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Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2019 
 

 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2019 med 10 

procent jämfört med 2018. Importen ökade med 5 procent. 

 

 Spannmål, tobak, diverse livsmedel, fisk, drycker, frukt och grönsaker samt kaffe var 

de produktgrupper vars exportvärde ökade mest 2019. Produktgrupper som ökade i 

importvärde var bland annat spannmål, fisk, diverse livsmedel, drycker, kaffe, oljor 

och fetter, frukt och grönsaker samt mjölk och mejeriprodukter. 

 

 Underskottet i handelsnettot var i det närmaste oförändrat 2019 jämfört med 2018. 

Underskottet beror bland annat på att många produkter vi konsumerar inte kan 

produceras i Sverige. Det påverkas också av växelkurser, kronan försvagades 

gentemot dollarn och euron under 2019. 

 

 46 procent av den svenska exporten går till våra nordiska grannländer medan 21 

procent av vår import kommer därifrån. 

 

Bakgrund 

2019 var ökningen i utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel procentuellt sett större 

än ökningen i Sveriges totala utrikeshandel. Detta gällde särskilt för importen. Andelen 

jordbruksvaror och livsmedel av den totala varuexporten var i det närmaste oförändrad under 

2019 jämfört med 2018 och uppgick till 6 procent. Andelen jordbruksvaror och livsmedel av 

den totala varuimporten var också i det närmaste oförändrad jämfört med 2018 och uppgick 

till 11 procent.  

 

En betydande del av handeln som ingår i den officiella handelsstatistiken är vidareexport 

vilket höjer export- och importsiffrorna. En sådan vara i den svenska handelsstatistiken för 

jordbruksvaror och livsmedel är norsk fisk, se vidare i avsnittet om ”Vidareexport”. I delar av 

vår analys av handelssiffrorna exkluderar vi fisk, för att ge en mer rättvisande bild av 

utvecklingen. 

 

Tydligt ökad export i värde 2019 

Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2019 till 97 miljarder kronor. 

Jämfört med 2018 är det en värdeökning med 6 miljarder kronor eller 6 procent. I bilaga 1 

redovisas uppgifter om exporten uttryckt i både värde och volym för de olika 

produktgrupperna. 

 

Om exporten av fisk exkluderas från övriga jordbruksvaror och livsmedel ökade exporten 

med 5 miljarder kronor eller 10 procent mellan 2018 och 2019 och uppgick 2019 till 55 

miljarder kronor.  

 

De produktgrupper vars exportvärde ökade mest mellan 2018 och 2019 var spannmål, tobak, 

diverse livsmedel, fisk, drycker, frukt och grönsaker samt kaffe (se tabell 1).  
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Tabell 1. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2019 jämfört med 2018 

SITC 2018 Mkr 2019 Mkr Andel 2019 % Förändring % 

00 levande djur 295 322 0 9 

01 kött och köttvaror 2 348 2 431 2 4 

02 mjölk, mejeriprodukter och ägg 3 666 3 952 4 8 

03 fisk, kräft- och blötdjur 42 422 42 937 44 1 

04 spannmål och varor därav 7 525 8 548 9 14 

05 frukt och grönsaker 3 444 3 851 4 12 

06 socker, sockervaror och honung 1 728 1 755 2 2 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 5 242 5 641 6 8 

08 djurfoder 1 797 2 104 2 17 

09 diverse livsmedel 9 925 10 717 11 8 

11 drycker 7 912 8 411 9 6 

12 tobak och tobaksvaror 2 689 3 544 4 32 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 176 384 0 118 

4 oljor och fetter 2 629 2 866 3 9 

SUMMA 91 798 97 462 100 6 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffor. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas procentuella andelar variera något jämfört med totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

De nordiska länderna, Tyskland och USA är viktigast för svensk export (exkl. fisk)  

De tre nordiska grannländerna Norge, Danmark och Finland är tillsammans med Tyskland 

och USA de viktigaste marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel 

(exklusive fisk), se tabell 2. De fem största marknaderna tog emot 61 procent av det totala 

värdet av den svenska exporten 2019. De nordiska grannländerna stod för 46 procent av 

värdet.  

