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Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 

2021 

 Underskottet i handelsnettot fortsätter att minska och uppgick 2021 till strax 

under 61 miljarder kronor, vilket var en minskning med drygt 800 miljoner 

kronor eller drygt 1 procent jämfört med 2020.  

 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2021 

med närmare 5 miljarder kronor motsvarande 8 procent jämfört med 2020. 

Diverse livsmedel, oljor och fetter, drycker, mjölk och mejeriprodukter, kaffe 

samt djurfoder var de produktgrupper vars exportvärde ökade mest 2021. 

Spannmål var den enda produktgrupp där exportvärdet minskade. 

 Svensk import av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2021 

med drygt 3 miljarder kronor motsvarande 3 procent jämfört med 2020. 

Produktgrupper som ökade mest i importvärde var oljor och fetter, kött, 

djurfoder, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter samt diverse livsmedel medan 

frukt och grönsaker minskade mest. 

Bakgrund 

2021 ökade exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 6 procent medan 

importen ökade med 3 procent. Detta kan ställas i relation till Sveriges totala 

utrikeshandel som vittnar om en betydligt större uppgång för både exporten (+14 

procent) och importen (+17 procent). Andelen jordbruksvaror och livsmedel av den 

totala varuexporten minskade under 2021 jämfört med 2020 och uppgick till drygt 

6 procent. Andelen jordbruksvaror och livsmedel av den totala varuimporten 

minskade också under 2021 och uppgick till drygt 10 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 2021 både inklusive och exklusive 

fisk 

Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2021 till närmare 

104 miljarder kronor. Jämfört med 2020 är det en värdeökning med 6 miljarder 

kronor eller strax över 6 procent. Den svenska exporten av jordbruksvaror och 

livsmedel minskade uttryckt i volym. Under 2021 uppgick den till närmare 4,7 

miljoner ton, vilket är en minskning med drygt 7 procent jämfört med 2020. I 
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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 4,5 miljarder kronor eller strax under 8 procent mellan 2020 och 

2021 och uppgick 2021 till i det närmaste 62 miljarder kronor.  

De produktgrupper vars exportvärde ökade mest mellan 2020 och 2021 var fisk 

följt av diverse livsmedel, oljor och fetter, drycker, mjölk och mejeriprodukter, 

kaffe samt djurfoder. Den enda produktgrupp där exportvärdet minskade var 

spannmål (se tabell 1).  

Tabell 1 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2021 jämfört med 2020 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffror. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas procentuella andelar variera något 

jämfört med totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 

Exporten till de nordiska länderna fortsatt stark under 2021 

(exklusive fisk)  

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

Tyskland och Förenade kungariket de viktigaste marknaderna för svensk export av 

jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk), se tabell 2. De fem största 

marknaderna tog emot 59 procent av det totala värdet av den svenska exporten 

2021. De nordiska grannländerna stod för 47 procent av värdet.  

Norge var 2021 Sveriges största avsättningsmarknad för jordbruksvaror och 

livsmedel (exklusive fisk), uttryckt i värde. Exportvärdet ökade med strax över 1,2 

miljarder kronor motsvarande drygt 10 procent mellan 2020 och 2021. 

Värdemässiga ökningar kan noteras för produktgrupper som oljor och fetter (33 

SITC 2020 Mkr  2021 Mkr Andel 2021, % Förändring, % 

00 levande djur 273 320 0 17 

01 kött och köttvaror 2 258 2 430 2 8 

02 mejeriprodukter och ägg 4 245 4 788 5 13 

03 fisk, kräft- och blötdjur 40 267 41 744 40 4 

04 spannmål och varor därav 10 293 9 808 9 -5 

05 frukt och grönsaker 3 742 3 942 4 5 

06 socker, sockervaror och honung 1 888 2 006 2 6 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 5 619 6 156 6 10 

08 djurfoder 2 380 2 892 3 22 

09 diverse livsmedel 11 847 12 943 12 9 

11 drycker 7 616 8 289 8 9 

12 tobak och tobaksvaror 4 101 4 377 4 7 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 245 261 0 6 

4 oljor och fetter 2 951 3 765 4 28 

SUMMA 97 726 103 720 100 6 
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procent), mjölk och mejeriprodukter (31 procent), socker (26 procent), djurfoder 

