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Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 
 

 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder 

kronor, en ökning med 7 % jämfört med 2011. Svensk import av jordbruksvaror och 

livsmedel ökade 2012 till drygt 102 miljarder kronor, en ökning med 3 % jämfört med 

2011. 

 

 Produktgrupper som ökat i exportvärde 2012 är bland annat spannmål och varor därav, 

drycker, frukt och grönsaker samt tobaksvaror. Produktgrupper som ökat i 

importvärde 2012 är bland annat kött och köttvaror, fiskprodukter samt frukt- och 

grönsaker. 

 

 Exporten till Norge av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2012 till drygt 7,8 

miljarder kronor, en ökning med närmare 30 % jämfört med 2011. Detta innebär att 

Norge nu är Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel, 

uttryckt i värde. 

 

Bakgrund 

Den negativa tillväxten av Sveriges totala utrikeshandel 2012 (-4 % för både exporten och 

importen) jämfört med 2011 avspeglar sig inte i utrikeshandeln med jordbruksvaror och 

livsmedel (+7 % för exporten och +3 % för importen) under motsvarande period. Andelen av 

jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuexporten har ökat 2012 jämfört med 2011 och 

uppgår nu till 5 %. Andelen av jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuimporten har 

ökat något 2012 jämfört med 2011 och uppgår till drygt 9 % (1995 var andelen knappt 7 %). 

 

Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade tydligt 2012 till strax över 

58 miljarder kronor, en ökning med drygt 3,7 miljarder kronor, motsvarande närmare 7 %, 

jämfört med 2011. Exportvolymen 2012 ökade med drygt 11 %. Värdeinnehållet (kr/kg) har i 

genomsnitt minskat med 4 %, vilket innebär att exportvolymen ökat mer än exportvärdet.  

 

Exporten av tobak (främst snus) ökade med hela 134 %, från 600 miljoner till 1,4 miljarder 

där Norge är det dominerande avsättningslandet. Viktiga produktgrupper som ökade sitt 

exportvärde 2012 var spannmål (+10 %), frukt- och grönsaker (+9 %), drycker (+6 %) och 

fisk (+5 %). De viktigaste marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och 

livsmedel är de nordiska grannländerna och Frankrike och Polen som tillsammans tar emot 

strax över 49 % av exporten. 

 

Värdet av importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till drygt 102 miljarder 

kronor, en ökning med i det närmaste 3 miljarder kronor, motsvarande 3 %. Importvolymen 

2012 ökade med drygt 2 %. Värdeinnehållet (kr/kg) har i genomsnitt ökat med knappt 1 % 

vilket innebär att importvärdet endast ökat marginellt mer än importvolymen. Strax över 56 % 

av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel kommer från Norge, Danmark, 

Tyskland och Nederländerna.  
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2011 års ökande underskott i handelsbalansen har 2012 vänts till ett minskande underskott, 

både totalt sett för jordbruksvaror och livsmedel samt när fisk exkluderas. I och med att 

exporten ökat snabbare än importen har det negativa handelsnettot minskat 2012 och låg på 

strax över 44 miljarder kronor. Det fortsatta underskottet beror till stor del på import av 

många produkter som inte produceras i Sverige t.ex. kaffebönor, ris samt vissa frukter och 

viner. Exkluderas fisk i handelsnettot minskar underskott till drygt 39 miljarder kronor.  

 

Global och svensk handelsutveckling 2012 

2012 sjönk världens export som andel av världens BNP preliminärt till 31,5 % jämfört med 

31,9 % 2011. Världens export som andel av världens BNP låg 2012 lägre än toppåret 2008 då 

världshandeln uppgick till 32,4 % av världens BNP men högre än 2009 och 2010
1
. Mellan 

2011 och 2012 har både Sveriges totala varuexport och varuimport minskat med 4 %. 

