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Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2010 
 

 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade förra året till knappt 54 

miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2009.  

 Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade med knappt 3 procent, till 95 

miljarder kronor. 

 I och med att exporten ökat snabbare än importen har det negativa handelsnettot 

minskat något under 2010, och ligger på 41 miljarder kronor. Det är första gången 

sedan 2000 som underskottet minskar. 

 

Bakgrund 

Sveriges utrikeshandel visade en stark utveckling under 2010 jämfört med 2009 vilket visade 

sig i alla sektorer. Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2010 

till knappt 54 miljarder kronor, en ökning med cirka 4,3 miljarder kronor, motsvarande 9 % 

jämfört med 2009. Ökningen för exporten 2010 har skett både sett till värde och volym. 

Värdeinnehållet (kr/kg) har dock i genomsnitt minskat med knappt 2 %, vilket innebär att 

exportvolymen ökat något mer än värdet av exporten.  

 

En stor del av exportökningen utgörs av fisk som har sitt ursprung i Norge. Värdet av 

exporten av fisk ökade under 2010 med 24 % jämfört med 2009, från drygt 15 miljarder till 19 

miljarder kronor. Även om fisk exkluderas har dock övriga exporten av jordbruksvaror och 

livsmedel ökat med strax över 600 miljoner kronor, en ökning med cirka 2 %. Fisk utgör dock 

35 % i värdet av livsmedelsexporten vilket kan jämföras med 31 % 2009. Andra viktiga 

produktgrupper är drycker (12 %), spannmål (11 %) och diverse livsmedel (11 %). De 

viktigaste marknaderna för den svenska exporten är de nordiska grannländerna och Frankrike 

som tillsammans tar emot 40 % av exporten. 

 

Värdet av importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2010 med knappt 3 % till 95 

miljarder kronor. Även importvolymen ökade med ungefär lika mycket, totalt cirka 3 %. 

Andelen av jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuimporten har minskat något och 

uppgick till 9 % under 2010 jämfört med 10 % under 2009 (1995 var andelen knappt 7 %). 

Närmare 60 % av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel kommer från Norge, 

Danmark, Nederländerna och Tyskland.  

 

För första gången sedan år 2000 minskade underskottet i handelsbalansen, både totalt sett för 

jordbruksvaror och livsmedel samt när fisk exkluderas, vilket är ett trendbrott. I och med att 

exporten ökat snabbare än importen har det negativa handelsnettot minskat något under 2010 

och låg på 41 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 knappt 37 miljarder kronor.  
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Global och svensk handelsutveckling 2010 

Till följd av den ekonomiska krisen gick världshandeln ner kraftigt under 2009. Under 2010 

har en viss återhämtning skett och världens export som andel av världens BNP steg till 27,3 % 

år 2010, jämfört med 26,9 % 2009. Toppåret 2008 uppgick världshandeln dock till 32,5 % av 

världens BNP
1
. Mellan 2009 och 2010 har Sveriges totala varuexport ökat med 14 % och 

varuimporten har ökat med 17 %. I Sverige har endast varuexporten av läkemedel uppvisat en 

negativ exportutveckling under 2010. Övriga sektorer visar en ökad exportutveckling. Den 

svenska utrikeshandeln har visat en stark tillväxt och avslutade 2010 med avsevärt större 

handelsvolymer än 2009. Handelsnivåerna ligger nu på nästan samma nivå som innan den 

ekonomiska krisen. Mellan 2009 och 2010 har kronan stärkts med 12 % både gentemot 

dollarn och euron. Den svenska exporten har blivit lite dyrare på dessa marknader vilket 

försvårar exporten samtidigt som importen blivit billigare.
2
 

 

Exportutveckling för jordbruksvaror och livsmedel 2010 

Exportvärdet för jordbruksvaror och livsmedel ökade mellan 2009 och 2010 med 4,3 

miljarder kronor till knappt 54 miljarder kronor (+9 %), se tabell 1. Även exportvolymen 

ökade (+10 %). Värdeökningen har således skett parallellt med en ökande exportvolym som 

uttryckt i procent dock ökat något mer. Detta har inneburit att värdeinnehållet (kr/kg) i 

genomsnitt minskat för exporten med knappt 2 %.  