(13 procent), tobak och tobaksvaror (13 procent), kaffe (11 procent) samt drycker 

(10 procent). Dessa produktgrupper ökade tillsammans med närmare 1,1 miljarder 

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 

174 miljoner kronor eller 2 procent mellan 2020 och 2021. Värdemässiga ökningar 

kan främst noteras för produktgrupper som diverse livsmedel, djurfoder, tobak och 

tobaksvaror samt drycker. Dessa produktgrupper ökade tillsammans med 296 

miljoner kronor. Produktgruppen spannmål minskade dock med 169 miljoner 

kronor. 

Exporten till Finland 2021 ökade med 504 miljoner kronor motsvarande 8 procent. 

Betydande produktgrupper som ökade i exportvärde var djurfoder, kaffe, spannmål 

samt mjölk och mejerivaror. Dessa produktgrupper ökade tillsammans med 465 

miljoner kronor.  

Värdet av exporten till Tyskland 2021 ökade med 285 miljoner kronor eller 

7 procent. Ökningen kan främst härledas till att produktgrupperna drycker, oljor 

och fetter, spannmål samt diverse livsmedel tillsammans ökat med 348 miljoner 

kronor. Produktgrupperna mjölk och mejeriprodukter oljeväxtfrön och oljehaltiga 

nötter samt kaffe har dock tillsammans minskat med 101 miljoner kronor. Exporten 

till Förenade kungariket ökade med 172 miljoner kronor vilket motsvarar 6 

procent. Produktgruppen drycker ökade med 403 miljoner kronor medan 

produktgruppen spannmål minskade med 193 miljoner kronor. 

Värdet av exporten till Förenta staterna minskade 2021 med 215 miljoner kronor 

motsvarande 7 procent. Orsaken är till största delen att produktgruppen drycker 

(främst vodka) minskat med 373 miljoner kronor. Exporten till Nederländerna 

ökade med 225 miljoner kronor motsvarande 11 procent. Produktgrupperna oljor 

och fetter, kaffe samt drycker ökade tillsammans med 217 miljoner kronor.  

Exportvärdet till Frankrike 2021 ökade med 156 miljoner motsvarande 10 

procent. Produktgrupperna drycker, kaffe och diverse livsmedel ökade tillsammans 

med 183 miljoner kronor. Exporten till Polen ökade med 225 miljoner kronor 

motsvarande 16 procent. Produktgrupperna diverse livsmedel, oljor och fetter, 

drycker samt kaffe ökade tillsammans med 239 miljoner kronor.  

Värdet av exporten till Spanien 2021 ökade med 115 miljoner kronor eller 10 

procent jämfört med 2020. Detta kan främst förklaras av att produktgrupperna 

diverse livsmedel, mjölk och mejeriprodukter samt drycker tillsammans ökat med 

117 miljoner kronor. Exporten till Kina ökade med 149 miljoner kronor 

motsvarande 15 procent. Detta beror främst på att produktgruppen mjölk och 

mejeriprodukter ökade med 264 miljoner kronor. Produktgrupperna oljor och  
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fetter, drycker samt diverse livsmedel minskade dock tillsammans med 150 

miljoner kronor. 

Exportvärdet till Ryssland 2021 ökade med 267 miljoner kronor motsvarande 30 

procent. Detta beror främst på att produktgrupperna oljor och fetter samt diverse 

livsmedel tillsammans ökade med 254 miljoner kronor. Exporten till Belgien ökade 

med 125 miljoner kronor motsvarande 18 procent. Detta beror främst på att 

produktgrupperna spannmål, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter samt drycker 

tillsammans ökade med 132 miljoner kronor.  

Exportvärdet till Kanada ökade med 133 miljoner kronor eller 21 procent. Detta 

beror främst på att produktgruppen diverse livsmedel ökade med 131 miljoner 

kronor. Avslutningsvis ökade exporten till Oman med 109 miljoner kronor 

motsvarande 18 procent. Mjölk och mejeriprodukter (mjölkpulver) samt diverse 

livsmedel stod tillsammans för hela ökningen. 