 

I Sverige har varuexporten av verkstadsvaror (-9 %), mineralvaror (-8 %) och skogsvaror  

(-4 %) uppvisat en negativ värdemässig exportutveckling 2012 medan energivaror (+21 %) 

och övriga varor (+3 %) uppvisat en positiv värdemässig exportutveckling. Mellan 2011 och 

2012 har kronan stärkts med drygt 4 % gentemot dollarn men försvagats med närmare 4 % 

gentemot euron. Den svenska exporten har blivit relativt sett dyrare på de marknader där man 

handlar i dollar vilket försvårar exporten samtidigt som importen blivit billigare. Däremot har 

den svenska exporten blivit relativt sett billigare på de marknader där man handlar i euro 

vilket förenklar exporten samtidigt som importen blivit dyrare.
2
 

 

Exportutvecklingen för jordbruksvaror och livsmedel 2012 

Exportvärdet för jordbruksvaror och livsmedel ökade mellan 2011 och 2012 med drygt 

3,7 miljarder kronor till strax över 58 miljarder kronor (+7 %), se tabell 1. Exportvolymen 

2012 ökade med drygt 11 %. Värdeinnehållet (kr/kg) har i genomsnitt minskat med 4 %, 

vilket innebär att exportvolymen ökat mer än exportvärdet.  

 

Studeras enskilda produktgrupper framgår att fisk var den största enskilda produktgruppen 

2012, med en exportandel på närmare 34 % och föregående års smärre värdeminskning har nu 

ersatts av en värdeökning (+5 %). En stor del av fiskexporten är s.k. vidareexport av norsk lax 

(se vidare avsnittet om vidareexport). Exkluderas exporten av fisk från övriga jordbruksvaror 

och livsmedel har exporten mellan 2011 och 2012 ökat i värde med drygt 2,8 miljarder kronor 

(+8 %). 

 

Produktgrupper där en ökning av exportvärdet kan noteras mellan 2011 och 2012 är tobak 

(+134 %), oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (+51 %), levande djur (+38 %), djurfoder 

(+19 %), oljor och fetter (+16 %), spannmål (+10 %), socker (+9 %) och frukt och 

grönsaker (+9 %). Exportvärdet för dessa produktgrupper har ökat mer än genomsnittet. För 

tobak ökade endast volymen med 8 % vilket resulterade i att värdeinnehållet (kr/kg) ökade 

                                                 
1
 Ekonomifakta 2012 

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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med hela 117 %, se bilaga 1
3
. Ökningen för tobak kan nästan uteslutande förklaras av en 

tydlig värdemässig exportökning av snus till Norge. Denna ökning beror till stor del på 

ändrade distributionskanaler vilket medfört en prissättningsnivå som bättre speglar det 

verkliga värdet än tidigare. För spannmål ökade volymen mer än värdet (+18 %) vilket 

resulterade i att värdeinnehållet (kr/kg) minskade med 6 %. 

 

Tabell 1. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2012 jämfört med 2011 

SITC 2011 Mkr 2012 Mkr Andel 2012 % Förändring % 

00 levande djur 143 197 0 38 

01 kött och köttvaror 1 866 1 842 3 -1 

02 mejeriprodukter och ägg 3 153 3 206 6 2 

03 fisk, kräft- och blötdjur 18 736 19 646 34 5 

04 spannmål och varor därav 6 419 7 092 12 10 

05 frukt och grönsaker 2 912 3 178 5 9 

06 socker, sockervaror och honung 1 097 1 201 2 9 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 3 744 3 725 6 -1 

08 djurfoder 1 225 1 460 3 19 

09 diverse livsmedel 6 645 6 674 11 0 

11 drycker 6 146 6 488 11 6 

12 tobak och tobaksvaror 600 1 405 2 134 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 140 211 0 51 

4 oljor och fetter 1 556 1 798 3 16 

SUMMA 54 381 58 125 100  7 

*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. 

 

En smärre minskning av exportvärdet mellan 2011 och 2012 kan noteras för 

produktgrupperna kaffe, te, kakao (-1 %) och kött (-1 %). För kött kan det noteras att den 

största undergruppen beredda köttprodukter minskade med 7 % värdemässigt och 8 % 

volymmässigt vilket resulterat i att värdeinnehållet (kr/kg) ökade med 1 %, se bilaga 1.  

