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Sammanfattning 
I denna studie analyseras handeln med livsmedelsindustriprodukter under perioden 1995-
2005. Genom en fördjupad kunskap om livsmedelsindustrins förutsättningar och möjligheter 
på den internationella arenan kan myndigheter, organisationer, men även andra aktörer, på ett 
bättre sätt bidra till en konkurrenskraftig näring.  

Analyserna koncentreras på förädlade livsmedel, närmare bestämt livsmedel som produceras 
av livsmedelsindustrin. Exempel på varor som inte klassas som livsmedelsindustriprodukter 
är färsk frukt, spannmål, färsk fisk, djurfoder och tobak (s.k. ”övriga produkter”).  

Studien visar att de globala marknaderna för livsmedel växer. Detta är tydligt både på 
aggregerad nivå och på produktnivå. Under en tioårsperiod ökade världens handel med 
livsmedelsindustriprodukter med ca 60 procent i värde (USD) och volymen (kg) ökade med 
nästan 30 procent. Man handlade också allt mer med högvärdiga varor. Uttryckt i reala termer 
var värdeökningen emellertid bara en procent. Livsmedelsindustriprodukternas utveckling 
skiljde sig inte markant från ”övriga produkter”. Rent värdemässigt växte livsmedels-
industriprodukterna något starkare, men volymmässigt dominerade de inte.  

Med tanke på senare tids dramatiska prisökningar är det intressant att notera att 
världsmarknadspriserna för livsmedelsindustriprodukter gick ner under perioden 1995-2005, 
trots en relativt hög allmän inflation. Nedgången var emellertid marginell. Den neråtgående 
trenden drevs sannolikt av en ökning av det globala utbudet i relation till den globala 
efterfrågan. 

EU-15 är en betydelsefull aktör på den internationella arenan, men samtidigt är det tydligt att 
EU-länderna handlar mer med varandra än med tredje land. Handeln på den inre marknaden 
har ett högre värdeinnehåll (dvs. högre styckvärde) än vad världshandeln har, vilket beror 
både på en högre prisnivå, men också på att man handlar relativt mer med högvärdiga 
produkter. EU:s interna handel med livsmedelsindustriprodukter utvecklades under perioden 
generellt sett positivt. Handeln med tredje land utvecklades däremot mycket svagare. EU 
tappade marknadsandelar i världshandeln och exportnettot minskade, vilket tyder på att EU:s 
konkurrenskraft för dessa produkter var svag. Värdeinnehållet ökade dessutom mer för 
importen än för exporten. 

Sveriges utrikeshandel utvecklades starkt mellan 1995 och 2005 och följde de globala 
trenderna. Sverige var i sin handel relativt starkt beroende av ett mindre antal produktgrupper, 
men utvecklingen ser ändå positiv ut. Flertalet produktgrupper växte procentuellt sett mycket 
starkt (det är dock värt att poängtera att ökningen skedde från en tämligen låg nivå). För 
världens 20 handelsmässigt största produktgrupper ökade Sveriges handel ca fem gånger 
starkare än den globala och europeiska handeln och det var inte bara sprit och fisk som stod 
för tillväxten. Även produktgrupper som maltdrycker, samt frukt- och bärsaft hade en god 
tillväxt. Det var också, av alla de produktgrupper som har studerats, väldigt få där Sveriges 
utveckling var så pass svag att det skedde en tillbakagång i handeln. Ett undantag var dock 
export av fryst nötkött och smör. Sveriges marknadsandelar på världsmarknaden ökade under 
perioden och konkurrenskraften var god. Sveriges handel karaktäriseras av ett högt 
värdeinnehåll, vilket under tioårsperioden ökade för exporten, men minskade för importen.  

Hur Sveriges utveckling kommer att se ut framöver är ovisst. En fortsatt framgång kommer i 
mångt och mycket bero på hur väl man lyckas förvalta och utveckla sina komparativa 
fördelar. Här kan exempelvis kostnaden för och tillgången på arbetskraft och råvaror vara 
avgörande, liksom graden av forskning och utveckling, samt innovationer.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Livsmedelsindustrin är en av Sveriges största industrigrenar. Av denna anledning är den 
betydelsefull för Sverige i många avseenden, exempelvis för landets råvaruproduktion och 
sysselsättningsnivå. Det är därför viktigt att myndigheterna följer utvecklingen inom 
näringen, verkar för ett gynnsamt företagsklimat och förmånliga handelsvillkor, osv. För att 
Jordbruksverket (och även andra myndigheter, organisationer, etc) ska kunna bidra till en 
konkurrenskraftig livsmedelsindustri måste myndigheten ha god kunskap om hur handel och 
produktion ser ut och hur den utvecklar sig över tiden. 

Före Sveriges medlemskap i EU 1995 omfattades Sveriges utrikeshandel med 
livsmedelsindustriprodukter av vissa förmåner gentemot den europeiska marknaden bl.a. 
genom EES-avtalet och bilaterala avtal. När Sverige blev medlemmar i EU fick man 
emellertid ett helt fritt tillträde till den inre marknaden. Detta innebar ett ökat 
marknadstillträde till den svenska marknaden för utländska företag. För många svenska 
företag var en ökad export ett sätt att kompensera för ökad importkonkurrens och minskade 
inhemska marknadsandelar. Samtidigt var det en möjlighet för många att expandera företag 
som tidigare var begränsade av den relativt lilla marknad som Sverige faktiskt utgör. Nu är 
det emellertid inte bara den europeiska marknaden som är viktig för Sverige. Norge och USA 
är exempel på aktörer utanför EU som Sverige har en betydande handel med. 

De svenska företagens ökade aktivitet på de internationella marknaderna väcker naturligtvis 
frågor om hur de marknader, som de svenska livsmedelsföretagen agerar på, har utvecklats. 
Det väcker också frågor om hur de svenska aktörerna har klarat av den hårdnande 
internationella konkurrensen. Syftet med denna studie är således att studera dels hur den 
övergripande handelsutvecklingen har sett ut mellan 1995 och 2005 och dels hur olika 
produktgrupper har utvecklats på olika marknader. Denna information kan sedan bidra 
till en ökad förståelse för den svenska industrins förutsättningar och möjligheter i ett globalt 
perspektiv.      

1.2 Avgränsningar 
Analysen är koncentrerad till hur handelsutvecklingen har sett ut för olika produktgrupper på 
global, europeisk och svensk nivå mellan 1995 och 2005. Den återspeglar alltså den 
utveckling som skedde innan de kraftiga prisökningarna inträffade 2006-2007. En 
genomgripande analys av vilka de stora handelsländerna är har inte genomförts. 

1.3 Metod 
En analys av handeln med livsmedelsindustriprodukter erfordrar en annan typ av definition 
(produktklassificering) än vad flertalet andra organisationer och myndigheter har använt sig 
av. Definitionen av livsmedelsindustriprodukter i denna studie utgår från industri-
klassificeringen inom Sverige och EU (SNI/NACE). Med livsmedelsindustriprodukter avses 
livsmedel som produceras av livsmedelsindustrin1. Mer information finns i kap 2.  

För att kunna göra olika jämförelser mellan livsmedelsindustriprodukter och andra varor som 
kommer från jordbruket och fisket, har Jordbruksverket använt begreppet ”övriga produkter”. 

                                                 
1 Dvs. företag klassificerade enligt SNI kap 15. 
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Detta är produkter som ingår i kap 1-24 i tulltaxan men som inte är livsmedels-
industriprodukter. Det kan exempelvis omfatta produkter från primärproduktionen och 
partihandeln (t.ex. färsk frukt), men också vissa bearbetade produkter som produceras av 
livsmedelsindustrin men som inte används som livsmedel, t.ex. djurfoder och tobaksvaror. 

I avsnitten nedan kommer handeln att analyseras på olika nivåer: global, europeisk och svensk 
nivå. Analyserna av världshandeln och EU:s interna handel utgår från exportstatistiken 
(världshandeln inkluderar EU:s interna handel). När de europeiska handelsflödena analyseras 
är det alltid EU-15 som avses, dvs. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och 
Österrike. EU:s interna handel har särskiljts från den externa handeln. Detta har bl.a. gjorts i 
syftet att underlätta eventuella analyser av konsekvenserna av ett nytt jordbruksavtal inom 
världshandelsorganisationen WTO. 

För Sveriges del är både handeln med EU och tredje land av intresse. Därför har inte handeln 
med dessa två olika marknader redovisats var för sig. När Sveriges handelsflöden analyseras 
är således alltid handeln med övriga EU-länder inkluderad. Detta innebär att ”export” även 
inkluderar ”utförsel”, även om detta inte förtydligas i särskild ordning i texten. 

1.3.1 Statistikunderlag 
Statistiken är hämtad från FN:s statistiska databas COMTRADE2 och har bearbetats av 
Jordbruksverket. Varje år rapporterar mellan 120 och 140 länder in sin handelsstatistik till 
FN. Marknadsandelen för dessa täcker mer än 90 procent och kan till och med vara så hög 
som 95 procent. Handelns värde anges i amerikanska dollar och volymen anges i kilo. 

Produkterna i COMTRADE klassificeras med hjälp av ett system som kallas Harmonized 
Commodity Description and Coding System. Detta har arbetats fram inom 
världstullorganisationen WCO. De två första siffrorna i den sexsiffriga HS-koden anger 
kapitlet och de fyra första siffrorna utgör tulltaxenumret. Ytterligare uppdelning med sju eller 
åtta siffror tillkommer i de nationella tulltaxorna. Systemet gör det möjligt att klassificera 
handeln mellan länder på en gemensam bas.  

Jordbruksverkets definition av livsmedelsprodukter och övriga produkter är baserad på 2006 
års HS-nomenklatur. Statistiken från COMTRADE baseras emellertid på HS 1992 (för år 
1995) och HS 2002 (för år 2005). Detta har medfört att fem produktgrupper som avser fisk 
saknas i COMTRADE-statistiken: 030234, 030235, 030236, 030267 och 030268. Att dessa 
grupper saknas påverkar dock inte resultatet eftersom dessa grupper ingår i de andra 0302-
grupper som är med i definitionen av övriga produkter. Även position 090190 som avser skal 
och hinnor av kaffe, mm., saknas i COMTRADE för år 1995. Detta beror på att 
produktgruppen då gick under position 090130 respektive 090140. Dessa två positioner har 
manuellt lagts till i beräkningarna. 

Det är också några enstaka produktgrupper som finns med i de tidigare HS-nomenklaturerna, 
men som inte är med i 2006 års nomenklatur, ex. 030214. Det rör sig dock om 
produktgrupper med en liten handel och marginella ändringar som inte påverkar en 
aggregerad analys. 

                                                 
2 COMTRADE:s begränsningar hittar du i bilaga A. 
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1.3.2 Växelkurser 
COMTRADE omvandlar alla ländernas inrapporterade värden till amerikanska dollar (USD). 
Detta skulle kunna innebära att en värdeökning i USD motsvaras av en värdeminskning i euro 
eller svenska kronor (SEK) om dollarkursen försämrats mot euron eller kronan. Enligt 
uppgifter från <X-rates.com> låg dollarn 1995 på ca 0,8 euro eller 7 SEK. 2005 genererade 
dollarn ca 0,8 euro eller 7,3 SEK. Förändringen mellan året 1995 och året 2005 har alltså varit 
ingen eller marginell. 

Under tioårsperioden har däremot växelkurserna fluktuerat. Detta åskådliggörs i figur 1.1 
nedan. Den förstärkning av dollarn som skedde under stora delar av perioden kan ha bidragit 
till en ökad export av bl.a. svenska produkter (värt att notera är att om varorna prissätts i 
svensk valuta påverkas efterfrågan i större utsträckning av fluktuationer i växelkursen än om 
varorna prissätts i utländsk valuta, ex. dollar). I Jordbruksverkets handelsrapport 2007:12 har 
man gjort en korrelationsanalys för ett urval av produkter för åren 1995-2006 (bl.a. kaffe, 
vete, malt, vodka och skummjölkspulver). I den analysen kunde man emellertid inte styrka att 
växelkurserna har haft någon större effekt på exportvolymerna. Därmed är det dock inte 
uteslutet att växelkurserna har en faktisk inverkan på handelsflödena. Om handelsanalysen i 
den här rapporten istället hade utgått från åren 2002 till 2005 kanske utfallet hade sett 
annorlunda ut (även om effekten av en förstärkning av växelkursen tenderar att minska om 
hela världshandeln som helhet expanderar). 

Figur 1.1. Valutakursförändring 1995-2005 
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Källa: www.x-rates.com 

1.3.3 Justering för inflation  
Statistiken från COMTRADE anges i nominella värden. I de fall Jordbruksverket har justerat 
för inflation har uppgifter om årlig inflation från Internationella valutafonden (IMF) använts, 
se tabell 1.2. För gruppen ”EU-15” har IMF inte någon statistik och därför har vi istället 
använt oss av euroområdets inflation (12 st länder). 

Tabell 1.2. Konsumentprisindex 
(basår 1995=100) 

 Index 2005 

Världen 159 

Euroområdet 121 

Sverige 114 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter om årlig 
inflation från www.imf.org  
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1.3.4 Prisberäkningar 
För att kunna göra prisberäkningar är vi beroende av både värde och volym (med volym avses 
i denna rapport kilo). Nackdelen med COMTRADE är att databasen saknar en del 
volymrapporteringar. För år 2005 är det ett mindre antal produkter med ett angivet 
handelsvärde som helt saknar volymrapportering. Det rör sig huvudsakligen om rapportering 
från mindre aktörer som Slovakien, Aruba, Timor-Leste, Vietnam, Israel, men även länder 
som Sverige, Österrike, Mexico, Chile etc. saknar volymrapportering. I flertalet fall rör det sig 
om små handelsvärden. Bortfallet framstår dock vara större för 1995 och hur bortfallet ser ut i 
de grupper som har ett värde inrapporterat har vi inte undersökt. Det kan vara så att ett land 
har rapporterat in en volym för en viss produktgrupp, men att denna volym inte uppgår till 
100 procent av den faktiska volymen. 

I analysen är det ändå inte främst de faktiska priserna som är intressanta utan deras inbördes 
förhållande, dvs. skillnader i nivåer och utveckling. Därför har Jordbruksverket, trots 
bortfallet, gjort beräkningar på det underlag som finns framtaget. På grund av den i viss mån 
bristfälliga rapporteringen ska uppgifterna tolkas med viss försiktighet. 

I kommande avsnitt har två prisbegrepp använts: enkelt genomsnittspris och vägt 
genomsnittspris för olika grupper av produkter:  

• Enkelt genomsnittspris, är summan av produkternas priser dividerat med antalet 
produkter i gruppen. Vid ett enkelt genomsnitt tas således inte hänsyn till hur stor 
handeln är med respektive produkt. 

• Vägt genomsnittspris, är viktat med hänsyn till hur stor handeln är med de enskilda 
produkterna.  

Eftersom analysen har behandlat aggregat på 4-ställig nivå tas summan av de olika 
produktgruppernas priser och divideras med antalet produktgrupper för att få det enkla 
genomsnittliga priset för en grupp varor. Poängen med detta är att varukorgen då hålls 
konstant3. 

                                                 
3 Ett alternativ till detta hade varit att utföra beräkningarna med hjälp av ett Laspeyresindex.  
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2 Livsmedelsindustriprodukter 
Syftet med denna rapport är delvis att studera hur väl den svenska livsmedelsindustrin har 
lyckats hävda sig i den internationella konkurrensen. Detta kräver att vi kan identifiera 
livsmedelsindustriprodukterna i handelsstatistiken, vilket kan göras på flera olika sätt. 
Jordbruksverket har valt att använda en annan definition av livsmedelsindustriprodukter än 
vad flertalet andra myndigheter och organisationer har gjort. Men vad är orsaken till detta? 
Varför kan inte de definitioner som redan utnyttjas av andra myndigheter och organisationer 
återanvändas? För att läsaren ska förstå varför en annan definition har använts så klargörs här 
innehållet i redan framtagna definitioner. 

2.1 Befintliga definitioner 
Det finns ett antal olika produktklassificeringar som används av organisationer och 
myndigheter för att studera handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter. Definitionerna 
har tagits fram med olika syften och därför varierar också deras innehåll. Många av 
definitionerna fokuserar på förädlade livsmedel, eftersom det är där både Sveriges, Europas 
och flera av OECD4-medlemmarnas livsmedelsindustrier bedöms ha starkast komparativa 
fördelar. 

Jordbruksverket har tagit del av ett antal olika definitioner, vilka kommer att gås igenom mer 
utförligt nedan. En förteckning över alla aktuella HS-nummer på 6-ställig nivå (i vilken 
organisationernas definitioner har förts in) har gjort det enklare att överblicka vilka likheter 
och vilka skillnader som finns definitionerna emellan (förteckningen finns i bilaga B).  

2.1.1 Europeiska unionen  
I EU-sammanhang använder man sig av begreppet bearbetade jordbruksvaror, så kallade icke 
bilaga 1-varor (Statens Jordbruksverk, SJV, 2006A). Definitionen är baserad på EU:s 
förvaltningsadministration och inte på ekonomiska faktorer eller produktionsteknologi. 
Exempel på bearbetade jordbruksvaror är choklad, kex och pasta. Icke bilaga 1-produkterna är 
inte särskilt många och flera av livsmedelsindustrins stora exportprodukter saknas, 
exempelvis kött och ätbara slaktbiprodukter (kap 2), fisk och kräftdjur, mm. (kap 3), samt 
kaffe, mm (tulltaxenummer 0901). Trots att de går under namnet ”bearbetade 
jordbruksvaror”, finns många bearbetade produkter inte med i definitionen.  

Som Jordbruksverket ser det har EU:s definition många brister och det är uppenbart att den 
inte är framtagen i syfte att analysera en sammanhållen grupp av produkter eller en specifik 
industrigren. 

2.1.2 Confederation of the Food and Drink Industries in the EU 
Confederation of the Food and Drink Industries in the EU (CIAA) är en sammanslutning som 
bevakar intressen för den europeiska livsmedels- och dryckesindustrin. Deras definition av 
förädlade livsmedel ser helt annorlunda ut än vad EU:s definition av bearbetade 
jordbruksvaror gör (CIAA, 2007). Ett stort antal varor ingår, både låg- och högförädlade 
sådana.  

                                                 
4 Organisation for Economic Co-operation and Development.  
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Med tanke på vilka produkter som CIAA klassar som förädlade livsmedel bedömer 
Jordbruksverket det som sannolikt att de har utgått från EU:s industriklassificering (NACE) 
när de har tagit fram sin definition. Industriklassificeringen är i och för sig en 
aktivitetsindelning som används för att klassificera olika typer av företag, men utifrån 
företagsindelningen kan man härleda vilka varor som industrin producerar. CIAA:s 
angreppssätt ligger därför helt i linje med vilka produkter som utifrån syftet bör ingå i denna 
rapport. I EU:s livsmedelsindustriklassificering ingår emellertid företag, som producerar foder 
och andra produkter som inte avsedda för människor att äta. Detta avspeglar sig också i 
CIAA:s definition och gör det svårt att använda deras klassificering utan egna modifieringar. 
Dessutom har CIAA med vissa produkter som i Sverige klassas som produkter från 
primärproduktionen, exempelvis färsk fisk. 