Tabell 2 Värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive 
fisk) till de 15 största marknaderna, miljoner kronor 

Land 2020 Mkr  2021 Mkr Andel 2021, % Förändring, % 

Norge 11 753 12 967 22 10 

Danmark 8 461 8 636 14 2 

Finland 5 991 6 495 11 8 

Tyskland 4 210 4 495 7 7 

Förenade kungariket 2 761 2 934 5 6 

Förenta staterna 3 078 2 863 5 -7 

Nederländerna 2 129 2 354 4 11 

Frankrike 1 628 1 784 3 10 

Polen 1 365 1 590 3 16 

Spanien 1 112 1 227 2 10 

Kina 1 024 1 173 2 15 

Ryssland 886 1 153 2 30 

Belgien 686 811 1 18 

Kanada 632 765 1 21 

Oman 605 714 1 18 

Övriga länder* 9 872 10 263 17 4 

SUMMA 56 193 60 224 100 7 

*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 

Ökad import under 2021 

Den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2021 till närmare 

165 miljarder kronor. Jämfört med 2020 är det en värdeökning med strax över 5 

miljarder kronor eller drygt 3 procent. Den svenska importen av jordbruksvaror och 

livsmedel, uttryckt i volym, var i det närmaste oförändrad jämfört med 2020. 
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Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick till strax över 7,2 miljoner ton 

under 2021. 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 endast med drygt 3 miljarder kronor eller 3 procent mellan 2020 och 

2021 och uppgick till något över 116 miljarder kronor. 

De produktgrupper vars importvärde ökade mest mellan 2020 och 2021 var oljor 

och fetter följt av fisk, kött, djurfoder, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter, diverse 

livsmedel, kaffe samt mjölk och mejeriprodukter. En värdemässig minskning av 

importen kan främst noteras för produktgrupperna frukt och grönsaker samt tobak 

och tobaksvaror (se tabell 3).   

Tabell 3 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2021 jämfört med 2020 

SITC 2020 Mkr  2021 Mkr  Andel 2021, % Förändring, % 

00 levande djur 358 326 0 -9 

01 kött och köttvaror 12 324 12 858 8 4 

02 mejeriprodukter och ägg 11 097 11 222 7 1 

03 fisk, kräft- och blötdjur 46 739 48 510 29 4 

04 spannmål och varor därav 8 897 9 002 5 1 

05 frukt och grönsaker 25 841 25 371 15 -2 

06 socker, sockervaror och honung 3 312 3 333 2 1 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 10 637 10 792 7 1 

08 djurfoder 5 103 5 338 3 5 

09 diverse livsmedel 10 138 10 328 6 2 

11 drycker 14 760 14 686 9 -1 

12 tobak och tobaksvaror 2 234 2 112 1 -5 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1 182 1 390 1 18 

4 oljor och fetter 6 791 9 314 6 37 

SUMMA 159 412 164 584 100 3 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffror. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas procentuella andelar variera något 

jämfört med totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

Ökad import från de tre största avsändarländerna (exklusive 

fisk) 

De viktigaste avsändarländerna för svensk import av jordbruksvaror och livsmedel 

(exklusive fisk) är Danmark, Nederländerna och Tyskland, se tabell 4. Totalt har 

importen från de tre största avsändarländerna ökat med drygt 2,3 miljarder kronor. 

Värdet av importen från Danmark ökade med i det närmaste 1,1 miljarder kronor 

eller drygt 7 procent mellan 2020 och 2021. Ökningen kan främst härledas till att 

importvärdet av produktgrupperna oljor och fetter, drycker, frukt och grönsaker, 

tobak samt kött tillsammans ökade med strax över 1,1 miljard kronor. 
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Produktgrupperna mjölk och mejeriprodukter, diverse livsmedel samt spannmål 

minskade dock tillsammans med 140 miljoner kronor. 

Värdet av importen av jordbruksvaror och livsmedel från Nederländerna ökade 

med 635 miljoner kronor motsvarande drygt 4 procent. Produktgrupperna oljor och 

fetter, diverse livsmedel, kött samt mjölk och mejeriprodukter ökade tillsammans 

med 709 miljoner kronor. Produktgruppen frukt och grönsaker minskade dock med 

100 miljoner kronor.  