 

Viktiga marknader för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel  

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

och Polen de viktigaste marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel. De 

fem största marknaderna tog emot strax över 49 % av exporten. Norge är numera Sveriges 

största avsättningsmarknad av jordbruksvaror och livsmedel, uttryckt i värde, och uppvisade 

en värdemässig exportökning motsvarande 30 %. Till Norge ökade exporten för alla 

produktgrupper undantaget kött och fisk. Den tydligaste ökningen noteras för 

produktgruppen tobak (+158 %) följt av oljor och fetter (+71 %), djurfoder (+33 %) och 

                                                 
3
 I bilaga 1 redovisas mer detaljerade siffror över Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2012 och 

även den procentuella förändringen jämfört med 2011 både gällande värde och volym. Volymsiffrorna ska 

beaktas med viss reservation då de oftast redovisas i ton, men i vissa fall även styck eller kubikmeter. Den 

procentuella förändringen kan ändå beskriva en del av utvecklingen. 
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socker (+30 %). Den svenska exporten till Norge består huvudsakligen av förädlade 

livsmedel och i mindre omfattning av obearbetade jordbruksvaror. 

 

Den värdemässiga exporten till Danmark minskade 2012 med 1 % medan exporten till 

Finland ökade med 1 %. Till Danmark uppvisar produktgrupper såsom oljeväxtfrön och 

oljehaltiga nötter (+86 %), frukt och grönsaker (+31 %), djurfoder (+24 %), samt oljor 

och fetter (+15 %) stora ökningar medan mejeriprodukter (-17 %), socker (-15 %), 

drycker (-12 %) och fisk (-10 %) uppvisar tydliga minskningar. Den värdemässiga exporten 

till Finland ökade för flera olika produktgrupper men framförallt för betydande grupper såsom 

fisk (+14 %), spannmål (+11 %) samt frukt och grönsaker (+5 %). Värdemässiga 

minskningar för exporten kan noteras för socker (-14 %), diverse livsmedel (-7 %), kött 

(-7 %) samt drycker (-7 %). 

 

Exporten till Polen visar på en värdemässig ökning med hela 30 % vilket främst kan härledas 

till att den största produktgruppen fisk ökat med 38 %. Den sedan 2002 minskande exporten 

till USA har 2012 vänts till en smärre ökning. Orsaken till trendbrottet 2012 beror främst på 

att värdet av drycker (vodka) ökat med 7 %. Exporten till gruppen övriga länder i tabell 2 

nedan ökade med 12 %. 

 

Tabell 2. De 15 största marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, 

miljoner kronor 

Land 2011 Mkr 2012 Mkr Andel 2012 % Förändring % 

Norge 6 017 7 814 13 30 

Danmark 6 629 6 570 11 -1 

Finland 4 904 4 970 9 1 

Frankrike 4 739 4 825 8 2 

Polen 3 429 4 458 8 30 

Storbritannien och Nordirland 3 013 3 506 6 16 

Tyskland 3 699 3 470 6 -6 

USA 3 179 3 187 5 0 

Spanien 2 475 2 271 4 -8 

Portugal 2 271 1 969 3 -13 

Nederländerna 1 582 1 700 3 7 

Italien 1 521 1 489 3 -2 

Litauen 797 878 2 10 

Belgien 900 815 1 -9 

Ryssland 661 636 1 -4 

Övriga länder* 8 564 9 566 16 12 

SUMMA 54 381 58 125 100 7 

*Inkluderar även icke-länderfördelad EU-handel. 
**Landspecifik data baseras på ej bortfallsjusterade siffror och totalsummor på bortfallsjusterade siffror. 

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

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Importutvecklingen för jordbruksvaror och livsmedel 2012 

Importvärdet för jordbruksvaror och livsmedel ökade mellan 2011 och 2012 med i det 

närmaste 3 miljarder kronor till drygt 102 miljarder kronor (+3 %), se tabell 3. 

Importvolymen ökade med 2 %. Värdeinnehållet uttryckt i kr/kg har i genomsnitt ökat med 

knappt 1 % vilket innebär att exportvärdet ökat något mer än exportvolymen. 

