15
kg per person och år. Den minskande
konsumtionen kan förklaras av att kon-
sumtionen av egenproducerade frukter
och bär inte redovisas från och med år
1988. Ungefär samtidigt som konsum-
tionen av äpplen och päron minskade
steg konsumtionen kraftig för frukt-
gruppen bananer, meloner etc.

Konsumtionen av apelsiner och an-
dra citrusfrukter ökade också under
samma period. År 2006 konsumerades
17 kg citrusfrukter, 23 kg bananer,
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Figur 10 J
Prisutveckling för rotfrukter
och grönsaker,  frukt och bär
1960–1980 (1960=100)

Rotfrukter och
grönsaker

Frukt och bär

KPI totalt

meloner etc. samt 17 kg äpplen och
päron. Konsumtionen av övrig frukt
har varit relativt stabil runt 13 kg per
person och år under hela perioden.

Prisutvecklingen för potatis-
produkter högre än för livs-
medel
Prisutvecklingen för potatis följde in-
flationen och prisutvecklingen för livs-
medel i övrigt under hela 1970- och
1980-talet (se figur 10 I). Prisökningen
har därefter avtagit och övergick i en
prisminskning under 2000-talet. Det
innebär att prisökningarna för potatis-
produkter varit lägre än inflationen
men något högre än genomsnittet för
livsmedel.

Grönsaker och frukt har blivit
billigare
Från år 1960 fram till år 1980 har pris-
utvecklingen för rotfrukter och grönsa-
ker nästan exakt följt samma prisut-
veckling som livsmedel i övrigt och då

per person och år har konsumtionen
2006 ökat till 82 kg kött per person
och år. Detta innebär att köttkonsum-
tionen har ökat med drygt 60 %.

Sammantaget konsumerades nästan
dubbelt så mycket förädlade kött-
produkter (charkuteri plus färdigmat)
år 2006 i Sverige jämfört med år 1960.
Konsumtionen har ökat kraftigt vid två
tillfällen, dels i början av 1980-talet
och dels i början av 2000-talet. Det är
främst konsumtionen av färdigmat som
har ökat. Charketurikonsumtionen har
hållit sig på ungefär samma nivå under
hela perioden.

Konsumtionen av fjäderfäkött
har ökat från 1,6 till 16 kg per
person
Totalkonsumtionen av kött visas i figur
10 L. I början av 1960-talet och fram
till mitten av 1990-talet var nötkötts-
konsumtionen i mellan 15 och 20 kg
per person och år. Därefter har kon-

legat på en något högre nivå än infla-
tionen. Prisutvecklingen för frukt och
bär har däremot legat under nivån för
motsvarande prisutveckling för livs-
medel samt inflation. Därefter har in-
flationen ökat mer än priserna på grön-
saker och frukt, vilket inneburit att de
blivit relativt sett billigare (se figu-
rerna 10 J och 10 K).

Från år 1990 och fram till år 2000
har priserna på frukt och grönsaker va-
rierat upp och ner men låg på ungefär
samma nivå år 1990 som år 2000 sam-
tidigt som inflationen steg kontinuer-
ligt. Under 2000-talet har grönsaks-
priserna nästan stått stilla, medan pri-
serna för frukt ökat något.

Kött
Den totala köttkonsumtionen har ökat
med 35 kg per person och år mellan
åren 1960 och 2006. Från att i början
av 1960-talet legat på drygt 50 kg kött
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Figur 10 H
Direktkonsumtion av köksväxter och rotfrukter
1960–2007, kg per person och år
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Figur 10 I
Prisutveckling för potatis
1969–2006 (1985=100)
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Figur 10 K
Prisutveckling för grönsaker
och frukt  1980–2006
(1980=100)
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Figur 10 L
Totalkonsumtionen av kött 1960-2006, kg per person
och år

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Kg

Övrigt

Hästkött, vara med ben

Fjäderfäkött, uttagen vara

Griskött, vara med ben

Summa nöt och kalvkött

Källa: Tabell 10.2.
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sumtionen av nötkött ökat kraftigt. År
2006 var den 26 kg per person.