Importvärdet från Tyskland ökade med 590 miljoner kronor eller drygt 4 procent. 

Orsaken till detta är främst att produktgrupperna oljor och fetter, diverse livsmedel, 

kaffe samt oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter tillsammans ökade med 776 miljoner 

kronor. Produktgruppen frukt och grönsaker minskade dock med 204 miljoner 

kronor. 

Tabell 4 Värdet av den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive 
fisk) från de 15 största marknaderna, miljoner kronor 

Land 2020 Mkr  2021 Mkr Andel 2021, % Förändring, % 

Danmark 15 205 16 303 15 7 

Nederländerna 14 611 15 246 14 4 

Tyskland 13 726 14 316 13 4 

Italien 7 592 7 725 7 2 

Frankrike 5 580 6 311 6 13 

Spanien 6 185 6 301 6 2 

Polen 4 843 4 786 4 -1 

Belgien 4 752 4 477 4 -6 

Finland 3 663 3 600 3 -2 

Förenade kungariket 3 449 2 964 3 -14 

Norge 2 498 2 751 3 10 

Irland 2 055 2 172 2 6 

Litauen 1 739 1 503 1 -14 

Österrike 1 391 1 322 1 -5 

Förenta Staterna  1 552 1 287 1 -17 

Övriga länder* 18 566 18 907 17 2 

SUMMA 107 407 109 971 100 2 

* 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 fortsätter att minska under 2021 

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

Handelsnettot uppvisar ett underskott på närmare 61 miljarder kronor för 2021, 

vilket var en minskning med drygt 800 miljoner kronor eller drygt 1 procent 

jämfört med 2020. Handelsnettot fortsätter således att minska under perioden 2021 

jämfört med 2020, likt perioden 2020 jämfört med 2019. Handelsbalansen för 2020 
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och 2021 avviker tydligt jämfört med tidigare år under jämförelseperioden där 

nettounderskottet ökade år för år (se figur 1 nedan). Förutom förändrade 

handelsvolymer kan handelsnettot även påverkas av förändrade växelkurser. 

Mellan den 31 december 2020 och den 31 december 2021 förstärktes kronan med 

ca 1,9 procent gentemot euron och med ca 10,4 procent gentemot dollarn1. Den 

svenska exporten har relativt sett blivit dyrare på de marknader där man handlar i 

euro och dollar vilket gör den svenska exporten mindre konkurrenskraftig samtidigt 

som importen blivit billigare2.  

Fisk är den största produktgruppen inom handeln med jordbruksvaror och 

livsmedel både avseende export (40 procent) och import (29 procent) och består till 

stor del av vidareexport av norsk fisk. Exkluderas fisk i handelsnettot uppgår 

underskottet till strax över 54 miljarder kronor 2021, vilket var en minskning med 

strax över 1,1 miljarder kronor eller 2 procent jämfört med 2020. En liknande 

utveckling kan alltså konstateras även när fisk exkluderas från underlaget. 

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.  

 

Figur 1 Figur 1. Handelsutveckling 2012-2021 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

                                                      
1 Ekonomifakta 

2 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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Studeras enskilda produktgrupper är det bara för diverse livsmedel, tobak och 

tobaksvaror samt spannmål 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, fisk, mjölk och mejeriprodukter, drycker, oljor och fetter samt 

kaffe, te, kakao. 

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel har de senaste 10 åren ökat från 58 

miljarder kronor 2012 till 104 miljarder kronor 2021, en ökning med 78 procent. 

Den årliga ökningstakten för exporten av jordbruksvaror och livsmedel har i 

genomsnitt varit närmare 7 procent mellan åren 2012 och 2021, vilket kan jämföras 

med drygt 3 procent för den totala varuexporten. Andelen jordbruksvaror och 

livsmedel av den totala varuexporten ökade från 5 procent 2012 till drygt 6 procent 

2021. 

Importen av jordbruksvaror och livsmedel har de senaste 10 åren ökat från 103 

miljarder kronor 2012 till 165 miljarder kronor 2021, en ökning med 59 procent. 