 

Norge var 2019 Sveriges största avsättningsmarknad för jordbruksvaror och livsmedel 

(exklusive fisk), uttryckt i värde. Exportvärdet ökade med 840 miljoner kronor motsvarande 9 

procent mellan 2018 och 2019. Värdemässiga ökningar kan noteras för betydande 

produktgrupper som drycker (23 procent), tobak och tobaksvaror (12 procent), diverse 

livsmedel (9 procent) och spannmål (7 procent). Dessa produktgrupper ökade tillsammans 

med 618 miljoner kronor. Den svenska exporten till Norge består huvudsakligen av förädlade 

livsmedel och i mindre omfattning av obearbetade jordbruksvaror. 

 

Värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel till Danmark ökade med 767 miljoner 

kronor eller 10 procent mellan 2018 och 2019. Värdemässiga ökningar kan noteras för 

produktgrupper som djurfoder (160 procent), diverse livsmedel (20 procent), frukt och 

grönsaker (18 procent) samt spannmål (8 procent). Dessa produktgrupper ökade tillsammans 

med 718 miljoner kronor. En minskning har främst skett för produktgruppen drycker med 

13 procent) eller 44 miljoner kronor. 
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Exporten till Finland 2019 ökade med 646 miljoner kronor motsvarande 12 procent. 

Betydande produktgrupper som ökade i exportvärde var frukt och grönsaker (20 procent), 

spannmål (13 procent), diverse livsmedel (13 procent) och kaffe (12 procent). Dessa 

produktgrupper ökade tillsammans med 530 miljoner kronor. 

 

Värdet av exporten till Tyskland 2019 ökade med 696 miljoner kronor eller 18 procent. 

Ökningen kan främst härledas till tydliga värdemässiga ökningar för produktgrupper som 

oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (462 procent), tobak och tobaksvaror (237 procent) samt 

drycker (18 procent). Dessa produktgrupper ökade tillsammans med 465 miljoner kronor. 

Exporten till USA ökade 2019 med 448 miljoner kronor motsvarande 15 procent. Orsaken är 

främst att exporten av produktgrupperna spannmål, drycker (främst vodka) och diverse 

livsmedel tillsammans ökade med 375 miljoner kronor. 

 

Värdet av exporten till Storbritannien var i det närmaste oförändrad under 2019 jämfört med 

2018 och ökade endast med 7 miljoner kronor. Produktgrupperna spannmål, djurfoder och 

kaffe ökade tillsammans med 154 miljoner kronor medan produktgruppen drycker minskade 

med 142 miljoner kronor. Exporten till Nederländerna ökade med 227 miljoner kronor 

motsvarande 15 procent. Produktgrupperna drycker samt mjölk- och mejeriprodukter ökade 

tillsammans med 222 miljoner kronor. Produktgrupperna kött och diverse livsmedel minskade 

dock tillsammans med 91 miljoner kronor.  

 

Exportvärdet till Frankrike ökade med 103 miljoner kronor motsvarande 7 procent. Orsaken 

är främst att produktgruppen drycker ökade med 88 miljoner kronor. Exporten till Polen 

ökade med 170 miljoner kronor motsvarande 16 procent. Produktgrupperna oljor och fetter 

samt diverse livsmedel ökade tillsammans med 90 miljoner kronor.  

 

Värdet av exporten till Ryssland ökade med 236 miljoner kronor eller 26 procent. Detta kan 

främst förklaras av att produktgrupperna tobak och tobaksvaror samt oljor och fetter 

tillsammans ökade med 231 miljoner kronor. Exportvärdet till Spanien var i det närmaste helt 

oförändrat. Värt att notera är dock att produktgruppen spannmål minskade med 82 miljoner 

kronor och att produktgruppen mjölk och mejeriprodukter ökade med 46 miljoner kronor.  

 

Exporten till Kina ökade med 52 miljoner kronor motsvarande 8 procent. Produktgruppen 

drycker ökade med 45 miljoner kronor medan produktgruppen spannmål minskade med 30 

miljoner kronor. Exportvärdet till Kanada ökade med 45 miljoner kronor eller 8 procent. 

Produktgruppen drycker ökade med 29 miljoner kronor.  

