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Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under det 

första kvartalet 2012 

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

första kvartalet 2012 med 5,3 respektive 0,3 % jämfört med motsvarande period under 

2011. 

 Den värdemässiga ökningen på exportsidan kan främst härledas till produktgrupperna 

tobak och tobaksvaror, spannmål, oljor och fetter, kaffe, te och kakao samt fodermedel 

medan den relativt begränsade ökningen på importsidan främst kan härledas till en 

tydlig värdemässig minskning för produktgruppen fisk. 

 Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, som ökade under 2011, 

minskade under det första kvartalet 2012 och uppgår till 10 miljarder kronor. 

 

Värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 5,3 % till drygt 

13 miljarder kronor under det första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period under 

2011. Under samma jämförelseperiod ökade värdet av importen av jordbruksvaror och 

livsmedel med mer blygsamma 0,3 % till drygt 23 miljarder kronor. Underskottet i handeln 

med jordbruksvaror och livsmedel, som ökade under 2011, minskade under det första 

kvartalet 2012 och uppgår till 10 miljarder kronor, se vidare figur 1.   

 

Figur 1. Export- och importutveckling kvartal 1 år 2003-2012 

 
Not: Avser det första kvartalet varje år. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 
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Det är främst värdeökningen av produktgrupperna tobak och tobaksvaror, spannmål, oljor och 

fetter, kaffe, te och kakao samt fodermedel som bidragit till att exporten ökat med 5,3 %. Den 

värdemässiga exporten av tobak och tobaksvaror under det första kvartalet 2012 ökade med 

hela 189 % vilket kan kopplas till en tydligt ökad export till Norge. Den värdemässiga 

exporten av fisk minskade med 4 % men utgör fortsatt den klart största andelen (33 %) av den 

totala exporten, se vidare tabell 1. 

 

Tabell 1. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2012 jämfört 

med kvartal 1 år 2011, miljoner kronor1 
 2011 kv 1 2012 kv 1 2012 kv 1 

Andel % 

Förändring % 

00 levande djur 25 28 0 10 

01 kött och köttvaror 442 499 4 13 

02 mjölk, mejeriprodukter samt ägg 874 793 6 -9 

03 fisk, kräft- och blötdjur, varor därav 4 592 4 406 33 -4 

04 spannmål och varor därav 1 389 1 550 12 12 

05 frukt och köksväxter 578 646 5 12 

06 socker, sockervaror och honung 207 213 2 3 

07 kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav 880 976 7 11 

08 fodermedel för djur utom omald spannmål 280 369 3 32 

09 diverse livsmedel2 1 525 1 589 12 4 

11 drycker 1 302 1 358 10 4 

12 tobak och tobaksvaror 119 345 3 189 

22 oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor 35 31 0 -12 

4 oljor och fetter 318 434 3 36 

Summa 12 565 13 237 100 5,3 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

På importsidan kan en tydlig värdeökning av produktgrupperna kött och köttvaror, kaffe, te 

och kakao, mjölk och mejerivaror, spannmål samt frukt och köksväxter noteras. Den 

värdemässiga importen av fisk under det första kvartalet 2012 har dock minskat med 7 % 

vilket till stor del bidragit till den relativt begränsade totala värdemässiga importökningen på 

0,3 %. Samtidigt har den volymmässiga importen av fisk ökat med 11 % vilket innebär att 

importen av framförallt norsk lax blivit billigare under det första kvartalet 2012 jämfört med 

motsvarande period under 2011. 

 

 

 

                                                 
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 år 2012 jämfört 

med kvartal 1 år 2011, miljoner kronor 
 2011 kv 1 2012 kv 1 2012 kv 1 

Andel % 

Förändring % 

00 levande djur 33 32 0 -5 

01 kött och köttvaror 2 268 2 534 11 12 

02 mjölk, mejeriprodukter samt ägg 1 625 1 748 8 8 

03 fisk, kräft- och blötdjur, varor därav 5 818 5 415 23 -7 

04 spannmål och varor därav 1 144 1 232 5 8 

05 frukt och köksväxter 4 089 4 173 18 2 

06 socker, sockervaror och honung 443 401 2 -9 

07 kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav 2 059 2 200 9 7 

08 fodermedel för djur utom omald spannmål 729 757 3 4 

09 diverse livsmedel3 1 453 1 475 6 2 

11 drycker 1 756 1 799 8 2 

12 tobak och tobaksvaror 261 199 1 -24 

22 oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor 241 217 1 -10 

4 oljor och fetter 1 243 1 055 5 -15 

Summa 23 161 23 238 100 0,3 

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, Polen, USA och Storbritannien. Värdet av 

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

av jordbruksvaror och livsmedel. Exporten till Norge har ökat med närmare 40 %, från strax 

under 1,4 till drygt 1,9 miljarder kronor. Detta innebär att Norge under det första kvartalet 

2012 är Sveriges största avsättningsmarknad, uttryckt i värde, se vidare figur 2. 

 

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

kvartal 1 år 2012 jämfört med kvartal 1 år 2011, miljarder kronor 

 
Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

                                                 
3 Till exempel såser, soppor och sockerfria tabletter. 
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På tal om jordbruk – fördjupning om aktuella frågor 4(4) 

 

Drygt 55 % av den totala värdemässiga importen av jordbruksvaror och livsmedel till Sverige 

kommer från Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Importen från det största 

avsändarlandet Norge har dock minskat med drygt 6 %, från strax under 5,2 till drygt 4,8 

miljarder kronor, se vidare figur 3. 

 

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

livsmedel kvartal 1 år 2012 jämfört med kvartal 1 år 2011, miljarder kronor 

 
Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

 Lars-Anders Strandberg 036-15 50 97 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

M
ilj

ar
d

e
r 

kr
o

n
o

r Kvartal 1 2011 Kvartal 1 2012