 

Studeras enskilda produktgrupper framgår att fisk, kräft- och blötdjur var den största 

enskilda produktgruppen 2010, med en exportandel på drygt 35 %, och att produktgruppen 

samtidigt har haft näst störst värdeökning (+24 %). 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 2009 och 2010 endast ökat i 

värde med 600 miljoner kronor.  

 

Bland andra produktgrupper kan en kraftig ökning av exportvärdet noteras mellan 2009 och 

2010 för oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (+59 %), djurfoder (+16 %) och 

mejeriprodukter och ägg (+14 %). Exportvärdet för dessa produktgrupper har ökat mer än 

genomsnittet. Det bör i sammanhanget dock nämnas att oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 

är den näst minsta produktgruppen med en andel på 0,4 %. För produktgruppen 

mejeriprodukter och ägg som även haft en positiv volymförändring på 24 % står den största 

undergruppen mjölk, grädde och yoghurt för merparten av de värde- och volymmässiga 

förändringarna, se bilaga 1
3
.  

 

                                                 
1
 Ekonomifakta 2011 

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”.  
3
 I bilaga 1 redovisas mer detaljerade siffror över Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2010 och även 

den procentuella förändringen jämfört med 2009 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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Ytterligare produktgrupper med tydliga värdeökningar är tobak och tobaksvaror (+7 %), 

kaffe, te, kakao och kryddor (+7 %) och kött och köttvaror (+6 %). 

 

Tabell 1. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2010 jämfört med 2009 

SITC 2009 Mkr 2010 Mkr Andel 2010 % Förändring % 

00 levande djur 186 167 0 -10 

01 kött och köttvaror 1 935 2 060 4 6 

02 mejeriprodukter och ägg 3 136 3 591 7 14 

03 fisk, kräft- och blötdjur 15 393 19 069 35 24 

04 spannmål och varor därav 5 887 6 089 11 3 

05 frukt och grönsaker 2 811 2 830 5 1 

06 socker, sockervaror och honung 1 413 1 244 2 -12 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 3 300 3 526 7 7 

08 djurfoder 1 027 1 195 2 16 

09 diverse livsmedel 5 684 5 646 11 -1 

11 drycker 6 527 6 263 12 -4 

12 tobak och tobaksvaror 528 567 1 7 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 121 192 0 59 

4 oljor och fetter 1 595 1 383 3 -13 

SUMMA 49 543 53 821 100  9 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

En kraftig minskning av exportvärdet mellan 2009 och 2010 kan noteras för produktgrupperna 

oljor och fetter (-13 %), socker, sockervaror och honung (-12 %) och levande djur (-10 

%). För produktgruppen socker, sockervaror och honung står undergruppen socker, melass 

och honung för en värdeminskning på 21 %, vilket till stor del bidragit till produktgruppens 

totala värdeminskning, se bilaga 1.  

 

Viktiga marknader för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel  

De tre nordiska grannländerna, Danmark, Norge och Finland, är fortsatt de viktigaste 

marknaderna för svensk export av jordbruksvaror och livsmedel. Frankrike passerade 2010 

Tyskland och är nu den fjärde största exportmarknaden. De fyra största marknaderna tog emot 

40 % av exporten. Exporten till Danmark är fortfarande störst och uppvisade även en 

exportökning motsvarande 5 %. Framförallt oljor och fetter (76 %), mejeriprodukter och 

ägg (40 %), och även djurfoder (113 %) uppvisar stora ökningar medan drycker uppvisar en 

nedgång på 38 %. Exporten till Norge ökade under 2010 medan exporten till Finland 

minskade något. Detta gör att Norge återigen är den näst viktigaste exportmarknaden för 

