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Importen av livsmedel ökar
Importens andel av
livsmedelskonsumtionen
fortsätter att öka. Detta
gäller både andelen av
värdet i konsumentledet
och andelen av den konsumerade volymen.
Den svenska livsmedelsimporten har ökat snabbt de
senaste 25 åren och importens andel av den svenska
konsumtionen, räknat som
värdet i konsumentledet,
har stigit. Se Figur 1. Nu är
hälften av den mat som
svenska folket konsumerar importerad (48 procent 2017). Startpunkten
för importökningen var
avregleringen i början av
1990-talet. Sedan förstärktes denna utveckling efter
medlemskapet i EU. 1990
var enbart en fjärdedel av
konsumentvärdet av den

mat som konsumerades i
Sverige importerad.
2008 var importens
andel räknat på värdet i
konsumentledet 45 procent och har således ökat
med 3 procentenheter till
48 procent idag. Sannolikt
är 48 procent en underskattning eftersom värdet
av mindre ingredienser
som jäst, kryddor och konserveringsmedel inte har
beaktats.
Den största delen av den
ökande importen består
av varor som direkt konkurrerar med det svenska
jordbruket. Se Figur 1.
Importen av konkurrensutsatta varor har sedan 1990
ökat från tolv procent av
livsmedelskonsumtionen
till 31 procent år 2017. Den
av Riksdagen fastställda
livsmedelsstrategin har som
mål att öka den svenska

Figur 1. Importens andel av livsmedelskonsumtionen,
räknat som värdet i konsumentledet, 1980-2017, procent

produktionen av livsmedel.
Detta borde på sikt avspegla sig i en lägre importandel av de produkter som
kan produceras i Sverige
till följd av stärkt konkurrenskraft.
För varor med ingen
eller liten produktion i
Sverige – exempelvis fisk,
exotiska frukter, vissa grönsaker, kaffe, te och kakao
– har importens andel ökat
betydligt mindre, från tolv
procent till omkring 17
procent av konsumtionsvärdet sedan 1990.
När importandelen
beräknas på totalkonsumtionen av livsmedel räknat
i volym visar det sig att
importandelen är omkring
sex till åtta procentenheter
lägre. Se Figur 2. Skillnaden beror på att de varor
vi importerar mycket av,
exempelvis kött och fisk,

har högre kilopris än de
varor som importeras i
liten omfattning, exempelvis spannmål och potatis.
Utvecklingen är emellertid densamma i de båda
beräkningarna – importen
ökar. 2008 var volymandelen importerade livsmedel
38 procent. Idag är den 42
procent.
Jan Lorentzson
Jan.lorentzson@lrf.se
Källor på lrf.se:
• PM Importens andel av livsmedelskonsumtionen beräknat som
värdeandel, Landbruksekonomen
Lars Jonasson
• PM Ökad import av livsmedel
beräknat som volymandel, egna
beräkningar LRF

Figur 2. Importens andel av livsmedelskonsumtionen, beräknat som värdet i konsumentledet samt beräknat som
volymandel av totalkonsumtionen, 2008 och 2016/17
procent
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Fortsatt stark global tillväxt och svag krona
Stark global tillväxt
tillsammans med en
försvagad krona gynnar
den svenska exporten av
varor och tjänster samtidigt som den svenska
importen missgynnas
och blir dyrare.