2.1.3 USA:s jordbruksdepartement, OECD och FAO5 
I en rapport som USA:s jordbruksdepartement (USDA) publicerade 2005 delade man in 
jordbruksprodukterna i fyra olika kategorier (Regmi, m.fl., 2005). De fyra kategorierna var: 
”primary bulk commodities”, ”produce/horticulture”, ”semi-processed” och ”processed”. 
Genom denna klassificering försökte man särskilja de produkter som är beroende av klimat 
och naturtillgångar från dem som är mer beroende av märkesprofilering, innovationer, 
förädlingsvärde, osv. Indelningen har sedan använts av både OECD och FAO. 

Förädlingsvärde är en av de faktorer som avgör hur man klassificerar olika jordbruksvaror. 
Kategorin ”processed” (förädlade produkter) innehåller således inga lågförädlade varor. 
Eftersom det bara är jordbruksprodukter som ingår utesluts naturligtvis också fisk- och 
skaldjursprodukter. Man skulle kunna tänka sig att bilden blir mer komplett om vi också ser 
till kategorin ”semi-processed” (halvförädlade produkter) - där ingår många av de livsmedel 
som är uteslutna från de förädlade jordbruksprodukterna. Men utöver lågförädlade 
livsmedelsindustriprodukter ingår också primärprodukter som levande djur, samt produkter 
som inte är tänkta att användas som livsmedel. 

Klassificeringen som används av USDA, OECD och FAO delar in jordbruksprodukter utifrån 
en helt annan utgångspunkt än vad som är ändamålsenligt för analysen i denna rapport.  

2.1.4 USA:s handelsdepartement   
Liksom USDA, har USA:s handelsdepartement (USDC) har också gjort en klassificering av 
förädlade produkter (USDC, 2007). Bakgrunden till varför definitionen har arbetats fram 
anger man är följande:  

”In order to provide trade data that is more meaningful to the processed food industry, these 
groupings tend to go across previously established categories and include some items 
considered non-agricultural.”   

Som texten avslöjar så är definitionen vidare än den som presenterades av USDA 2005 (se 
avsnitt 2.1.3). Exempelvis är fisk och skaldjur med i definitionen. Man har även uppmärk-
sammat fler lågförädlade produkter. Däremot saknas fortfarande vissa produkter med lägre 
förädlingsgrad och de har också tagit med produkter som produceras av andra typer av företag 
än livsmedelsföretag. USDC har dessutom inkluderat produkter som inte är avsedda att an-
vändas för livsmedel. Därför är inte heller denna definition särskilt lämplig att använda utifrån 
syftet med denna rapport. 

                                                 
5 Food and Agriculture Organisation of the United Nations. 
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2.1.5 Food from Sweden och SCB   
Food From Sweden (FFS) är ett sk. branschprogram, som syftar till att främja svensk export 
av livsmedel. Inom ramen för programmet har man arbetat fram en definition av förädlade 
livsmedel. FFS:s definition används även i Sveriges officiella statistik (SJV, 2007A). Med 
förädlade livsmedel avses sådana som kräver ingen eller liten ytterligare förädling före 
försäljning till konsument eller storhushåll. Också produkter som inte är avsedda för direkt 
konsumtion inkluderas, eftersom även livsmedelsingredienser omfattas av FFS:s verksamhet. 
Trots att inte enbart konsumentprodukter omfattas blir definitionen smal i förhållande till 
livsmedelsindustrins totala produktion. En del produkter som är värdemässigt stora i svensk 
export, som exempelvis malt, utelämnas helt. 

2.2 Definition av livsmedelsindustriprodukter 
Vill man studera hela livsmedelsindustrin blir de befintliga definitionerna i många fall för 
smala, eftersom de ofta utesluter vissa produkter, i synnerhet produkter med låg 
förädlingsgrad. Helhetsbilden av livsmedelsindustrins verksamhet går då också förlorad. Det 
är dessutom vanligt att produkter som inte är avsedda för livsmedel och produkter som inte 
produceras av livsmedelsindustrin är med i definitionerna. 

Jordbruksverket har därför ansett det nödvändigt att, med vägledning av det arbete som redan 
har lagts ner av andra organisationer och myndigheter, ta fram en annan klassificering av 
livsmedelsindustriprodukter. Som utgångspunkt för arbetet har gällt följande: 

• Definitionen ska endast inkludera livsmedel, dvs. produkter som är avsedda att ätas av 
människor. Denna avgränsning gör det möjligt att analysera en sammanhållen grupp 
av produkter. Inkluderas även andra typer av varor, som exempelvis tobak, djurfoder 
och etanol suddas gränsen ut gentemot annan förädling och andra typer av industrier: 
Om förädling av tobak inkluderas, kanske även förädling av bomull ska tas med? 
Inkluderas förädling av etanol saknas en jämförelse med annan drivmedelsproduktion, 
och så vidare. 

• Livsmedelsindustriprodukter som kräver ytterligare förädling innan konsumtion är 
möjlig ska inkluderas. 

• Produkterna ska avse högst 6-ställig nivå för att göra det möjligt att analysera globala 
handelsflöden. 

• Definitionen ska vara så enkel som möjligt. Ambitionen är att kunna omvandla 
produkterna till grupper på 4-ställig nivå.  

• Både låg- och högförädlade produkter ska inkluderas för att försöka få med så stor del 
som möjligt av livsmedelsindustriprodukterna.  

• Produkter som produceras och levereras direkt från primärproduktionen och 
partihandeln (ex. färsk frukt) ska så långt det är möjligt uteslutas. I vissa fall kan det 
dock vara svårt att avgöra om huvuddelen av produkterna levereras från livsmedels-
industrin eller inte, eftersom produktionsstrukturen kan variera mellan olika länder. 

2.2.1 Branschindelning 
Det första steget till att utforma en definition är att gå igenom den svenska 
näringsgrensindelningen (SNI) för att se hur man där klassificerar ”livsmedelsindustri”. Kan 
man hitta en klassificering av produkterna som matchar SNI-indelningen blir dessutom 
handelsstatistiken och industristatistiken mer jämförbar. 
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SNI bygger på EU:s standard, NACE och är primärt en aktivitetsindelning. Företag och 
arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag kan ha flera aktiviteter, 
dvs. flera SNI-koder. De nya SNI2002-koderna infördes i Statistiska Centralbyråns (SCB) 
företagsregister vid årsskiftet 2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning från 2003. 

Nedan följer ett utdrag från SNI-förteckningen: 

1 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill  
2 Skogsbruk och service till skogsbruk  
5 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill  
10 Kol- och torvutvinning  
11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill  
12 Utvinning av uran- och toriummalm  
13 Utvinning av metallmalmer  
14 Annan mineralutvinning  
15 Livsmedels- och dryckesvaruframställning  
16 Tobaksvarutillverkning  
…  
51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 

I definitionen ska endast livsmedel som produceras av företag inom kap 15 inkluderas. 
Livsmedel som produceras av företag inom kap 1 och 5, samt kap 51, ska exkluderas. På 
SCB:s hemsida kan man hitta mer information om vilka typer av aktiviteter som ingår i 
respektive kapitel (www.foretagsregistret.scb.se/sni). 

2.2.2 Klassificering 
Utifrån SNI-indelningen och med vägledning av befintliga definitioner har Jordbruksverket 
arbetat fram en definition av livsmedelsindustriprodukter, denna finns i bilaga C. Definitionen 
skiljer sig från befintliga klassificeringar genom att den har ambitionen att avspegla alla de 
livsmedel som livsmedelsindustrin producerar, lågförädlade som högförädlade. Mer utförlig 
information om hur definitionen har tagits fram finns bilaga D. I analyserna i kapitel 4 och 5 
har 6-ställiga HS-nummer aggregerats till grupper på 4-ställig nivå. Om en produktgrupp har 
markerats med * innebär detta att inte alla HS-nummer ingår. 

Det har under arbetets gång visat sig vara svårt att helt strikt följa SNI-indelningen. Detta 
beror på att produkternas egenskaper och användningsområden inte alltid är specificerade på 
6-ställig nivå i HS-nomenklaturen. Därför har det inte varit möjligt att fullt ut utesluta 
produkter som inte används för livsmedelsändamål. För att undvika att få med livsmedel från 
primärproduktionen har även vissa produktgrupper som innehåller livsmedels-
industriprodukter varit tvungna att uteslutas.  

SCB undersöker varje år varuproduktionen för företag med huvudsakligen industriell 
verksamhet. Statistiken ska beskriva värden och kvantiteter för de varor, samt tillhörande 
tjänster, som den svenska industrin producerat under året (SCB, 2007B) Denna statistik 
möjliggör en kvalitetssäkring av den definition som har tagits fram i bilaga C. 
Jordbruksverket har endast kunnat observera marginella avvikelser från SCB:s statistik, vilket 
är ett godtagbart resultat (se bilaga E för mer information). De flesta avvikelserna beror på att 
SCB arbetar med produkterna på 8-ställig nivå medan definitionen i denna studie är 
framtagen på 6-ställig nivå. 
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Man kan i detta sammanhang nämna att EU-kommissionen helt nyligen har gjort en 
konkurrensstudie om den europeiska livsmedelsindustrin där man bl.a. har studerat handeln 
med livsmedelsindustriprodukter (European Commission, EC, 2007). För att få fram vilka 
produkter som ska kunna klassas som livsmedelsindustriprodukter har de också använt 
NACE-indelningen som utgångspunkt. 

2.2.2.1 Effekter för analysresultaten  
Att arbeta med en så pass bred definition som Jordbruksverket gör i denna rapport får 
naturligtvis konsekvenser för vilket resultat man får fram. Exempel: 

o Som tidigare nämnts är det flera organisationer som inte har tagit med lågförädlade 
produkter. Exempel på sådana är fryst fisk (0303), ris (1006), vetemjöl (1101) och 
vetegluten (1109). Detta är produkter som har ett relativt lågt styckvärde jämfört med 
andra, mer högförädlade produkter. De har även haft en obefintlig eller till och med 
negativ prisutveckling, men samtidigt en stark utveckling rent volymmässigt.  

o Insatsvaror ingår, vilket gör att analysen inte blir helt renodlad. Olika förutsättningar 
kan gälla för insatsvaror respektive varor som utan vidare bearbetning är klara för 
konsumtion.  

Fördelen med att ta med så många av livsmedelsindustrin produkter som möjligt är att man 
kan skaffa sig en mer neutral bild av hur verkligheten egentligen ser ut. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg vilka produkter som inte finns med i Jordbruksverkets definition. Här 
ges exempel på produkter som har uteslutits (s.k. ”övriga produkter”): 

o Levande djur och växter 

o Färsk fisk 

o Skal- och blötdjur (kap 3 i tulltaxan) 

o Hela ägg och (naturlig) honung 

o Färsk frukt  

o Färska bär, grönsaker och nötter 

o Kryddor 

o Spannmål  

o Djurfoder 

o Tobaksvaror 

Flera av dessa utgör viktiga handelsvaror och dessutom högvärdiga sådana. 
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3 Teoretisk bakgrund 
I traditionell handelsteori förklaras globala och regionala handelsmönster av länders 
komparativa fördelar gentemot omvärlden. Att ett land utnyttjar sina komparativa fördelar 
innebär att de specialiserar sig på varor där man har lägst alternativkostnad. Länders olika 
alternativkostnad för olika produkter förklaras utifrån skillnader i ländernas tillgång på 
produktionsfaktorer och skillnader i faktorproduktivitet. Att länder specialiserar sig i enlighet 
med sina komparativa fördelar leder ofta till slutsatsen att ett lands export innehåller andra 
varor än dess import. Verkligheten har dock visat sig vara något mer komplex. Handeln består 
i stor utsträckning av sk. ”tvåvägshandel”, eller sk. inombranschhandel.  

Olika konsumenter efterfrågar olika produktegenskaper och detta leder till att marknaden för 
en viss produktgrupp blir segmenterad. Företag kan inrikta sig på vissa marknadssegment 
genom att utveckla och marknadsföra vissa specifika produktegenskaper. Det är i dessa fall 
snarare egenskapen man konkurrerar med än priset. Förekomsten av skalfördelar i 
produktionen innebär också att varje land eller region specialiserar sig på vissa 
produktvarianter och förser den inhemska och internationella marknaden med dessa. Det kan 
emellertid antas att det finns en efterfrågan på fler produktvariationer än vad den inhemska 
industrin kan leverera till konkurrenskraftiga priser (p.g.a. skalfördelar). Detta ger upphov till 
en tvåvägshandel (Andersson och Johansson, 2006).  

Produktdifferentiering kräver olika former av investeringar. Således har också forskning och 
utveckling, innovationer och marknadsföring uppmärksammats som viktiga faktorer för att 
beskriva handelns utveckling. Idag fokuserar man ofta på dynamiska komparativa fördelar, 
dvs. komparativa fördelar som skapas över tiden genom FoU och ”learning-by-doing”, etc., 
snarare än statiska komparativa fördelar. 

Vad gäller produktdifferentiering brukar man skilja på horisontell och vertikal 
produktdifferentiering. Med horisontell produktdifferentiering menas att produktvarianterna 
har olika attribut men likartad kvalitetsnivå. Detta medför mycket små skillnader i pris. Med 
vertikal produktdifferentiering menas att produkterna har olika kvalitet. Produktvarianterna 
produceras då med olika produktionsfaktorer (faktorintensiteter) och har olika pris. Produkter 
som är vertikalt differentierade konkurrerar i mindre grad med varandra. Både vertikal och 
horisontell produktdifferentiering kan förklara inombranschhandel.  

De teoribildningar som är redovisade ovan kan användas som utgångspunkt för att empiriskt 
klassificera olika branscher. För produktgrupper där produktdifferentiering är mycket 
begränsad kan priset antas återspegla produktionskostnaderna. Detta skulle exempelvis kunna 
avse en produktgrupp som vetemjöl. För sådana varugrupper kännetecknas marknaden av 
priskonkurrens och ett land som kan producera till en låg kostnad förväntas vara nettoexportör 
av en sådan varugrupp. För varugrupper med bred produktdifferentiering antas priset i första 
hand att reflektera produktens kvalitet. Detta skulle exempelvis kunna avse en produktgrupp 
som sockerkonfektyr. Om ett land är nettoexportör av en vara, trots att exportpriset överstiger 
priset för importerade varor i samma produktgrupp, kan detta vara en indikation på att 
exportprodukterna konkurrerar med avseende på sina egenskaper/attribut snarare än pris.  

• Framgångsrik egenskapskonkurrens:  

o Exportprodukterna har generellt sett höga (växande) priser jämfört med 
importprodukterna samtidigt som exportnettot är positivt (växande).  
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• Svag egenskaps-/priskonkurrens:  

o Exportprodukterna har generellt sett höga priser jämfört med importprodukterna 
men exportnettot är negativt (växande). Avsättningen på internationella 
marknader relativt till importen är svag (fallande). Ett sådant mönster är 
förenligt med svag egenskapskonkurrens (hög kvalitet men svag export), eller 
svag priskonkurrens. 

• Framgångsrik priskonkurrens:  

o Exportprodukterna har generellt sett låga (fallande) priser jämfört med 
importprodukterna och exportnettot är positivt (växande). Produktgruppen 
konkurrerar främst med avseende på pris snarare än kvalitet. 

• Svag konkurrenskraft:  

o Exportprodukterna har generellt sett låga (fallande) priser jämfört med 
importprodukterna och exportnettot är negativt (fallande). Produktgruppen har 
låg konkurrenskraft trots låga priser. 

Målsättningen med denna studie är inte att klassificera de olika grupperna av 
livsmedelsindustriprodukter i enlighet med dessa fyra kategorier. Däremot kan 
resonemanget ovan vara till hjälp för att förstå vad som kan ligga bakom de volym- och 
prisförändringar som vi i kapitel 5 ser för de olika produktgrupperna. Det ska dock 
poängteras att det är svårt att tolka statistisk data med den grad av aggregering som 
denna studie omfattar. Det kan till exempel finnas grupperingar inom en produktgrupp 
som visar på en helt annan utveckling än vad produktgruppen i stort gör. Det är svårt att 
tolka vilka mikroekonomiska faktorer som genererar den makroekonomiska 
utvecklingen.  
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4 Övergripande handelsutveckling 
Livsmedelsmarknaderna blir allt mer globala i takt med att marknadstillträdet och handeln 
ökar. Samtidigt är Sverige ett litet land som är beroende av omvärlden för sin livsmedels-
försörjning. För att förstå den svenska livsmedelsindustrins förutsättningar räcker det därför 
inte att förstå hur Sveriges handel ser ut, eller ens EU:s handel, utan man måste också titta på 
de globala handelsflödena.  

I detta kapitel presenteras handelsutvecklingen på olika marknader mellan åren 1995 och 
2005. Handelsöversikten ger en bild av: 

o livsmedelsindustriprodukternas utveckling i relation till ”övriga produkter” (dvs. 
produkter som ingår i kap 1-24 i tulltaxan, men som inte klassas som livsmedelsind-
ustriprodukter, se avsnitt 2.2.2.1),  

o handelsutvecklingen på de olika marknaderna och  

o Sveriges handelsutveckling i förhållande till EU och resten av världen.  

I tabell 4.1 finns en översiktlig presentation av statistiken (som är en egen bearbetning av 
statistik från COMTRADE). En närmare genomgång följer i avsnitt 4.1-4.2. 
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Tabell 4.1. Handelsutveckling, livsmedelsindustriprodukter och övriga produkter  
 Nominellt 

värde         
(milj USD) 

Realt värde 
(milj USD) 

Volym           
(milj kg) 

Nominellt viktat 
genomsnittspris 

(USD/kg) 

Realt viktat 
genomsnittspris 

(USD/kg) 

Värdemässig andel 
av världshandeln m. 
livsm.ind.p./övr.prod

Totala handelsflöden för livsmedelsindustriprodukter
Världen 1995 254 756 254 756 964 666 0,26 0,26 - 

2005 409 939 257 823 1 239 994 0,33 0,21 - 

Förändring i % 61 1 29 25 -21 - 

Intra-EU 1995 78 275 78 275 50 903 1,54 1,54 31 

2005 142 283 117 589 104 778 1,36 1,12 35 

Förändring i % 82 50 106 -12 -27 13 

EU exp 1995 50 167 50 167 38 315 1,31 1,31 20 

2005 61 204 50 582 38 071 1,61 1,33 15 

Förändring i % 22 1 -1 23 1 -25 

EU imp 1995 34 438 34 438 29 977 1,15 1,15 14 

2005 45 555 37 648 31 792 1,43 1,18 11 

Förändring i % 32 9 6 25 3 -21 

SWE exp 1995 1 420 1 420 667 2,13 2,13 0,6 

2005 3 405 2 987 1 527 2,23 1,96 1 

Förändring i % 140 110 129 5 -8 66 

SWE imp 1995 2 513 2 513 1 248 2,01 2,04 0,99 

2005 5 492 4 818 3 267 1,68 1,47 1,34 

Förändring i % 119 92 162 -17 -27 35 

  Totala handelsflöden för övriga produkter  

Världen 1995 192 800 192 800 424 553 0,45 0,45 - 

2005 257 858 162 175 575 513 0,45 0,28 - 

Förändring i % 34 -16 36 -1 -38 - 

Intra-EU 1995 43 961 43 961 65 521 0,67 0,67 23 

2005 73 320 60 595 102 196 0,72 0,59 28 

Förändring i % 67 38 56 7 -18 22 

EU exp 1995 17 912 17 912 35 986 0,50 0,50 9 

2005 19 624 16 218 28 238 0,69 0,57 8 

Förändring i % 10 -9 -22 40 15 -11 

EU imp 1995 46 352 46 352 84 791 0,55 0,55 24 

2005 57 267 47 328 95 401 0,60 0,50 22 

Förändring i % 24 2 13 10 -9 -8 

SWE exp 1995 330 330 650 0,51 0,51 0,2 

2005 1 143 1 003 1 510 0,76 0,66 0,4 

Förändring i % 247 204 133 49 31 100 

SWE imp 1995 1 915 1 915 2 102 0,91 0,91 0,99 

2005 3 260 2 860 2 574 1,27 1,11 1,26 

Förändring i % 70 49 22 39 22 27 
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4.1 Handelsutveckling för livsmedelsindustriprodukter 
kontra ”övriga produkter” 

Generellt sett kan det konstateras att den totala värdeutvecklingen för livsmedels-
industriprodukter har varit positiv och att den har varit starkare än för övriga produkter6. På 
världsmarknaden har exempelvis det nominella handelsvärdet för livsmedelsindustriprodukter 
växt med 61 procent medan övriga produkter har ökat sitt värde med 34 procent. 
Livsmedelsindustriprodukter, som främst omfattar förädlade varor, kan anses vara en relativt 
dynamisk varukategori jämfört med övriga produkter, som i huvudsak utgörs av råvaror. 
Förädlade produkter har större potential för inombranschhandel och erbjuder större 
möjligheter till produktdiversifiering. Bra värdeökningar för livsmedelsindustriprodukter i 
jämförelse med övriga produkter har lett till att livsmedelsindustriprodukterna generellt sett 
har ökat sin värdemässiga andel av handeln, även om de inte har gjort så rent volymmässigt 
sett. 