Sverige. Exporten till Finland minskade för flera olika produktgrupper men framförallt 

grupperna: kött och köttvaror (-18 %), socker, sockervaror och honung (-30 %), oljor och 

fetter (-22 %) samt frukt och grönsaker (-12 %). Till Norge ökade exporten för i stort sätt 

alla produktgrupper förutom oljor och fetter (-40 %) samt levande djur (-17 %). Den 

svenska exporten till Norge består huvudsakligen av förädlade livsmedel och i mindre 

omfattning av obearbetade jordbruksvaror. 
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Exporten till USA har minskat varje år sedan 2002. Minskningen 2010 beror främst på att 

värdet av drycker (främst vodka) minskat med knappt 5 %. Exporten till både Polen och 

Frankrike har haft en fortsatt god tillväxt. Under 2010 ökade exporten till Litauen med 73 % 

och passerade därmed Ryssland. Exporten av fisk, kräft- och blötdjur till Litauen ökade med 

102 % under 2010. Exporten till Kina under 2010 ökade med hela 150 %, framförallt inom 

produktkategorierna frukt och grönsaker (442 %) samt drycker (183 %). 

 

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

miljoner kronor 

Land 2009 2010 Andel 2010 % Förändring % 

Danmark 5 825 6 103 11 5 

Norge 5 180 5 402 10 4 

Finland 5 320 5 166 10 -3 

Frankrike 3 924 4 628 9 18 

Tyskland 4 084 4 143 8 1 

Polen 3 719 4 049 7 9 

USA 3 485 3 330 6 -4 

Storbritannien och Nordirland 2 903 3 037 6 5 

Spanien 1 967 2 110 4 7 

Portugal 1 577 2 083 4 32 

Italien 1 383 1 591 3 15 

Nederländerna 1 187 1 377 3 16 

Belgien 826 921 2 12 

Litauen 531 919 2 73 

Ryssland 572 575 1 1 

Övriga länder* 5 051 8 387 14 66 

SUMMA 49 543 53 821 100 9 
Inkluderar även icke-länderfördelad EU-handel 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 

 

Importutvecklingen för jordbruksvaror och livsmedel 2010 

Importvärdet för jordbruksvaror och livsmedel ökade mellan 2009 och 2010 med 2,5 miljarder 

kronor till 95 miljarder kronor (+3 %), se tabell 3. Även importvolymen ökade (+3 %). 

Värdeökningen har således i det närmaste varit identisk med den ökande importvolymen, 

uttryckt i procent. Detta innebär att värdeinnehållet uttryckt i kr/kg i genomsnitt varit i stort 

sett oförändrat för importen (+0,1 %).  

 

Studeras enskilda produktgrupper framgår att fisk, kräft- och blötdjur, precis som på 

exportsidan, var den största enskilda produktgruppen 2010, med en importandel på 25 %, och 

att produktgruppen samtidigt har haft näst störst värdeökning (+18 %). Importen av fisk, 

kräft- och blötdjur ökade också mest i absoluta tal, med 3,5 miljarder kronor. Exkluderas 

importen av fisk, kräft- och blötdjur från övriga jordbruksvaror och livsmedel har importen 

mellan 2009 och 2010 minskat i värde med 1 miljard kronor.  
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Bland andra produktgrupper ökade importvärdet kraftigt mellan 2009 och 2010 för 

oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (+27 %) och kaffe, te, kakao och kryddor (+13 %). 

Importen av dessa produktgrupper ökade mer än genomsnittet. Det bör i sammanhanget dock 

nämnas att oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter är den näst minsta produktgruppen med en 

andel på 1 %. En kraftig värdeminskning av importen mellan 2009 och 2010 kan noteras för 

produktgrupperna levande djur (-21 %), djurfoder (-11 %) och spannmål och varor därav 

(-7 %). 