Fortsatt starkt Europa trots
den svenska kronan fortsätvilket är långt fram i en
stark valuta
ter vara väldigt svag.
osäker värld.
2017 var ett fantastiskt år
i Europa. Den politiska
Den svaga svenska kronan
Osäkerheter utanför Riksoron lade sig samtidigt
är ett resultat av osäkerhet
bankens kontroll
som konjunkturen tog
och penningpolitik
Det finns även externa kraffart efter många tuffa år.
Det som händer på den
ter som försvagar kronan.
Arbetslösheten i regionen
svenska bostadsmarknaden
Hoten om handelsrestrikhar kommit ner från väldigt och inom politiken får
tioner och oron för hanhöga nivåer och hushållen
utländska investerare att
delskrig är också faktorer
Första halvåret av 2018 har
känner sig mer optimistiska
känna osäkerhet inför krosom kan försvaga kronan i
bjudit på positiv tillväxt
än på länge. Den positiva
nan, vilket leder till att de
och med att Sverige är en
globalt, även om vissa
utvecklingen som vi sett i
hellre har andra valutor i
liten öppen ekonomi, med
osäkerhetsfaktorer leder
Europa tillsammans med
sina portföljer, till exempel
stort beroende av omvärltill försiktighet, inte minst i
politisk osäkerhet kring
Euron. Utöver den ekonoden. Förutom de nordiska
Sverige och i övriga EuroUSA har dock satt sina spår
miska och politiska oron
länderna och Eurozonen är
pa. Oron för handelskrig
i en starkare Euro. Europa
har Riksbanken haft som
USA det största exportlanhar eskalerat i och med
och Eurozonen är med sin
mål att försvaga kronan så
det för Sverige och fordonsmotåtgärder från Kina och
exportindustri valutakänsvi på så sätt ska få upp inindustrin, som just nu är på
Europa på USAs tullar,
ligt och exportindustrin
flationen genom fördyrad
agendan, en av de viktigasvilket
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Jordbruket skapar nya jobb
Jordbruksnäringen är en
av de näringar som bidrar mest till sysselsättningen vid ökad efterfrågan på dess produkter.
En efterfrågeökning på
1 miljon kronor leder till
hela 2,51 nya jobb. En
efterfrågeökning i linje
med LRFs strategiska
mål leder till att drygt
45 000 fler heltidsjobb
skapas i Sverige fram till
2030.
I LRFs rapport ”Det gröna
näringslivet – och dess
bidrag till samhället”,
visar siffror framtagna av
Nordregio1, att de gröna
näringarna har en mycket
stor potential att stimulera
sysselsättningen i Sverige.
Endast utbildningssektorn
och den sociala sektorn bidrar med mer sysselsättning
när efterfrågan på dess
tjänster ökar.
Orsaken till att jordbruket bidrar kraftigt

till sysselsättningen är
främst att sektorn har en
låg importandel. Det vill
säga att jordbrukssektorn
importerar endast en liten
del av det de köper in och
därmed främst efterfrågar
svenska resurser i form av
olika varor och tjänster.
Men jordbrukssektorn
är i sig själv liten när man
tittar i den offentliga statistiken. Endast 1,3 procent av
den totala sysselsättningen
finns i jordbrukssektorn.
Antalet sysselsatta har
sjunkit kraftigt under hela
1900-talet och de första
årtiondena på 2000-talet.
Att allt färre jobbar inom
jordbruket beror delvis på
minskad produktion sedan
början av 90-talet, delvis på
ökad effektivitet i företagen, men också till följd av
att många verksamheter
som tidigare räknats in
till jordbrukssektorn har
outsourcats och numera
tillhör andra sektorer i den
offentliga statistiken. Trots

Tabell 1: Antal nya jobb 2030 baserat på
LRFs strategiska mål
				Antal nya jobb
Totalt antal nya jobb		
45 180
Jordbrukssektorn		
28 885
Andra sektorer, varav		
16 295
Handel			3 791
Livsmedelsföretag
1 549
Hotell/Restaurang
927
Banker/Kreditinstitut 886
Byggindustri		870
Landtransporter
750
Bevakning,		 699
fastighetsservice
Socialt arbete		561
Konsultverksamheter
558
Veterinär		471