Volymmässigt är livsmedelsindustriprodukternas övertag över övriga produkter inte lika 
självklart om man ser till de olika marknaderna (med volym avses kilo). I ett globalt 
perspektiv har exempelvis de förra ökat med 29 procent medan de senare har ökat med 36 
procent. Detta gör det tydligt att det på denna nivå av aggregering inte alltid är ökade volymer 
som ligger bakom den starka värdeökningen för livsmedelsindustriprodukter. Också 
förändringar i styckvärdet kan vara orsaken (dvs. det viktade genomsnittspriset).  

Även för värdeutvecklingen per kilo handelsvara är det svårt att dra några generella slutsatser 
(viktigt att komma ihåg är att styckvärdet kan påverkas både av prisförändringar och förändrat 
innehåll i handelsflödena). På flertalet marknader (intra-EU, EU export och Sverige) är 
värdeutvecklingen faktiskt starkare för övriga produkter. Generellt sett har dock relativt svaga 
volymmässiga ökningar för livsmedelsindustriprodukter vägts upp av relativt starka 
värdemässiga ökningar. Som redan nämnts ovan kan man på världsmarknaden se att den 
relativt låga volymökningen på 29 procent, kombinerat med en relativt hög värdeutvecklingen 
på 25 procent har gett en total värdeutveckling som ligger 27 procentenheter högre än 
värdeutvecklingen för övriga produkter.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att livsmedelsindustriprodukternas utveckling inte skiljer 
sig markant från övriga produkter. Rent värdemässigt har de den starkaste tillväxten, men vid 
granskning av de olika komponenter som ligger bakom den totala värdeökningen blir bilden 
mer komplex. För Sveriges del är det exempelvis övriga produkter som har haft den starkaste 
exporttillväxten, volymmässigt sett. 

4.2 Total värdeutveckling för livsmedelsindustriprodukter 
Tabell 4.2 nedan, som är ett utdrag från tabell 4.1, visar att den totala värdeutvecklingen för 
livsmedelsindustriprodukter är positiv på både global, europeisk och svensk nivå (Sveriges 
värden inkluderar handeln med EU-15). Om man tar hänsyn till den allmänna 
prisutvecklingen blir dock värdeutvecklingen mer blygsam. Uttryckt i reala termer har då den 
globala handeln och EU:s export till tredje land endast ökat med en procent. Detta är inget 
som vanligtvis förs fram i debatten utan det är snarare den motsatta bilden som förmedlas. 
Som ett exempel kan nämnas att man i OECD:s och FAO:s outlook 2007-2016 konstaterar att 
den totala exporten av jordbruksprodukter nästan har trefaldigats mellan 1985 och 2004. Men 
ser man till hur statistiken ser ut mellan 1995 och 2004 är ökningen bara 36 procent i 
                                                 
6 Produkter som ingår i kap 1-24 i tulltaxan men som inte klassas som livsmedelsindustriprodukter, se avsnitt 
2.2.2.1. 
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nominella termer, vilket innebär att den reala utvecklingen till och med är negativ. Situationen 
är likartad oavsett om man studerar OECD:s och FAO:s sammanställning av den totala 
exporten av jordbruksprodukter eller enbart studerar sammanställningen för halvförädlade och 
förädlade varor (OECD-FAO, 2007).   

Sverige har en mycket stark tillväxt med ökningar upp emot 150 procent under den aktuella 
10-årsperioden. Å andra sidan var Sveriges handel i utgångsläget blygsam. 1995 utgjorde 
exporten ca 10 procent av produktionsvärdet (SJV 2004, samt egen bearbetning av statistik 
från COMTRADE och SCB 2007C). 

Tabell 4.2. Total värdeutveckling i procent 
för livsmedelsindustriprodukter 1995-2005 

 Förändring i 
nominellt värde 

Förändring i 
realt värde 

Världen 61 1 

Intra-EU 82 50 

EU exp 22 1 

EU imp 32 9 

SWE exp 140 110 

SWE imp 119 92 

Källa: egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

Värdeutvecklingen för den totala handeln på olika nivåer kan drivas av förändringar i dels 
volym och dels styckvärde. Styckvärdet beror i sin tur på förändringar i pris och handelns 
sammansättning (se avsnitt 4.4.2.). I följande avsnitt i detta kapitel visas att 
volymutvecklingen och förändringar i styckvärdet ibland har resulterat i negativa siffror. Men 
inte i något fall har alltså dessa tillbakagångar resulterat i en total värdeminskning. 
Volymnedgångar har balanserats upp av värdeökningar och tvärtom. Värdeökningen per kilo 
exporterad livsmedelsindustriprodukt från EU på 23 procent har exempelvis inneburit att 
volymminskningen på 1 procent har matchats på ett sådant sätt att den totala 
värdeutvecklingen fortfarande är positiv (22 procent). För Sveriges import av 
livsmedelsindustriprodukter är också den totala värdeutvecklingen positiv (119 procent) på 
grund av att minskningen av styckvärdet på 17 procent inte har varit så stor att den tar ut den 
volymmässiga ökningen på 162 procent.  

I bilaga F presenteras de grupper av livsmedelsindustriprodukter som har ökat mest i 
(nominellt) värde under perioden 1995-2005 på global, europeisk och svensk nivå. Eftersom 
de högsta procentuella ökningarna inte helt sällan tillfaller produktgrupper som i handeln är 
mycket små, har grupperna rangordnats utifrån deras totala värdeökning. Som åskådliggörs i 
tabell 4.3 nedan, är de produktgrupper som har den starkaste värdeutvecklingen, mätt i USD, 
ofta också de som har ett relativt högt enkelt genomsnittspris per kilo (dvs. ett pris som 
överstiger 1995 års genomsnitt för samtliga livsmedelsindustriprodukter på världsmarknaden 
och EU:s interna marknad). Så är fallet för världshandeln, EU:s handel med tredje land och 
Sveriges import. Men ett högt pris behöver inte vara liktydigt med att produktgruppen 
omfattar högförädlade produkter. Kött, fisk, kaffe, te, samt torkade frukter, bär och grönsaker 
är produktgrupper med en mindre grad av förädling, men med relativt höga priser.   
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Tabell 4.3. Enkelt nominellt genomsnittsprisindex 1995 
för de 25 produktgrupper som har ökat mest i värde 
under perioden 1995-2005 (världen = 100) 
 Enkelt genomsnitts-          

prisindex 

Världen  100 

Intra-EU  96 

EU exp  117 

EU imp  109 

SWE exp  100,4 

SWE imp  148 

Enkelt genomsnittligt pris för alla 
livsmedelsindustriprodukter 

 

Världen  78 

Intra-EU  92 

Sverige 115 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

För Sveriges export är det ett relativt litet antal grupper av livsmedelsindustriprodukter som 
står för den nominellt största värdeutvecklingen, mätt i USD. Av den totala värdeökning, som 
har skett i de 25 produktgrupper som har ökat mest, står de fem största produktgrupperna för 
hela 63 procent (sprit (2208), livsmedelsberedningar (2106), torkad fisk (0305), bröd, kex och 
kakor (1905), samt fiskfiléer (0304)). Som en stark motvikt till detta finns ett flertal, både små 
och lite större produktgrupper, som växer väldigt snabbt. Många har tillväxtsiffror som 
överstiger 500 procent. 

Att Sverige är beroende av ett relativt fåtal produktgrupper för sin export visar sig även i 
graden av produktkoncentrering. Livsmedelsindustriprodukter består av ca 100 
produktgrupper. De 15 värdemässigt största produktgruppernas andel av världshandeln 
uppgick 1995 till ungefär hälften av värdet. För Sveriges del är varukoncentrationen för 
exporten mycket högre, närmare bestämt ca 70 procent. I bilaga G åskådliggörs de 
produktgrupper som utgör de 15 värdemässigt största livsmedelsindustriprodukterna i handeln 
på global, europeisk och svensk nivå, samt deras andel av världshandeln. 

Värdeutvecklingens två drivande krafter, volym och styckvärde, behandlas i avsnitt 4.2.1 och 
4.2.2 nedan. 

4.2.1 Volymutveckling 
Statistiken över volymtillväxten i tabell 4.1 ovan och i tabell 4.4 nedan avslöjar att de globala 
marknaderna för livsmedel växer. Den globala handeln (inklusive EU:s interna handel) har i 
volym ökat med ca 30 procent. EU-15 är en betydelsefull aktör på den internationella arenan, 
men samtidigt är det tydligt att EU-länderna tenderar att handla med varandra mycket mer än 
med tredje land. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på den geografiska närheten och 
den gemensamma inre marknaden. Under de tio år som analysen sträcker sig har handeln 
mellan EU-15-länderna haft en starkare volymutveckling än vad världen totalt sett har haft. 
Handeln med livsmedelsindustriprodukter inom EU har ökat med 106 procent vilket ska 
jämföras med världshandelns ökning på 29 procent. 
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Tabell 4.4. Total volymutveckling i procent 
för livsmedelsindustriprodukter 1995-2005 
(volym = kilo) 
 Volymförändring 

Världen  29 

Intra-EU  106 

EU exp  -1 

EU imp  6 

SWE exp  129 

SWE imp  162 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

EU:s externa handel med livsmedelsindustriprodukter och övriga produkter har haft en svag 
eller till och med vikande volymutveckling. Under perioden 1995-2005 minskade också EU:s 
andel av världshandeln. Att EU tappar marknadsandelar framgår även av en studie som CIAA 
har tagit fram (CIAA, 2006). EU drar inte fördel av de växande globala 
livsmedelsmarknaderna så som andra regioner, ex. Latinamerika och Asien, har gjort. Vidare 
visar CIAA att EU i relation till sina konkurrenter har haft en låg satsning på FoU och lägre 
produktivitetstillväxt. EU:s svaga konkurrenskraft slås också fast i en rapport som EU-
kommissionen nyligen publicerade (EC, 2007).  

Sverige har haft en stark volymutveckling. Exporten av livsmedelsindustriprodukter har ökat 
med 129 procent medan importen har ökat med 162 procent. Ökningen överstiger både EU:s 
interna och externa volymutveckling. Man har också lyckats öka sina marknadsandelar på den 
globala marknaden. Sveriges goda konkurrenssituation bekräftas även i EU-kommissionens 
konkurrensstudie (EC, 2007).  

4.2.2 Förändrat styckvärde 
Handelns sammansättning kan utläsas med hjälp av dess styckvärde (dvs. de berörda 
produktgruppernas viktade genomsnittspris mätt i USD/kg). Ett relativt högt styckvärde 
(värdeinnehåll) visar på en relativt stor handel med högvärdiga varor. Statistiken i tabell 4.1 
visar att EU-15, jämfört med resten av världen, handlar mer med produkter som har ett högt 
värde per kilo. Värdet per kilo livsmedelsindustriprodukt varierar mellan 1,36 och 1,61 
kg/USD, jämfört med världshandelns 0,33 USD/kg år 2005. På samma sätt kan man se att det 
som utmärker Sveriges handel är att man handlar mer med högvärdiga produktgrupper än vad 
både resten av världen och EU som helhet gör (1,68-2,23 USD/kg kontra 0,33-1,61 USD/kg). 

Under den tidsperiod som omfattas av analysen har handeln med livsmedelsindustriprodukter 
i flertalet fall fått ett ökat värdeinnehåll. Detta gäller för världshandeln, EU:s handel med 
tredje land och Sveriges export. Det är emellertid bara EU som har lyckats tillgodogöra sig 
detta i reala termer, med en real ökning på 1-3 procent. Det kan vara intressant att notera att 
Sverige, som inte har ändrat handelns sammansättning lika mycket som de andra, redan i 
utgångsläget hade ett högt värdeinnehåll. Vidare finns det handelsflöden som har fått ett 
reducerat styckvärde. Detta är situationen för handeln mellan EU-15-länderna och för 
Sveriges import. Från att ha utgått från höga styckvärden 1995 ligger värdeinnehållet för 
Sveriges import 2005 mer i nivå med övriga EU-15, dvs. ca 1,50 USD/kg. 
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4.2.2.1 Vad driver förändringen i handelns styckvärde?  
Med hjälp av statistiken från COMTRADE kan man få information om hur prisutvecklingen 
har sett ut för olika produktgrupper. Denna prisutveckling kan användas för att urskilja vad 
som driver förändringarna av styckvärdet inom handeln: ökade priser, eller förändringar i 
handelsflödenas innehåll. 

Om man i prisberäkningarna bara använder sig av de totala värdena och volymerna för 
exempelvis världshandeln så visar dessa vad värdeinnehållet är per kilo exporterad produkt 
(ett s.k. viktat genomsnittspris). Detta är vad avsnitt 4.2.2 ovan visar. Ju mer länderna handlar 
med en högvärdig vara, desto högre genomsnittspris per kilo kommer de att få. Det säger 
emellertid inget om produktgruppens egentliga prisutveckling. 

För att få fram mer rättvisande prisuppgifter måste man säkerställa att förändringar i 
handelsflödenas innehåll inte får så stort genomslag på priset; man måste räkna fram ett enkelt 
genomsnittspris. Detta kan man exempelvis göra genom att räkna fram priset för de olika 
produkterna på 8-ställig nivå och utifrån dessa beräkna det genomsnittliga priset. 
COMTRADE begränsar dock arbetet till 6-ställig nivå. Dessvärre har HS-nomenklaturen 
genomgått en del förändringar sedan 1995, vilket gör det svårt att göra beräkningarna på den 
detaljeringsnivån. Analysen i denna rapport har istället fått utgå från samma nivå som för 
klassificeringen av livsmedelsindustriprodukter, dvs. främst 4-ställig nivå.   

Ett enkelt genomsnittligt pris för respektive år har således räknats fram på 4-ställig nivå, ett 
pris som inte är beroende av hur mycket man handlar med en viss produktgrupp. Det är ändå 
viktigt att komma ihåg att priset på en produktgrupp fortfarande kan ha påverkats av 
förändrade handelsvolymer på 6- eller 8-ställig nivå (vilket dessutom kan vara av stor 
betydelse)7.  

I tabell 4.6 nedan visas utvecklingen för de enkla genomsnittspriserna på världsmarknaden, 
EU:s inre marknad och Sveriges export ställt i relation till de viktade genomsnittspriserna (det 
enkla genomsnittspriset har alltså beräknats på 4-ställiga aggregat). Det kan vara värt att 
nämna att prisnivån inom EU - som väntat - ligger högre än världsmarknadspriserna, se tabell 
4.5 nedan. Mindre väntat är kanske att prisnivån är högre för övriga produkter än för 
livsmedelsindustriprodukter. 

Tabell 4.5. Enkelt nominellt genomsnittsprisindex 
1995 (världen totalt = 100) 
 Världen EU-15 

Totalt 100 113 

Livsm.ind.prod 90 106 

Övriga produkter 110 120 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

Under senare tid har priserna ökat markant för flertalet livsmedel vilket i många länder har lett 
till att inflationstakten har ökat. Utvecklingen mellan 1995 och 2005 har sett något annorlunda 
ut. Värdena i tabellen nedan indikerar att priserna på världsmarknaden har sjunkit något, 

                                                 
7 Som tidigare nämnts är det svårt att göra en prisberäkning på 6-ställig nivå. Jordbruksverket har ändå försökt 
sig på en överslagsberäkning av prisuppgifterna på 6-ställig nivå för att se om dessa alls följer samma utveckling 
som de enkla genomsnittspriserna på 4-ställig nivå. Resultatet blev slående lika. Priserna på 6-ställig nivå hade 
gått ned med 1 procent, vilket ska jämföras med en nedgång på 3 procent för priserna på 4-ställig nivå. Däremot 
låg priserna för produkterna på den högre detaljeringsnivån generellt sett högre. Det beror troligtvis på att små 
och dyra varor får stort genomslag, som exempelvis 020731 (gåslever). 
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vilket ligger i linje med de livsmedelspriser som nyligen presenterades i the Economist (the 
Economist, 2007), se figur 4.7 nedan. Mellan 1995 och 2005 minskade världsmarknadspriset 
på livsmedelsindustriprodukter med tre procent. Då ska man ha i åtanke att denna prisnedgång 
skedde samtidigt som den globala inflationen var 59 procent. Den neråtgående trenden på 
världsmarknaden drevs sannolikt av en ökning av det globala utbudet i relation till den 
globala efterfrågan. Utbudet kan ha skapats antingen av att nya länder deltar i den 
internationella handeln, eller att befintliga exportörer har ökat sin produktion. 
Produktionsökningarna i sin tur kan härstamma från exempelvis ökade odlingsarealer eller 
produktivitetsökningar. Det finns dock stora skillnader i prisutveckling mellan olika 
produkter. De produkter som har haft nominella prisökningar är sådana där den globala 
efterfrågan växer snabbt. Snabbast växande marknaderna finns i Asien, en världsdel där 
många länder är s.k. resursfattiga, dvs. de är beroende av import för att kunna möta den allt 
större inhemska efterfrågan (Poulton, 2006).  

Det är dock viktigt att poängtera att 1995 var ett år med mycket höga livsmedelspriser och att 
senaste års prisökningar inföll efter 2005.  

Priserna på livsmedelsindustriprodukter gick ned även för EU:s del, medan övriga produkter 
hade en prisstegring (en minskning på en procent respektive en ökning på 27 procent). De 
”övriga produkter” som ökade procentuellt mest omfattar relativt små volymer (0106 (andra 
levande djur), 0714 (rötter, mm.), 0907 (kryddnejlikor, mm.), 0908 (muskot, mm.)).  