 

Värdet av exporten till Belgien ökade med 52 miljoner kronor motsvarande 10 procent. 

Produktgrupperna kaffe, spannmål samt oljefrön och oljehaltiga nötter ökade tillsammans 

med 52 miljoner kronor. Avslutningsvis har exporten Italien ökat med 68 miljoner kronor 

eller 14 procent. Detta beror främst på att produktgrupperna mjölk och mejeriprodukter samt 

spannmål tillsammans ökat med 60 miljoner kronor. 
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Tabell 2. Värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive 

fisk) till de 15 största marknaderna, miljoner kronor 

Land 2018 Mkr 2019 Mkr Andel 2019 % Förändring % 

Norge 9 354 10 195 19 9 

Danmark 7 307 8 074 15 10 

Finland 5 392 6 038 11 12 

Tyskland 3 833 4 529 9 18 

USA 3 032 3 480 7 15 

Storbritannien och Nordirland 2 430 2 437 5 0 

Nederländerna 1 484 1 711 3 15 

Frankrike 1 524 1 627 3 7 

Polen 1 040 1 210 2 16 

Ryssland 899 1 135 2 26 

Spanien 871 868 2 0 

Kina 686 739 1 8 

Kanada 576 621 1 8 

Belgien 542 595 1 10 

Italien 467 535 1 14 

Övriga länder* 8 544 9 171 17 7 

SUMMA 47 984 52 966 100 10 

*Inkluderar även icke-länderfördelad EU-handel.  

**Landspecifik data och totalsummor baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

*** På grund av avrundningsregler kan ländernas procentuella andelar variera något jämfört med totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

Tydligt ökad import i värde 2019 

Den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2019 till 164 miljarder kronor. 

Jämfört med 2018 är det en värdeökning med 6 miljarder kronor eller 4 procent. I bilaga 2 

redovisas uppgifter om importen uttryckt i både värde och volym för de olika 

produktgrupperna. 

 

Om importen av fisk exkluderas från övriga jordbruksvaror och livsmedel ökade importen 

med 5 miljarder kronor eller 5 procent mellan 2018 och 2019 och uppgick till 114 miljarder 

kronor. 

 

De produktgrupper vars importvärde ökade mest mellan 2018 och 2019 var spannmål, fisk, 

diverse livsmedel, drycker, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker samt mjölk och 

mejeriprodukter. En värdemässig minskning av importen kan främst noteras för 

produktgruppen kött, se tabell 3.   
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Tabell 3. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2019 jämfört med 2018 

SITC 2018 Mkr 2019 Mkr Andel 2019 % Förändring % 

00 levande djur 305 420 0 38 

01 kött och köttvaror 13 695 13 477 8 -2 

02 mjölk, mejeriprodukter och ägg 11 091 11 511 7 4 

03 fisk, kräft- och blötdjur 49 195 49 985 30 2 

04 spannmål och varor därav 8 683 9 781 6 13 

05 frukt och grönsaker 24 833 25 378 15 2 

06 socker, sockervaror och honung 3 151 3 517 2 12 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 10 014 10 628 6 6 

08 djurfoder 4 844 5 120 3 6 

09 diverse livsmedel 9 181 9 936 6 8 

11 drycker 13 626 14 366 9 5 

12 tobak och tobaksvaror 1 960 1 869 1 -5 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1 384 1 287 1 -7 

4 oljor och fetter 6 284 6 845 4 9 

SUMMA 158 246 164 121 100 4 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffor. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas procentuella andelar variera något jämfört med totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

Danmark största avsändarlandet för svensk import (exkl. fisk) 

De viktigaste avsändarländerna för svensk import av jordbruksvaror och livsmedel 

(exklusive fisk) är Danmark, Nederländerna och Tyskland, se tabell 4. Totalt kom 43 procent 

av det totala värdet av den svenska importen 2019 från dessa tre länder. 

 

Värdet av importen från Danmark ökade med 596 miljoner kronor eller 4 procent mellan 

2018 och 2019. Ökningen kan främst härledas till att importvärdet av produktgruppen oljor 

och fetter ökade med 502 miljoner kronor. Produktgruppen frukt och grönsaker minskade 

dock med 113 miljoner kronor. 