Den årliga ökningstakten för importen av jordbruksvaror och livsmedel har i 

genomsnitt varit drygt 5 procent mellan åren 2012 och 2021, vilket kan jämföras 

med närmare 4 procent för den totala varuimporten. Andelen jordbruksvaror och 

livsmedel av den totala varuimporten ökade från drygt 9 procent 2012 till drygt 

10 procent 2021. 

Tabell 5 Sveriges handelsnetto för jordbruksvaror och livsmedel 2012 och 2021 

Produktgrupper Import 2021 

Mkr  

Export 2021 

Mkr 

Handelsnetto  

2021 

Handelsnetto  

2012 

00 levande djur 326 320 -6 46 

01 kött och köttvaror 12 858 2 430 -10 427 -9 906 

02 mejeriprodukter och ägg 11 222 4 788 -6 434 -4 598 

03 fisk, kräft- och blötdjur 48 510 41 744 -6 766 -4 862 

04 spannmål och varor därav 9 002 9 808 806 1 636 

05 frukt och grönsaker 25 371 3 942 -21 429 -13 922 

06 socker, sockervaror och honung 3 333 2 006 -1 327 -927 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 10 792 6 156 -4 637 -4 891 

08 djurfoder 5 338 2 892 -2 447 -2 120 

09 diverse livsmedel 10 328 12 943 2 615 109 

11 drycker 14 686 8 289 -6 397 -2 326 

12 tobak och tobaksvaror 2 112 4 377 2 264 326 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1 390 261 -1 129 -764 

4 oljor och fetter 9 314 3 765 -5 549 -2 806 

SUMMA 164 584 103 720 -60 863 -45 007 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffror. 

 Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Stark uppgång i världens totala export av varor och tjänster 

under 2021 

Världens totala export av varor och tjänster, uttryckt i fasta priser, förväntas3 öka 

med 9,3 procent 2021 vilket kan jämföras med 2020 då exporten minskade med 7,9 

procent. Som jämförelse uppgick ökningen till 0,9 procent 2019 och 3,7 procent 

20184. Det bör i sammanhanget dock påpekas att siffran för 2021 rör sig om en 

prognos som kan komma att revideras. Mellan 2020 och 2021 ökade värdet av 

Sveriges totala varuexport och varuimport med 14 respektive 17 procent. 

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 

40 miljarder kronor, vilket innebär att en ungefärlig uppskattning är att 

vidareexporten utgör 38 procent av Sveriges totala exportvärde för jordbruksvaror 

och livsmedel.  

Tabell 6 Handel som kan betraktas som vidareexport 2021 

Varuslag/varor Import 2021 

Mkr  

Import 2021 

1 000 ton 

Export 2021 

Mkr  

Export 2021 

1 000 ton 

Hel laxfisk 29 931 516 29 614 496 

Hel torsk 1 244 34 1 088 31 

Övrig hel fisk 802 30 711 75 

Torskfilé 815 11 110 2 

Övriga fiskfiléer och fiskkött 7 439 113 5 512 82 

Torkad saltad och rökt fisk 2 764 39 2 422 34 

Bananer 1 295 189 198 23 

Vin 7 709 172 231 6 

SUMMA 51 999 1 104 39 886 749 

*Tabellen baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

                                                      
3 Ekonomifakta 

4 Ekonomifakta 
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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 2021 skickades ca 77 procent5 av 

värdet (ca 37 miljarder kronor) av all den fisk som importerades och ingick i den 

svenska handelsstatistiken vidare till andra länder. Det innebär i sin tur att ca 90 

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. 

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 2021. 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 utförsel6 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.  

Förenade kungariket 

Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen verkställdes den 1 februari 

2020. I denna rapport som avser uppgifter fram till och med 2021, räknas således 

Förenade kungariket inte längre som ett EU-land. 