De enkla genomsnittspriserna har endast i viss mån följt de viktade genomsnittspriserna. 
Prisförändringarnas genomslagskraft har begränsats av de förändringar i handelsflödenas 
innehåll som samtidigt har skett. För Sveriges del har däremot det vägda priset mycket väl 
följt det enkla genomsnittspriset, samtidigt som priset på livsmedelsprodukter har gått upp. 
Att de båda priserna har följts år kan vara ett uttryck för att det inte har skett en stor 
förändring vad gäller de olika produktgruppernas andel i handelsflödena eller att olika 
förändringar har tagit ut varandra. Avvikelsen gentemot prisutvecklingen i EU:s och på 
världsmarknaden kan bero på att Sverige inom de olika produktgrupperna har haft en relativt 
högre handelstillväxt för högvärdiga produkter eller en högre tillväxt för högvärdiga 
produktvarianter. Det är på denna aggregeringsnivå emellertid inte möjligt att utläsa vilket.  
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Tabell 4.6. Prisutveckling i % för livsmedelsindustriprodukter och övriga produkter          
(på världsmarknaden, den inre europeiska marknaden8 och Sveriges export9) 

 Världen 

Enkelt 
genom-
snittspris  

Världen 

Vägt genom-
snittspris  

Intra-  
EU 15 
Enkelt 
genom-
snittspris  

Intra-     
EU 15 
Vägt genom-
snittspris 

Sverige 
export 
Enkelt 
genom-
snittspris  

Sverige 
export  
Vägt genom-
snittspris  

Alla produktkategorier       
Nominellt -4 14 13 -1 26 13 
Realt (basår 1995) -40 -28 -7 -19 11 -1 

Livsmedelsindustriprodukter       
Nominellt  -3 25 -1 -12 5 5 
Realt (basår 1995) -39 -21 -8 -27 -8 -8 

Övriga produkter       

Nominellt -5 -1 27 7 46 49 
Realt (basår 1995) -40 -38 5 -12 28 31 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 
 

 
Figur 4.7. Globalt livsmedelsprisindex 

  
Källa: The economist, 2007, figur 2 

                                                 
8 Eftersom priserna är oviktade mellan produktgrupperna kan små produktgrupper få oproportionerligt stort 
genomslag. Så är fallet med exempelvis växtsaft och växtextrakt från opium samt människohår. Dessa två 
produktgrupper har genomgått extrema prisökningar mellan 1995 och 2005 och har därför uteslutits från 
beräkningen. 
9 För att kunna jämföra en korg med produktgrupper som är konstant har några produkter uteslutits från 
beräkningen för Sveriges del. De som har uteslutits är sådana som antingen 1995 eller 2005 inte har haft några 
fullständiga prisuppgifter, antingen på utebliven volymrapportering i COMTRADE eller på grund av att det vid 
den aktuella tidpunkten inte fanns någon export. 

   25





5 Handelsutveckling på produktnivå 
I detta kapitel analyseras de största handelsvarorna mer ingående. Detta kan ge mer specifik 
information om hur väl Sverige följer med i den globala utvecklingen och vilka produkter 
som är drivande. 

5.1 De största handelsvarorna 
Analysen koncentreras på de största handelsprodukterna, dvs. de grupper av 
livsmedelsindustriprodukter som 2005 var värdemässigt störst i världshandeln. 

Tabell 5.1. Världshandelns 20 största produktgrupper 

Kod Beskrivning av produktgruppen 
0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt 

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 

0207 Kött, ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska/frysta 

0303 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött  

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött, färska/frysta 

0402 Mjölk och grädde, koncentrerad 

0406 Ost och ostmassa 

1006* Ris 

1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda/konserverade  

1604 Fisk, beredd eller konserverad, kaviar mm 

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor, mm 

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar  

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk 

2009 Frukt- och bärsaft samt grönsakssaft 

2106 Livsmedelsberedningar 

2202 Vatten med tillsatt socker/sötningsmedel 

2203 Maltdrycker 

2204 Vin av färska druvor 

2208 Sprit, likör mm 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

De produktgrupper som är värdemässigt störst i världshandeln är dock inte alltid de som är 
störst i EU:s handel. Därför har analysen kompletterats med följande produktgrupper: 
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Tabell 5.2. Produktgrupper som ingår i EU:s 20 största handelspro-
dukter och som inte ingår i världens topp 20. 

Kod Beskrivning av produktgruppen 

0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst 

0401 Mjölk och grädde, ej koncentrerad 

0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk 

0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta 

1302* Växtsaft, förtjockningsmedel 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja 

1511 Palmolja och fraktioner av denna olja 

1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor 

1605 Kräftdjur, blötdjur mm beredda eller konserverade 

2008 Frukt, bär och nötter mm på annat sätt beredda eller konserverade 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

Samma sak gäller för Sveriges 20 största handelsprodukter; de som är värdemässigt störst för 
Sverige är inte alltid de som är störst i världshandeln eller för EU. Analysen har kompletterats 
med följande produktgrupper: 

Tabell 5.3. Produkter som ingår i Sveriges 20 största 
handelsprodukter och som inte ingår i världens eller EU:s topp 20. 

Kod Beskrivning av produktgruppen 

1107 Malt, även rostat 

1517 Margarin 

2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser 

2105 Glassvaror, även innehållande kakao 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

5.2 Utvecklingen för världens 20 största produktgrupper 
5.2.1 Översikt 
Värdeutvecklingen för världens 20 största produktgrupper mellan 1995 och 2005 uppvisar på 
aggregerad nivå samma mönster som i avsnitt 4.2, dvs. positiva siffror på alla marknader. 
Värdeökningarna varierar från 16 till 474 procent, vilket framgår av tabell 5.4 nedan. 
Siffrorna avslöjar att det i huvudsak är ökade volymer som har medfört att det totala värdet 
har ökat. Sverige har haft en stark tillväxt, vilket även det överensstämmer med vad analysen 
kunde slå fast i kap 4. EU:s export har däremot haft en negativ real värdeutveckling då den 
nominella ökningen på 16 procent inte har lyckats täcka upp för inflationsökningen på 21 
procent.  

För de 20 produktgrupperna signalerar världsmarknaden ökade volymer och högre priser, i 
alla fall om man ser till de nominella prisökningarna på aggregerad nivå. Volymökningen 
uppgår till 63 procent och priserna har ökat med 9 procent. Den globala marknaden ger på 
detta sätt indikationer om en ökad internationell efterfrågan på dessa livsmedel. 
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Prisutvecklingen för de 20 produktgrupperna skiljer sig alltså från den generella 
prisutvecklingen, som istället har uppvisat en negativ trend. EU och Sverige har lyckats följa 
med i den globala expansionen, men Sverige har gjort så med volymökningar som 
procentuellt sett klart överskrider de globala. Importen har ökat med hela 546 procent. EU har 
i sin handel med tredje land däremot hamnat på efterkälken med ökningar på i snitt ca 20 
procent. 

Priserna på världsmarknaden och på EU:s inre marknad har ökat eller legat stilla i nominella 
termer för de aktuella produkterna. Det kan därför tyckas förvånande att det genomsnittliga 
priset för exempelvis Sveriges export har haft en utveckling som tydligt avviker från dessa. 
Sveriges prisökning uppgår till 39 procent medan världsmarknadspriset har ökat med 9 
procent. Detta beror sannolikt främst på förändrat innehåll i handelsflödena för respektive 
produktgrupp. Ju mer du handlar med högvärdiga produkter desto högre genomsnittligt pris 
får produktgruppen. Huruvida detta beror på ökad handel med högvärdiga produkter eller 
högvärdiga produktvarianter är dock osäkert. Nästan hälften av produktgrupperna har ökat i 
värde för Sveriges del. Exempel på detta är livsmedelsberedningar (2106), sprit (2208), 
fiskfiléer, mm. (0304) och vatten med tillsatt socker (2202). Även EU har ökat 
värdeinnehållet för flertalet produktgrupper. 

Tabell 5.4. Översiktlig utveckling 1995-2005 för världshandelns 20 största 
produktgrupper 
 Nominell värde-

utveckling i % 
Real värde-
utveckling i % 

Volym-
utveckling i %

Nominell pris-
utveckling i % 

Real prisut-
veckling i % 

 Genomsnittlig ökning 
för de 20 produkt-
grupperna 

Nominell 
värdeutveckling/ 
inflation 

Genomsnittlig 
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Genomsnittlig 
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Nominell 
prisutveckling/ 
inflation 

Världshandeln 67 5 63 9 -31 

EU: intrahandel 89 56 95 0 -17 

EU:s export 16 -4 10 11 -8 

EU:s import 41 17 37 3 -15 

SWE:s export 362 305 251 39 22 

SWE:s import 474 404 546 -3 -15 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

5.2.2 Produktnivå 
Då alla produktgrupper, med undantag av vin (2204) och sprit (2208), har haft en 
volymtillväxt som överstiger prisutvecklingen är det tydligt att det även på produktnivå i 
huvudsak är ökade volymer som står bakom de ökade handelsvärdena. För att se vilka 
produkter som har varit drivande rent volymmässigt har de olika produktgruppernas 
volymmässiga utveckling mellan 1995 och 2005 listats i tabell 5.5 nedan. 

För världshandeln sammanfaller utvecklingen på produktnivå med utvecklingen på 
aggregerad nivå. Alla produktgrupper har ökat i värde och volym, med undantag av vin 
(2204) och sprit (2208), vars volymer har gått ned (dock utan att det totala värdet har gjort 
detsamma). Samtidigt är dessa två produktgrupper de enda som har haft en real prisökning på 
57, respektive 23 procent. Sverige har lyckats dra fördel av denna prisökning genom en ökad 
export av både vin och sprit. Flera grupper har samtidigt tappat i pris på världsmarknaden, 
vilket ligger i linje med den generella prisnedgången. Socker (1701) har tappat mest i pris, 
med en nedgång på ca 30 procent. Alla produktgruppers prisutveckling finns i bilaga H. 
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Tabell 5.5. Volymutveckling i % för världens 20 största handelsprodukter 1995-2005 

  Världen Intra-EU EU 
export 

EU 
import 

SWE 
export 

SWE 
import 

0201 Kött av nötkreatur, färskt 24 8 -46 65 39 374 

0202 Kött av nötkreatur, fryst 43 53 -85 11 -5 248 

0203 Kött av svin 111 86 161 -82 62 214 

0207 Kött av fjäderfä  77 96 15 81 61 3489 
        

0303 Fisk, fryst 65 24 60 7 364 -16 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött 100 72 25 70 157 149 

0402 Mjölk, grädde, koncentrerad 30 21 -19 32 242 3949 

0406 Ost och ostmassa 61 88 -22 10 164 153 
        

1006* Ris 50 109 12 30 1185 304 

1602 Kött, slaktbiprodukter, etc.  80 136 -50 71 41 207 

1604 Fisk, beredd, kaviar mm 66 48 -12 69 4 37 

1701 Socker  69 183 14 28 379 442 
        

1806 Choklad, mm.  72 104 -18 2 29 107 

1905 Bröd, kakor, kex  116 161 21 0 107 164 

2009 Frukt- och bärsaft  91 179 -20 64 124 117 

2106 Livsmedelsberedningar 113 112 117 06 32 165 
        

2202 Vatten med tillsatt socker 109 314 9 56 74 677 

2203 Maltdrycker 36 67 30 -32 183 39 

2204 Vin av färska druvor -21 -2 29 169 1735 43 

2208 Sprit, likör mm -30 41 -14 92 36 58 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

I enlighet med tabellen ovan är de drivande produkterna bakom volymutvecklingen på 
världsmarknaden griskött (0203), fiskfiléer, mm. (0304), livmedelsberedningar (2106), vatten 
med tillsatt socker (2202) och bröd, kex och kakor (1905). Kött är traditionellt sett en vara 
som produceras, förädlas och konsumeras lokalt. På grund av storskalig detaljhandel och 
minskad lönsamhet i förädlingsledet har dock bearbetningen av kött kommit att bli en allt mer 
storskalig industri (EC, 2007). För att matcha denna utveckling och för att möta upp mot en 
ökad global efterfrågan har även handeln mellan länder ökat.  

Produktgrupperna i stycket ovan har haft den största procentuella volymökningen i världs-
handeln 1995 och 2005. De produktgrupper som ökar mest i faktiska termer behöver inte vara 
de som ökar procentuellt sett mest. Socker (1701) och ris (1006*) är två bra exempel på detta.  

Handeln på EU:s inre marknad har inte utvecklats mycket annorlunda än vad världshandeln 
har gjort. Den har för sin volymökning däremot varit beroende av något mer högförädlade 
produkter, som beredda köttprodukter (1602), choklad (1806) och frukt- och bärsaft (2009). 
Detta är produktgrupper där EU torde ha en komparativ fördel jämfört med världen totalt sett. 
Frukt- och bärsaft är också ett exempel på en bransch där arbetsproduktiviteten inom EU har 
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ökat (EC, 2007). Även socker (1701) och ris (1006*) är starkt växande produktgrupper på 
EU:s inre marknad. Det är inte många produktgrupper som visar på stagnerande handels-
flöden. Det är egentligen bara vin (2204) som har gått tillbaka. Nedgången är dock marginell. 

I tabell 5.6 har volym- och prisutvecklingen för Sveriges handel förts samman. Sveriges 
export har lyckats hävda sig på de internationellt växande marknaderna. Man har åstad-
kommit volymökningar för alla produktgrupper med undantag för fryst kött av nötkreatur 
(0202). För denna produktgrupp har motsvarande minskning kunnat observeras inom 
produktionen (SJV, 2006B). Antalet mjölkkor i Sverige har minskat utan att en motsvarande 
ökning av antalet köttdjur har skett. Vidare är slakt och styckning en industri med blygsamma 
produktivitetsökningar och låg lönsamhet (SJV, 2004). Sektorn har också relativt lite invest-
eringar i forskning och utveckling (Konkurrensverket, 2006). Allt tyder således på att Sverige 
har fått en reducerad konkurrenskraft med avseende på pris och egenskaper. 

Tabell 5.6. Sveriges volym- och prisutveckling i % för världens                                        
20 största handelsprodukter 1995-2005 
  Volymförändring Prisförändring 
  export import export import 

0201 Kött av nötkreatur, färskt 39 374 11 -27 

0202 Kött av nötkreatur, fryst -5 248 22 -35 

0203 Kött av svin 62 214 3 -18 

0207 Kött av fjäderfä  61 3489 41 -10 
      

0303 Fisk, fryst 364 -16 -53 26 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött 157 149 151 28 

0402 Mjölk, grädde, koncentrerad 242 3949 -6 -12 

0406 Ost och ostmassa 164 153 35 -10 
      

1006* Ris 1185 304 -48 -36 

1602 Kött, slaktbiprodukter, etc.  41 207 26 -18 

1604 Fisk, beredd, kaviar mm 4 37 18 9 

1701 Socker  379 442 -43 -22 
      

1806 Choklad, mm.  29 107 6 -2 

1905 Bröd, kakor, kex  107 164 12 -1 

2009 Frukt- och bärsaft  124 117 15 -41 

2106 Livsmedelsberedningar 32 165 170 -35 
      

2202 Vatten med tillsatt socker 74 677 131 -7 

2203 Maltdrycker 183 39 42 42 

2204 Vin av färska druvor 1735 43 99 72 

2208 Sprit, likör mm 36 58 151 32 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 
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Betydande för Sveriges goda exportutveckling är vin (2204), ris (1006*), socker (1701), 
koncentrerad mjölk och grädde, inklusive bl.a mjölkpulver (0402) och fryst fisk (0303). Vin 
och ris är små produktgrupper där relativt små volymförändringar får stort procentuellt 
genomslag. En viss andel av exporten avser sannolikt återexport eftersom produktionen inom 
landet är begränsad. Intresset för vinframställning har dock ökat i Sverige på senare tid. Idag 
finns en handfull företag som framställer vin från egna odlingar (SJV, 2006B). Ökningen för 
socker och koncentrerad mjölk/grädde bör till stor del kunna förklaras med att Sverige genom 
EU-inträdet 1995 fick ta del av exportbidragen för mjölkpulver och socker samt 
produktionsbidraget för socker. Detta möjliggjorde en ökad export till tredje land utan att man 
för den skull behövde ha en konkurrenskraftig produktion (EU har också ökat sin export av 
socker). Innan EU-inträdet var Sverige inte ens självförsörjande på socker på grund av 
tidigare års regleringssystem där man garanterade utländska producenter en del av den 
inhemska marknaden. Ökningen för mjölkpulver kan, utöver vad som tidigare sagts, också 
förklaras med att man 2004 invigde en helt ny fabrik för tillverkning av helmjölkspulver i 
Vimmerby. Detta bidrog till en ökad produktion 2004 och 2005. Mjölkpulver är en stor 
produkt i andra livsmedel och överskott exporteras med hjälp av exportbidrag. Exporten kan 
därför variera kraftigt mellan åren. Fiskprodukter å sin sida är ett av de snabbast växande 
livsmedelssegmenten i världen. Köpkraften ökar och i synnerhet i länder med hög 
fiskkonsumtion per capita, som Kina och Ryssland. Inom fisk- och skaldjursförädlingen har 
Sverige uppnått en ökad produktivitet (McKinsey, 2006). En betydande del av den svenska 
exporten av fisk möjliggörs dock av en stor import av fisk från Norge.  

Ser man till ökningen i faktiskt antal kilo istället för den procentuella utvecklingen, så har 
bröd, kex och kakor (1905) och sprit (2208) också haft en stor framgång. Gruppen bröd, kex 
och kakor omfattar relativt högförädlade produkter där den internationella efterfrågan är stor 
och Sveriges produktivitetsutveckling god (McKinsey, 2006). Vad gäller volymökningen av 
sprit så har Sverige en mycket god konkurrenskraft inom dryckesindustrin (EC, 2007), en 
sektor där Sverige också har en stark lönsamhets- och produktivitetstillväxt (SJV, 2004). 
Svenska företag har inom vissa produktsegment lyckats bygga upp synnerligen starka 
varumärken. 

Den svenska importen av världens 20 största handelsprodukter har ökat med undantag för 
fryst fisk (0303). På mycket stark frammarsch är produkter som koncentrerad mjölk och 
grädde (0402), fjäderfäkött (0207), vatten med tillsatt socker (2202) och socker (1701).  

För EU:s handel med tredje land ser utvecklingen inte alls lika stark ut som för den interna 
handeln. Importen har ökat för de flesta produkter, men EU har flera exportprodukter som inte 
har ökat i takt med expansionen på de globala marknaderna. EU:s export har minskat för 
nästan hälften av produkterna, där både låg- och högförädlade produkter är berörda. Allra 
sämst har det gått för köttprodukter där exporten har så mycket som halverats under en 10-
årsperiod. Liksom för Sveriges del har antalet mjölkkor minskat inom EU och produktionen 
av nötkött har gått tillbaka. EU:s köttindustri har även en svag konkurrenskraft jämfört med 
exempelvis USA, Kanada, Brasilien och Australien (EC, 2007). Även mejeriprodukter som 
ost har haft en svag utveckling. Också för denna sektor har EU en svag konkurrenskraft, 
samtidigt som exportbidragsåtaganden inom ramen för WTO har haft en återhållande effekt 
på exporten till tredje land (SJV, 2006C). 