 

Värdet av importen av jordbruksvaror och livsmedel från Nederländerna var i det närmaste 

helt oförändrat och minskade endast med 9 miljoner kronor. Produktgrupperna frukt och 

grönsaker samt kaffe ökade dock med 347 miljoner kronor medan produktgrupperna drycker 

och kött minskade med 425 miljoner kronor.  

 

Importvärdet från Tyskland ökade med 576 miljoner kronor eller 4 procent. Orsaken till detta 

är främst att produktgrupperna spannmål, oljor och fetter, frukt och grönsaker samt kaffe 

tillsammans ökade med 677 miljoner kronor. Diverse livsmedel, tobak och drycker minskade 

dock tillsammans med 175 miljoner kronor. 
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Tabell 4. Värdet av den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive 

fisk) från de 15 största marknaderna, miljoner kronor  

Land 2018 Mkr 2019 Mkr Andel 2019 % Förändring % 

Danmark 15 513 16 109 15 4 

Nederländerna 15 448 15 439 14 0 

Tyskland 14 464 15 040 14 4 

Italien 6 843 7 126 7 4 

Spanien 5 526 5 894 5 7 

Frankrike 5 160 5 450 5 6 

Polen 4 023 4 682 4 16 

Belgien 4 389 4 630 4 5 

Storbritannien och Nordirland 3 574 3 846 4 8 

Finland 3 308 3 723 3 13 

Norge 2 365 2 406 2 2 

Irland 1 713 1 965 2 15 

USA 1 568 1 650 2 5 

Litauen 1 798 1 416 1 -21 

Österrike 1 195 1 280 1 7 

Övriga länder* 16 875 17 735 16 5 

SUMMA 103 762 108 390 100 4 

* Inkluderar även icke-länderfördelad EU-handel. 

**Landspecifik data och totalsummor baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

*** På grund av avrundningsregler kan ländernas procentuella andelar variera något jämfört med totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

Underskottet i handelsnettot i det närmaste oförändrat 

Sverige är nettoimportör av jordbruksprodukter och livsmedel, se figur 1. Handelsnettot 

uppvisar ett underskott på 67 miljarder kronor för 2019, vilket i det närmaste var oförändrat 

jämfört med 2018. Underskottet i handelsnettot har dock stadigt ökat de senaste 10 åren. 

Förutom förändrade handelsvolymer kan handelsnettot även påverkas av förändrade 

växelkurser. 

 

Fisk är den största produktgruppen inom handeln med jordbruksvaror och livsmedel både 

avseende export (44 procent) och import (30 procent) och består till stor del av vidareexport 

av norsk fisk. Exkluderas fisk i handelsnettot uppgår underskottet till 60 miljarder kronor 

2019, också det i det närmaste oförändrat jämfört med 2018.  

 

Till en del beror underskottet i handelsnettot på att många produkter som vi konsumerar inte 

produceras i Sverige, till exempel tropiska och subtropiska frukter, kaffe, te, kakao, många 

fiskprodukter, ris, sojabönor, många vegetabiliska oljor och vin.  
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Figur 1. Handelsutveckling 2010-2019 
Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

Studeras enskilda produktgrupper är det bara för tobak och tobaksvaror samt diverse 

livsmedel som Sverige har ett positivt handelsnetto, se tabell 5. Orsaken till att vi har ett 

positivt handelsnetto för tobak är att vi importerar råtobak som sedan vidareförädlas till bland 

annat snus som är en stor exportvara till främst Norge. Underskottet i handelsnettot är störst 

för produktgrupperna frukt och grönsaker, kött, mjölk och mejeriprodukter, fisk, drycker samt 

kaffe, te, kakao. 

 

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel har de senaste 10 åren ökat från 54 miljarder 

kronor 2010 till 97 miljarder kronor 2019, en ökning med 81 procent. Den årliga 

ökningstakten för exporten av jordbruksvaror och livsmedel har i genomsnitt varit 7 procent 

mellan åren 2010 och 2019, vilket kan jämföras med 6 procent för den totala varuexporten. 

Andelen jordbruksvaror och livsmedel av den totala varuexporten ökade från 5 procent 2010 

till 6 procent 2019. 