                                                      
5 Enligt uppgifter om s.k. kvasi transitering från SCB i mars 2022. 

6 Utförsel avser ”export” till andra EU-länder och införsel avser ”import” från andra EU-länder. 
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Handel med Ryssland, Ukraina och Belarus (inklusive fisk) 

Sverige har en relativt liten handel med Ryssland, Ukraina och Belarus. Importen 

från Ryssland uppgick under 2021 till 490 miljoner kronor och exporten till 

närmare 1,2 miljarder kronor. Importen och exporten till Ukraina uppgick under 

2021 till 92 respektive 260 miljoner kronor. Handeln med Belarus är väldigt liten. I 

bilaga 3 hittar ni mer detaljerade uppgifter om handeln med dessa 3 länder 

nedbrutet på 2-ställig SITC-nivå. 
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Bilaga 1 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2021 

samt procentuell förändring jämfört med 2020 

Produktgrupper 2021 

Värde 

Mkr 

2021 

Volym 

1 000 ton  

2021 

Värde 

Kr/kg 

Jmf % 
2020 

Värde  

Mkr  

Jmf % 
2020 

Volym 

1 000 ton 

Jmf % 
2020  

Värde  

Kr/kg 

Levande djur 320 1 236 17 -16 40 

Kött och köttvaror 2 430 172 14 8 4 3 

- Nötkött 234 16 15 42 -2 44 

- Griskött 662 38 17 12 15 -3 

- Får, lamm och getkött 16 0,2 98 -13 -15 3 

- Fjäderfäkött 490 82 6 -9 -5 -4 

- Övrigt kött inklusive vilt 107 6 18 9 -15 27 

- Beredda köttprodukter 922 29 32 9 33 -18 

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

Mejeriprodukter och ägg 4 788 238 20 13 5 8 

- Mjölk, grädde, yoghurt med mera 2 925 186 16 17 8 8 

- Smör och andra smörfettsprodukter 133 3 41 30 14 14 

- Glassvaror 590 14 41 3 -13 18 

- Ost och ostmassa 843 24 35 21 30 -7 

- Ägg och äggalbuminer 296 10 31 -19 -44 45 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  41 744 834 50 4 0 3 

- Fisk, kräft- och blötdjur 40 476 811 50 4 0 3 

- Beredda produkter 1 268 22 57 -5 -5 -1 

- Ej varufördelad handel 0,5 - - - - - 

Spannmål och spannmålsvaror 9 808 1 645 6 -5 -23 24 

- Spannmål 2 930 1 264 2 -20 -29 14 

- Mjöl, gryn, malt med mera 699 164 4 10 13 -3 

- Ris 36 2 17 -2 5 -7 

- Bakverk och bröd med mera 5 311 180 29 2 0 2 

- Okokt pasta 107 7 16 -12 0 -12 

- Övriga beredningar av spannmål 725 28 26 9 11 -1 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Frukt och grönsaker 3 942 207 19 5 9 -3 

- Färska och kylda grönsaker 740 34 22 12 7 4 

- Frysta grönsaker 132 10 14 15 14 1 

- Torkade grönsaker med mera 176 32 5 12 7 5 

- Beredda potatisprodukter 387 11 34 6 4 1 

- Övriga beredningar av grönt 552 19 29 5 -5 10 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär och 
nötter 

801 56 14 -5 13 -16 

- Fryst frukt och bär 475 14 33 18 24 -5 

- Saft, sylt och marmelad 468 25 18 5 12 -6 

- Övriga beredningar av frukt och bär 211 5 43 -6 0 -6 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 
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Forts. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2021 

samt procentuell förändring jämfört med 2020 

Produktgrupper 2021 

Värde 

Mkr 

2021 

Volym 

1 000 ton  

2021 

Värde 

Kr/kg 

Jmf % 
2020 

Värde  

Mkr  

Jmf % 
2020 

Volym 

1 000 
ton 

Jmf % 
2020  

Värde  

Kr/kg 

Socker, sockervaror och honung 2 006 142 14 6 -10 18 

- Socker, melass och honung 478 96 5 -13 -18 6 

- Sockerkonfektyrer 1 528 46 33 14 14 1 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, kryddor 6 156 116 53 10 8 1 

- Kaffe och kaffeersättningar 1 731 28 61 7 5 2 

- Choklad och kakaoberedningar 4 055 81 50 11 6 5 

- Te, kakao och kryddor 370 7 56 3 66 -38 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Djurfoder 2 892 352 8 22 18 3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Diverse livsmedel 12 943 226 57 9 11 -2 

- Soppor, såser och buljonger 1 834 63 29 7 6 1 

- Margarin och annat matfett 3 455 20 175 9 38 -21 

- Välling och andra beredningar av 
spannmål, mjöl med mera 

1 093 30 36 -7 -20 16 

- Övriga livsmedel 6 562 112 58 13 23 -8 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Drycker 8 289 504 16 9 15 -6 