 

Tabell 3. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2010 jämfört med 2009 

SITC 2009 Mkr 2010 Mkr Andel 2010 % Förändring % 

00 levande djur 386 304 0 -21 

01 kött och köttvaror 9 750 9 842 10 1 

02 mejeriprodukter och ägg 7 010 7 046 7 1 

03 fisk, kräft- och blötdjur 19 991 23 487 25 18 

04 spannmål och varor därav 4 838 4 501 5 -7 

05 frukt och grönsaker 16 790 16 533 18 -2 

06 socker, sockervaror och honung 2 299 2 179 2 -5 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 6 802 7 687 8 13 

08 djurfoder 3 429 3 055 3 -11 

09 diverse livsmedel 6 371 6 040 7 -5 

11 drycker 8 845 8 329 9 -6 

12 tobak och tobaksvaror 1 333 1 287 1 -4 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 538 682 1 27 

4 oljor och fetter 4 010 3 896 4 -2 

SUMMA 92 393 94 867 100 3 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
 

Det bör i sammanhanget dock nämnas att levande djur är den minsta produktgruppen med en 

andel på 0,3 %,
4
. För djurfoder följs värdeminskningen av en något större volymmässig 

minskning (-13 %), se bilaga 2. Inom produktgruppen spannmål och varor därav minskade 

importvärdet trots en volymmässig ökning på 27 %. Den största undergruppen bakverk och 

bröd minskade värdemässigt med 7 % vilket till stor del bidrog till produktgruppens totala 

värdeminskning. Värdeinnhållet (kr/kg) för spannmål och varor därav minskade med 27 %. 

Ytterligare produktgrupper med tydliga värdeminskningar är drycker (-6 %), socker, 

sockervaror och honung (-5 %) och diverse livsmedel (-5 %). Importvärdet för 

produktgruppen socker, sockervaror och honung minskade tydligt trots en volymmässig 

ökning med knappt 17 %. 

 

 

 

 

                                                 
4
 I bilaga 2 redovisas mer detaljerade siffror över Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2010 och 

även den procentuella förändringen jämfört med 2009 både gällande värde och volym (samma som för exporten i 

bilaga 1). 



På tal om jordbruk – fördjupning om aktuella frågor 

 

6(14) 

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, Nederländerna och Tyskland är de i särklass viktigaste av 

ursprungsländerna för svensk import av jordbruksvaror och livsmedel. Under 2010 passerade 

Nederländerna Tyskland och ligger nu på tredje plats. Dessa fyra länder levererar 57 % av den 

svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel. Importen från Norge ökade kraftigt, med 

20 % eller cirka 3,5 miljarder kronor. Det är importen av fisk, kräft- och blötdjur från Norge 

som ökat kraftig och den står för drygt 91 % av Sveriges totala import av jordbruksvaror och 

livsmedel från Norge. Importen av fisk, kräft- och blötdjur från Norge står dessutom för 20 

% av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel under 2010. När det gäller 

Nederländerna, som ökat exporten till Sverige med 3 %, har följande produktgrupper ökat 

särskilt: kött och köttvaror (17 %), mejeriprodukter och ägg (17 %) och kaffe, te, kakao 

och kryddor (32 %) samt oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (61 %). Importen från Litauen 

ökade mest procentuellt sett, 62 %, och det är produktgruppen tobak och tobaksvaror som 

står för den mesta ökningen där importen steg från 0 kronor 2009 till 332 miljoner kronor 

2010. Importen från gruppen ”övriga länder” i tabell 4 uppvisade en minskning med drygt 4 % 

under 2010.  

 