 

Studeras enskilda produktgrupper framgår att fisk, precis som på exportsidan, var den största 

enskilda produktgruppen 2012, med en importandel på 24 % och en värdeökning på 4 % 

jämfört med 2011. Volymmässigt har dock en ökning på 14 % skett medan värdeinnehållet 

(kr/kg) minskat med 8 %. Importen av fisk ökade mest i absoluta tal, med drygt 900 miljarder 

kronor.  

 

Betydande produktgrupper vars importvärde tydligt ökade mellan 2011 och 2012 är 

spannmål (+9 %), oljefrön och oljehaltiga nötter (+7 %), djurfoder (+7 %), kött (+7 %), 

mejeriprodukter (+5 %), diverse livsmedel (+5 %), frukt och grönsaker (+5 %) och fisk 

(+4 %). Importen av dessa produktgrupper ökade mer än genomsnittet. En kraftig 

värdeminskning av importen mellan 2011 och 2012 kan noteras för produktgruppen tobak  

(-30 %). En starkt bidragande orsak till den värdemässiga minskningen för tobak är att 

importen från ett av de viktigaste länderna, Litauen, minskat med 50 %. Övriga 

produktgrupper som minskat i värde är socker, (-8 %), levande djur (-6 %) och kaffe, te, 

kakao (-3 %).  

 

Tabell 3. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2012 jämfört med 2011 

SITC 2011 Mkr 2012 Mkr Andel 2012 % Förändring % 

00 levande djur 173 162 0 -6 

01 kött och köttvaror 10 811 11 514 11 7 

02 mejeriprodukter och ägg 7 294 7 661 7 5 

03 fisk, kräft- och blötdjur 23 562 24 479 24 4 

04 spannmål och varor därav 4 977 5 425 5 9 

05 frukt och grönsaker 16 192 16 966 17 5 

06 socker, sockervaror och honung 2 241 2 061 2 -8 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 8 862 8 614 8 -3 

08 djurfoder 3 298 3 537 3 7 

09 diverse livsmedel 6 306 6 612 6 5 

11 drycker 8 691 8 719 9 0 

12 tobak och tobaksvaror 1 535 1 080 1 -30 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 897 963 1 7 

4 oljor och fetter 4 528 4 556 4 1 

SUMMA 99 367 102 348 100 3 
*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. 
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För socker följs värdeminskningen av en större volymmässig minskning (-20 %), se bilaga 2
4
. 

Inom produktgruppen kaffe, te, kakao minskade importvärdet trots en volymmässig ökning 

på 4 %.  Den största undergruppen kaffe och kaffeersättningar minskade värdemässigt med 

7 %, vilket till stor de bidrog till den totala värdeminskningen för varugruppen som helhet.  

 

Viktiga ursprungsländer för svensk import av jordbruksvaror och livsmedel  

De viktigaste ursprungsländerna för svensk import av jordbruksvaror och livsmedel framgår 

av tabell 4. Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna är de i särklass viktigaste av 

ursprungsländerna för svensk import av jordbruksvaror och livsmedel med en importandel på 

strax över 56 %. Importen från Norge ökade med 4 % eller drygt 800 miljoner kronor. Det är 

importen av fisk från Norge som ökat med drygt 4 % och den står för drygt 92 % av Sveriges 

totala import av jordbruksvaror och livsmedel från Norge. Importen av fisk från Norge står 

dessutom för drygt 19 % av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel 2012.  

 

Tabell 4. De 20 största marknaderna för svensk import av jordbruksvaror och 

livsmedel, miljoner kronor 

Land 2011 Mkr 2012 Mkr Andel 2012 % Förändring % 

Norge 20 605 21 429 21 4 

Danmark 14 264 14 303 14 0 

Tyskland 10 714 10 903 11 2 

Nederländerna 10 275 10 755 11 5 

Italien 3 904 4 156 4 6 

Belgien 3 398 3 732 4 10 

Frankrike 3 493 3 686 4 6 

Spanien 2 944 3 186 3 8 

Storbritannien och Nordirland 2 587 2 840 3 10 

Finland 2 335 2 521 2 8 

Polen 2 268 2 477 2 9 

Irland 2 255 2 209 2 -2 

Brasilien 2 005 1 629 2 -19 

USA 1 216 1 484 1 22 

Kina 907 867 1 -4 

Litauen 822 801 1 -3 

Thailand 791 786 1 -1 

Österrike 759 727 1 -4 

Sydafrika 693 636 1 -8 

Schweiz 536 605 1 13 

Övriga länder* 12 594 12 617 12 0 

SUMMA 99 367 102 348 100 3 
* Inkluderar även icke-länderfördelad EU-handel. 