Trots allt ökar EU:s totala exportvolym. De produktgrupper som har störst betydelse är 
ungefär desamma som för världen i stort: livsmedelsberedningar (2106), griskött (0203) och 
fryst fisk (0303). Inkluderas även varor som har ökat mycket rent kilomässigt ska också 
socker (1701) och maltdrycker (2203) nämnas. Med tanke på exportökningarna är det 
intressant att notera att EU:s konkurrenskraft är dokumenterat svag för alla dessa grupper 
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förutom 2106 (EC, 2007). Vad gäller griskött är det Danmark, Tyskland, Nederländerna, 
Spanien och Belgien som står för den största delen av exporten (intrahandeln inräknad). Med 
undantag för Spanien och med tillägg av Frankrike så är dessa länder som även är 
exportledande för livsmedelsberedningar. För fisk är det Nederländerna, Spanien, 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland som dominerar. 

De viktigaste importprodukterna är vin (2204), sprit (2208) och fjäderfäkött (0207) om man 
ser till den procentuella ökningen. I faktiska termer är även socker (1701) och frukt-, bär- och 
grönsakssaft (2009) betydelsefulla. 

5.3 Kompletterande analys  
EU:s och Sveriges stora handelsprodukter är inte desamma som för världshandeln. De 
produkter som inte omfattas av världshandelns 20 största produkter ingår därför i en separat 
analys i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 nedan. 

5.3.1 Produktgrupper som är stora för EU-15 

5.3.1.1 Översikt 
Värdeutvecklingen för de tio produktgrupper som är stora för EU, men inte för resten av 
världen, är god. Värdet på världsmarknaden har ökat med 64 procent i nominella termer och 
med tre procent i reala termer. Den genomsnittliga utvecklingen har varit stark för Sverige, 
men som avsnitt 5.3.1.2 kommer att visa, varierar utvecklingen mycket mellan olika 
produktgrupper.  

Av sammanställningen nedan kan man inte utläsa samma (relativa) tryck i den globala 
efterfrågan som för de varor som analyserades i avsnitt 5.2. Volymerna har ökat med 85 
procent, men priserna har gått ned och följer istället den generella prisutvecklingen för 
livsmedelsindustriprodukter. Sverige har hakat på den globala tillväxten medan EU:s handel 
med tredje land släpar efter. 

Tabell 5.7. Översiktlig utveckling 1995-2005 för de av EU:s 20 största produktgrupper 
som inte omnämns i tabell 5.4  
 Nominell värde-

utveckling i % 
Real värdeut-    
veckling i % 

Volymut-
veckling i % 

Nominell pris-
utveckling i % 

Real prisut-      
veckling i % 

 Genomsnittlig ökning 
för de 20 produkt-
grupperna 

Nominell 
värdeutveckling 
/inflation 

Genomsnittlig  
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Genomsnittlig 
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Nominell 
prisutveckling/ 
inflation 

Världshandeln 64 3 85 -6 -41 

EU: intra handel 82 50 91 3 -15 

EU:s export 45 20 61 0 -17 

EU:s import 47 21 44 6 -12 

SWE:s export 1064 921 2260 -6 -17 

SWE:s import 533 455 393 7 -7 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 
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5.3.1.2 Produktnivå 
I enlighet med vad det aggregerade resultatet visar, har både värde och volym ökat för alla de 
10 produktgrupperna på världsmarknaden, medan priset bara har ökat realt för en 
produktgrupp: kött av får eller get (0204). Med undantag för gruppen får- och getkött är det 
alltså volymerna som främst har drivit den värdemässiga ökningen. Produktgruppernas 
volymutveckling kommer att gås igenom mer utförligt nedan, medan deras prisutveckling 
presenteras i bilaga H. 

Tabell 5.8. Volymutveckling i % mellan 1995 och 2005 för EU:s största handels-
produkter som inte omnämns i tabell 5.5  
  Världen Intra-

EU 
EU 

export 
EU 

import 
SWE 

export 
SWE 

import 

0204 Kött av får eller get,  18 2 -72 18 91 106 

0401 Mjölk, grädde, ej konc 52 84 -65 -17 19274 1581 

0405 Smör och andra fetter  19 36 15 -14 -17 1428 

0811 Frukt, bär, nötter, frysta 112 67 58 70 26 82 

1302* Växtsaft, förtjockn.medel 104 82 123 32 1421 79 
        

1509 Olivolja  94 97 90 19 1359 394 

1511 Palmolja  74 293 272 164 212 91 

1513 Kokosolja, mm. 130 171 201 64 -10 20 

1605 Kräftdjur, mm., beredda  189 65 -8 60 231 110 

2008 Frukt, bär, nötter, beredda  56 15 -8 45 12 40 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

Starkt växande produktgrupper i världshandeln är beredda kräftdjur, mm. (1605), kokosolja 
(1513), frukt, bär och nötter, frysta (0811) och växtsaft, förtjockningsmedel (1302*). I antal 
kilo mätt är även palmolja (1511), samt mjölk och grädde, ej konc. (0401) betydelsefulla. Det 
är tydligt att den globala efterfrågan på fisk- och skaldjursprodukter är på stark frammarsch. 
Vidare är vegetabiliska oljor och växtsafter viktiga produkter vid framställning av olika 
förädlade livsmedel, en kategori av produkter som i takt med förbättrad levnadsstandard och 
ökade konsumtionsnivåer växer snabbt i den internationella handeln.  

EU:s interna handel följer samma mönster som har identifierats för världsmarknaden. På 
produktsidan är EU för sin utveckling emellertid mer beroende av olivolja (1509), där det har 
skett en ökad konsumtion inom EU och man har reala prisökningar även för frukt, bär och 
nötter, frysta (0811). 

På produktnivå ser Sveriges exportutveckling lite annorlunda ut än vad den globala 
utvecklingen gör. För att få en bra överblick över Sveriges situation har volym- och 
prisutvecklingen förts samman i tabell 5.9 nedan. Volymökningarna är för flera produkter 
marginella och har till och med varit negativa för smör (0405) och kokosolja (1513). Smör har 
traditionellt varit en stor exportprodukt för Sverige och har sedan EU-inträdet varit berättigat 
till exportbidrag. Sedan 1995 har det dock skett en nedgång i produktionen av mjölk och en 
ökad produktion av konkurrerande livsmedel som exempelvis hårdost. Detta har lett till en 
minskad export av smör. Siffrorna nedan indikerar också på en försvagad konkurrenskraft, 
med fallande exportpriser relativt till importprodukterna och ett fallande exportnetto. För 
importen har däremot volymen ökat för alla produktgrupperna. 
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Tabell 5.9. Sveriges volym- och prisutveckling i % mellan 1995 och 
2005 för EU:s största handelsprodukter som inte omnämns i tabell 5.6  

  Volymförändring Prisförändring 
  export import export import 

0204 Kött av får eller get,  91 106 -1 44 

0401 Mjölk, grädde, ej konc 19274 1581 -56 33 

0405 Smör och andra fetter  -17 1428 -3 61 

0811 Frukt, bär, nötter, frysta 26 82 22 16 

1302* Växtsaft, förtjockn.medel 1421 79 -64 -8 

      

1509 Olivolja  1359 394 -3 -16 

1511 Palmolja  212 91 -14 -35 

1513 Kokosolja, mm. -10 20 15 -13 

1605 Kräftdjur, mm., beredda  231 110 -18 -27 

2008 Frukt, bär, nötter, beredda  12 40 63 11 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

De exportvaror som har haft starkast tillväxt för Sveriges del är i huvudsak samma produkter 
som har haft en positiv utveckling också på global nivå: mjölk och grädde, ej konc. (0401), 
olivolja (1509), växtsaft (1302*), beredda kräftdjur, mm. (1605) och palmolja (1511). 
Kräftdjur är exempelvis en grupp där svenska företag, enligt sammanställningen ovan, visar 
tecken på en ökad konkurrenskraft med avseende på egenskaper. Ökningen av mjölk kan 
delvis förklaras med variationer i exporten mellan åren. Exporten gick exempelvis ned 
betydligt efter 2005 på grund av lägre leveranser till Danmark. Däremot har utförseln till 
Tyskland legat kvar på ungefär samma nivåer som 2005. Den starka procentuella ökningen 
som har identifierats för olivolja, trots små ökningar rent kilomässigt, kan förklaras av dess 
låga exportvolymer i utgångsläget 1995.  

Importen till Sverige har ökat mycket för smör (0405), mjölk, grädde, ej konc. (0401), 
olivolja (1509) och får- och getkött (0204), samt palmolja (1511). Den ökade importen av 
utländskt producerad mjölk syns inte minst på hyllorna i våra matvarubutiker. 

EU:s export har gått ned för fler produkter än vad som är fallet för Sveriges del. Exempel på 
produkter som inte har gått så bra är kött av får och get (0204), mjölk, grädde, ej konc. 
(0401), beredda kräftdjur, mm. (1605) och frukt, bär, nötter, beredda (2008). Även importen 
av vissa produkter har gått ned. Drivande på exportsidan är varugrupper som palmolja (1511), 
kokosolja (1513), olivolja (1509) och växtsaft (1302*). Importen drivs av i stort sett samma 
produkter. EU har ökat exporten av de vegetabiliska oljorna trots att man har en svag 
konkurrenskraft och minskade komparativa fördelar inom tillverkningen av oljor och fetter 
(EC, 2007). De stora producentländerna för olivolja är Spanien, Italien och Grekland, medan 
Nederländerna och Tyskland står för den största produktionen av palm- och kokosolja. 
Tyskland är också, tillsammans med Danmark och Spanien, det ledande exportlandet för 
växtsafter, mm. (intrahandeln inräknad). 
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5.3.2 Produktgrupper som är stora enbart för Sverige 

5.3.2.1 Översikt  
Handeln med de produktgrupper som enbart är viktiga för svensk del kännetecknas av en 
ökad konkurrens i form av en volymmässig expansion och fallande priser. Detta är fallet både 
på aggregerad nivå och för respektive produktgrupp på världsmarknaden och EU:s inre 
marknad. Produktionen av malt är exempelvis en industri som på europeisk nivå har små 
marginaler och där skalfördelar är avgörande (EC, 2007).  

Sverige står sig väl i den hårdnande konkurrensen, med volymökningar som i genomsnitt 
överstiger alla andra marknader. EU har i motsats till Sverige inte följt den generella 
utvecklingen, utan backar istället på flera av produkterna, exempelvis margarin och glass. 

Tabell 5.10. Översiktlig utveckling i % mellan 1995 och 2005 för de av Sveriges 20 
största produktgrupper som inte omnämns i tabell 5.4 och 5.7. 
 Nominell 

värdeut-    
veckling i % 

Real värdeut-    
veckling i % 

Volymut-
veckling i % 

Nominell 
prisut-      
veckling i % 

Real     
prisut-      
veckling i % 

 Genomsnittlig 
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Nominell 
värdeutveckling/ 
inflation 

Genomsnittlig 
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Genomsnittlig 
ökning för de 20 
produktgrupperna 

Nominell 
prisutveckling/ 
inflation 

Världshandeln 63 3 92 -13 -45 

EU: intra handel 180 131 212 -12 -27 

EU:s export 17 -3 8 9 -10 

EU:s import -53 -61 -50 25 3 

SWE:s export 277 231 338 1 -11 

SWE:s import 190 154 358 -27 -36 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

Priserna på världsmarknaden och på EU:s inre marknad har sjunkit för de aktuella 
produktgrupperna, både i nominella och reala termer. Vissa marknader avviker från denna 
trend, dvs. deras priser har ökat. Detta beror sannolikt främst på förändrat innehåll i de 
handelsflöden som sker inom respektive produktgrupp (ju mer du handlar med högvärdiga 
produkter desto högre genomsnittspris får produktgruppen). Prisutvecklingen för de olika 
produktgrupperna hittar du i bilaga H. 

5.3.2.2 Produktnivå 
Tabell 5.11 nedan visar att Sveriges och EU:s volymökningar på exportsidan i huvudsak drivs 
av malt, trots att malt redan 1995 utgjorde en av de större produktgrupperna. Detta visar att 
EU har kunnat hävda sig i konkurrensen mot bl.a. Australien och Kanada (EC, 2007). 
Frankrike, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Sverige är stora exportörer av malt (intra-
handeln inräknad). Sverige, som har haft en stark produktivitetsutveckling inom 
kvarnproduktsindustrin (SJV, 2004), har haft den största procentuella ökningen av dessa fem 
länder. Importen å andra sidan är svag vad gäller malt och för Sveriges del drivs 
importökningen istället av margarin och glassvaror. 
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Tabell 5.11. Volymutveckling i % mellan 1995 och 2005 för Sveriges största 
handelsprodukter som inte omnämns i tabell 5.5 och 5.8 
  Världen Intra-

EU 
EU 

export 
EU 

import 
SWE 

export 
SWE 

import 

1107 Malt 35 51 61 -85 1162 -27 

1517 Margarin 135 393 -18 -86 62 907 

2103 Såser  117 194 28 36 111 158 

2105 Glassvaror 80 210 -41 -67 16 393 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 

Exportökningen av såser har också varit stark för Sverige och EU. Där utgör Nederländerna, 
Tyskland, Italien, Belgien och Spanien stora exportländer med ökande exportkvantiteter.  

Den starkt växande handeln inom EU-15 beror främst på den starka volymutvecklingen för 
margarin, såser och glass. På världsmarknaden är det istället såser och margarin som 
dominerar utvecklingen. 

Nedan visas volymutvecklingen för Sverige tillsammans med prisutvecklingen. Även denna 
statistik indikerar en ökad konkurrenskraft för malt. 

Tabell 5.12. Sveriges volym- och prisutveckling i % mellan 
1995 och 2005 för Sveriges största handelsprodukter som inte 
omnämns i tabell 5.6 och 5.9 

  Volymförändring Prisförändring 

  export import export import 

1107 Malt 1162 -27 -22 -24 

1517 Margarin 62 907 -7 -51 

2103 Såser  111 158 9 -12 

2105 Glassvaror 16 393 25 -22 

Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE 
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6 Avslutande kommentar 
Studien visar att Sveriges handel i relation till EU:s handel med livsmedelsindustriprodukter 
har utvecklats mycket positivt. Men då ska man ha i åtanke att handeln med andra EU-länder 
är inkluderad i Sveriges handelsstatistik, medan EU:s svaga utveckling i huvudsak hänför sig 
till handeln med tredje land (vilket gör eventuella jämförelser svåra). Jämförelser med EU:s 
interna handel visar dock att Sverige fortfarande står sig väl i konkurrensen. Detta bekräftas 
inte minst av EU-kommissionens konkurrensrapport från 2007. Som exempel kan nämnas att 
Sveriges export har vuxit med 140 procent i värde medan EU:s interna handel har vuxit med 
82 procent. Liknande förhållande gäller även på produktgruppsnivå. Jordbruksverkets 
marknadsöversikt för bearbetade jordbruksprodukter från 2006 visar också att Sverige för 
bearbetade jordbruksprodukter har haft en starkare export- och importtillväxt mellan 1994 och 
2004 än Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark och Finland.  

Att bli medlemmar i EU har varit positivt för den svenska livsmedelsindustrins utveckling. 
EU:s inre marknad har erbjudit både möjligheter och utmaningar vilket har bidragit till den 
strukturella omvandling som sektorn har genomgått. I en studie som McKinsley Global 
Institute genomförde 2006 angav man tre huvudsakliga orsaker till den förändring som 
livsmedelsindustrin har gått igenom:  

o EU-inträdet gav svenska företag en ökad tillgång till den europeiska marknaden.  

o Ökad konkurrens stimulerade till både inhemska och landsöverskridande företags-
fusioner. Detta genererade en ökad konsolidering inom livsmedelsindustrin. En god 
tillväxt hos utlandsägda filialer med god produktivitet bidrog också till en ökad prod-
uktivitetstillväxt.  

o Detaljhandeln har fått ökad makt i förhandlingarna med industrin och man har 
samtidigt fått en större möjlighet att välja leverantörer från andra länder. Detta har 
krävt att företagen aktivt agerar för att ”säkra en hyllplats” och för att nå ut med sina 
produkter.  

Mot bakgrund av den utveckling som har varit blir det intressant att se hur Sveriges 
utrikeshandel utvecklas framöver. Frågan är om de svenska företagen även på längre sikt 
kommer att kunna konkurrera på de internationella marknaderna. Detta kommer i mångt och 
mycket bero på hur väl man lyckas förvalta och utveckla de komparativa fördelarna. I detta 
fall handlar det inte bara om inom vilka produktsegment Sverige har komparativa fördelar 
utan även om hur hela industrin förhåller sig till övriga näringsgrenar. Några avgörande 
faktorer för hur de komparativa fördelarna utvecklas framöver är bl.a. 

o Kostnaden för och tillgången på arbetskraft  

o Kostnaden för och tillgången på råvaror  

o Utnyttjandet av skalfördelar  

o Forskning och utveckling (FoU) och innovationer 

o Marknadsföring 

o Regelförenklingar 

För Sverige, som idag är en kunskapsregion i ett globalt perspektiv, är FoU avgörande för 
möjligheten att uppnå en stabil utveckling. 
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Den globala handeln med livsmedelsindustriprodukter kommer med all säkerhet att fortsätta 
att öka. Med en förhöjd levnadsstandard i många länder kan efterfrågan på förädlade varor 
komma att stiga. Når man en överenskommelse inom WTO om ett nytt jordbruksavtal 
kommer även detta få positiva effekter för handeln med mer förädlade jordbruksvaror10. 
Samtidigt kommer konkurrensen att öka, inte minst från tillväxtekonomierna i Asien och 
Latinamerika. 

 

 

                                                 
10 En hög grad av förädling sammanfaller ofta med en hög tull (vilket bl.a  USDA har visat i en studie från 
februari 2005: Market Access for High-Value Foods, nr 840). Reduktionsåtagandena inom WTO kommer 
sannolikt att utformas på så sätt att höga tullar sänks mest. 
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Bilaga A 
Statistikens begränsningar  
COMTRADE:s statistik har vissa begränsningar som är viktiga att känna till: 

• På grund av sekretess kan detaljrapporteringen från vissa länder utebli. 

• Det är inte alla länder som rapporterar statistik årligen (utebliven rapportering ett år 
justeras inte). 

• Alla länder rapporterar inte i enlighet med den senaste produktklassificeringen 
(justeras inte). 

• När data omvandlas från en nyare klassificering till en senare kan en HS-kod 
inkludera fler eller färre produkter än vad som framgår av beskrivningen. 

• Importen sammanfaller inte alltid med exporten på grund av bl.a. olika 
värderingstekniker, tidsförskjutningar, osv. 

Möjligheten att via COMTRADE analysera globala handelsflöden har lett till bedömningen 
att fördelarna överväger de begränsningar som följer med statistiken. Denna rapport arbetar 
dessutom på relativt aggregerade nivåer, vilket kan begränsa effekten av ev. felrapporteringar 
eller bortfall. 

   43



 44



Bilaga B 

Befintliga definitioner av förädlade livsmedel 
För att kunna analysera olika definitioner och klassificeringar av förädlade livsmedel har 
befintliga definitioner bearbetats i excel. Det har emellertid varit svårt att hitta en HS-
förteckning som är möjlig att överföra till det filformatet. Varken Tullverkets förteckning 
eller den som används i EU:s officiella tidning har varit möjlig att på ett smidigt sätt översätta 
till Excel, och någon sammanställning från WCO11 över gällande HS-nummer har 
Jordbruksverket inte haft tillgång till. Däremot har det varit möjligt att översätta EU:s 
bindningslista från Uruguayrundan12 och det är denna som har använts som underlag för 
analysen av olika definitioner. 