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

livsmedel, miljoner kronor 

Land 2009 Mkr 2010 Mkr Andel 2010 %  Förändring % 

Norge 17 468 20 977 22 20 

Danmark 14 454 13 817 15 -4 

Nederländerna 9 663 9 906 10 3 

Tyskland 9 875 9 840 10 0 

Italien 3 909 3 584 4 -8 

Frankrike 3 737 3 303 4 -1 

Belgien 3 233 3 295 3 1,9 

Spanien 2 843 2 999 3 6 

Storbritannien och Nordirland 2 503 2 529 3 1 

Polen 1 953 2 196 2 12 

Finland 2 171 2 192 2 1 

Brasilien 1 413 1 646 2 17 

USA 1 293 1 120 1 -13 

Kina 857 860 1 0 

Thailand 791 807 1 2 

Sydafrika 770 739 1 -4 

Österrike 756 684 1 -10 

Litauen 417 677 1 62 

Grekland 531 507 1 -5 

Schweiz 463 486 1 5 

Turkiet 394 423 0 7 

Övriga länder* 12 899 12 281 12 -4 

SUMMA 92 393 94 867 100 3 
* Inkluderar även icke-länderfördelad EU-handel 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Handelsnettot 

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

nedan. Handelsnettot uppvisar ett underskott på 41 miljarder kronor för 2010. Exporten under 

2010 uppgick till knappt 54 miljarder vilket innebär att underskottets andel av den totala 

exporten uppgår till 76 %. Underskottet i handelsnettot ökade under perioden 2001 – 2009 

men har minskat under 2010 vilket framgår av figur 1.  

 

Fisk, kräft- och blötdjur är den största produktgruppen inom handeln med jordbruksvaror 

och livsmedel både avseende export (36 %) och import (25 %). Exkluderas fisk, kräft- och 

blötdjur i handelsnettot minskar underskottet i handelsnettot till knappt 37 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 2001-2010 
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Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 
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Studeras enskilda produktgrupper är det bara för spannmål och varor därav som Sverige har 

ett positivt handelsnetto (1 588 Mkr), se tabell 5. För diverse livsmedel som är en stor 

produktgrupp är underskottet relativt litet (-394 Mkr). Underskottet i handelsnettot är störst 

för produktgrupperna kött och köttvaror (-7 782 Mkr), fisk, kräft- och blötdjur (-4 418 

Mkr) samt frukt och grönsaker (-13 703 Mkr).  

 

Exportvärdet har fördubblats sedan 2002. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel har 

därigenom ökat från cirka 25 miljarder kronor år 2001 till cirka 54 miljarder kronor år 2010, 

en ökning med 117 %.  

 

Ökningstakten för exporten av jordbruksvaror och livsmedel har i genomsnitt varit cirka 9 % 

per år mellan åren 2001 och 2010, vilket kan jämföras med knappt 4 % för den samlade 

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

varuexporten från strax över 3 % år 2001 till knappt 5 % år 2010. 

 

Importvärdet har likaså fördubblats sedan 2001. Ökningstakten för importen av 

jordbruksvaror och livsmedel har i genomsnitt varit strax under 8 % per år mellan åren 2001 

och 2010, vilket kan jämföras med drygt 5 % för den samlade varuimporten. Andelen av 

jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuexporten ökade från drygt 7 % år 2001 till strax 

under 9 % år 2010. 

  

Tabell 5. Sveriges handelsnetto för jordbruksvaror och livsmedel 2001 och 2010 

Produktgrupper 

Import 2010 

Mkr 

Export 2010 

Mkr 

Handelsnetto 

2010 

Handelsnetto 

2001 

00 levande djur 304 167 -137 -68 

01 kött och köttvaror 9 842 2 060 -7 782 -3 381 

02 mejeriprodukter och ägg 7 046 3 591 -3 455 -321 

03 fisk, kräft- och blötdjur 23 487 19 069 -4 418 -2 799 

04 spannmål och varor därav 4 501 6 089 1 588 1008 

05 frukt och grönsaker 16 533 2 830 -13 703 -9 742 

06 socker, sockervaror och honung 2 179 1 244 -935 -860 

07 kaffe, te, kakao, kryddor 7 687 3 526 -4 161 -1 877 

08 djurfoder 3 055 1 195 -1 860 -1 996 

09 diverse livsmedel 6 040 5 646 -394 -724 

11 drycker 8 329 6 263 -2 066 -489 

12 tobak och tobaksvaror 1 287 567 -720 -761 

22 oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 682 192 -490 -648 

4 oljor och fetter 3 896 1 383 -2 513 -381 

SUMMA 94 867 53 821 -41 046 -23 039 

 Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB 

 