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

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

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

                                                 
4
 I bilaga 2 redovisas mer detaljerade siffror över Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2012 och 

även den procentuella förändringen jämfört med 2011 både gällande värde och volym (samma som för exporten 

i bilaga 1). 
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Av de största marknaderna 2012 ökade importen från USA mest procentuellt sett, 22 %, och 

det är produktgrupperna diverse livsmedel (28 %), drycker (24 %) och frukt- och 

grönsaker (+24 %) som står för den mesta av ökningen. Importen från gruppen ”övriga 

länder” i tabell 4 ovan ökade endast marginellt 2012.  

 

Handelsnettot 

Sverige är en nettoimportör av jordbruksprodukter och livsmedel vilket framgår av figur 1 

nedan. Handelsnettot uppvisar ett underskott på drygt 44 miljarder kronor för 2012. Exporten 

2012 uppgick till strax över 58 miljarder kronor vilket innebär att underskottets andel av den 

totala exporten uppgår till 76 %. Underskottet i handelsnettot ökade under perioden 2002 till 

2009. Ett trendbrott skedde 2010 då underskottet minskade men 2011 ökade underskottet 

återigen. 2012, precis som 2010, minskade underskottet vilket framgår av figur 1 nedan.  

 

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

avseende export (34 %) och import (24 %). Exkluderas fisk i handelsnettot minskar 

underskottet i handelsnettot till drygt 39 miljarder kronor. Trenden att underskottet minskar är 

oförändrad även om fisk, kräft- och blötdjur exkluderas. 

 

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

produceras i Sverige, t.ex. tropiska och subtropiska frukter, kaffe, te, kakao, många 

fiskprodukter, ris, sojabönor, många vegetabiliska oljor, vin och tobak. Om man bortser från 

varuområden där det är naturligt med ett negativt handelsnetto är handelsunderskottet mindre. 

  

 
Figur 1. Handelsutveckling 2003-2012 
Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Studeras enskilda produktgrupper är det bara för spannmål (+1 667 Mkr), tobak och 

tobaksvaror (+325 Mkr), diverse livsmedel (+62 Mkr) och levande djur (+30 Mkr) som 

Sverige har ett positivt handelsnetto, se tabell 5. Underskottet i handelsnettot är störst för 

produktgrupperna frukt och grönsaker (-13 788 Mkr), kött (-9 672 Mkr), kaffe, te, kakao  

(-4 888 Mkr) och fisk (-4 833 Mkr) samt mejeriprodukter (-4 455 Mkr). 

 

Exportvärdet har fördubblats sedan 2003. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel har 

därigenom ökat från närmare 28 miljarder kronor år 2003 till drygt 58 miljarder kronor år 

2012, en ökning med 108 %.  

 

Den årliga ökningstakten för exporten av jordbruksvaror och livsmedel har i genomsnitt varit 

drygt 8 % mellan åren 2003 och 2012, vilket kan jämföras med drygt 6 % för den samlade 

varuexporten. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel har ökat sin andel av den totala 

varuexporten från drygt 3 % år 2003 till 5 % år 2012. 

 

Importvärdet har ökat med närmare 90 % sedan 2003. Den årliga ökningstakten för importen 

av jordbruksvaror och livsmedel har i genomsnitt varit strax över 7 % per år mellan åren 2003 

och 2012, vilket kan jämföras med närmare 8 % för den samlade varuimporten. Andelen av 

jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuexporten ökade från närmare 8 % år 2003 till 

drygt 9 % år 2012. 