Totalkonsumtionen av griskött var
25 kg per person och år 1960. Den
steg i början av 1970-talet och låg ett
tiotal år strax över 30 kg per person
och år för att sedan återigen sjunka till
ungefär samma nivå som före ök-
ningen. I slutet av 1980-talet ökade
konsumtionen av griskött för att år
2006 ligga runt 36 kg per person och
år.

Totalkonsumtionen av nötkött in-
klusive kalvkött har ökat från 19 kg
per person och år 1960 till 26 kg per
person år 2006.

Konsumtionen av fjäderfäkött
(främst kycklingkött) har ökat kraftigt
under perioden (se figur 10 L). Den
kraftigaste ökningen har skett från
1990-talets början och framåt. Från år
1960 till år 1990 ökade konsumtionen
av fjäderfäkött från 1,6 till 6 kg per
person och år, för att under de kom-
mande 16 åren öka till 16 kg person
och år. Det innebär att totalkonsumtio-
nen av fjäderfäkött var tio gånger
större 2006 jämfört med 1960.

Övrigt kött som konsumeras består
av fårkött, hästkött, renkött, viltkött
samt inälvor, t.ex. lever. Sammantaget
har totalkonsumtionen av övrigt kött
sjunkit från 6 kg per person 1960 till
knappt 5 kg per person 2006. Total-
konsumtionen av fårkött och viltkött
har ökat medan totalkonsumtionen av
övriga varor har varit konstant eller
sjunkit.

Kött har blivit billigare jämfört
med andra livsmedel
Prisökningen för kött var något högre
än för livsmedel totalt under 1980-ta-
let. I början av 1990-talet stannade
prisutvecklingen för livsmedel totalt
sett upp medan köttpriserna gick ner.
Från mitten av 1990-talet var pris-
ökningen för kött lägre än pris-
ökningen för livsmedel totalt (se figur
10 M).

Priset på fjäderfäkött följde inflatio-
nen under 1980-talet för att sjunka
kraftigt under 1990-talet. Därefter har
priset varit relativt konstant (se figur
10 N).

Priset på nötkött och griskött steg
snabbare än inflationen under 1980-
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Källa: Jordbruksverket (2009).
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Figur 10 M
Prisutveckling för kött 1967–2006 (1966/67=100)
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Figur 10 O
Prisutveckling för ägg 1966/67–2006 (1966/67=100)
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Figur 10 N
Prisutveckling för utvalda köttgrupper 1980–2006
(1980=100)

Charkuterivaror
och köttkonserver

Griskött

KPI totalt

Nötkött

Fjäderfäkött

talet. Under 1990-talet sjönk priset för
att därefter öka något under 2000-ta-
let.

Prisutvecklingen kan sammanfattas
med att konsumentpriserna på kött har
sjunkit, framför allt har fjäderfäkött
blivit billigare. Det faktum att kött bli-
vit relativt sett billigare kan vara en
förklaring till den ökade köttkonsum-
tionen.

Fisk och ägg
Från 1960, då konsumtionen av färsk
fisk var strax under 12 kg per person
och år, fram till slutet av 1970-talet
minskade konsumtionen av färsk fisk
stadigt. Under 1980-talet och 1990-
talet var konsumtionen av färsk fisk
relativt konstant runt 6 kg per person
och år. Efter år 1999 har inte Jord-
bruksverket gjort beräkningar av kon-
sumtionen. För färska kräft- och blöt-
djur ökade konsumtionen svagt under
hela perioden.

Konsumtionen av filead fryst fisk
fördubblades från ca 1 kg per person
och år till drygt 2 kg per person och år
i början av 1970-talet. Därefter för-
blev konsumtionen i stort stabil på nå-
got över 2 kg per person och år fram
till år 2000 då konsumtionen började
öka för att 2006 vara drygt 3 kg per
person och år.

kg ägg per person och år och cirka 13
kg per person och år ända sedan mitten
av 1940-talet. För den direkta konsum-
tionen av ägg är motsvarande siffror
drygt 9 kg per person och år och 12 kg
per person och år.

Totalkonsumtionen av ägg har under
perioden mellan år 1960 och 2006 va-
rit ungefär 2 kg per person högre än
direktkonsumtionen.