 

Importen av jordbruksvaror och livsmedel har de senaste 10 åren ökat från 95 miljarder 

kronor 2010 till 164 miljarder kronor 2019, en ökning med 72 procent. Den årliga 

ökningstakten för importen av jordbruksvaror och livsmedel har i genomsnitt varit 6 procent 

mellan åren 2010 och 2019, vilket i stort sett är i nivå med ökningstakten för den totala 

varuimporten. Andelen jordbruksvaror och livsmedel av den totala varuimporten ökade från 9 

procent 2010 till 11 procent 2019. 
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Tabell 5. Sveriges handelsnetto för jordbruksvaror och livsmedel 2010 och 2019 

Produktgrupper 
Import 2019 

Mkr 
Export 2019 

Mkr Handelsnetto 2019 Handelsnetto 2010 

00 levande djur 420 322 -98 -67 

01 kött och köttvaror 13 477 2 431 -11 046 -7 934 

02 mejeriprodukter och ägg 11 511 3 952 -7 559 -3 820 

03 fisk, kräft- och blötdjur 49 985 42 937 -7 048 -4 480 

04 spannmål och varor därav 9 781 8 548 -1 233 1 596 

05 frukt och grönsaker 25 378 3 851 -21 527 -13 781 

06 socker, sockervaror och honung 3 517 1 755 -1 762 -920 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 10 628 5 641 -4 987 -4 157 

08 djurfoder 5 120 2 104 -3 016 -1 923 

09 diverse livsmedel 9 936 10 717 781 -79 

11 drycker 14 366 8 411 -5 955 -2 055 

12 tobak och tobaksvaror 1 869 3 544 1  675 -716 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1 287 384 -903 -499 

4 oljor och fetter 6 845 2 866 -3 979 -2 558 

SUMMA 164 121 97 462 -66 659 -41 392 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffor. 

 Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

 

Global och svensk handelsutveckling 2019 

Världens totala export av varor och tjänster, uttryckt i fasta priser, förväntas1 öka med 

1,3 procent 2019 vilket är lägre än tillväxttakten 2018 som var 3,4 procent. Som jämförelse 

uppgick ökningen till 5,6 procent 2017 och 2,2 procent 20162. Det bör i sammanhanget dock 

påpekas att siffran för 2019 rör sig om en prognos som kan komma att revideras. Mellan 2018 

och 2019 ökade värdet av Sveriges totala varuexport och varuimport med 5 respektive 

1 procent. 

 

Mellan den 31 december 2018 och den 31 december 2019 försvagades kronan med ca 

1,5 procent gentemot euron och med ca 3,9 procent gentemot dollarn. Den svenska exporten 

har blivit relativt sett billigare på de marknader där man handlar i euro och dollar vilket gör 

den svenska exporten mer konkurrenskraftig samtidigt som importen blivit dyrare3.  

 

  

                                                 
1 Ekonomifakta 
2 Ekonomifakta 
3 Jordbruksverket har i en studie undersökt om växelkursen haft någon påverkan på exporten för perioden 1995 

till 2006 men inte funnit någon sådan inverkan. Jordbruksverkets rapport 2007:12, kap 7 ”Valutakurspåverkan på 

svensk jordbruks- och livsmedelshandel”.  
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Vidareexport ökar handelssiffrorna 

En viss del av handeln som ingår i den officiella handelsstatistiken är vidareexport, det vill 

säga export av en vara som tidigare har importerats (även kallad reexport eller återexport) 

utan att varan genomgått någon nämnvärd förädling i Sverige. Den har därför inte i någon 

större utsträckning bidragit till landets förädlingsvärde och därmed till sysselsättningen på det 

sätt som exporten av en inhemskt producerad vara gör. Vidareexporten höjer export- och 

importsiffrorna, vilket innebär att siffrorna i handelsstatistiken i vissa fall ger oss en något 

missvisande bild. 

 

Hur stor vidareexporten är går inte att utläsa ur den officiella handelsstatistiken, men i tabell 6 

finns exempel på varor där det finns skäl att anta att stora delar av exporten utgörs av 

vidareexport. Tabell 6 baseras på uppgifter i tulldokument som sammanställts och bearbetats 

av SCB. Exportvärdet av varorna i tabell 6 uppgår till 41 miljarder kronor, vilket innebär att 

en ungefärlig uppskattning är att vidareexporten utgör 42 procent av Sveriges totala 

exportvärde för jordbruksvaror och livsmedel.  