EU:s bindningslista från Uruguayrundan är från mitten av 90-talet och är därför inte 
uppdaterad med de ändringar som har införts i HS-nomenklaturen fram till dagens datum. 
Detta innebär att då exempelvis EU:s definition av bearbetade jordbruksvaror förs in i 
bindningslistan så blir inte kryssförteckningen helt korrekt, eftersom HS-numren i EU:s 
definition bygger på nu gällande HS-nummer. Excelunderlaget bör därför betraktas som en 
indikativ förteckning snarare än en exakt förteckning över olika organisationers definitioner. 
Följande ska dock noteras: 

• Många icke bilaga 1-produkter är definierade på 8-ställig nivå samtidigt som 
bindningslistan är på sexställig nivå. Detta kan medföra att det i vissa fall enbart är 
delar av det aktuella HS-numret som utgör en icke bilaga 1-produkt. 

• FFS har med fågelkött från kap 2 i sin definition, även om detta inte syns i tabellen 
nedan (p.g.a. ändringar i HS-numreringen). 

HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

010111 0101           

010119 0101           

010120 0101           

010210 0102           

010290 0102           

010310 0103           

010391 0103           

010392 0103           

010410 0104           

010420 0104           

                                                 
11 World Customs Organisation 
12 Världshandelsorganisationen (WTO) skapar gemensamma regler för den internationella handeln. Dessa regler 
har fastställts i olika avtal, som har tagits fram i förhandlingar mellan organisationens medlemmar. För 
livsmedelsindustrins del är jordbruksavtalet särskilt viktigt. Det avtalet var resultatet av många års förhandlingar 
i den s.k. Uruguayrundan. När avtalet slöts innebar detta bl.a. att medlemmarna skulle reducera sina tullar. 
Reduceringsåtagandena och de slutliga tullarna finns i den sk. bindningslistan (Situation of Schedules of 
Concessions in Goods). 
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

010511 0105           

010519 0105           

010591 0105           

010599 0105           

010600 0106           

020110 0201     x   x 

020120 0201   x x x x 

020130 0201   x x x x 

020210 0202     x   x 

020220 0202   x x x x 

020230 0202   x x x x 

020311 0203     x   x 

020312 0203   x x x x 

020319 0203   x x x x 

020321 0203     x   x 

020322 0203   x x x x 

020329 0203   x x x x 

020410 0204     x   x 

020421 0204     x   x 

020422 0204   x x x x 

020423 0204   x x x x 

020430 0204     x   x 

020441 0204     x   x 

020442 0204   x x x x 

020443 0204   x x x x 

020450 0204   x x x x 

020500 0205   x x   x 

020610 0206   x x   x 

020621 0206   x x   x 

020622 0206   x x   x 

020629 0206   x x   x 

020630 0206   x x   x 

020641 0206   x x   x 

020649 0206   x x   x 

020680 0206   x x   x 

020690 0206   x x   x 
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

020710 0207   x x   x 

020721 0207   x x   x 

020722 0207   x x   x 

020723 0207   x x   x 

020731 0207   x x   x 

020739 0207   x x   x 

020741 0207   x x   x 

020742 0207   x x   x 

020743 0207   x x   x 

020750 0207   x x   x 

020810 0208   x x x x 

020820 0208   x x   x 

020890 0208   x x x x 

020900 0209   x     x 

021011 0210   x x x x 

021012 0210   x x x x 

021019 0210   x x x x 

021020 0210   x x x x 

021090 0210   x x x x 

030110 0301           

030191 0301           

030192 0301           

030193 0301           

030199 0301           

030211 0302         x 

030212 0302         x 

030219 0302         x 

030221 0302         x 

030222 0302         x 

030223 0302         x 

030229 0302         x 

030231 0302         x 

030232 0302         x 

030233 0302         x 

030239 0302         x 

030240 0302         x 
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

030250 0302         x 

030261 0302         x 

030262 0302         x 

030263 0302         x 

030264 0302         x 

030265 0302         x 

030266 0302         x 

030269 0302         x 

030270 0302   x     x 

030310 0303         x 

030321 0303         x 

030322 0303         x 

030329 0303         x 

030331 0303         x 

030332 0303         x 

030333 0303         x 

030339 0303         x 

030341 0303         x 

030342 0303         x 

030343 0303         x 

030349 0303         x 

030350 0303         x 

030360 0303         x 

030371 0303         x 

030372 0303         x 

030373 0303         x 

030374 0303         x 

030375 0303         x 

030376 0303         x 

030377 0303         x 

030378 0303         x 

030379 0303         x 

030380 0303   x     x 

030410 0304   x   x x 

030420 0304   x   x x 

030490 0304   x   x x 
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

030510 0305   x   x x 

030520 0305   x   x x 

030530 0305   x   x x 

030541 0305   x   x x 

030542 0305   x   x x 

030549 0305   x   x x 

030551 0305   x   x x 

030559 0305   x   x x 

030561 0305   x   x x 

030562 0305       x x 

030563 0305   x   x x 

030569 0305   x   x x 

030611 0306   x     x 

030612 0306   x     x 

030613 0306   x     x 

030614 0306   x     x 

030619 0306   x     x 

030621 0306   x     x 

030622 0306   x     x 

030623 0306   x     x 

030624 0306   x     x 

030629 0306   x     x 

030710 0307         x 

030721 0307         x 

030729 0307         x 

030731 0307         x 

030739 0307         x 

030741 0307         x 

030749 0307   x     x 

030751 0307         x 

030759 0307   x     x 

030760 0307   x     x 

030791 0307         x 

030799 0307   x     x 

040110 0401   x x   x 

040120 0401   x x   x 
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

040130 0401   x x   x 

040210 0402   x x x x 

040221 0402   x x x x 

040229 0402   x x x x 

040291 0402   x x x x 

040299 0402   x x x x 

040310 0403 x x x x x 

040390 0403 x x x x x 

040410 0404   x x   x 

040490 0404   x x   x 

040500 0405 x x x   x 

040610 0406   x x x x 

040620 0406   x x x x 

040630 0406   x x x x 

040640 0406   x x x x 

040690 0406   x x x x 

040700 0407     x x   

040811 0408   x x x x 

040819 0408   x x x x 

040891 0408   x x x x 

040899 0408   x x x x 

040900 0409   x x     

041000 0410   x x x   

050100 0501           

050210 0502           

050290 0502           

050300 0503           

050400 0504   x     x 

050510 0505 x         

050590 0505 x         

050610 0506           

050690 0506           

050710 0507           

050790 0507           

050800 0508           

050900 0509 x         
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

051000 0510           

051110 0511           

051191 0511           

051199 0511           

060110 0601           

060120 0601           

060210 0602           

060220 0602           

060230 0602           

060240 0602           

060291 0602           

060299 0602           

060310 0603           

060390 0603           

060410 0604           

060491 0604           

060499 0604           

070110 0701           

070190 0701           

070200 0702           

070310 0703           

070320 0703           

070390 0703           

070410 0704           

070420 0704           

070490 0704           

070511 0705           

070519 0705           

070521 0705           

070529 0705           

070610 0706           

070690 0706           

070700 0707           

070810 0708           

070820 0708           

070890 0708           
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

070910 0709           

070920 0709           

070930 0709           

070940 0709           

070951 0709           

070952 0709           

070960 0709           

070970 0709           

070990 0709           

071010 0710   x x x x 

071021 0710   x x x x 

071022 0710   x x x x 

071029 0710   x x x x 

071030 0710   x x x x 

071040 0710 x x x x x 

071080 0710   x x x x 

071090 0710   x x x x 

071110 0711   x x   x 

071120 0711   x x   x 

071130 0711   x x   x 

071140 0711   x x   x 

071190 0711 x x x   x 

071210 0712   x x   x 

071220 0712   x x   x 

071230 0712   x x   x 

071290 0712   x x   x 

071310 0713   x     x 

071320 0713   x     x 

071331 0713   x     x 

071332 0713   x     x 

071333 0713   x     x 

071339 0713   x     x 

071340 0713   x     x 

071350 0713   x     x 

071390 0713   x     x 

071410 0714   x       
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

071420 0714   x       

071490 0714   x       

080110 0801   x       

080120 0801           

080130 0801           

080211 0802           

080212 0802   x       

080221 0802           

080222 0802   x       

080231 0802           

080232 0802   x       

080240 0802           

080250 0802   x       

080290 0802   x       

080300 0803           

080410 0804   x       

080420 0804   x       

080430 0804           

080440 0804           

080450 0804           

080510 0805           

080520 0805           

080530 0805           

080540 0805           

080590 0805           

080610 0806           

080620 0806   x       

080710 0807           

080720 0807           

080810 0808           

080820 0808           

080910 0809           

080920 0809           

080930 0809           

080940 0809           

081010 0810           
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

081020 0810           

081030 0810           

081040 0810           

081090 0810           

081110 0811   x x x x 

081120 0811   x x x x 

081190 0811   x x x x 

081210 0812   x x x x 

081220 0812   x x x x 

081290 0812   x x x x 

081310 0813   x   x x 

081320 0813   x   x x 

081330 0813   x   x x 

081340 0813   x   x x 

081350 0813   x   x x 

081400 0814   x x x x 

090111 0901         x 

090112 0901   x     x 

090121 0901   x x x x 

090122 0901   x x x x 

090130 0901         x 

090140 0901   x x   x 

090210 0902   x   x x 

090220 0902   x   x x 

090230 0902   x   x x 

090240 0902   x   x x 

090300 0903   x       

090411 0904   x       

090412 0904   x       

090420 0904   x       

090500 0905   x       

090610 0906   x       

090620 0906   x       

090700 0907   x       

090810 0908   x       

090820 0908   x       
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HS-nr 
Produkt-

grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

090830 0908   x       

090910 0909   x       

090920 0909   x       

090930 0909   x       

090940 0909   x       

090950 0909   x       

091010 0910   x       

091020 0910   x       

091030 0910   x       

091040 0910   x       

091050 0910   x       

091091 0910   x       

091099 0910   x       

100110 1001           

100190 1001           

100200 1002           

100300 1003           

100400 1004           

100510 1005           

100590 1005   x       

100610 1006           

100620 1006         x 

100630 1006   x     x 

100640 1006         x 

100700 1007           

100810 1008           

100820 1008           

100830 1008   x       

100890 1008           

110100 1101   x     x 

110210 1102   x     x 

110220 1102   x     x 

110230 1102   x     x 

110290 1102   x     x 

110311 1103   x     x 

110312 1103   x     x 
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grupp 

EU 

Icke bi-
laga 1 USDC 

USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

110313 1103   x     x 

110314 1103   x     x 

110319 1103   x     x 

110321 1103   x     x 

110329 1103   x     x 

110411 1104   x x x x 

110412 1104   x x x x 

110419 1104   x x x x 

110421 1104   x x x x 

110422 1104   x x x x 

110423 1104   x x x x 

110429 1104   x x x x 

110430 1104   x x x x 

110510 1105   x x   x 

110520 1105   x x   x 

110610 1106   x x   x 

110620 1106   x x   x 

110630 1106   x x   x 

110710 1107   x x   x 

110720 1107   x x   x 

110811 1108   x     x 

110812 1108   x     x 

110813 1108   x     x 

110814 1108   x     x 

110819 1108   x     x 

110820 1108   x     x 

110900 1109   x     x 

120100 1201           

120210 1202           

120220 1202           

120300 1203           

120400 1204           

120500 1205           

120600 1206   x       

120710 1207           

120720 1207           
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laga 1 USDC 
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OECD/ 

FAO FFS CIAA 

120730 1207           

120740 1207           

120750 1207           

120760 1207           

120791 1207           

120792 1207           

120799 1207           

120810 1208   x       

120890 1208   x       

120911 1209           

120919 1209           

120921 1209           

120922 1209           

120923 1209           

120924 1209           

120925 1209           

120926 1209           

120929 1209           

120930 1209           

120991 1209           

120999 1209           

121010 1210           

121020 1210           

121110 1211   x       

121120 1211   x       

121190 1211   x       

121210 1212     x     

121220 1212 x   x     

121230 1212     x     

121291 1212     x     

121292 1212     x     

121299 1212   x x     

121300 1213           

121410 1214           

121490 1214           

130110 1301           
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EU 

Icke bi-
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USDA/ 

OECD/ 

FAO FFS CIAA 

130120 1301   x       

130190 1301           

130211 1302           

130212 1302   x       

130213 1302   x       

130214 1302           

130219 1302 x x       

130220 1302 x x       

130231 1302 x x       

130232 1302 x x       

130239 1302   x       

140110 1401           

140120 1401           

140190 1401           

140210 1402           

140291 1402           

140299 1402           

140310 1403           

140390 1403           

140410 1404           

140420 1404           

140490 1404           

150100 1501   x   x x 

150200 1502   x   x x 

150300 1503   x   x x 

150410 1504   x x x x 

150420 1504   x x x x 

150430 1504   x x x x 

150510 1505 x     x   

150590 1505 x     x   

150600 1506 x x   x x 

150710 1507   x   x x 

150790 1507   x   x x 

150810 1508   x   x x 

150890 1508   x   x x 

150910 1509   x   x x 
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OECD/ 

FAO FFS CIAA 

150990 1509   x   x x 

151000 1510       x x 

151110 1511   x   x x 

151190 1511   x   x x 

151211 1512   x   x x 

151219 1512   x   x x 

151221 1512   x   x x 

151229 1512   x   x x 

151311 1513   x   x x 

151319 1513   x   x x 

151321 1513   x   x x 

151329 1513   x   x x 

151410 1514   x   x x 

151490 1514   x   x x 

151511 1515       x x 

151519 1515       x x 

151521 1515   x   x x 

151529 1515   x   x x 

151530 1515       x x 

151540 1515       x x 

151550 1515   x   x x 

151560 1515 x     x x 

151590 1515   x   x x 

151610 1516   x   x x 

151620 1516 x x   x x 

151710 1517 x x x x x 

151790 1517 x x x x x 

151800 1518 x x   x   

151911 1519       x   

151912 1519       x   

151913 1519       x   

151919 1519       x   

151920 1519       x   

152010 1520       x   

152090 1520       x   

152110 1521 x     x   
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USDA/ 
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152190 1521 x     x   

152200 1522 x     x   

160100 1601   x x x x 

160210 1602   x x x x 

160220 1602   x x x x 

160231 1602   x x x x 

160239 1602   x x x x 

160241 1602   x x x x 

160242 1602   x x x x 

160249 1602   x x x x 

160250 1602   x x x x 

160290 1602   x x x x 

160300 1603   x x   x 

160411 1604   x   x x 

160412 1604   x   x x 

160413 1604   x   x x 

160414 1604   x   x x 

160415 1604   x   x x 

160416 1604   x   x x 

160419 1604   x   x x 

160420 1604   x   x x 

160430 1604   x   x x 

160510 1605   x   x x 

160520 1605   x   x x 

160530 1605   x   x x 

160540 1605   x   x x 

160590 1605   x   x x 

170111 1701     x   x 

170112 1701     x   x 

170191 1701   x x   x 

170199 1701     x   x 

170210 1702   x x   x 

170220 1702   x x   x 

170230 1702   x x   x 

170240 1702   x x   x 

170250 1702 x x x   x 
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170260 1702   x x   x 

170290 1702 x x x   x 

170310 1703   x x   x 

170390 1703   x x   x 

170410 1704 x x x x x 

170490 1704 x x x x x 

180100 1801           

180200 1802           

180310 1803 x x   x x 

180320 1803 x x   x x 

180400 1804 x x   x x 

180500 1805 x x   x x 

180610 1806 x x x x x 

180620 1806 x x x x x 

180631 1806 x x x x x 

180632 1806 x x x x x 

180690 1806 x x x x x 

190110 1901 x x x x x 

190120 1901 x x x x x 

190190 1901 x x x   x 

190211 1902 x x x x x 

190219 1902 x x x x x 

190220 1902 x x x   x 

190230 1902 x x x   x 

190240 1902 x x x   x 

190300 1903 x x x   x 

190410 1904 x x x x x 

190490 1904 x x x x x 

190510 1905 x x x x x 

190520 1905 x x x x x 

190530 1905 x x x   x 

190540 1905 x x x x x 

190590 1905 x x x x x 

200110 2001   x x x x 

200120 2001   x x x x 

200190 2001 x x x x x 
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200210 2002   x x x x 

200290 2002   x x x x 

200310 2003   x x x x 

200320 2003   x x x x 

200410 2004 x x x x x 

200490 2004 x x x x x 

200510 2005   x x x x 

200520 2005 x x x x x 

200530 2005   x x x x 

200540 2005   x x x x 

200551 2005   x x x x 

200559 2005   x x x x 

200560 2005   x x x x 

200570 2005   x x x x 

200580 2005 x x x x x 

200590 2005   x x x x 

200600 2006   x x x x 

200710 2007   x x x x 

200791 2007   x x x x 

200799 2007   x x x x 

200811 2008 x x x x x 

200819 2008   x x x x 

200820 2008   x x x x 

200830 2008   x x x x 

200840 2008   x x x x 

200850 2008   x x x x 

200860 2008   x x x x 

200870 2008   x x x x 

200880 2008   x x x x 

200891 2008 x x x x x 

200892 2008   x x x x 

200899 2008 x x x x x 

200911 2009   x x x x 

200919 2009   x x x x 

200920 2009   x x x x 

200930 2009   x x x x 
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200940 2009   x x x x 

200950 2009   x x x x 

200960 2009   x x x x 

200970 2009   x x x x 

200980 2009   x x x x 

200990 2009   x x x x 

210110 2101 x x x x x 

210120 2101 x x x x x 

210130 2101 x x x   x 

210210 2102 x x x   x 

210220 2102 x x x   x 

210230 2102 x x x   x 

210310 2103 x x x x x 

210320 2103 x x x x x 

210330 2103 x x x x x 

210390 2103 x x x x x 

210410 2104 x x x x x 

210420 2104 x x x x x 

210500 2105 x x x x x 

210610 2106 x x x x x 

210690 2106 x x x x x 

220110 2201 x x x x x 

220190 2201   x x x x 

220210 2202 x x x x x 

220290 2202 x x x x x 

220300 2203 x x x x x 

220410 2204   x x x x 

220421 2204   x x x x 

220429 2204   x x x x 

220430 2204   x x x x 

220510 2205 x x x x x 

220590 2205 x x x x x 

220600 2206   x x x x 

220710 2207   x x   x 

220720 2207     x   x 

220810 2208 x x x x x 
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220820 2208 x x x x x 

220830 2208 x x x x x 

220840 2208 x x x x x 

220850 2208 x x x x x 

220890 2208 x x x x x 

220900 2209   x x   x 

230110 2301         x 

230120 2301         x 

230210 2302         x 

230220 2302         x 

230230 2302         x 

230240 2302         x 

230250 2302         x 

230310 2303         x 

230320 2303         x 

230330 2303         x 

230400 2304         x 

230500 2305         x 

230610 2306         x 

230620 2306         x 

230630 2306         x 

230640 2306         x 

230650 2306         x 

230660 2306         x 

230690 2306         x 

230700 2307         x 

230810 2308         x 

230890 2308         x 

230910 2309   x     x 

230990 2309   x     x 

240110 2401           

240120 2401           

240130 2401           

240210 2402 x   x     

240220 2402 x   x     

240290 2402 x   x     
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240310 2403 x   x     