Under mitten av 1980-talet fram till
början av 1990-talet var ägg-
konsumtionen som högst och under
mitten av 1960-talet samt i början av
2000-talet var den som lägst. Under se-
nare år har dock äggkonsumtionen bör-
jat stiga igen. År 2006 var direkt-
konsumtionen av ägg ungefär 10 kg
per person och år.

Priset på fisk och fisk-
konserver har ökat mer än
livsmedel totalt
Prisutvecklingen för fisk och fisk-
konserver låg från år 1960 fram till en
början av 1970-talet i nivå med prisut-
vecklingen för livsmedel totalt. Från
1970-talet och framåt har däremot pri-
set för fisk och fiskkonserver ökat mer
än för livsmedel totalt sett.

Från år 1980 och framåt såg prisut-
vecklingen ut på liknande sätt både för
fisk, livsmedel totalt sett och inflatio-
nen; en ökning skedde fram till början
av 1990-talet, därefter planade prisut-
vecklingen ut och priserna låg nästin-
till konstanta under några år. I slutet av
1990-talet ökade samtliga priser, men
priset på fisk har ökat betydligt mer än

Konsumtionen av konserver och
beredd fisk fluktuerade något runt 6
kg per person och år fram till 1995.
Därefter har konsumtionen av konser-
ver och beredd fisk nästan dubblerats
till drygt 10 kg per person och år.

Utvecklingen av fiskkonsumtionen
följer alltså den allmänna trenden med
en konsumtionsökning av beredd och
färdiglagad mat samtidigt som kon-
sumtionen av färsk fisk har minskat.

Förändringen i konsumtionen av
ägg ter sig inte lika dramatisk som för
vissa andra matvaror. Den totala kon-
sumtionen har pendlat mellan drygt 11
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priset på livsmedel totalt sett.
Prisutvecklingen för ägg framgår av

figur 10 O. Prisutvecklingen har följt
priset på) livsmedel totalt samt infla-
tionen fram till början av 1980-talet. I
början av 1990-talet steg priset på livs-
medel totalt samt inflationen, dock inte
i samma omfattning, medan pris-
ökningen för ägg inte alls var lika stor.
Från år 1990 och framåt stabiliserades
äggpriset till att ligga på en relativt
konstant nivå.

Mjölk grädde ost
och matfett
Direktkonsumtionen av mjölk var hela
225 liter per person och år under den
senare delen av 1940-talet. År 1960
hade den sjunkit till 166 liter per per-
son och år. Konsumtionen sjönk fram
till slutet av 1960-talet för att därefter
stiga något under den första hälften av
1970-talet, samt under 1980-talet. Där-
efter har konsumtionen sjunkit konti-
nuerligt för att år 2006 ligga strax över
100 liter per person och år. Direkt för-
såld mjölk och hemmaförbrukningen
motsvarade ungefär 40 % av all konsu-
merad mjölk i början av 1950 talet.
Andelen sjönk snabbt under 1960- och
1970-talen och är nu försumbar (se fi-
gur 10 P).

Direktkonsumtionen av grädde har
varit stabil med mellan 6 till 11 liter
per person och år ända sedan 1960 (se
figur 10 Q). Syrade produkter (yog-
hurt, fil etc.) började konsumeras i
början av 1970-talet och trenden visar

250

200

150

100

50

0
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Figur 10 P
Konsumtion av mjölk 1946–2006, liter per person och år

Källa: Tabell 10.3.

Mellanmjölk
Direkt försåld och
hemmaförbrukning

Liter

Summa mjölk

Standardmjölk

Lättmjölk

en årlig försiktig ökning av konsumtio-
nen som 2006 uppgick till 33 liter per
person och år.

Konsumtionen av mellanmjölk
ökar medan standardmjölk
minskar
Direktkonsumtionen av standardmjölk
har minskat kraftigt och konstant se-
dan början av 1970-talet. I början av
1960-talet låg konsumtionen av
standardmjölk på 116 liter per person
och år, i mitten av 1970-talet var mot-
svarande siffra ca 100 liter per person
och år. Från 1960-talet fram till början
av 1990-talet halverades denna mjölk-
konsumtion. Vid 2000-talets början
drack vi ca 35 liter standardmjölk per
person och år.