  

Tabell 5. Sveriges handelsnetto för jordbruksvaror och livsmedel 2003 och 2012 

Produktgrupper 
Import 2012 

Mkr 
Export 2012 

Mkr 
Handelsnetto 

2012 
Handelsnetto 

2003 

00 levande djur 162 197 35 10 

01 kött och köttvaror 11 514 1 842 -9 672 -4 135 

02 mejeriprodukter och ägg 7 661 3 206 -4 455 -1 243 

03 fisk, kräft- och blötdjur 24 479 19 646 -4 833 -2 817 

04 spannmål och varor därav 5 425 7 092 1 667 1 047 

05 frukt och grönsaker 16 966 3 178 -13 788 -10 405 

06 socker, sockervaror och honung 2 061 1 201 -860 -1 098 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 8 614 3 725 -4 888 -1 812 

08 djurfoder 3 537 1 460 -2 077 -1 748 

09 diverse livsmedel 6 612 6 674 62 -619 

11 drycker 8 719 6 488 -2 231 -348 

12 tobak och tobaksvaror 1 080 1 405 325 -1 983 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 963 211 -751 -550 

4 oljor och fetter 4 556 1 798 -2 758 -298 

SUMMA 102 348 58 125 -44 223 -25 998 
*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffor. 

 Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Vidareexport 

En viss del av Sveriges export är vidareexport, dvs. 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.  

 

I tabell 6 nedan följer exempel på varor där det finns skäl att anta att stora delar av exporten 

utgörs av vidareexport. Det finns även andra varor där återexport förekommer, men vilka 

dessa är och hur stor vidareexporten är, går inte att utläsa från den officiella 

handelsstatistiken. Vidareexporten nedan är därför sannolikt underskattad. 

 

Exportvärdet av varorna i tabell 6 uppgår till närmare 14,5 miljarder kronor. Det utgör strax 

under 25 % av Sveriges totala exportvärde av jordbruksvaror och livsmedel.  

  

Tabell 6. Handel som kan betraktas som vidareexport 2012  

KN nummer, varuslag 
2012 Import 

Mkr 
2012 Import  

1 000-tals ton 
2012 Export 

Mkr 
2012 Export  

1 000-tals ton 

030213, 030214 Färsk lax 12 597 390 11 835 365 

030313 Fryst lax 48 2 29 1 

030441 Färska fiskfiléer, bl.a. Lax 2 365 48 1 917 40 

030481 Frysta fiskfiléer, bl.a. Lax 973 15 382 6 

0803 Bananer 1 225 185 290 40 

SUMMA 17 208 640 14 453 452 

*Tabellen baseras på bortfallsjusterade siffor. 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

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 2012. 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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Bilaga 1 

Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2012 samt procentuell förändring 

jämfört med 2011 

Produktgrupper 2012 Förändring jmf 2011 % 

 Värde 
Mkr 

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Värde  
Mkr  

Volym 
 

Värde  
Kr/kg 

Levande djur 197 3 72 38 -16 64 

Kött och köttvaror 1 842 142 13 -1 11 -11 

- Nötkött 202 24 9 -7 28 -28 

- Griskött 481 36 13 6 1 5 

- Får, lamm och getkött 10 0,1 87 -14 -4 -10 

- Fjäderfäkött 162 51 3 6 17 -10 

- Övrigt kött inklusive vilt 131 6 22 37 112 -35 

- Beredda köttprodukter 860 26 34 -7 -8 1 

- Ej varufördelad handel -3 - - - - - 

Mejeriprodukter och ägg 3 206 206 16 2 -6 8 

- Mjölk, grädde, yoghurt med mera 1 897 163 12 0 -8 8 

- Smör och andra smörfettsprodukter 72 2 31 13 30 -13 

- Glassvaror 316 15 22 -9 -11 2 

- Ost och ostmassa 592 18 33 6 22 -13 

- Ägg och äggalbuminer 231 8 29 5 -8 14 

- Ej varufördelad handel 99 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  19 646 633 31 5 11 -5 

