
 
 
 
 

Så  ånvå nder du Jordbruksverkets 
ståtistikdåtåbås 

 
Statistikdatabasen är gratis att använda. 

Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application 

Programming Interface). På Statistiska Centralbyråns (SCB) sida kan du läsa mer om 

användningen av PC-Axis API:et http://www.scb.se/api/  (Se vidare under punkt 3). 

 
Följ den här beskrivningen om du vill göra ett uttag ur Jordbruksverkets statistikdatabas i 

din webbläsare. I databasen finns tidserier för officiell statistik inom jordbruksområdet. Det 

finns uppgifter om det svenska jordbrukets animalieproduktion, arealanvändning, 

ekologisk produktion, företag och företagare, skördar, djur, ekonomiska förhållanden, 

prisutveckling, sysselsättning och trädgårdsodling. I statistikdatabasen finns också 

Jordbruksverkets beräkningar av livsmedelskonsumtionen och historisk jordbruksstatistik. 

Du kan välja hur resultaten ska visas och spara i olika filformat. 

1. Välj tabell 
 

Välj databasen Jordbruksverkets statistikdatabas och den tabell du vill göra ett uttag ur.

 

Här väljer vi Arealer – Åkerarealens användning efter län/riket och gröda. 

http://www.scb.se/api/


2. Välj variabel 
 
Klicka på önskad Region, Gröda och År. 
 

Minst ett värde måste väljas i varje listruta. För att välja flera värden, håll in 

Ctrl- knappen (gäller även vid avmarkering) medan du gör dina val.  

 

Vill du välja alla värden klickar du på bocken ovanför listboxen.  

Om du vill avmarkera klickar du på minus-tecknet.  

 

Du kan ändra sorteringsordningen i listboxarna genom att klicka på pilarna  

 

Använd sökfunktionen (under listboxarna) för att söka ett specificerat värde. 

 

 
 

I exemplet väljer vi: 
Region: 01 Stockholms län + 04 Södermanlands län 

Gröda: total åkerareal + höstvete 
År: 2010–2013 
 

Under listrutorna visas antalet celler som ingår i ditt urval. I webbläsaren är 

tabellens storlek begränsad. Är tabellen större än 2 000 rader och 50 kolumner visas 

inte hela tabellen på skärmen, men du kan ladda ner den som Excel-fil eller i annat 

format. Gränsen för nedladdning är 250 000 celler. 

 



När du valt variabler finns olika alternativ för att visa eller exportera resultaten. Visningsalternativ 

kan även ändras i nästa steg. Efter att du valt dina variabler, klicka på pilen i listen intill knappen 

Fortsätt för att se olika visningsalternativ 

Fler markeringstips 

Välj eller avmarkera ett värde 
Välj: Klicka med vänster musknapp 
Avmarkera: CTRL + vänster musknapp 

Välj flera sammanhängande värden 
Vänster musknapp + dra musen över 
Alternativt: SKIFT + pilknapp (↑ eller ↓) 

Välj flera icke sammanhängande värden 
Håll nere CTRL och klicka med vänster musknapp på önskade värden. 

 

3. Visa tabell 

 

Här valdes Tabell – Layout 1. Visningen kan ändras till exempelvis diagram i den högra 

listrutan. Du kan även använda snabbvalsknapparna för att ändra 
visningsläge. 

 

 

 

 

 

 

I listrutan Spara som väljer du i vilket format du vill spara ner uttaget till din dator. För de vanligaste 

filformaten (PX, CSV och XLSX) finns snabbvalsknappar. 

I listmenyn Ändra och beräkna kan du bland annat:     
   

- Byta rad- och kolumnvariablernas ordning 



- Ta bort rader med noll, streck och punkter 

- Summera eller ta bort variabler 

- Ändra decimaler  

- Ändra texter 

- Göra räkneoperationer (subtraktion, multipli- 

kation, division, procent) 

- Med funktionen ”Pivotera manuellt”  
kan du själv välja radernas och kolumnernas 

variabler.  

 
 

Fördelen med att ändra presentationen direkt i webbläsaren är att du enkelt och 

överskådligt får resultaten enligt dina önskemål, innan du sparar ner dem till din dator. 

 

Under rubriken Om tabellen (API) hittar du en utförligare beskrivning av ditt uttag.  
 
På sidan som visar tabellen klickar du på länken ”API för denna tabell”.  Då visas information 
som innehåller URL (adress) och JSON fråga som du ska ställa mot API:et för att få ut de data 
som du valt via gränssnittet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om du vill ändra dina val, kan du enkelt backa ett eller flera steg genom att klicka på siffrorna 

 
 
Du kan också ändra ditt val genom att välja aktuell sida i den gröna menyraden längst upp. 
 
 

Har du frågor kontakta statistikenheten statistik@jordbruksverket.se 

mailto:statistik@jordbruksverket.se