- Starksprit 4 140 111 37 5 23 -14 

- Vin 271 7 38 4 6 -2 

- Övriga alkoholdrycker 1 441 143 10 28 53 -16 

- Alkoholfria drycker 2 436 243 10 6 -1 8 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 4 377 4 1 024 7 10 -3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 261 40 6 6 -51 115 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljor och fetter 3 765 203 19 28 3 24 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

SUMMA 103 720 4 684 22 6 -7 14 
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Bilaga 2 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2021 

samt procentuell förändring jämfört med 2020 

Produktgrupper 2021 

Värde 

Mkr 

2021 

Volym 

1 000 
ton  

2021 

Värde 

Kr/kg 

Jmf % 
2020 

Värde  

Mkr  

Jmf % 
2020 

Volym 

1 000 
ton 

Jmf % 
2020  

Värde  

Kr/kg 

Levande djur 326 0,4 877 -9 2 -11 

Kött och köttvaror 12 858 369 35 4 4 0 

- Nötkött 4 317 85 51 15 13 2 

- Griskött 2 707 138 20 -10 -4 -6 

- Får, lamm och getkött 740 10 77 -8 -12 4 

- Fjäderfäkött 1 855 69 27 10 10 0 

- Övrigt kött inklusive vilt 155 4 42 32 63 -19 

- Beredda köttprodukter 3 084 64 48 4 6 -1 

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

Mejeriprodukter och ägg 11 222 413 27 1 3 -2 

- Mjölk, grädde, yoghurt med mera 2 346 187 13 -3 0 -3 

- Smör och andra smörfettsprodukter 691 17 41 1 2 0 

- Glassvaror 1 168 37 31 13 9 3 

- Ost och ostmassa 6 531 146 45 -1 1 -2 

- Ägg och äggalbuminer 486 27 18 39 29 7 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  48 510 850 57 4 -1 5 

- Fisk, kräft- och blötdjur 45 032 781 58 4 -1 5 

- Beredda produkter 3 478 69 50 2 -7 9 

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

Spannmål och spannmålsvaror 9 002 617 15 1 -5 6 

- Spannmål 496 149 3 6 -13 22 

- Mjöl, gryn, malt med mera 404 67 6 -11 -12 1 

- Ris 744 69 11 -21 -10 -12 

- Bakverk och bröd med mera 4 383 172 25 4 3 1 

- Okokt pasta 717 64 11 -4 -1 -2 

- Övriga beredningar av spannmål 2 259 95 24 8 6 2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Frukt och grönsaker 25 371 1 783 14 -2 -1 -1 

- Färska och kylda grönsaker 6 365 422 15 4 -2 5 

- Frysta grönsaker 833 66 13 -12 -7 -5 

- Torkade grönsaker med mera 475 36 13 1 -9 11 

- Beredda potatisprodukter 1 233 105 12 1 7 -5 

- Övriga beredningar av grönt 2 605 182 14 0 -3 3 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 9 134 721 13 -7 -2 -5 

- Fryst frukt och bär 865 33 27 -9 -14 5 

- Saft, sylt och marmelad 2 140 163 13 7 6 0 

- Övriga beredningar. av frukt och bär 1 722 55 31 1 -3 4 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 
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Forts. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2021 

samt procentuell förändring jämfört med 2020 

Produktgrupper 2021 

Värde 

Mkr 

2021 

Volym 

1 000 
ton  

2021 

Värde 

Kr/kg 

Jmf % 
2020 

Värde  

Mkr  

Jmf % 
2020 

Volym 

1 000 
ton 

Jmf % 
2020  

Värde  

Kr/kg 

Socker, sockervaror och honung 3 333 186 18 1 -3 3 

- Socker, melass och honung 928 105 9 -5 -7 2 

- Sockerkonfektyrer 2 405 81 30 3 4 -1 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, kryddor 10 792 248 44 1 -2 3 

