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Dagligvaruhandelns Ekorapport tas fram av Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med HUI 

Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data. 

Syftet är att årligen publicera trovärdig och kvalitetssäkrad statistik gällande den ekologiska 

försäljningen av livsmedel.

Rapporten innehåller utveckling och trender för ekologisk livsmedelsförsäljning både i fysisk butik 

och på nätet. Nya klassificeringar av varor gör att data som presenterats i föregående års rapport 

inte är direkt jämförbara med årets rapport. 

Ekorapporten 2021 bygger på försäljningsstatistik för 2020 och 2019 från medverkande aktörer. 

Beräknad publicering för nästa rapport är februari 2022.

Följande aktörer deltar i statistiksamarbetet: 
Coop, Stora Coop, Citygross, EKO, 

Eurocash, Hemköp, ICA Nära, ICA Supermarket, 

ICA Kvantum, ICA Maxi, Lidl, MatHem, Mat.se, 

Willys och Willys Hemma.

Dagligvaruhandelns ekorapport



Total livsmedelsförsäljning

Total försäljningsutveckling av 

livsmedelsförsäljning mellan två perioder 

avseende produkter, inkluderat nya 

och/eller nedlagda butiker (fysiska butiker 

och 

e-handel). Försäljningsutvecklingen 

mellan perioderna avser hela företagets 

butiksinnehav. Den totala 

livsmedelsförsäljningen i indexet utgörs 

av livsmedel och exkluderar försäljningen 

av non-food.

Total ekologisk livsmedelsförsäljning

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen 

består av produkter som följer EU:s 

regelverk för ekologisk produktion. Varor 

inkluderade i total ekologisk 

livsmedelsförsäljning följer därmed 

Jordbruksverkets definition av ekologiska 

produkter. 

Andel KRAV av ekologisk försäljning

Andelen KRAV-försäljning beräknas som 

andel av den ekologiska försäljningen, 

vilket visar hur stor del av den ekologiska 

försäljningen som också är KRAV-märkt. 

För att räknas som KRAV-försäljning 

behöver produkterna bära KRAV-märket, 

och därmed uppfylla KRAVs regler. 

Försäljning i fysisk butik

Total försäljningsutveckling mellan två 

perioder avseende både produkter och 

tjänster i butik.

E-handelsförsäljning

Total försäljningsutveckling mellan två 

perioder avseende produkter på internet, 

där både upphämtning i butik och 

hemleverans ingår. 

Redovisningsenheter 

Företagen som rapporterat till 

Ekorapporten redovisar försäljningen i 

absoluta tal (kronor och ören) för total 

försäljning i löpande priser.

Begreppsdefinition: 



Försäljning

butik & e-handel

Försäljning

fysisk butik

E-handels-

försäljning

Livsmedelsförsäljning1 +8,9 % +6,4 % +116,2 %

Ekologisk 

livsmedelsförsäljning +5,7 % +1,9 % +91,1 %

Försäljningsutveckling 2020 jämfört med 2019

1 Underlaget till Dagligvaruhandelns Ekorapport skiljer sig från 
Dagligvaruindex. Se medverkande företag i respektive rapport. 



Försäljning

butik & e-handel

Försäljning

fysisk butik

E-handels-

försäljning

Andel ekologisk 

livsmedelsförsäljning 7,3 % 7,0 % 12,2 %

Varav KRAV-märkt* 38,9 % 38,9 % 38,8 %

Ekologisk andel av livsmedelsförsäljningen 2020

*KRAV-märkt försäljning som också är ekologisk



Andel ekologisk försäljning 2020

Andel ekologisk försäljning 2019

Försäljning 2020 jämfört med 2019

Försäljningsutveckling livsmedel

Försäljningsutveckling ekologiskt

9,7%

11,4%

12,4%

7,0%

6,3%

12,8%

8,9%
8,4%

1,6%

5,6%
5,3%

-1,9%

7,7%

5,7%

Frukt & grönt Kolonialvaror Kött Ägg Mejeri EMV Totalt
livsmedel

7,5%

13,6%

7,9%

26,3%

3,2%

8,1%

18,5%

7,3%

13,0%

7,3%

25,8%

3,0%

7,4%

18,2%

Totalt livsmedel

EMV

Mejeri

Ägg

Kött

Kolonialvaror

Frukt & grönt



Ekologisk andel av försäljningen 2020

Ekologisk andel 
(ej KRAV)

Ekologisk andel 
(KRAV)

Försäljning som 
ej är ekologisk

Frukt & grönt

MejeriÄgg

KöttKolonialvaror

EMV

13,2%

5,1% 4,7% 2,7% 1,4% 1,6%

11,7%

14,2% 7,3%
5,6%3,0%

4,2%
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