240391 2403 x   x     

240399 2403 x         

290543 2905 x       x 

290544 2905 x       x 

330111 3301           

330112 3301           

330113 3301           

330114 3301           

330119 3301           

330121 3301           

330122 3301           

330123 3301           

330124 3301           

330125 3301           

330126 3301           

330129 3301           

330130 3301           

330190 3301 x         

350110 3501 x       x 

350190 3501 x       x 

350210 3502 x   x     

350290 3502     x     

350300 3503           

350400 3504           

350510 3505 x       x 

350520 3505 x         

380910 3809 x         

382360 3823 x       x 

   65



 66



Bilaga C 

Sammanställning av Jordbruksverkets definition av livsmedelsindustriprodukter 

Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller 
kylt 0201  

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 0202  

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 0203  

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst 0204  

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, 
kylt eller fryst 0205  

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra 
oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller 
mulåsna, färska, kylda eller frysta 0206  

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä 
enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta 0207  

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, 
kylda eller frysta 0208  

Svinfett, inte innehållande magert kött och 
fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt 
extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i 
saltlake, torkade eller rökta 0209  

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i 
saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött 
eller slaktbiprodukter 0210   

Lever, rom och mjölke  030270 

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat 
fiskkött enligt nr 0304 0303  

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller 
malet), färska, kylda eller frysta 0304  

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även 
varmrökt) fisk, mjöl och pelletar av fisk, 
lämpliga som livsmedel 0305   

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte 
försatta med socker eller annat sötningsmedel 0401  

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta 
med socker eller annat sötningsmedel 0402  

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och 
annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, 
även koncentrerade, försatta med socker eller 
annat sötningsmedel, smaksatta eller 
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao 0403  
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Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Vassle, även koncentrerad eller försatt med 
socker eller annat sötningsmedel; produkter 
bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även 
försatta med socker eller annat sötningsmedel, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 0404  

Smör och andra fetter och oljor framställda av 
mjölk; bredbara smörfettsprodukter 0405  

Ost och ostmassa 0406  

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, 
ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller 
på annat sätt konserverade, även försatta med 
socker eller annat sötningsmedel 0408  

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än 
fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, 
saltade, i saltlake, torkade eller rökta 0504   

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), 
frysta 0710  

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med 
svaveldioxidgas eller i saltlake, 
svavelsyrlighetsvatten eller andra 
konserverandelösningar) men olämpliga för 
direkt konsumtion i detta tillstånd 0711  

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, 
krossade eller pulveriserade, men inte vidare 
beredda 0712   

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i 
vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel 0811  

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade 
(t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, 
svavelsyrighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion 
i detta tillstånd 0812  

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt 
enligt nr 0801-0806; blandningar av nötter eller 
av torkad frukt eller torkade bär enligt detta 
kapitel 0813  

Skal av citrusfrukter eller meloner; färska, frysta, 
torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatte, 
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande 
lösningar 0814   

Kaffe, orostat, koffeinfritt  090112 

Kaffe, rostat; koffeinhaltigt  090121 

Kaffe, rostat, koffeinfritt  090122 

Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i 
förpackningar innehållande högst 3 kg  090210 
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Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, 
löst liggande i förpackningar innehållande högst 
3 kg   090230 

Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)  100620 

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller 
glaserat  100630 

Brutet ris   100640 

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete 
och råg 1101  

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete 
eller av blandsäd av vete och råg 1102  

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och 
pelletar av spannmål 1103  

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, 
valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, 
klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt 
nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, 
bearbetade till flingor eller malda 1104  

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis 1105  

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 
0713, av sago eller av rötter, stam- eller 
rotknölar enligt 0714 eller av produkter enligt 
kapitel 8 1106  

Malt, även rostat 1107  

Stärkelse; inulin 1108  

Vetegluten, även torkat 1109   

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter 1208   

Lakritsextrakt  130212 

Humleextrakt  130213 

Andra (växtsafter och växtextrakter)  130219 

Pektinämnen, pektinater och pektater  130220 

Agar-agar (växtslem och andra 
förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna 
ur vegetabiliska produkter)  130231 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även 
modifierade, erhållna ur frukter eller frön från 
johannesbröd eller ur guarfrön  130232 

Andra slag (växtslem och andra 
förtjockningsmedel)   130239 

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än 
sådant enligt nr 0209 och 1503 1501  

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller 
getter, andra än sådana enligt nr 1503 1502  
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Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin 
och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på 
annat sätt beredda 1503  

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt 
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 1504  

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner 
av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 1506  

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 1507  

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 1508  

Olivolja och fraktioner av denna olja, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 1509  

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt 
fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar 
av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller 
fraktioner enligt 1509 1510  

Palmolja och fraktioner av denna olja, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 1511  

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt 
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 1512  

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt 
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 1513  

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner 
av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade 1514  

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor 
(inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana 
fetter eller oljor, även raffinerade men inte 
kemiskt modifierade 1515  

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som 
helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även 
internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men 
inte vidare bearbetade 1516  

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av 
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor 
eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt 
detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor 
samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt 
nr 1516 1517   
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Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Korv och liknande produkter av kött, 
slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa 
produkter 1601  

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller 
konserverade på annat sätt 1602  

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, 
blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 1603  

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och 
kaviarersättning som framställts av fiskrom 1604  

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa 
vattendjur beredda eller konserverade 1605   

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt 
kemiskt ren sackaros, i fast form 1701  

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, 
maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och 
andra sockerlösningar utan tillsats av 
aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, 
även blandad med naturlig honung; sockerkulör 1702  

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av 
socker 1703  

Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte 
innehållande kakao 1704   

Kakaomassa, även avfettad 1803  

Kakaosmör (fett eller olja) 1804  

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel 1805  

Choklad och andra livsmedelsberedningar 
innehållande kakao 1806   

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, 
krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte 
innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 
viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; 
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401-
0404, som inte innehåller kakao eller innehåller 
mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt 
avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 1901  

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, 
nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, 
även kokta, fyllda (med kött eller andra 
födoämnen) eller på annat sätt beredda; 
couscous, även beredd 1902  

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av 
stärkelse i form av flingor, gryn och dylikt 1903  
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Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning 
eller rostning av spannmål eller 
spannmålsprodukter (ex. majsflingor); spannmål 
annan än majs, i form av korn eller flingor eller 
andra bearbetade korn (med undantag av mjöl 
och krossgryn), förkokt eller på annat sätt 
beredd, inte nämnd eller inbegripen någon 
annanstans 1904  

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även 
innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma 
oblatskapslar av sådana slag som är lämpliga för 
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande 
produkter 1905   

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara 
växtdelar, beredda eller konserverade med ättika 
eller ättiksyra 2001  

Tomater, beredda eller konserverade på annat 
sätt än med ättika eller ättiksyra 2002  

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade 
på annat sätt än med ättika eller ättiksyra 2003  

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på 
annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, 
andra än produkter enligt nr 2006 2004  

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på 
annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte 
frysta, ända än produkter enligt nr 2006 2005  

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra 
växtdelar, konserverade med socker (avrunna, 
glaserade eller kanderade) 2006  

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos 
och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna 
genom kokning, med eller utan tillsats av socker 
eller annat sötningsmedel 2007  

Frukt, bär och nötter och andra växtdelar, på 
annat sätt beredda eller konserverade, med eller 
utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller 
alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 2008  

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt 
grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, 
även med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel 2009   

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te 
eller matte, samt beredningar på basis av dessa 
produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; 
rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat 
samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa 
produkter 2101  
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Beskrivning (enligt 2006-års tulltaxa) HS-grupp HS-nr 
Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga 
mikroorganismer; döda (med undantag av 
vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver 2102  

Såser samt beredningar för tillredning av såser; 
blandningar för smaksättningsändamål; 
senapspulver och beredd senap 2103  

Soppor och buljonger samt beredningar för 
tillredning av soppor eller buljonger; 
homogeniserade sammansatta 
livsmedelsberedningar 2104  

Glassvaror, även innehållande kakao 2105  

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 2106   

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort 
mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats 
av socker eller annat sötningsmedel eller av 
aromämnen; is och snö 2201  

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat 
vatten, med tillsats av socker eller annat 
sötningsmedel eller av aromämne, samt andra 
alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och 
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 2202  

Maltdrycker 2203  

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts 
alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 
2009 2204  

Vermouth och annat vin av färska druvor, 
smaksatt med växter eller aromatiska ämnen 2205  

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), 
päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker 
samt blandningar av jästa drycker och 
alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 2206  

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av 
minst 80 volymprocent  220710 

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av 
mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och 
andra spritdrycker 2208  

Ättika 2209   

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; 
kaseinlim 3501  

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller 
flera vassleproteiner innehållande mer än 80 
viktprocent vassleproteiner, beräknat på 
torrsubstansen), albuminater och andra 
albuminderivat 3502  

Dextrin och annan modifierad stärkelse   350510 
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Bilaga D  

Framtagning av Jordbruksverkets definition av livsmedelsindustriprodukter  
Nedan följer en kapitelvis genomgång av hur Jordbruksverkets definition av livsmedels-
industriprodukter har arbetats fram. 

• Kap 1 (levande djur): Detta kapitel har uteslutits eftersom det omfattar produkter 
från primärproduktionen.  

• Kap 2 (kött och ätbara slaktbiprodukter): Enligt SNI-klassificeringen är slakt, med 
undantag för gårdsslakt, livsmedelsindustriverksamhet. Alla produkter, inklusive hela 
slaktkroppar, bör därför finnas med i definitionen. Denna indelning följer i stort sett 
övriga organisationers. Vissa organisationer har dock gjort undantag för hela eller 
halva slaktkroppar på grund av deras låga grad av förädling och relativt långa väg kvar 
till slutlig konsumtion. Någon enstaka position innehåller produkter med vilka handel 
inte alltid är tillåten (valkött, primater, etc). 

• Kap 3 (fisk, kräftdjur, blötdjur, etc):  
Enligt SNI klassas viss verksamhet utifrån var den sker. Beredning och hållbarhets-
behandling av fisk på fiskefartyg räknas inte som livsmedelsindustriverksamhet.  

o Vad gäller färsk fisk sker den mesta rensningen innan fisken kommer i land. 
Därför bör färsk fisk inte inkluderas i definitionen. Denna bedömning 
överensstämmer med i stort sett samtliga organisationers bedömning.  

o Utvinning av lever, rom och mjölke sker sällan på fiskefartyg13 och därför 
inkluderas dessa produkter i definitionen. 

o Fryst (hel) fisk har inkluderats. Frysning sker i huvudsak på land14 (eller på 
fiskberedningsfartyg), vilket definieras som livsmedelsproduktion enligt SNI. 
CIAA har också tagit med fryst fisk i sin sammanställning, dock inte övriga 
organisationer. 

o Under avdelningen för kräftdjur finns två grupper av produkter på 6-ställig 
nivå: frysta eller inte frysta. I dessa båda grupper finns blandade produkter på 
8-ställig nivå: med skal, utan skal, torkade, kokta, saltade, i saltlake. I gruppen 
”inte frysta” ingår även levande och färska produkter. Eftersom fryst fisk 
inkluderats i definitionen skulle även frysta kräftdjur kunna inkluderas med 
samma motivering. Däremot skulle bara en del av livsmedels-
industriprodukterna fås med, eftersom även gruppen ”inte frysta” innehåller 
livsmedelsindustriprodukter. Skulle däremot alla kräftdjursprodukter tas med 
kommer också produkter från ”primärproduktionen” med. Ingen av dessa 
varianter är riktigt bra. Eftersom mer bearbetade produkter av dessa djur 
återfinns under kap 16 inkluderas inte kräftdjur i detta kapitel. 

o Under avdelningen för blötdjur gäller ungefär samma princip som under 
avdelningen för kräftdjur. De olika grupperna (levande, färska, kylda, frysta, 
torkade) är ibland klassade på 6-ställig nivå och ibland på 8-ställig nivå. 
Eftersom mer bearbetade produkter av dessa djur återfinns under kap 16 
inkluderas inte dessa i detta kapitel. 

                                                 
13 Enligt uppgifter från Fiskeriverket. 
14 Enligt uppgifter från Fiskeriverket. 
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• Kap 4 (mejeriprodukter, fågelägg, etc):  
o Jordbruksverket har, liksom USDC och CIAA, valt att utesluta fågelägg med 

skal. Jordbruksverket har gjort det på grund av tre anledningar: 

 gruppen inkluderar ägg för kläckning, dvs. produkter som inte är 
avsedda för konsumtion 

 den packning av konsumtionsägg som sker på hönserierna klassas som 
primärproduktion 

 rena äggpackerier är inte klassade som livsmedelsindustri enligt SNI, 
utan som partihandel 

o Produktion av naturlig honung är enligt SNI att betrakta som primärproduktion 
och inkluderas därför inte i definitionen. Även CIAA har uteslutit denna 
produkt. 

o Enligt SCB innehåller position 0410 i huvudsak produkter från primär-
produktion och utesluts därför (ex. sköldpaddeägg, fågelbon, etc).  

o På åttaställig nivå finns enstaka äggprodukter som inte är lämpliga som 
livsmedel (bearbetade fågelägg), men de är inte möjliga att utesluta på sex-
ställig nivå. 

• Kap 5 (produkter av animaliskt ursprung): Endast den grupp som är tjänlig som 
livsmedel har tagits med, dvs. tarmar, blåsor, etc. 

• Kap 6 (levande träd och andra levande växter): Hela kapitlet är att betrakta som 
produkter från primärproduktion. Jfr med kap 01.  

• Kap 7 (grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam-/rotknölar):  

o Färska och kylda grönsaker (inklusive ex. färdigförpackade sallader) har inte 
tagits med eftersom detta i huvudsak är att betrakta som livsmedel från 
primärproduktionen (eller partihandel) i enlighet med SNI-uppdelningen. 
Denna bedömning delas också med övriga organisationer.  

o Frysta och bearbetade grönsaker är medtagna i enlighet med SNI-klassificer-
ingen och övriga organisationers bedömning.  

o Torkade och bearbetade baljväxtfrön, position 0713 innehåller till stor del 
foderprodukter som torkas i samband med skördehanteringen (primär-
produktion). Endast en mindre del av produkterna går vidare för livsmedel-
skonsumtion och för ”extern” torkning. Eftersom användningsområdet framgår 
först på den 8-ställiga nivån utesluts gruppen – jfr. med kap 8 och 12. 

o Position 0714 (maniok-, arrow-, salepsrot, jordärtskockor, sötpotatis, etc) inne-
håller både färska, kylda, frysta och torkade produkter, samt icke livsmedel, 
men uppdelningen sker på åttaställig nivå eller högre. Det är en liten grupp 
produkter som inte är avgörande för analysen och därför inkluderas den inte. 
Vidareförädlade produkter från denna grupp återfinns i andra kapitel. 
USDA/OECD/FAO och CIAA har gjort en likartad bedömning. 

• Kap 8 (ätbar frukt, bär och nötter, etc): En stor del av kapitlet (0801-0806) inne-
håller en blandning av färska, torkade och skalade produkter (positionerna innehåller 
även konsumentförpackad frukt). I vissa fall finns en uppdelning på 6-ställig nivå, 
ibland på 8-ställig och ibland ingen alls. Det är därför svårt att skilja primärprodukter 
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och partihandelsprodukter från livsmedelsindustriprodukter. Vissa enstaka torkade 
produkter, t.ex. vindruvor, och vissa enstaka skalade produkter, t.ex. valnötter, skulle 
kunna plockas ut på 6-ställig nivå. Men då detta blir beroende av HS-klassificeringen 
minskar också värdet av en sådan selektering. Därför utesluts alla grupperna och 
därmed säkerställs en likabehandling med färska grönsaker (se punkten ovan – kap 7). 
Samma bedömning har gjorts av USDA/OECD/FAO, FFS och CIAA. Beredningar av 
produkterna i kap 8 återfinns i kap 20 (ex. nötter).  

• Kap 9 (kaffe, te, matte och kryddor):  
o Liksom i kap 8 specificeras bearbetningsgraden på olika detaljeringsnivåer - 

färska produkter (primärproduktion) blandas med torkade och krossade. Hela 
kapitlet utesluts (med undantag för kaffe- och teprodukter) för att på så sätt 
säkerställa en likabehandling med färska grönsaker och färsk frukt. Samma 
bedömning har gjorts av nästan alla organisationer. Livsmedelsindustriföretag 
som producerar kryddor kommer således inte med i definitionen. 

o Kaffe och te är två viktiga produktgrupper, som de flesta andra organisationer 
har tagit med i sina definitioner. Jordbruksverket har följt de andras exempel 
och endast inkluderat de positioner som i huvudsak kan kopplas till 
livsmedelsindustriproduktion. 

• Kap 10 (spannmål): Spannmål och ris med ytterskal ska inte inkluderas i definitionen 
eftersom det i huvudsak är produkter för primärmarknader i enlighet med SNI-
klassificeringen. Förädlat ris kan däremot betraktas som en livsmedelsindustriprodukt 
eftersom det kan avse konsumtionsris. Därför bör vissa förädlade risgrupper tas med i 
definitionen. Samma bedömning har gjorts av USDC och CIAA. 

• Kap 11 (produkter från kvarnindustrin): Hela kapitlet avser produkter som 
omfattas av SNI:s definition av livsmedelsindustrin. Produkter som avser djurfoder 
finns med i de olika HS-grupperna, men går inte att identifiera eftersom 
användningsområdet inte framgår av klassificeringen. 

• Kap 12 (oljeväxter och oljehaltiga frukter, etc): Liksom i kap 8 specificeras 
bearbetningsgraden på olika detaljeringsnivåer – obearbetade blandas med delade, 
skalade och i enstaka fall även malda. Produkter för utsäde och produkter för andra 
ändamål än livsmedelsproduktion finns också med. För att säkerställa en 
likabehandling med färska grönsaker, färsk frukt och färska kryddor utesluts kapitlet, 
med undantag av mjölprodukter. Denna bedömning delas med flera organisationer. 

• Kap 13 (schellack och dylikt): Produkter som används i livsmedelsproduktion har 
tagits med. 

• Kap 14 (vegetabiliska flätningsmaterial, etc): Produkterna i detta kapitel är inte 
avsedda för livsmedel. 

• Kap 15 (animaliska och vegetabiliska fetter och oljor inkl spaltningsprodukter, 
etc): Grupper av fetter och oljor som helt eller delvis används i livsmedelsproduktion 
har inkluderats. Produktgrupper som inte går att äta har uteslutits. 

• Kap 16 (beredningar av kött, fisk, kräftdjur och blötdjur): Hela kapitlet 
inkluderas. 

• Kap 17 (socker och sockerkonfektyr): Hela kapitlet inkluderas. Bedömningen 
överensstämmer i stort sett med övriga organisationer. Även råsocker inkluderas 
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eftersom det ingår i livsmedelsindustrin enligt SNI-uppdelningen, och för att den 
sockerhantering som rör primärproduktionen (kap 1212) har uteslutits. 