Lättmjölken hade sin storhetstid i
slutet av 1970-talet då vi drack nästan
60 liter per person och år. Konsumtio-
nen av lättmjölk har sedan konstant
minskat till att numera ligga strax un-
der 25 liter per person och år.

Mellanmjölken var en produkt som

introducerades i mitten av 1980-talet
och konsumtionen av denna ökade
snabbt till drygt 20 liter per person år
1987. Fram till år 2006 har
mellanmjölkskonsumtionen ökat till
nästan 50 liter per person och år.

Ostkonsumtionen har mer än
fördubblats sedan år 1960
Ostkonsumtionen har mer än fördubb-
lats under perioden 1960 till 2006,
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Figur 10 R
Konsumtion av smör 1946–2006, kg per person och år.

Källa: Tabell 10.3.

Lantsmör

Mejerismör

Kg

Hushålls-
margarin

Lättmargarin

från drygt 7 kg till nästan 18 kg per
person och år.

Hårdostkonsumtionen var stabil
runt 6 kg per person och år fram till
mitten av 1970-talet då den fördubbla-
des under en 10-årsperiod. Sedan mit-
ten av 1980-talet har konsumtionen va-
rit stabil runt 13 kg per person och år.
Konsumtionen av smältost har legat
ganska konstant genom åren medan
hårdost och ost, andra slag har ökat.
Konsumtionen av ost, andra slag har
fyrdubblats från 1960 då den var
knappt 1 kg per person och år.

En tredjedel så mycket mat-
fett nu som år 1960
Totalkonsumtionen av matfett var un-
gefär 25 kg per person och år under
1960-, 1970- och 1980-talen. Därefter
sjönk konsumtionen kraftigt och konti-
nuerligt till 16 kg per person och år
2006. Det är framför allt smör-
konsumtionen som har minskat från
nästan 10 kg per person och år 1960
till 2 kg per person 2006 (se figur
10 R).

Konsumtionen av margarin, mat-
oljor och andra fetter och oljor har va-
rierat mellan åren men sett ur ett långt
tidsperspektiv legat ganska konstant.

Prisutvecklingen för mjölk,
grädde, ost och matfett
Prisutvecklingen för mjölk, grädde, ost
och matfett visas i figur 10 S. Mjölk-
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Källa: Tabell 10.3.
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Figur 10 Q
Konsumtion av grädde 1950–2006, liter per person och år.

priserna följde inflationen fram till
början av 1990-talet, därefter planade
priserna ut och minskade till och med
något under början av 1990-talet. Där-
efter har priserna varit stabila eller nå-
got ökande.

Gräddpriset utvecklades på samma
sätt som inflationen och priset för livs-
medel totalt sett fram till början av
1980-talet, därefter steg livsmedelspri-
serna totalt sett samt inflationen i
mycket högre grad än vad gräddpriset
gjorde. Under 1990-talet sänktes
gräddpriset något och har sedan slutet
av detta årtionde legat relativt kon-
stant.

Smör- och ostpriserna utvecklades i
takt med inflationen och livsmedelspri-
ser totalt sett fram till mitten av 1980-
talet. I början av 1990-talet minskade
smörpriserna några år men har därefter
ökat något fram till år 2006. Ostpris-
erna däremot, följde ungefär prisut-
vecklingen för livsmedel totalt fram
till början av 1990-talet. Åren därefter
mattades prisökningarna för livsmedel
totalt av medan priserna för ost fort-
satte att stiga. Ost är därmed den enda
varan inom varugruppen mjölk,
grädde, ost och matfett där priserna
stigit mer än livsmedel totalt. Ost har
alltså blivit relativt sett dyrare.
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Energirika livs-
medel med få nä-
ringsämnen
Socker är ett livsmedel som innehåller
mycket energi men ger få övriga nä-
ringsämnen. Godis, bakverk samt
snacks, glass och läsk är förädlade
livsmedel som innehåller mycket
socker och/eller fett men inte så
många näringsämnen.

Sockerkonsumtionen
Den totala sockerkonsumtionen har
pendlat mellan ungefär 40–45 kg per
person och år mellan 1960 och 2006.
Direktkonsumtionen av socker har dä-
remot sjunkit, från strax under 30 kg
per person 1960 till 7 kg per person år
2006.