 

Tabell 6. Handel som kan betraktas som vidareexport 2019 

Varuslag/varor 
2019 Import 

Mkr 
2019 Import  

1 000 ton 
2019 Export 

Mkr 
2019 Export  

1 000 ton 

Hel laxfisk 31 750 496 31 344 476 

Hel torsk 1 210 27 1 035 24 

Övrig hel fisk 838 30 795 80 

Torskfilé 1 045 13 244 3 

Övriga fiskfiléer och fiskkött 6 397 89 4 080 57 

Torkad, saltad och rökt fisk 3 145 40 2 887 35 

Bananer 1 503 191 282 32 

Vin 7 368 183 318 7 

Summa 53 256 1 069 40 985 714 

*Tabellen baseras på ej bortfallsjusterade siffor. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

Det är framförallt fisk från Norge som höjer siffrorna i handelsstatistiken, vilket beror på att 

Sverige efter EU-inträdet har kommit att bli ett transitland för den norska fiskens väg till 

övriga EU-länder. Under 2019 skickades ca 76 procent4 av värdet (ca 38 miljarder kronor) av 

all den fisk som importerades och ingick i den svenska handelsstatistiken vidare till andra 

länder. Det innebär i sin tur att 89 procent av exportvärdet för fisk högst troligt var 

vidareexport. I vår analys tar vi hänsyn till detta genom att räkna bort fisk i vissa delar. 

  

                                                 
4 Enligt uppgifter om s.k. kvasi transitering från SCB i februari 2020. 
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Uppgifternas precision 

Uppgifter om utrikeshandel samlas in av SCB genom en enkätundersökning och 

tulldokument. Uppgifterna revideras efterhand som fler uppgifter blir tillgängliga. Precisionen 

är givetvis lägst i uppgifterna för 2019. En analys av de revideringar som gjorts för tidigare år 

visar att förändringarna blivit små. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för att de 

övergripande slutsatser som har dragits kan bli bestående. 

 

Det finns vissa problem med den officiella statistiken över Sveriges varuhandel som är viktiga 

att ha i åtanke när vi analyserar och drar slutsatser från den. En aspekt är till exempel att de 

globala produktionskedjorna har gjort handelsstatistiken mer svårtolkad. En annan aspekt är 

vidareexport som ökar handelssiffrorna. 

 

Tröskelvärdeshöjning 2015  
Fr.o.m. 2015 gäller nya tröskelvärden för att lämna uppgifter till Intrastat (statistik över 

handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för utförsel5 är oförändrat på 4,5 miljoner 

kronor, medan tröskelvärdet för införsel har höjts från 4,5 miljoner kronor till 9,0 miljoner 

kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om 

sin införsel från EU. Detta leder till ökade skattningar för de införselföretag som hamnar 

under tröskelvärdet, vilket i sin tur bidrar till en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den 

första publiceringen av 2015 års data kommer de insamlade uppgifterna som publiceras i de ej 

bortfallsjusterade tabellerna därför att baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. 

Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel att innehålla större skattningar än 

tidigare.  

 

Storbritannien 

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även kallat brexit, verkställdes den 1 februari 

2020. I denna rapport som avser uppgifter fram till och med 2019, räknas dock Storbritannien 

som ett EU-land. 

 

  

                                                 
5 Utförsel avser ”export” till andra EU-länder och införsel avser ”import” från andra EU-länder. 
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Bilaga 1 

Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2019 samt procentuell förändring 

jämfört med 2018 

Produktgrupper 2019 Förändring % jmf 2018  

 Värde 
Mkr 

Volym 
1 000 ton  

Värde 
Kr/kg 

Värde  
Mkr  

Volym 
1 000 ton 

Värde  
Kr/kg 

Levande djur 322 1 237 9 -16 31 

Kött och köttvaror 2 431 175 14 4 6 -3 

- Nötkött 164 16 10 8 9 -1 

- Griskött 720 41 18 6 13 -6 

- Får, lamm och getkött 21 0,2 94 18 22 -3 

- Fjäderfäkött 479 93 5 10 11 -1 

- Övrigt kött inklusive vilt 112 5 23 -31 -39 13 

- Beredda köttprodukter 935 20 48 4 -6 11 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Mejeriprodukter och ägg 3 952 220 18 8 -7 16 

