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Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under de 

första tre kvartalen 2011 

 Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under de 

första tre kvartalen 2011 med 2,5 respektive 4,3 % jämfört med motsvarande period 

under 2010. 

 De värdemässiga ökningarna kan på exportsidan främst härledas till produktgrupperna 

diverse livsmedel, fisk och fiskberedningar samt spannmål och på importsidan till 

produktgrupperna kaffe, te och kakao samt fisk och fiskberedningar. 

 Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, som minskade något under 

2010, ökar nu återigen och uppgick under de första tre kvartalen 2011 till närmare 32 

miljarder kronor. 

 

Värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 2,5 % till drygt 

39 miljarder kronor under de första tre kvartalen 2011 jämfört med samma period föregående 

år. Under motsvarande period ökade värdet av importen av jordbruksvaror och livsmedel med 

4,3 % till drygt 71 miljarder kronor. 

 

Figur 1. Export- och importutveckling kvartal 1-3 år 2002-2011 

 
Not: Avser de första tre kvartalen varje år. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 
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Det är främst värdeökningen av produktgrupperna diverse livsmedel, fisk och fiskberedningar 

samt spannmål som bidragit till att exporten ökat med 2,5 %. Den värdemässiga exporten av 

fisk och fiskberedningar ökade med 3 % och utgör 35 % av den totala exporten. Större delen 

av denna export är dock vidareexport av norsk lax. Värdet på exporten av diverse livsmedel 

samt spannmål ökade med 11 respektive 9 %. Den värdemässiga exporten av drycker 

minskade med 5 %, se vidare tabell 1. Större delen av denna exportminskning kan härledas 

till att exporten av vodka (främst till USA) gått ner.  

 

Tabell 1. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2011 jämfört 

med kvartal 1-3 år 2010, miljoner kronor1 
 2011 kv 1-3 2010 kv 1-3 2011 kv 1-3 

Andel % 

Förändring % 

00 levande djur 99 107 0 -8 

01 kött och köttvaror 1 287 1 369 3 -6 

02 mjölk, mejeriprodukter samt ägg 2 783 2 814 7 -1 

03 fisk, kräft- och blötdjur, varor därav 13 556 13 152 35 3 

04 spannmål och varor därav 4 692 4 292 12 9 

05 frukt och köksväxter 1 943 1 979 5 -2 

06 socker, sockervaror och honung 732 910 2 -20 

07 kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav 2 639 2 437  7 8 

08 fodermedel för djur utom omald spannmål 832  844 2 -1 

09 diverse livsmedel2 4 464  4 023 11 11 

11 drycker 4 482 4 709 11 -5 

12 tobak och tobaksvaror 441  412 1 7 

22 oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor 105  134 0 -21 

4 oljor och fetter 1 112 1 020 3 9 

Summa 39 167 38 202 100 2,5 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

På importsidan har främst en värdeökning av produktgrupperna kaffe, te och kakao samt fisk 

och fiskberedningar bidragit till att importen ökat med 4,3 %. Den värdemässiga importen av 

fisk och fiskberedningar ökade med 5 % och utgör 24 % av den totala importen. Värdet av 

importen av kaffe, te och kakao ökade med 22 % och utgör 9 % av den totala importen. Den 

värdemässiga exporten av frukt och köksväxter minskade med 4 %, se vidare tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Den procentuella förändringen i sista kolumnen i tabell 1 och 2 anges utifrån ej avrundade siffror vilket kan 

göra att procentsatsen ovan kan avvika från de angivna värdesiffrorna. 
2 Till exempel såser, soppor och sockerfria tabletter. 
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Tabell 2 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2011 jämfört 

med kvartal 1-3 år 2010, miljoner kronor 

 2011 kv 1-3 2010 kv 1-3 2011 kv 1-3 

Andel % 

Förändring % 

00 levande djur 94 126  0 -26 

01 kött och köttvaror 7 544 7 036 11 7 

02 mjölk, mejeriprodukter samt ägg 5 262  5 163 7 2 

03 fisk, kräft- och blötdjur, varor därav 17 244 16 477 24 5 

04 spannmål och varor därav 3 364 3 221  5 4 

05 frukt och köksväxter 11 785  12 276  17 -4 

06 socker, sockervaror och honung 1 509  1 554  2 -3 

07 kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav 6 533 5 334 9 22 

08 fodermedel för djur utom omald spannmål 2 297  2 236 3 3 

09 diverse livsmedel3 4 402 4 384 6 0 

11 drycker 5 986  6 107  8 -2 

12 tobak och tobaksvaror 984 967  1 2 

22 oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor 643  463  1 39 

4 oljor och fetter 3 463 2 856 5 21 

Summa 71 110  68 200  100 4,3 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

De viktigaste marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel är de 

nordiska grannländerna men även Frankrike, Tyskland, Polen och USA. Värdet av exporten 

till de nordiska grannländerna utgör ca 1/3 av den totala värdemässiga exporten av 

jordbruksvaror och livsmedel, se vidare figur 2. 

 

Figur 2 De sju största marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel 

kvartal 1-3 år 2011 jämfört med kvartal 1-3 år 2010, miljarder kronor 

 
Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

                                                 
3 Till exempel såser, soppor och sockerfria tabletter. 
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Närmare 60 % av den totala värdemässiga importen av jordbruksvaror och livsmedel till 

Sverige kommer från Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna, se vidare figur 3. 

 

Figur 3 De sju främsta avsändarländerna för svensk import av jordbruksvaror och 

livsmedel kvartal 1-3 år 2011 jämfört med kvartal 1-3 år 2010, miljarder kronor 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 
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