Den direkta konsumtionen av
socker har minskat kraftigt under pe-
rioden samtidigt som den totala kon-
sumtionen varit relativt konstant. För-
klaringen ligger dels i att vi gått från
att baka, sylta och safta i hemmet till
att i större utsträckning köpa dessa
produkter färdiga i dagligvaruhandeln,
dels att konsumtionen av produkter
med hög andel socker ökat kraftigt,
t.ex. godis och läsk. Utvecklingen av
den direktkonsumerade kvantiteten
socker följer alltså samma mönster
som flera andra produkter av
råvarukaraktär, såsom t.ex. mjöl och
potatis.

Sammantaget har konsumtionen av

Därefter vände den nedåtgående tren-
den och år 2006 låg bakverkskonsum-
tionen återigen på cirka 20 kg per per-
son och år.

Den totala glasskonsumtionen låg
under 1960-talet runt 7 liter per person
och år. Under 1970-talet steg den till
över 10 liter per person och år. År
1980 var glasskonsumtionen 13 liter
per person och år och konsumtionen
ökade ytterligare under början av
1990-talet då konsumtionen nådde sin
högsta nivå med nästan 15 liter per
person och år. Åren därefter gick glass-
konsumtionen ner något och hamnade
år 2006 på cirka 12 liter per person
och år.

Choklad
Choklad har blivit dyrare
Prisutvecklingen för strösocker, chok-
lad och konfektyrer har från år 1966/67
fram till mitten av 1980-talet följt såväl
prisutvecklingen för livsmedel totalt
sett som inflationen. Därefter har priset
för strösocker legat relativt konstant
fram till mitten av 1990-talet. Mellan
år 1994 och 1995 steg strösockerpriset
till följd av EU-inträdet med nästan
38 % (se figur 10 T).

Choklad- och framför allt konfektyr-
priserna har från slutet av 1980-talet
stigit mer än livsmedelspriserna totalt.
I mitten av 1990-talet avstannade dock
prisökningen. Efter år 1995 sjönk återi-
gen priserna på strösocker, choklad
och konfektyrer för att återigen stiga en
aning runt millenniumskiftet. Under
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Figur 10 T
Prisutveckling för socker, choklad och konfektyr
1966/67–2006 (1966/67=100)

Konfektyr

Strösocker

Choklad

kakao, choklad och konfektyrvaror
ökat med 10 kg, från 7 kg per person
och år till 17 kg per person och år, un-
der knappt 50 år. Den största ökningen
står choklad och konfektyrvaror för.

När det gäller bakverk har konsum-
tionen av mjukt kaffebröd minskat
medan övriga bakverk såsom tårtor,
bakelser och pizza ökat. Sammantaget
ser konsumtionen av bakverk ut på un-
gefär samma sätt år 1960 som år 2006.
I början av 1970-talet gick den totala
konsumtionen av bakverk ned från
strax under 20 kg per person och år till
sin lägsta nivå på drygt 10 kg per per-
son och år under början av 1980-talet.
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Figur 10 S
Prisutveckling för olika slags mejeriprodukter
1966/67–2006 (1966/67=100)
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2000-talet steg priserna för strösocker,
choklad och konfektyrer något fram
till år 2004 och under samma tidspe-
riod steg också inflationen, skillnaden
är att inflationen fortsatte att stiga efter
år 2004.

Glass har blivit billigare
Prisökningstakten för glass följde in-
flationen från början av 1960-talet
fram till början av 1990-talet. Samti-
digt har livsmedel totalt sett haft en
högre prisutveckling. I början av
1990-talet stannade prisutvecklingen
för glass av och priserna ligger i stort
sett på samma nivå år 2006. Det inne-
bär att prisökningstakten för glass de
senaste 15 åren varit lägre än både in-
flationen och genomsnittet för övriga
livsmedel.