Det förbättrade handelsnettot beror på att marknadsandelarna för svenska produktgrupper har 

ökat i relation till importen under det senaste året, se tabell 5. Exempel på detta är följande 

produktgrupper: kött och köttvaror, djurfoder, diverse livsmedel samt tobak och 

tobaksvaror. 
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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 14,2 miljarder kronor. Det utgör sålunda 26 % av 

Sveriges totala exportvärde av jordbruksvaror och livsmedel. Jämfört med 2009 har 

vidareexporten ökat med 2,6 miljarder kronor. Detta kan jämföras med den totala ökningen 

för exporten av jordbruksvaror och livsmedel som uppgick till 4,3 miljarder kronor. 

 

Tabell 6. Handel som kan betraktas som vidareexport 2010 

KN nummer, varuslag 

2010 

Import Mkr Import 1000 ton 

2010 

Export Mkr Export 1000 ton 

     

030212 Färsk lax 12 589 280 11 597 259 

030322 Fryst lax 60 1 32 0 

030419 Färska fiskfiléer, bl.a. Lax 1 796 30 1 463 24 

030429 Frysta fiskfiléer, bl.a. Lax 1 920 43 579 11 

0803 Bananer 1 305 185 349 40 

2204, 2205 Vin 4 774 144 148 4 

SUMMA 22 444 682 14 168 337 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Bilaga 1 

Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2010 samt procentuell förändring 

jämfört med 2009 

Produktgrupper                       2010 Förändring jmf 2009 % 

 Värde

Mkr 

Volym 

 

Värde

Kr/kg 

Värde 

Mkr  

Volym 

 

Värde 

Kr/kg 

Levande djur 167 4 41 -10 -3 -8 

Kött och köttvaror 2 060 125 16 6 19 -10 
- Nötkött 137 12 11 -9 8 -16 

- Griskött 542 36 15 4 15 -9 

- Får, lamm och getkött 9 0,2 58 15 21 -5 

- Fjäderfäkött 157 44 4 35 46 -8 

- Övrigt kött inkl vilt 89 3 31 2 42 -28 

- Beredda köttprodukter 968 29 33 -6 -2 -4 

- Ej varufördelad handel 158 - - - - - 

Mejeriprodukter och 

ägg 

3 591 239 15 15 24 -8 

- Mjölk, grädde, yoghurt m.m. 1 961 183 11 38 35 2 

- Smör och andra 

smörfettsprodukter 

501 18 28 5 -10 17 

- Glassvaror 372 18 21 -7 4 -10 

- Ost och ostmassa 557 14 40 -19 -16 -3 

- Ägg och äggalbuminer 164 6 28 40 93 -27 

- Ej varufördelad handel 36 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  19 069 577 33 24 10 13 

- Fisk, kräft- och blötdjur 17 742 548 32 24 10 13 

- Beredda produkter 1 164 29 41 11 15 -3 

- Ej varufördelad handel 163 - - - - - 

Spannmål och varor 

därav 

6 089 1 271 5 3 10 -6 

- Spannmål 1 639 1 008 2 17 13 4 

- Mjöl, gryn, malt m.m. 363 111 3 -17 -5 -13 

- Ris 14 1 13 55 43 9 

- Bakverk och bröd m.m. 3 402 131 26 1 7 -5 

- Okokt pasta 42 2 23 14 9 5 

- Övr. beredningar av spannmål 511 19 27 -4 -3 -1 

- Ej varufördelad handel 118 - - - - - 

Frukt och grönsaker 2 830 178 16 1 5 -4 
- Färska och kylda grönsaker 282 18 15 -2 -8 7 