- Fisk, kräft- och blötdjur 18 219 607 30 6 12 -5 

- Beredda produkter 1 088 25 43 -7 -9 3 

- Ej varufördelad handel 338 - - - - - 

Spannmål och varor därav 7 092 1 401 5 10 18 -6 

- Spannmål 2 247 1 093 2 22 22 0 

- Mjöl, gryn, malt med mera 498 138 4 16 5 10 

- Ris 26 2 13 72 77 -3 

- Bakverk och bröd med mera 3 670 144 25 6 6 0 

- Okokt pasta 82 6 14 8 5 3 

- Övriga beredningar av spannmål 450 19 24 -2 5 -7 

- Ej varufördelad handel 119 - - - - - 

Frukt och grönsaker 3 178 207 15 9 10 -1 

- Färska och kylda grönsaker 304 30 10 5 40 -26 

- Frysta grönsaker 382 38 10 21 22 -1 

- Torkade grönsaker med mera 66 18 4 -12 -22 13 

- Beredda potatisprodukter 288 11 27 18 4 14 

- Övriga beredningar av grönt 310 14 21 -9 -4 -6 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 665 55 12 21 14 6 

- Fryst frukt och bär 412 13 31 1 0 0 

- Saft, sylt och marmelad 354 21 17 2 10 -7 

- Övriga beredningar av frukt och bär 215 8 28 13 5 8 

- Ej varufördelad handel 182 - - - - - 
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Forts. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2012 samt förändring jämfört 

med 2011  

Produktgrupper 2012 Förändring % jmf 2011 

 Värde 
Mkr 

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Värde 
Mkr  

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Socker, sockervaror och honung 1 201 136 9 9 4 6 

- Socker, melass och honung 566 117 5 8 3 5 

- Sockerkonfektyrer 577 19 30 10 7 2 

- Ej varufördelad handel 58 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, kryddor 3 725 90 41 -1 2 -2 

- Kaffe och kaffeersättningar 1 384 26 53 -1 -1 0 

- Choklad och kakaoberedningar 2 019 61 33 0 3 -3 

- Te, kakao och kryddor 271 3 78 0 1 -1 

- Ej varufördelad handel 52 - - - - - 

Djurfoder 1 460 316 5 19 15 3 

- Ej varufördelad handel 24 - - - - - 

Diverse livsmedel 6 674 268 25 0 -2 3 

- Soppor, såser och buljonger 1 111 44 25 3 6 -3 

- Margarin och annat matfett 1 830 134 14 -7 -5 -2 

- Välling och andra beredningar av 
spannmål, mjöl med mera 

481 24 20 1 8 -6 

- Övriga livsmedel 3 044 65 47 3 -5 8 

- Ej varufördelad handel 208 - - - - - 

Drycker 6 488 377 17 6 13 -7 

- Starksprit 4 308 115 37 0 -2 2 

- Vin 180 4 42 22 20 1 

- Övriga alkoholdrycker 1 407 199 7 23 30 -6 

- Alkoholfria drycker 515 59 9 6 0 6 

- Ej varufördelad handel 78 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 1 405 2 573 134 8 117 

- Ej varufördelad handel 4 - - - - - 

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 211 40 5 51 72 -13 

- Ej varufördelad handel 3 - - - - - 

Oljor och fetter 1 798 139 13 16 3 12 

- Ej varufördelad handel 26 - - - - - 

SUMMA 58 125 3 962 15 7 11 -4 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Bilaga 2 

Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2012 samt förändring jämfört med 

2011 

Produktgrupper 2012 Förändring % jmf 2011 

 Värde 
Mkr 

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Värde 
Mkr  

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Levande djur 162 0,4 446 -6 -2 -4 