Drycker
Läskedrycker och cider
Sammantaget låg konsumtionen av
läsk och mineralvatten år 1960 på
knappt 30 liter per person och år och
fram till 1980-talet var konsumtionen
relativt konstant. Under 1980-talets
slut ökade konsumtionen kraftigt och
år 1990 var den sammanlagda kon-
sumtionen drygt 60 liter per person
och år. Konsumtionen har sedan ökat
och var 2006 totalt 100 liter per per-
son och år (se figur 10 U).

perioden konsumeras det dubbelt så
mycket mineralvatten år 2006 jämfört
med år 1960.

Kaffe
Importen av orostat kaffe varierade
runt 7 000 ton under den senare delen
av 1860-talet. Importen ökade stadigt
med undantag av något enstaka år fram
till slutet av första världskriget då den
i det närmaste ströps. Under mellan-
krigstiden steg den igen och var runt
50 000 ton när det andra världskriget
bröt ut. Under kriget minskade kaffe-
importen återigen för att efter kriget
stiga till den rekordhöga nivån av en
import på 120 000 ton år 1976. Kaffe-
importen stabiliserade sig därefter runt
100 000 ton, men har återigen ökat un-
der det första decenniet av 2000-talet.

Det är främst konsumtionen av läs-
kedrycker, cider m.m. som har ökat.
Det konsumeras fyra gånger så mycket
år 2006 som det gjorde år 1960. Kon-
sumtionen av mineralvatten började
öka under 1980-talet och var ganska
konstant under 1990-talet för att återi-
gen öka under 2000-talet. Sett till hela

Kaffekonsumtionen följer i stort im-
porten. Den var runt 1,6 kg rostat kaffe
per person och år 1866 för att stiga till
runt 5 kg per person och år strax före
första världskriget (se figur 10 V).
Kaffekonsumtionen steg snabbt efter
första världskriget och var hög under
mellankrigstiden då den låg runt 6 kg
per person och år. Under både första
och andra världskriget ransonerades
kaffe. Under det första världskriget
fanns ett ransoneringssystem mellan
åren 1916–1919 och under det andra
världskriget från och med mars 1940.
Ransoneringen upphörde i oktober
1945, för att återigen införas i mars

1947. Ransoneringen upphörde under
augusti 1951. Kaffe var alltså inte ran-
sonerat under år 1946.

Återhämtningen efter andra världs-
kriget var långsammare och det tog
ända till mitten av 1950-talet innan ni-
vån motsvarade den före kriget.

Kaffekonsumtionen ökade därefter
och kulminerade runt 11 kg per person
och år 1976. Följande år sjönk kon-
sumtionen åter till 8 kg per person och
år. Den dramatiska nedgången 1977
kan förklaras av kraftigt minskade
skördar med betydande prishöjningar
på kaffe som följd. Därefter har kaffe-
konsumtionen i stort sett varit konstant

1866 1876 1886 1896 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

Figur 10 V
Konsumtion av kaffe 1866–2007, kg rostat kaffe per
person och år samt importen av kaffe 1866–2007 ton
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Figur 10 U
Konsumtion av läskedrycker,
cider mineralvatten och
kolsyrat vatten 1960–2007,
liter per person och år

Källa: Tabell 10.3.

Mineralvatten och kolsyrat vatten

Läskedrycker, cider mm

Liter
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Figur 10 W
Konsumtion av te, kaffe och extrakt 1946–2006, liter
per person och år

Källa: Tabell 10.3.

Kg

Kaffe

Te Extrakt

med några svängningar uppåt och
nedåt. Konsumtionen av te har varit
oförändrad på ungefär 0,5 kg per per-
son och år (se figur 10 W). Den mins-
kande kaffekonsumtionen verkar alltså
inte ha ersatts av ökad tekonsumtion.

Prisutvecklingen för drycker
Prisutvecklingen för läskedrycker och
lättöl har under perioden 1960 till
1980 i stort följt den genomsnittliga
prisutvecklingen för livsmedel. Från
och med 1980 redovisas mineral-
vatten, läskedrycker, frukt och grön-
saksjuice tillsammans. Prisutveck-
lingen för dessa varor följde inflatio-
nen under 1980-talet. Priserna sjönk
något under början av 1990-talet för
att därefter vara stabila under 2000-
talet. Prisökningstakten från 1980-talet
och framåt hur varit lägre än såväl in-
flationen som genomsnittet för livs-
medel.




