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Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk 

utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel  

 Det första kvartalet 2014 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror 

och livsmedel med närmare 8 respektive drygt 7 % jämfört med motsvarande period 

under 2013. 

 En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är vidareexport 

av norsk lax. Exkluderas fisk så ökade den värdemässiga exporten med närmare 5 % 

och importen med knappt 6 %. 

 Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första 

kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period under 2013.   

 

Värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med närmare 8 % till 

drygt 16 miljarder kronor under kvartal 1 år 2014 jämfört med motsvarande period under 

2012. Under samma jämförelseperiod ökade värdet av importen av jordbruksvaror och 

livsmedel med drygt 7 % till knappt 28 miljarder kronor, se figur 1.  

 

Sveriges totala utrikeshandel under kvartal 1 år 2014 jämfört med motsvarande period under 

2013, uttryckt i värde, hade också en positiv tillväxt (+2 % för exporten och +3 % för 

importen) efter en längre tid med negativ tillväxt.  

 

Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under kvartal 1 år 2014 

jämfört med motsvarande period 2013 och uppgår till knappt 12 miljarder kronor. Exkluderas 

fisk uppgår handelsunderskottet till drygt 10 miljarder kronor, se figur 1.   

 
Figur 1. Handelsutveckling av jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2005-2014 
*Figuren baseras på bortfallsjusterade siffror. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Det är till största del värdeökningen av produktgruppen fisk, kräft- och blötdjur men även 

mejeriprodukter och diverse livsmedel som bidragit till att exporten ökat med närmare 8 %, se 

tabell 1. En tydlig värdemässig minskning kan dock noteras för produktgrupperna spannmål 

och drycker. Den värdemässiga exporten av fisk ökade med 13 % och är fortsatt den klart 

största produktgruppen med en andel på 39 % av den totala exporten. En stor del av detta är 

vidareexport av norsk lax. Om produktgruppen fisk, kräft- och blötdjur exkluderas från 

utrikeshandelsstatistiken så ökade den värdemässiga exporten med närmare 5 %.  

 

Tabell 1. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2014 jämfört 

med kvartal 1 år 2013, miljoner kronor 

SITC 2013 kv 1  2014 kv 1 Andel 2014 kv 1, % Förändring, % 

00 levande djur 50 56 0 12 

01 kött och köttvaror 466 501 3 8 

02 mejeriprodukter och ägg 903 1 261 8 40 

03 fisk, kräft- och blötdjur 5 587 6 327 39 13 

04 spannmål och varor därav 1 741 1 519 9 -13 

05 frukt och grönsaker 564 613 4 9 

06 socker, sockervaror och honung 355 399 2 12 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 974 991 6 2 

08 djurfoder 459 462 3 1 

09 diverse livsmedel 1 694 2 018 12 19 

11 drycker 1 415 1 279 8 -10 

12 tobak och tobaksvaror 367 383 2 4 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 34 26 0 -23 

4 oljor och fetter 431 392 2 -9 

SUMMA 15 038 16 228 100 7,9 
*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. 

     

Även på importsidan kan en stor värdeökning av produktgruppen fisk, kräft- och blötdjur 

noteras vilket till största del bidragit till den totala värdemässiga importökningen på drygt 7 

%, se tabell 2. Även produktgrupperna frukt och grönsaker, mejeriprodukter, drycker, diverse 

livsmedel, oljor och fetter samt spannmål visar på tydliga ökningar medan socker samt kaffe, 

te, kakao och kryddor vittnar om vissa minskningar. Om produktgruppen fisk, kräft- och 

blötdjur exkluderas från utrikeshandelsstatistiken så ökade den värdemässiga importen med 

knappt 6 %. 
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Tabell 2 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1 år 2014 jämfört 

med kvartal 1 år 2013, miljoner kronor 

SITC 2013 kv 1  2014 kv 1 Andel 2014 kv 1, % Förändring, % 

00 levande djur 28 42 0 48 

01 kött och köttvaror 2 884 2 851 10 -1 

02 mejeriprodukter och ägg 1 855 2 166 8 17 

03 fisk, kräft- och blötdjur 6 805 7 625 27 12 

04 spannmål och varor därav 1 320 1 435 5 9 

05 frukt och grönsaker 4 445 4 759 17 7 

06 socker, sockervaror och honung 666 606 2 -9 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 1 857 1 807 6 -3 

08 djurfoder 883 912 3 3 

09 diverse livsmedel 1 659 1 781 6 7 

11 drycker 1 936 2 149 8 11 

12 tobak och tobaksvaror 278 291 1 5 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 237 201 1 -15 

4 oljor och fetter 1 088 1 205 4 11 

SUMMA 25 939 27 830 100 7,3 

*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. 

 

För att få en korrektare bild av vilka länder som är viktiga för den svenska exporten och 

importen av jordbruksvaror och livsmedel så exkluderar vi produktgruppen fisk i följande 

resonemang, eftersom den till stor del består av vidarexport av norsk lax.  

 

De viktigaste marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel, 

uttryckt i värde, är Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA, se figur 2. Exporten till det 

största avsättningslandet Norge har minskat med knappt 3 %, från strax över 2 till strax under 

2 miljarder kronor. De produktgrupper som minskat tydligast till Norge är drycker och 

spannmål medan de produktgrupper som ökat tydligast är diverse livsmedel samt tobak och 

tobaksvaror. Exporten till Danmark har minskat med knappt 5 %, från knappt 1,5 till i det 

närmaste 1,4 miljarder kronor. Produktgrupper med tydliga minskningar till Danmark är 

främst spannmål samt kaffe, te, kakao och kryddor medan tydliga ökningar har skett för 

diverse livsmedel och kött. Avslutningsvis har exporten till Finland endast minskat marginellt 

och uppgår till 1 miljard kronor. För Finlands del kan tydliga minskningar noteras för 

produktgrupperna spannmål och mejeriprodukter medan tydliga ökningar kan noteras för 

grupperna diverse livsmedel samt kaffe, te, kakao och kryddor. 
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Figur 2 De fem största marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel 

kvartal 1 år 2014 jämfört med kvartal 1 år 2013, miljarder kronor 
*Figuren baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

De viktigaste avsändarländerna till Sverige av jordbruksvaror och livsmedel, uttryckt i värde, 

är Danmark, Nederländerna, Tyskland, Italien och Spanien, se figur 3. Importen från det 

största avsändarlandet Danmark har ökat med 12 %, från drygt 2,8 till strax under 3,2 

miljarder kronor. En mycket tydlig ökning från Danmark har skett för produktgruppen oljor 

och fetter, mejeriprodukter samt diverse livsmedel medan en tydlig minskning har skett för 

produktgrupperna socker samt kaffe, te, kakao och kryddor. Importen från Nederländerna har 

ökat med 9 % från knappt 2,6 till 2,8 miljarder kronor. Från Nederländerna har tydliga 

ökningar skett för produktgrupperna frukt och grönsaker, oljor och fetter samt 

mejeriprodukter medan en minskning skett för produktgruppen socker. Avslutningsvis har 

importen från Tyskland minskat med 1 % och uppgår till strax under 2,8 miljarder kronor. 

Från Tyskland kan tydliga minskningar noteras för produktgrupperna kött samt oljeväxtfrön 

och oljehaltiga nötter medan en tydlig ökning kan noteras för gruppen mejeriprodukter.  

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

livsmedel kvartal 1 år 2014 jämfört med kvartal 1 år 2013, miljarder kronor 
*Figuren baseras på ej bortfallsjusterade siffror. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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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 2014. 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. 
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