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Antibiotikafotavtrycket 2020 
 

En konsuments ”antibiotikafotavtryck” kan sägas vara den mängd antibiotika som används för att 

föda upp de djur som så småningom hamnar på tallriken. Sverige har under många år varit 

framgångsrikt i att minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Men genom det importerade 

köttet är det svenska antibiotikafotavtrycket fortfarande betydande. 

Förändrade importmönster under senare år har vidare bidragit till att importen från länder med i 

jämförelse hög användning av antibiotika i djurproduktionen har ökat, vilket i stor utsträckning har 

motverkat de vinster som minskad antibiotikaanvändningen i svensk djurhållning har medfört. 

 

I beräkningen av antibiotikafotavtrycket har vi utgått från ESVACs veterinärmedicinska 
databas och de senaste publicerade siffrorna för 2018. Databasen innehåller total 
förskrivning för alla djurslag och ger således ett mått på produktionssystemets 
användning av antibiotika, men blir av nödvändighet något schablonmässig, då de flesta 
länder (inklusive Sverige) inte för statistik över förskrivning uppdelad på djurslag. 

Användning av antibiotika i djurproduktion (alla djurslag) 2018. Källa: ESVAC 
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Ändrad importstruktur ökar svenska fotavtrycket  

Nedan beskrivs antibiotikafotavtrycket för 2018 jämfört med fotavtrycket om importstrukturen sett 

likadan ut som 2009, med konstant användning av antibiotika på 2018 års nivå. Det ger den mest 

rättvisande bilden av hur importens bidrag till fotavtrycket har förändrats. Det innebär att 

beskrivningen av fotavtrycket för 2009 inte ger en bild av hur avtrycket såg ut då (det hade varit 

substantiellt högre då många länder lyckats reducera användningen av antibiotika. 

Det totala antibiotikafotavtrycket är i stort sett oförändrat mellan 2009 och 2018, baserat på 2018 

års antibiotikaanvändning. Mängden svenskt kött på tallrikarna var i stort sett densamma 2018 som 

2009. Däremot konsumerades 2018 drygt fem procent mindre fläskkött och korv än 2009. Det totala 

antibiotikafotavrtycket minskar därmed något under perioden. 

 

Antibiotikafotavtrycket för 2018 och 2009 (baserat på förändrad import, konstant antibiotikaanvändning på 2018 års nivå) 
samt räkneexempel om all svensk import av griskött ersattes av import från Danmark. Källa: ESVAC och SCB samt egna 
beräkningar 

Sett till antibiotikafotavtryck per konsumerad mängd kött, så har det istället skett en ökning med ca 

10 procent jämfört med en bibehållen struktur på den svenska importen. Importen från Danmark, 

som har lägst antibiotikaanvändning av de större exportörerna till Sverige, har under perioden 

minskat kraftigt, samtidigt som Sverige idag importerar väsentligt mer kött från länder som har 

väsentligt högre antibiotikaförskrivning till djur: 

 

Import av griskött samt korv, 1000 ton. Källa: SCB 
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Exportör (i storleksordning) Förändring 2007–2018 

Tyskland +40 % 

Danmark -46 % 

Polen +69 % 

Nederländerna + 66 % 

Finland +53 % 

Spanien + 467 % 

Italien + 8 % 

 

 

Förändringen av antibiotikafotavtrycket mellan 2009 och 2018, baserat på 2018 års antibiotikaanvändning i 
producentländerna. Källa: ESVAC och SCB samt egna beräkningar. 

Fem länder står för 90 procent av antibiotikaavtrycket från import. I förhållande till importerad volym 

kommer ett relativt större bidrag främst från Italien (2,7 gånger större bidrag till 

antibiotikafotavtrycket än andel import), Spanien (2,4) och Polen (1,9). Danskt kött motsvarar 20 

procent av importen, men 8 % av antibiotikafotavtrycket från import (kvot 0,4). 

 

Jämförelse mellan andel av importen och respektive producentlands bidrag till antibiotikafotavtrycket från import. Källa: 
ESVAC och SCB samt egna beräkningar. 
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Fotavtrycket för kritiskt viktiga antibiotika ökar 

Kritiskt viktiga antibiotika är antibiotika som av WHO klassificerats som särskilt viktiga för 

humanmedicin. I grisproduktion handlar det främst om 3e och 4e generationens cefalosporiner och 

fluorokinoloner, som båda tillhör högsta prioritetsgruppen. I Sverige och Danmark är dessa i det 

närmaste helt utfasade ur all produktion, även efter veterinärförskrivning. Däremot används de i 

andra länder. 

Ett skäl att använda dessa antibiotika, är såväl cefalosporiner som kinoloner att de är 

bredspektrumantibiotika, d.v.s. verksamma mot många olika sjukdomar. De väger också väsentligt 

mindre än annan antibiotika och genom att använda dessa kan man redovisa en totalt minskad 

mängd antibiotika i produktionen, trots att man övergått till en mycket farligare användning av 

antibiotika som helt bör reserveras för humanmedicin. En debatt som ensidigt tar hänsyn till total 

antibiotikaanvändning riskerar därför att främja användningen av kritiskt viktiga antibiotika. 

 

Användning av kritiskt viktiga antibiotika (3e och 4e generationens cefalosporiner samt fluorokinoloner) i djurproduktion 
(alla djurslag) 2018. Källa: ESVAC 

En följd av det förändrade importmönstret mellan 2009 och 2018 är att fotavtrycket för kritiskt 

viktiga antibiotika är väsentligt större än det varit med bibehållen importstruktur från 2009. Det 

förändrade importmönstret innebär att fotavtrycket är ca 19 procent högre än det varit med 

bibehållen import.  
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Fotavtryck för kritiskt viktiga antibiotika för 2019 och 2009 (baserat på förändrad import, konstant antibiotikaanvändning 
på 2018 års nivå) samt räkneexempel om all svensk import av griskött ersattes av import från Danmark. Källa: ESVAC och 
SCB samt egna beräkningar. 

Importen från fem länder står för 97 procent av fotavtrycket för kritiskt viktiga antibiotika. I 

förhållande till importerad volym kommer de största relativa bidragen från Polen och Ungern (kvot 

4,4 mellan bidrag till fotavtrycket och importerad volym), Spanien (2,4) och Italien (1,0).  

 

Jämförelse mellan andel av importen och respektive producentlands bidrag till fotavtrycket för kritiskt viktiga antibiotika 
(bidraget från Sverige och Danmark är noll). Källa: ESVAC och SCB samt egna beräkningar. 

 