- Frysta grönsaker 317 33 10 4 8 -3 

- Torkade grönsaker m.m. 63 11 6 40 73 -19 

- Beredda potatisprodukter 252 11 23 -10 13 -20 

- Övr. beredningar av grönt 344 16 22 23 19 3 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär 

och nötter 

608 53 11 -15 -11 -4 

- Fryst frukt och bär 380 15 25 43 39 3 

- Saft, sylt och marmelad 310 18 17 4 10 -5 

- Övr. beredningar av frukt och 

bär 

106 4 26 23 12 9 

- Ej varufördelad handel 168 - - - - - 
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Forts. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2010 samt förändring 

jämfört med 2009  

Produktgrupper                        2010 Förändring % jmf 2009 

 Värde

Mkr 

Volym 

 

Värde

Kr/kg 

Värde 

Mkr  

Volym 

 

Värde 

Kr/kg 

Socker, sockervaror och 

honung 

1 244 180 7 -12 -2 -10 

- Socker, melass och honung 716 163 4 -21 -3 -18 

- Sockerkonfektyrer 504 18 28 4 3 0 

- Ej varufördelad handel 24 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, 

kryddor 

3 526 89 40 7 6 1 

- Kaffe och kaffeersättningar 1 080 26 41 4 -1 6 

- Choklad och 

kakaoberedningar 

2 118 60 36 7 10 -2 

- Te, kakao och kryddor 278 3 85 7 1 5 

- Ej varufördelad handel 50 - - - - - 

Djurfoder 1 195 273 4 16 26 -8 

- Ej varufördelad handel 50 - - - - - 

Diverse livsmedel 5 646 253 22 -1 8 -8 
- Soppor, såser och buljonger 1 078 39 27 3 7 -3 

- Margarin och annat matfett 1 668 138 12 4 13 -8 

- Välling och andra beredningar 

av spannmål, mjöl m.m. 

400 21 19 -13 -6 -8 

- Övriga livsmedel 2 328 54 43 -6 2 -8 

- Ej varufördelad handel 172 - - - - - 

Drycker 6 263 250 25 -4 12 -14 
- Starksprit 4 745 113 42 -5 15 -18 

- Vin 115 4 32 -25 -21 -5 

- Övriga alkoholdrycker 937 82 11 8 5 3 

- Alkoholfria drycker 453 52 9 30 21 8 

- Ej varufördelad handel 13 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 567 2 254 7 1 7 

- Ej varufördelad handel 17 - - - - - 

Oljeväxtfrön och 

oljehaltiga nötter 

192 43 4 58 69 -6 

- Ej varufördelad handel 3 - - - - - 

Oljor och fetter 1 383 133 10 -13 -15 2 

- Ej varufördelad handel 11 - - - - - 

SUMMA 53 821 3 617 15 9 10 -2 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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Bilaga 2 

Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2010 samt förändring jämfört med 

2009 

Produktgrupper                        2010 Förändring % jmf 2009  

 Värde

Mkr 

Volym 

 

Värde

Kr/kg 

Värde

Mkr  

Volym 

 

