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Förord 

 
 
 
Livsmedelsstatistik publiceras i många olika sammanhang, t.ex. i anslutning 
till statistik för jordbruk, industri, handel, hushåll eller i prissammanställ-
ningar. Denna splittring kan göra det svårt för en statistikanvändare att få en 
allsidig och sammanfattande bild av hela livsmedelssektorn.  

Sedan 1994 har SCB varje år gett ut publikationen ”När mat kommer på 
tal” där den viktigaste och mest aktuella statistiken inom livsmedelsområdet 
samlats. Syftet har varit att ge en översiktlig och lättillgänglig information 
om livsmedel utifrån officiell och annan statistik. 

Den senaste utgåvan i pappersform var "När mat kommer på tal 1998". 
Publicering av 1999 års version skedde enbart på Internet och hade liksom 
senare års utgåvor formen av tabellsammanställning utan kommenterande 
text. Föreliggande utgåva är en uppdatering av 1999 års version.  

Publikationen har sammanställts vid SCB:s program för lantbruksekono-
mi. Inga-Lill Kvist har ritat diagrammen och svarat för slutlig utskrift och 
redigering.  

Till sist ett tack till myndigheter, organisationer och enskilda samt SCB-
medarbetare som medverkat med underlag till publikationen. 
 
Statistiska centralbyrån i oktober 2000 
 
 
Svante Öberg 
  
 
  Lars Hedqvist 
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SCB:s publicering av livsmedelsstatistik - historik 
 
Utgiv- 
nings- 
år 

Titel Utformning 

   
1994 När mat kommer på tal –  

En livsmedelsstatistisk översikt 1993 
Tabeller och diagram med kommenterande text, 
bok i A4-format 

   
1995 När mat kommer på tal –  

Tabeller om livsmedel 1995 
Tabeller och diagram utan kommenterande text, 
bok i A4-format 

   
1996 När mat kommer på tal –  

En livsmedelsstatistisk översikt 1993 
Tabeller och diagram med kommenterande text, 
bok i A4-format 

   
1997 När mat kommer på tal –  

Tabeller om livsmedel 1997 
Tabeller och diagram utan kommenterande text, 
bok i A4-format 

   
1997 Siffror om våra livsmedel 1997 Tabeller och diagram utan kommenterande text, 

häfte i fickformat 
   
1998 När mat kommer på tal –  

Tabeller om livsmedel 1998 
Tabeller och diagram utan kommenterande text, 
bok i A4-format 

   
1998 Siffror om våra livsmedel 1998 Tabeller och diagram utan kommenterande text, 

häfte fickformat 
   
1999 Tabeller om livsmedel –  

1999 års version av När mat kommer 
på tal 

Viss begränsning av redovisningen.  
Publicering enbart på internet  
(http://www.scb.se/publkat/jordbruk/livsmedel/
livsmedel.asp) 
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