Kött och köttvaror 11 514 293 39 7 5 1 

- Nötkött 3 597 81 44 10 2 8 

- Griskött 3 250 97 34 9 6 3 

- Får, lamm och getkött 412 8 52 -5 2 -7 

- Fjäderfäkött 1 269 42 30 8 12 -4 

- Övrigt kött inklusive vilt 178 3 58 -5 -15 12 

- Beredda köttprodukter 2 381 62 38 2 4 -2 

- Ej varufördelad handel 427 - - - - - 

Mejeriprodukter och ägg 7 661 346 22 5 1 4 

- Mjölk, grädde, yoghurt med mera 2 248 190 12 3 -5 8 

- Smör och andra smörfettsprodukter 506 15 35 3 5 -2 

- Glassvaror 602 29 21 10 9 1 

- Ost och ostmassa 3 608 96 37 -2 9 -10 

- Ägg och äggalbuminer 298 16 18 22 4 17 

- Ej varufördelad handel 401 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  24 479 666 37 4 14 -8 

- Fisk, kräft- och blötdjur 21 969 615 36 4 16 -10 

- Beredda produkter 2 230 51 44 -2 -11 10 

- Ej varufördelad handel 280 - - - - - 

Spannmål och varor därav 5 425 767 7 9 12 -2 

- Spannmål 935 421 2 17 14 2 

- Mjöl, gryn, malt med mera 315 77 4 15 21 -5 

- Ris 474 59 8 -1 -4 3 

- Bakverk och bröd med mera 2 202 111 20 21 17 3 

- Okokt pasta 462 48 10 1 1 0 

- Övriga beredningar av spannmål 948 51 19 6 -1 7 

- Ej varufördelad handel 87 - - - - - 

Frukt och grönsaker 16 966 1 618 10 5 1 4 

- Färska och kylda grönsaker 3 848 390 10 6 -3 9 

- Frysta grönsaker 596 70 9 15 11 3 

- Torkade grönsaker med mera 215 17 13 -1 16 -15 

- Beredda potatisprodukter 771 89 9 0 -4 4 

- Övriga beredningar av grönt 1 464 139 11 -2 -3 1 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär och nötter 6 591 696 9 8 3 5 

- Fryst frukt och bär 657 31 22 -5 0 -5 

- Saft, sylt och marmelad 1 502 141 11 6 2 3 

- Övriga beredningar. av frukt och bär 975 46 21 7 -2 9 

- Ej varufördelad handel 346 - - - - - 
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Forts. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2012 samt förändring jämfört med 
2011  
Produktgrupper 2012 Förändring % jmf 2011 

 Värde 
Mkr 

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Värde 
Mkr  

Volym 
 

Värde 
Kr/kg 

Socker, sockervaror och honung 2 061 159 13 -8 -20 14 

- Socker, melass och honung 658 94 7 -26 -33 11 

- Sockerkonfektyrer 1 344 65 21 5 12 -7 

- Ej varufördelad handel 59 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, kryddor 8 614 222 39 -3 4 -7 

- Kaffe och kaffeersättningar 4 734 121 39 -7 3 -9 

- Choklad och kakaoberedningar 2 418 69 35 8 10 -1 

- Te, kakao och kryddor 1 282 32 40 -6 -1 -6 

- Ej varufördelad handel 179 - - - - - 

Djurfoder 3 537 717 5 7 -6 14 

- Ej varufördelad handel 97 - - - - - 

Diverse livsmedel 6 612 260 25 5 2 3 

- Soppor, såser och buljonger 1 595 87 18 -4 -6 1 

- Margarin och annat matfett 543 43 13 17 20 -2 

- Välling och andra beredningar av    
spannmål, mjöl med mera 

744 40 19 6 -5 11 

- Övriga livsmedel 3 418 89 38 7 5 2 

- Ej varufördelad handel 313 - - - - - 

Drycker 8 719 426 20 0 1 0 

- Starksprit 1 380 28 50 -2 2 -3 

- Vin 4 812 127 38 3 -4 7 

- Övriga alkoholdrycker 997 69 14 3 11 -7 

- Alkoholfria drycker 1 292 202 6 2 0 2 

- Ej varufördelad handel 237 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 1 080 10 104 -30 -17 -16 

- Ej varufördelad handel 13 - - - - - 

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 963 211 5 7 9 -2 

- Ej varufördelad handel 20 - - - - - 

Oljor och fetter 4 556 473 10 1 3 -2 

- Ej varufördelad handel 102 - - - - - 

SUMMA      102 348 6 168 17 3 2 1 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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