detta har jordbruket en viktig roll när det kommer till
att skapa tillväxt och jobb.
För varje miljon kronor
efterfrågan på svenska jordbruksprodukter ökar skapas
2,51 nya jobb i Sverige.
Ökad efterfrågan på svenska livsmedel är nyckeln
En ökad efterfrågan på
svenska livsmedel kan
skapas av bland annat den
av Sveriges Riksdag fastställda livsmedelsstrategin vars
mål är ökad produktion i
jordbrukssektorn. Ändrade konsumentpreferenser
till förmån för svenska
livsmedel spelar också stor
roll. Vidare ser vi att allt
fler offentliga institutioner
väljer att upphandla kött
som är producerat i enlighet med svenska miljö- och
djurskyddskrav.
Konsumenternas möjligheter att välja svenska
produkter har ökat till
följd av allt tydligare ursprungsmärkningar under
2010-talet. Köttprodukter
har kunnat märkas med
”Svenskt kött” mellan 2011
och 2016. Märkningen
bytte 2016 namn till ”Från
Sverige” och utvidgades
då till att innefatta mejerivaror, kött, charkuterier,
grönsaker, frukt, bär, ägg,
müsli, bröd, kyckling,
honung, mjöl, gryn, bröd,
senap, kyckling, färdigrätter och en mängd andra
varor i handeln.
Mycket tyder på att
många konsumenter väljer
svenska livsmedel framför
importerade när de ges den
möjligheten. Inte minst till
följd av ökad kännedom
om bland annat högre halter av bekämpningsmedel i

importerad frukt och grönt
och det höga användandet
av antibiotika i många av de
länder som vi importerar
kött från.
Jordbrukets produktionsvärde var enligt
EAA-kalkylen 2014 drygt
56 miljarder kronor. Om
LRFs strategiska mål på en
värdetillväxt på tre procent
per år fram till 2030 delas
upp så att en procent är
prisökningar och två procent är produktionstillväxt,
blir produktionsvolymen
år 2020 hela 18 miljarder
kronor större än idag. Det
är produktionstillväxten
som skapar sysselsättning
och är den faktor som
påverkar sysselsättningen i
ekonomin.
En efterfrågeökning i
linje med LRFs strategiska mål motsvarar 18 000
miljoner kronor och leder
multiplicerad med faktorn
2,51 till att drygt 45 000 fler
heltidsjobb skapas i Sverige.
Se Tabell 1. En stor del av
arbetstillfällena, nästan 29
000 är relaterade till jordbruket medan det i övriga
ekonomin skapas drygt 16
000 jobb. Sektorer som
gynnas är bland annat handeln med 4 000 nya jobb,
livsmedelsindustrin med 1
500 samt byggsektorn med
nästan 900 jobb.
Läs mer i rapporten
”Det gröna näringslivet –
och dess bidrag till samhället” på lrf.se
Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se
Nordregio är ett nordisk forsknings-, rådgivnings- och analysinstitut med fokus på strategisk,
policy-relevant forskning.
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Möjligheter med gröna fibrer från jord och skog
Vår textilkonsumtion
leder till stor klimat- och
miljöpåverkan men har
också etiska konsekvenser. Största delen av
den textil som används
i världen är producerad
av fossil råvara. Med
hjälp av ny teknik och
ett växande intresse för
hållbarhet växer potentialen för fibrer från jord
och skog.
Efterfrågan på textil och
mode fortsätter att växa
pådrivet av en växande
global befolkning och ökat
välstånd. Råvarorna från
jord- och skogsbruk delas
i internationella sammanhang ofta upp i food, fuel,
fiber (mat, bränsle, fibrer).
Vad gäller de två senare,
bränsle och fibrer, kommer
de idag ofta från fossila
icke förnybara källor.
Textilfibrer används
framför allt till kläder
men även till inredning i
till exempel hus och bilar.
Den svenska konsumenten
köper i genomsnitt 12,5
kilo kläder och hemtextilier varje år. Tyvärr slängs
omkring åtta kilo av dessa,
varav en del går till återvinning.
De svenska hushållens
konsumtion av kläder och
skor motsvarar två procent
av deras utsläpp av växthusgaser. Livsmedel står för 22
procent, transporter för 22
procent och boende för 14
procent. Mer än 90 procent av utsläppen relaterade till kläder och skor sker