- Kaffe och kaffeersättningar 4 582 117 39 -1 -10 10 

- Choklad och kakaoberedningar 4 170 89 47 5 6 -1 

- Te, kakao och kryddor 2 041 42 49 0 7 -7 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Djurfoder 5 338 771 7 5 2 2 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Diverse livsmedel 10 328 372 28 2 4 -2 

- Soppor, såser och buljonger 2 549 111 23 0 3 -3 

- Margarin och annat matfett 743 46 16 10 1 9 

- Välling och andra beredningar av    
spannmål, mjöl med mera 

1 558 66 24 4 3 0 

- Övriga livsmedel 5 478 150 37 1 7 -5 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Drycker 14 686 669 22 -1 4 -5 

- Starksprit 1 758 33 54 0 -13 14 

- Vin 8 238 181 45 -2 -7 5 

- Övriga alkoholdrycker 1 279 120 11 -13 6 -18 

- Alkoholfria drycker 3 411 335 10 10 14 -3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 2 112 9 230 -5 -8 3 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 1 390 222 6 18 -9 29 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

Oljor och fetter 9 314 691 13 37 -3 42 

- Ej varufördelad handel 0 - - - - - 

SUMMA 164 584 7 200 23 3 -0,5 4 
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Bilaga 3.a Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 

med Ryssland 

Produktgrupper enligt SITC Import 
2020 Mkr  

Import 
2021 Mkr  

Export 
2020 Mkr 

Export 
2021 Mkr 

00 levande djur 0 1 0 1 

01 kött och köttvaror 0 0 0 0 

02 mejeriprodukter och ägg 6 5 10 0 

03 fisk, kräft- och blötdjur 13 16 0 0 

04 spannmål och varor därav 6 4 43 63 

05 frukt och grönsaker 33 16 26 33 

06 socker, sockervaror och honung 4 0 5 6 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 2 1 38 52 

08 djurfoder 282 439 20 24 

09 diverse livsmedel 1 1 415 488 

11 drycker 3 6 9 11 

12 tobak och tobaksvaror 0 0 28 0 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 15 0 0 0 

4 oljor och fetter 33 0 292 473 

SUMMA 399 490 886 1 153 

*Tabellen baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas summor variera något jämfört med 

totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

Bilaga 3.b Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 

med Ukraina 

Produktgrupper enligt SITC Import 
2020 Mkr  

Import 
2021 Mkr  

Export 
2020 Mkr 

Export 
2021 Mkr 

00 levande djur 0 1 0 0 

01 kött och köttvaror 0 0 2 4 

02 mejeriprodukter och ägg 0 0 13 13 

03 fisk, kräft- och blötdjur 0 0 0 1 

04 spannmål och varor därav 14 17 0 17 

05 frukt och grönsaker 19 24 0 0 

06 socker, sockervaror och honung 10 9 0 2 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 7 6 4 1 

08 djurfoder 12 14 0 0 

09 diverse livsmedel 2 3 139 141 

11 drycker 1 1 0 4 

12 tobak och tobaksvaror 0 0 2 5 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 0 1 0 0 

4 oljor och fetter 17 16 44 73 

SUMMA 81 92 204 260 

*Tabellen baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas summor variera något jämfört med 

totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Bilaga 3.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 

med Belarus 

Produktgrupper enligt SITC Import 
2020 Mkr  

Import 
2021 Mkr  

Export 
2020 Mkr 

Export 
2021 Mkr 

00 levande djur 1 0 0 0 

01 kött och köttvaror 0 0 0 1 

02 mejeriprodukter och ägg 0 0 0 3 

03 fisk, kräft- och blötdjur 0 0 0 0 

04 spannmål och varor därav 0 0 0 0 

05 frukt och grönsaker 1 0 0 0 

06 socker, sockervaror och honung 2 2 0 0 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 0 0 4 3 

08 djurfoder 6 5 0 0 

09 diverse livsmedel 0 0 22 24 

11 drycker 0 0 0 0 

12 tobak och tobaksvaror 0 0 4 0 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 0 0 0 0 

4 oljor och fetter 0 0 7 10 

SUMMA 9 8 37 41 

*Tabellen baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

** På grund av avrundningsregler kan produktgruppernas summor variera något jämfört med 

totalen. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

Kontaktpersoner 

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 och Patrik Eklöf 070-369 74 01 
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