- Mjölk, grädde, yoghurt med mera 2 181 160 14 12 -12 27 

- Smör och andra smörfettsprodukter 101 3 40 -43 -31 -18 

- Glassvaror 529 17 31 -5 -3 -3 

- Ost och ostmassa 743 20 37 14 12 2 

- Ägg och äggalbuminer 398 20 20 18 22 -3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  42 937 811 53 1 -3 4 

- Fisk, kräft- och blötdjur 41 494 786 53 1 -3 4 

- Beredda produkter 1 442 25 59 16 13 3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Spannmål och varor därav 8 548 1 454 6 14 11 3 

- Spannmål 2 153 1 093 2 18 14 4 

- Mjöl, gryn, malt med mera 708 161 4 12 -1 13 

- Ris 29 2 17 -30 -41 17 

- Bakverk och bröd med mera 4 913 171 29 13 6 6 

- Okokt pasta 91 5 19 15 4 11 

- Övriga beredningar av spannmål 654 24 28 11 2 9 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Frukt och grönsaker 3 851 195 20 12 -5 17 

- Färska och kylda grönsaker 708 31 23 21 16 4 

- Frysta grönsaker 123 8 15 12 4 8 

- Torkade grönsaker med mera 141 23 6 -12 -38 42 

- Beredda potatisprodukter 339 13 27 17 9 7 

- Övriga beredningar av grönt 513 19 28 25 25 0 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 910 59 15 7 -7 15 

- Fryst frukt och bär 355 10 35 4 -5 9 

- Saft, sylt och marmelad 536 28 19 26 6 19 

- Övriga beredningar av frukt och bär 226 5 48 -17 -17 0 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 
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Forts. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2019 samt procentuell förändring 

jämfört med 2018 

Produktgrupper 2019 Förändring % jmf 2018 

 Värde 
Mkr 

Volym 
1 000 ton 

Värde 
Kr/kg 

Värde 
Mkr  

Volym 
1 000 ton 

Värde 
Kr/kg 

Socker, sockervaror och honung 1 755 105 17 2 -23 33 

- Socker, melass och honung 424 63 7 -22 -37 24 

- Sockerkonfektyrer 1 331 42 32 12 13 -1 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, kryddor 5 641 113 50 8 2 5 

- Kaffe och kaffeersättningar 1 578 29 55 -4 -3 -1 

- Choklad och kakaoberedningar 3 677 79 46 13 4 9 

- Te, kakao och kryddor 386 5 76 11 13 -2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Djurfoder 2 104 352 6 17 18 -1 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Diverse livsmedel 10 717 203 53 8 5 3 

- Soppor, såser och buljonger 1 620 57 29 7 5 2 

- Margarin och annat matfett 2 981 18 164 -1 7 -7 

- Välling och andra beredningar av 
spannmål, mjöl med mera 

1 171 42 28 15 4 10 

- Övriga livsmedel 4 944 86 57 13 6 7 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Drycker 8 411 423 20 6 6 0 

- Starksprit 4 709 102 46 5 -3 8 

- Vin 370 8 46 -4 19 -19 

- Övriga alkoholdrycker 1 489 131 11 -13 -22 11 

- Alkoholfria drycker 1 843 181 10 39 54 -10 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 3 544 4 912 32 26 5 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 384 83 5 118 200 -27 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljor och fetter 2 866 198 14 9 11 -2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

SUMMA 97 462 4 336 22 6 6 0 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Bilaga 2 

Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2019 samt procentuell förändring 

jämfört med 2018 

Produktgrupper 2019 Förändring % jmf 2018 

 Värde 
Mkr 

Volym 
1 000 ton 

Värde 
Kr/kg 

Värde 
Mkr  

Volym 
1 000 ton 

Värde 
Kr/kg 

Levande djur 420 0,4 1 177 38 18 17 

Kött och köttvaror 13 477 380 35 -2 -3 1 

- Nötkött 4 216 85 50 -4 -2 -2 

- Griskött 3 280 152 22 -2 -5 4 

- Får, lamm och getkött 703 10 68 -8 -9 1 

- Fjäderfäkött 1 886 63 30 2 2 0 

- Övrigt kött inklusive vilt 173 3 62 8 3 5 

- Beredda köttprodukter 3 220 68 48 1 -1 3 

- Ej varufördelad handel 0,2 - - - - - 

Mejeriprodukter och ägg 11 511 406 28 4 0 4 

- Mjölk, grädde, yoghurt med mera 2 902 200 14 0 -1 1 

- Smör och andra smörfettsprodukter 707 15 46 -13 -6 -8 

- Glassvaror 808 29 28 4 2 2 

- Ost och ostmassa 6 693 141 47 9 4 5 

- Ägg och äggalbuminer 402 20 20 -14 -16 3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  49 985 816 61 2 0 2 

- Fisk, kräft- och blötdjur 46 399 744 62 2 -1 2 

- Beredda produkter 3 586 72 50 2 7 -5 

- Ej varufördelad handel -0,1 - - - - - 

Spannmål och varor därav 9 781 1 051 9 13 7 6 

- Spannmål 1 451 588 2 14 6 7 

- Mjöl, gryn, malt med mera 444 74 6 16 6 10 

- Ris 929 76 12 29 12 16 

- Bakverk och bröd med mera 4 280 168 26 6 -1 7 

- Okokt pasta 682 60 11 6 7 -1 

- Övriga beredningar av spannmål 1 994 86 23 24 27 -2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Frukt och grönsaker 25 378 1 806 14 2 0 2 

- Färska och kylda grönsaker 6 209 446 14 8 2 6 

- Frysta grönsaker 994 75 13 7 -1 8 

- Torkade grönsaker med mera 486 36 14 -1 -31 44 

- Beredda potatisprodukter 1 251 103 12 15 5 9 

- Övriga beredningar av grönt 2 639 187 14 6 2 4 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 9 201 717 13 -3 1 -4 

- Fryst frukt och bär 854 34 25 3 -1 4 

- Saft, sylt och marmelad 2 047 146 14 -5 -5 0 

- Övriga beredningar. av frukt och bär 1 697 62 27 6 3 2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 
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Forts. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2019 samt procentuell 

förändring jämfört med 2018 

Produktgrupper 2019 Förändring % jmf 2018 

 Värde 
Mkr 

Volym 
1 000 ton 

Värde 
Kr/kg 

Värde 
Mkr  

Volym 
1 000 ton 

Värde 
Kr/kg 

Socker, sockervaror och honung 3 517 214 16 12 10 1 

- Socker, melass och honung 1 053 131 8 15 12 3 

- Sockerkonfektyrer 2 464 83 30 10 8 2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, kryddor 10 628 260 41 6 5 2 

- Kaffe och kaffeersättningar 4 545 133 34 2 4 -2 

- Choklad och kakaoberedningar 4 096 87 47 9 7 2 

- Te, kakao och kryddor 1 987 40 50 9 2 7 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Djurfoder 5 120 771 7 6 2 3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Diverse livsmedel 9 936 353 28 8 6 2 

- Soppor, såser och buljonger 2 484 105 24 10 6 3 

- Margarin och annat matfett 660 48 14 5  6 -1 

- Välling och andra beredningar av    
spannmål, mjöl med mera 

1 638 65 25 6 2 3 

- Övriga livsmedel 5 154 135 38 9 8 1 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Drycker 14 366 678 21 5 14 -8 

- Starksprit 1 694 34 50 5 0 4 

- Vin 8 041 191 42 6 41 -25 

- Övriga alkoholdrycker 1 497 115 13 4 -5 9 

- Alkoholfria drycker 3 135 338 9 4 11 -6 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 1 869 10 187 -5 1 -6 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1 287 244 5 -7 -16 11 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljor och fetter 6 845 717 10 9 8 0 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

SUMMA 164 121 7 706 21 4 3 1 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 och Patrik Eklöf 070-369 74 01 