utanför Sverige.
Globalt produceras det
omkring 100 miljoner ton
textilfibrer om året. År
2050 förväntas textilkonsumtionen ha stigit till 250
miljoner ton. Utav detta är
huvuddelen idag, omkring
63 procent, baserat på
fossil råvara. Bomullen står
för 30 procent medan regnatfibrer, cellulosabaserade
fibrer såsom viskos, står för
sju procent av marknaden.
Naturfibrer som till exempel lin, hampa och ull står
för en mycket liten andel
av marknaden.
Textilfibrer delas upp i
två olika typer: naturfibrer
och konstfibrer. Gruppen
konstfibrer delas upp i tre
typer varav två används
till textil; regnatfibrer och
syntetfibrer. Regnatfibrer
utvinns ur naturmaterial
med hjälp av kemiska processer. Det går att använda
cellulosabaserade material
såsom trä och bambu men
även proteiner från majs,
mjölk, jordnötter och
sojabönor. De cellulosabaserade textilerna går under
namn som konstsilke, rayon, tencel, viskos, lyocell,
modal, kupro och alginat.
Syntetfibrer baseras på
petroleum och går under
namns som: polyester,
acryl, kevlar, lycra, elastan
med mera. Naturfibrer
delas upp i de som kommer från växtriket: bomull,
lin, hampa, jute, sisal med
mera respektive djurriket:
silke, ull från olika djur
med mera.
Diskussionen kring håll-
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konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket. Underlag hämtas från officiella publikationer.

barhet i samhället blir mer
omfattande och modebranschens strävan efter hållbara produktionskedjor blir
allt tydligare. Bomull som
sedan industrialiseringen
trängt undan traditionella
grödor som råvara till textil
har blivit allt mer ifrågasatt
till följd av sin miljöbelastning. I arbetet mot ett mer
hållbart samhälle finns det
möjligheter med att producera textilier från skog och
andra förnybara källor. Det
finns även stor potential i
att återvinna textilfibrer i
större skala.
Avståndet mellan modeskaparna och råvaruproducenterna är en utmaning.
Idag är transparensen i
den textila värdekedjan
låg vilket gör det svårt att
få en överblick. Sverige
har en lång tradition av
mode och design men
också hållbarhetsarbete.
Men textilproduktionen
som var en dominerande
industrigren under en stor
del av 1900-talet har lämnat
landet. Den svenska textilindustrin sysselsatte som
mest 115 000 anställda och
baserades då på importerade råvaror.
I och med en ökande
medvetenhet om hållbarhet i samhället kan de gamla fiberslagen bli intressanta igen. Ull kan produceras
klimatsmart och närproducerat i jämförelse med den
kritiserade bomullen eller
syntmaterial som bygger på
fossil olja och som förorenar miljön med mikroplaster. Hampa och lin kräver
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mindre kemikalier och är
inte så svåra att odla.
I dag finns det både globalt och nationellt ett intresse av cirkulär ekonomi
och en hållbar användning
av råvaror. Det handlar om
att hitta miljövänligare material, nya metoder och att
återvinna mer. Sverige har
goda förutsättningar att
utveckla skogsråvaran då
cirka 70 procent av landarealen är skog.
Idag finns ett fåtal
producenter i Europa som
går hela vägen från trä
till textil. Stora delar av
textilindustrin har lämnat
Europa för låglöneländer,
mestadels i Asien. Idag är
det Kina som dominerar
textilmarknaden, men hårdare krav på hållbarhet och
spårbarhet skulle kunna
leda till hemflytt av en del
tillverkning till Europa.
Mattias Gotting
mattias.gotting@lrf.se

Artikeln baserar sig på LRFs
omvärldsanalys som tas fram två
gånger årligen. Vårens rapport
syftar att belysa några av möjligheterna för det svenska jord- och
skogsbruket att förse textilindustrin med hållbar råvara. Du kan
läsa tidigare rapporter här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/lrfs-omvarldsanalys/