Värde

Kr/kg 

Levande djur 304 449 677 -21 -27 8 

Kött och köttvaror 9 842 264 37 1 7 -6 
- Nötkött 2 664 72 37 -1 6 -7 

- Griskött 2 891 88 33 -1 8 -9 

- Får, lamm och getkött 341 7 49 -3 -13 11 

- Fjäderfäkött 1 259 40 31 -3 5 -8 

- Övrigt kött inkl vilt 181 4 43 3 11 -7 

- Beredda köttprodukter 2 016 53 38 2 10 -7 

- Ej varufördelad handel 490 - - - - - 

Mejeriprodukter och 

ägg 

7 046 373 19 1 -5 6 

- Mjölk, grädde, yoghurt m.m. 2 130 232 9 13 -9 25 

- Smör och andra 

smörfettsprodukter 

407 13 32 58 32 20 

- Glassvaror 571 27 21 -18 -6 -13 

- Ost och ostmassa 3 497 85 41 1 1 0 

- Ägg och äggalbuminer 267 16 16 -7 9 -15 

- Ej varufördelad handel 174 - - - - - 

Fisk, kräft- och blötdjur  23 487 551 43 17 8 9 

- Fisk, kräft- och blötdjur 21 001 493 43 21 8 11 

- Beredda produkter 2 290 57 40 5 3 2 

- Ej varufördelad handel 196 - - - - - 

Spannmål och varor 

därav 

4 501 598 8 -7 27 -27 

- Spannmål 474 285 2 16 59 -27 

- Mjöl, gryn, malt m.m. 203 47 4 -9 18 -23 

- Ris 499 59 8 -2 9 -10 

- Bakverk och bröd m.m. 1 945 99 20 -7 -2 -5 

- Okokt pasta 427 47 9 -12 0 -12 

- Övr. beredningar av spannmål 829 61 14 -15 25 -32 

- Ej varufördelad handel 124 - - - - - 

Frukt och grönsaker 16 533 1 558 11 -2 3 -4 
- Färska och kylda grönsaker 4 100 383 11 10 4 6 

- Frysta grönsaker 568 64 9 -10 2 -12 

- Torkade grönsaker m.m. 219 16 13 1 11 -9 

- Beredda potatisprodukter 769 92 8 -15 -3 -12 

- Övriga beredningar av grönt 1 563 140 11 -10 -1 -9 

- Färsk, kyld, torkad frukt, bär 

och nötter 

6 154 657 9 1 6 -5 

- Fryst frukt och bär 630 29 22 -13 0 -13 

- Saft, sylt och marmelad 1 271 131 10 -13 -4 -9 

- Övr. beredningar. av frukt och 

bär 

843 46 18 -12 -3 -10 

- Ej varufördelad handel 416 - - - - - 
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Forts. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2010 samt förändring 

jämfört med 2009  

Produktgrupper                        2010 Förändring % jmf 2009 

 Värde

Mkr 

Volym 

 

Värde

Kr/kg 

Värde 

Mkr  

Volym 

 

Värde

Kr/kg 

Socker, sockervaror och 

honung 

2 179 193 11 -5 17 -19 

- Socker, melass och honung 817 143 6 2 27 -20 

- Sockerkonfektyrer 1 293 51 26 -9 -6 -4 

- Ej varufördelad handel 69 - - - - - 

Kaffe, te, kakao, 

kryddor 

7 687 221 35 13 6 6 

- Kaffe och kaffeersättningar 3 970 131 30 25 9 14 

- Choklad och 

kakaoberedningar 

2 150 57 38 -7 -5 -2 

- Te, kakao och kryddor 1 378 33 42 16 19 -2 

- Ej varufördelad handel 189 - - - - - 

Djurfoder 3 055 685 4 -11 -13 2 

- Ej varufördelad handel 77 - - - - - 

Diverse livsmedel 6 040 252 24 -5 3 -8 
- Soppor, såser och buljonger 1 693 91 19 -4 2 -6 

- Margarin och annat matfett 438 37 12 -15 -6 -9 

- Välling och andra beredningar 

av spannmål, mjöl m.m. 

723 47 15 -15 6 -20 

- Övriga livsmedel 2 931 77 38 -3 6 -8 

- Ej varufördelad handel 254 - - - - - 

Drycker 8 329 1 989 4 -6 -2 -4 
- Starksprit 1 547 31 51 -1 -1 -1 

- Vin 4 622 144 32 -7 -4 -2 

- Övriga alkoholdrycker 856 54 16 -8 5 -12 

- Alkoholfria drycker 1 103 1 761 1 -3 -1 -2 

- Ej varufördelad handel 201 - - - - - 

Tobak och tobaksvaror 1 287 11 116 -3 -10 8 

- Ej varufördelad handel 37 - - - - - 

Oljeväxtfrön och 

oljehaltiga nötter 

682 166 4 27 92 -34 

- Ej varufördelad handel 5 - - - - - 

Oljor och fetter 3 896 498 8 -3 -4 1 

- Ej varufördelad handel 46 - - - - - 

SUMMA 94 867 7 358 13 3 3 0 

Källa: Egen bearbetning av statistik från SCB. 
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