• Kap 18 (kakao och kakaoberedningar): Position 1801 och 1802 utesluts eftersom de 
även kan innehålla obearbetade bönor (jfr med kap 8, 9 och 12). Detta är vad övriga 
organisationer också har gjort. 

• Kap 19 (beredningar av spannmål, etc): Hela kapitlet inkluderas, vilket överens-
stämmer med övriga organisationers bedömningar. 

• Kap 20 (beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter, etc): Hela kapitlet 
inkluderas, vilket överensstämmer med övriga organisationers bedömningar. 

• Kap 21 (diverse ätbara beredningar): Kap 20 (beredningar av grönsaker, frukt, 
bär, nötter, etc): Hela kapitlet inkluderas, vilket överensstämmer med övriga 
organisationers bedömningar. 

• Kap 22 (drycker, sprit och ättika): Hela kapitlet inkluderas exklusive position 
220720, vilken inte är avsedd för livsmedel. 

• Kap 23 (återstoder och avfall från livsmedelsindustrin, beredda fodermedel): 
Produkterna i detta kapitel är inte avsedda för livsmedel och inkluderas därmed inte. 

• Kap 24 (tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning): Produkterna i detta 
kapitel är inte avsedda för livsmedel och inkluderas därmed inte. 

• Övriga kap: De varugrupper som har inkluderats är sådana som, förutom av EU:s 
icke bilaga 1, också har inkluderats av andra organisationer och som är av viss 
handelsmässig betydelse för Sverige och EU. I detta fall omfattas albumin, kasein, och 
modifierad stärkelse 
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Bilaga E 

Avstämning mot industrins varuproduktion 
För att kvalitetssäkra definitionen av livsmedelsindustriprodukter har en avstämning gjorts 
mot hur SCB väljer att presentera sin statistik för industrins varuproduktion15. Via SCB:s 
webbplats kan man söka upp de 8-ställiga KN- nummer som är ”kopplade” till SNI-kod nr 15.  

Eftersom produktion av varor som inte ska användas för livsmedel finns med i SNI kap 15 så 
kommer dessa även med i produktförteckningen på SCB:s webbplats. Dessa varor har 
däremot inte inkluderat i definitionen. Utöver detta har följande avvikelser mellan definition i 
den här studien och SCB:s statistik observerats: 

• Kap 3. SCB brottas sannolikt med samma problem som Jordbruksverket, dvs. att de 
olika positionerna på 8-ställig nivå inkluderar både färska och bearbetade produkter. 
De har dock valt att inkludera de produkter på 6-ställig nivå som är rena 
livsmedelsindustriprodukter, t.ex. frysta produkter. Jordbruksverket har valt att inte 
göra det för att behålla enkelheten och för att försöka hålla samman likartade 
produkter (alla förädlade produkter kommer inte att kunna tas med). Ser man till hur 
övriga organisationer har resonerat så varierar bedömningarna; en del har med alla 
produkter, vissa har med några, andra har inte med någon. 

• Kap 9 (kryddor). SCB har på 8-ställig nivå valt ut de bearbetade produkterna. Detta är 
inte möjligt att göra på 6-ställig nivå. 

• Kap 12. SCB har tagit med position 121410 (mjöl och pelletar av lusern), men då den 
endast utgör en del av en 4-ställiga grupp och dessutom är en stor foderprodukt har 
positionen helt uteslutits (i enlighet med övriga organisationers bedömning). 

• Kap 18. SCB har inkluderat kakaoskal och kakaoavfall, vilket varken Jordbruksverket 
eller någon annan organisation har gjort. Jordbruksverket har valt att likrikta 
bedömningen med nötter och bönor i kap 7, 8 och 9. 

• Kap 35. SCB har inte med 350190 och 350220, 350290. Dessa produkter är istället 
hänförda till SNI 24620 (lim och gelatin). SCB arbetar dock med ett ”mestkriterium” 
eftersom de för en enskild produkt inte hanterar dubbla SNI koder. Därför kan de tre 
produktgrupperna vara kopplade till SNI 15 även om det inte syns i statistiken. För att 
behålla en viss nivå av enkelhet kvarstår 3501 och 3502 även om de inkluderar 
produkter som inte går till livsmedel. 

                                                 
15 Statistiska centralbyrån undersöker varje år varuproduktionen för företag med huvudsakligen industriell 
verksamhet. Statistiken ska beskriva värden och kvantiteter för de varor samt tillhörande tjänster som den 
svenska industrin producerat under året.  
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Bilaga F 
Förteckning över de 25 produktgrupper som värdemässigt har växt mest, mätt i USD 
(i fallande ordning). Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE. 

Världshandeln 
Kod Produkt USD/kg 95 

2204 Vin av färska druvor 1,16 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 2,59 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk 2,61 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött  3,02 

2106 Livsmedelsberedningar 4,59 

0406 Ost och ostmassa 4,18 

2202 
Vatten med tillsatt socker, inkl 
mineralvatten och kolsyrat vatten 0,59 

0207 
Kött och ätbara slaktbiprodukter av 
fjäderfä  1,52 

1806 
Choklad och andra 
livsmedelsberedningar  3,77 

2208 Sprit, likör, etc 2,54 

0303 
Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer 
mm 1,50 

1901 Maltextrakt 1,80 

1602 
Kött, slaktbiprodukter, blod, 
beredda/konserverade  3,14 

2203 Maltdrycker 0,72 

1605 
Kräftdjur, blötdjur, mm, beredda eller 
konserverade 8,28 

1006* Ris 0,35 

2009 Frukt- och bärsaft samt grönsakssaft 1,02 

0201 
Kött av nötkreatur o andra oxdjur, 
färskt eller kylt 4,21 

1604 
Fisk, beredd eller konserverad; 
kaviar  3,23 

0202 
Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, 
fryst 2,20 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja 3,37 

2103 
Såser samt beredningar för 
tillredning av såser 1,75 

2008 
Frukt, bär, nötter mm, på annat sätt 
beredda 1,27 

2005 
Andra grönsaker, beredda eller 
konserverade  1,23 

0204 
Kött av får eller get, färskt, kylt eller 
fryst 2,40 

 Enkelt genomsnitt 2,52 

   

 Andel av total handel 95 59% 
 

EU:s interna handel 
Kod Produkt USD/kg 95 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk 2,78 

0406 Ost och ostmassa 4,83 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 2,44 

2204 Vin av färska druvor 1,72 

2202 

Vatten med tillsatt socker, 
inbegripet mineralvatten och 
kolsyrat vatten 0,76 

1806 
Choklad och andra 
livsmedelsberedningar 4,12 

1602 
Kött, slaktbiprodukter och blod, 
beredda  4,09 

0207 
Kött och ätbara slaktbiprodukter av 
fjäderfä  2,57 

2009 
Frukt- och bärsaft samt 
grönsakssaft 1,09 

0403 
Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, 
yoghurt, kefir, mm. 1,41 

0401 Mjölk och grädde 0,53 

2208 Sprit, likör och andra spritdrycker 4,25 

1901 Maltextrakt 2,33 

0304 
Fiskfiléer och annat fiskkött (även 
hackat/malet) 3,40 

1701 
Socker från sockerrör eller 
sockerbetor  0,91 

2203 Maltdrycker 0,77 

1509 Olivolja och fraktioner av denna olja 3,75 

2103 
Såser samt beredningar för 
tillredning av såser 1,98 

0710 
Grönsaker (även ångkokta/kokta i 
vatten), frysta 1,15 

2005 
Andra grönsaker, beredda eller 
konserverade  1,20 

1902 Pastaprodukter 1,11 

0201 
Kött av nötkreatur eller andra 
oxdjur 4,45 

1704 
Sockerkonfektyr (inbegripet vit 
choklad) 3,57 

1904 Livsmedelsberedningar  2,39 

2105 Glassvaror 3,13 

 Enkelt genomsnitt 2,43 

   

 Andel av total handel 95 64% 
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EU:s export till tredje land 

Kod Produkt USD/kg 95 

2204 Vin av färska druvor 2,95 

2106 Livsmedelsberedningar 5,24 

2208 Sprit, likör och andra spritdrycker 4,68 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 3,42 

2203 Maltdrycker 0,97 

1509 
Olivolja och fraktioner av denna 
olja 3,66 

1901 Maltextrakt 2,78 

2202 

Vatten med tillsatt socker, 
inbegripet mineralvatten och 
kolsyrat vatten 0,63 

0303 
Fisk, fryst, med undantag av 
fiskfiléer och annat fiskkött  0,81 

1905 
Bröd, kakor, kex och andra 
bakverk 3,11 

1302* 
Växtextrakt, växtsaft, 
förtjockningsmedel 11,27 

0206 
Ätbara slaktbiprodukter av 
nötkreatur, mm. 0,90 

2101 
Extrakter, essenser och 
koncentrat av kaffe, te eller matte 11,99 

2005 
Andra grönsaker, beredda eller 
konserverade på annat sätt  1,60 

1107 Malt, även rostat 0,33 

0404 Vassle 1,11 

2103 
Såser samt beredningar för 
tillredning av såser 2,08 

0209 Svinfett 0,70 

1805 Kakaopulver  1,29 

3501 
Kasein, kaseinater och andra 
kaseinderivat 5,08 

1904 Livsmedelsberedningar  2,26 

2201 
Vatten, inkl naturligt/konstgjort 
mineralvatten 0,11 

350510 
Dextrin och annan modifierad 
stärkelse 0,78 

0901* Kaffe 4,91 

1902 Pastaprodukter 0,91 

 Enkelt genomsnitt 2,94 

   

   

 Andel av total handel 95 49% 
 

EU:s import från tredje land 

Kod Produkt USD/kg 95 

2204 Vin av färska druvor 1,54 

0304 
Fiskfiléer och annat fiskkött 
(även hackat eller malet) 2,89 

2008 
Frukt, bär och nötter mm på 
annat sätt beredda  1,21 

1604 
Fisk, beredd eller 
konserverad; kaviar  3,43 

0204 Kött av får,get, färskt,  fryst 3,24 

1511 
Palmolja och fraktioner av 
denna olja 0,67 

2208 Sprit, likör mm 4,21 

0207 
Kött och ätbara 
slaktbiprodukter av fjäderfä  3,08 

2106 Livsmedelsberedningar 2,65 

1512 

Solrosolja, safflorolja, 
bomullsfröolja o fraktioner av 
dessa  0,80 

0303 
Fisk, fryst, med undantag av 
fiskfiléer och annat fiskkött  1,88 

1701 Socker (sockerrör/sockerb) 0,67 

0201 
Kött av nötkreatur eller andra 
oxdjur 6,11 

1602 
Kött, slaktbiprodukter och 
blod, beredda/konserverade  3,61 

1513 

Kokos-, palmkärn- o 
babassuolja o fraktioner av 
dessa  0,69 

0305 
Fisk, torkad, saltad eller i 
saltlake; rökt  4,25 

1803 Kakaomassa, även avfettad 1,47 

0811 
Frukt, bär och nötter, även 
ångkokta/kokta i vatten, frysta 1,39 

2009 
Frukt- och bärsaft samt 
grönsakssaft 1,18 

1509 
Olivolja och fraktioner av 
denna olja 2,71 

1804 Kakaosmör (fett eller olja) 3,71 

1605 
Kräftdjur, blötdjur mm 
beredda eller konserverade 8,04 

1302* Växtsafter, förtjockningsm. 4,04 

0504 Tarmar, blåsor och magar  4,63 

2202 Vatten med tillsatt socker 0,72 

 Enkelt genomsnitt 2,75 

   

   

 Andel av total handel 95 56% 
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Sveriges export 

Kod Produkt USD/kg 95 

2208 Sprit, likör och andra spritdrycker 2,78 

2106 Livsmedelsberedningar 3,10 

0305 
Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; 
rökt  5,81 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk 2,69 

0304 
Fiskfiléer och annat fiskkött (även 
hackat eller malet) 2,35 

0402 Mjölk och grädde 2,65 

1806 
Choklad och andra 
livsmedelsberedningar  4,14 

1107 Malt, även rostat 0,38 

1517 Margarin 1,27 

0406 Ost och ostmassa 3,53 

1901 Maltextrakt 2,23 

2103 
Såser samt beredningar för tillredning 
av såser 2,86 

0901* Kaffe 6,40 

1701 
Socker från sockerrör eller 
sockerbetor  0,72 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 2,49 

2202 
Vatten med tillsatt socker, inbegripet 
mineralvatten och kolsyrat vatten 0,63 

2204 Vin av färska druvor 2,13 

2005 
Andra grönsaker, beredda eller 
konserverade  2,46 

1516 
Animaliska/vegetabiliska fetter/oljor o 
fraktioner av sådana 0,65 

1602 
Kött, slaktbiprodukter och blod, 
beredda/konserverade  3,44 

220710 
Odenatuerad etylalkohol, alkoholhalt 
minst 80 volymprocent Värde saknas 

0710 
Grönsaker (även ångkokta eller kokta 
i vatten), frysta 1,01 

2206 
Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin 
(cider) 0,47 

2104 Soppor och buljonger  5,26 

2004 
Andra grönsaker, beredda eller 
konserverade  1,36 

 Enkelt genomsnitt 2,53 

   

   

 Andel av total handel 95 68% 
 

Sveriges import 

Kod Produkt USD/kg 95 

2204 Vin av färska druvor 1,91 

0304 
Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat 
eller malet) 4,38 

0305 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt  4,18 

1905 Bröd, kakor, kex och andra bakverk 2,39 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst 5,33 

0406 Ost och ostmassa 5,18 

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur 6,29 

0207 
Kött och ätbara slaktbiprodukter av 
fjäderfä  4,30 

1806 
Choklad och andra 
livsmedelsberedningar  4,64 

2106 Livsmedelsberedningar 8,13 

2202 
Vatten med tillsatt socker, inbegripet 
mineralvatten och kolsyrat vatten 0,93 

2208 Sprit, likör och andra spritdrycker 4,57 

1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda  5,32 

2103 
Såser samt beredningar för tillredning av 
såser 2,36 

1704 Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad) 3,53 

220710 
Odenatuerad etylalkohol, alkoholhalt 
minst 80 volympr Värde saknas

2005 
Andra grönsaker, beredda eller 
konserverade  1,59 

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst 5,93 

1901 Maltextrakt 2,03 

2105 Glassvaror 3,05 

1517 Margarin 2,51 

1601 Korv och liknande produkter av kött 5,41 

0403 
Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir 
mm. 1,47 

1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar  3,20 

2203 Maltdrycker 0,88 

 Enkelt genomsnitt 3,73 

   

   

 Andel av total handel 95 59% 
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Bilaga G 
Förteckning över handelns 15 värdemässigt sett största produktgrupper (i fallande 
ordning). Källa: Egen bearbetning av statistik från COMTRADE. 

Världshandeln 

Livsmedelsindustriprodukter Övriga produkter 

2005 1995 2005 1995 

2204 2208 1001 1001 

0203 0406 1201 2402 

0406 1701 2402 1005 

2106 2204 0306 0306 

2208 0201 2309 0901* 

1905 0203 2304 1201 

0201 2106 1005 2309 

0207 0402 0302* 2304 

1701 0207 0901* 0102 

1806 1806 0802 0805 

0304 1905 0709 2401 

0303 0303 0805 0302* 

0402 1006* 2401 0307 

1006* 2009 0307 0808 

2009 0202 0602 0603 

Andel av total handel   

49% 50% 57% 61% 
 

 EU:s interna handel 

Livsmedelsindustriprodukter Övriga produkter 

2005 1995 2005 1995 

0406 0406 2402 2402 

2204 0201 2309 1001 

0203 2204 0602 2309 

1905 0203 0709 0603 

0201 2106 0302* 0102 

1806 1905 0805 0805 

2208 1806 0603 0602 

2106 2208 1001 0709 

2202 0402 0702 0302* 

0207 0207 0102 1005 

0401 0401 0808 0702 

1602 0405 1005 0808 

2009 2009 0803 0701 

2203 1602 0306 1003 

1901 2203 0810 0809 

Andel av total handel   

55% 60% 62% 64% 
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EU:s export till tredje land 

Livsmedelsindustriprodukter Övriga produkter 

2005 1995 2005 1995 

2208 2208 2402 2402 

2204 2204 2309 1001 

2106 0402 1001 2309 

0203 0406 1209 1003 

2203 1701 0602 0805 

0406 2106 0805 0102 

1905 1806 2401 2401 

1901 2203 0101 0603 

1806 0203 1003 0602 

0402 1905 0603 2301 

1701 0207 2304 1209 

1509 1901 0302* 0701 

2202 0202 0601 2403 

0303 1704 0709 0601 

0207 1101 0808 1005 

Andel av total handel   

65% 61% 65% 64% 
 

EU:s import från tredje land 

Livsmedelsindustriprodukter Övriga produkter 

2005 1995 2005 1995 

0304 2009 2304 0901* 

2204 0304 0901* 1201 

1604 1604 1201 0803 

2009 1701 0803 2304 

2008 0203 0306 2401 

1511 1806 0802 0306 

1701 1511 0302* 1801 

0204 0201 1801 0802 

0303 0303 0307 0302* 

0207 1602 2401 2303 

0201 0406 1001 0805 

1602 2008 0805 0808 

2208 1605 0806 0307 

2106 2204 0804 2306 

1605 0207 0808 0713 

Andel av total handel   

59% 48% 69% 66% 
 

 

 

Sveriges export 

Livsmedelsindustriprodukter Övriga produkter 

2005 1995 2005 1995 

2208 2208 0302* 0302* 

1905 1806 1001 1004 

2106 1905 0803 1003 

1806 1517 1003 2403 

0305 2106 1209 1209 

1517 0405 1004 2309 

0304 1604 2403 1001 

0901* 0901* 2309 0301 

0402 1704 0306 1520 

1901 0203 0810 2301 

1604 2103 2402 1002 

2103 2105 0705 0306 

0203 1901 0511 0511 

0406 1602 0101 2402 

1107 0402 0301 0101 

Andel av total handel  

72% 73% 89% 86% 
 

Sveriges import 

Livsmedelsindustriprodukter Övriga produkter 

2005 1995 2005 1995 

2204 2204 0302* 0901* 

0304 2106 0901* 0302* 

0406 1806 2402 2309 

1905 0406 0803 0803 

0203 1704 0602 0602 

2106 0304 2309 0805 

0305 1905 0702 0808 

1806 0203 0808 0306 

0201 1604 0709 2304 

1704 2009 0805 0702 

2208 1605 0306 0709 

0207 2208 0603 0603 

2103 2008 2304 2402 

1604 350510 0806 0701 

1602 2103 0802 0806 

Andel av total handel  

57% 55% 77% 72% 
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Bilaga H 
Nominell prisutveckling i % för olika produktgrupper. Källa: Egen bearbetning av 
statistik från COMTRADE. 

A Världens 20 största 
handelsprodukter 

Världen Intra-
EU 

EU 
export 

EU 
import 

SWE 
export 

SWE 
import 

0201 Kött av nötkreatur, färskt 4 8 -4 -16 11 -27 
0202 Kött av nötkreatur, fryst 5 -4 45 -15 22 -35 
0203 Kött av svin -9 -4 -26 15 3 -18 
0207 Kött av fjäderfä  -10 -10 -22 -4 41 -10 
0303 Fisk, fryst 2 16 22 33 -53 26 
0304 Fiskfiléer och annat fiskkött 13 47 -6 36 151 28 
0402 Mjölk,grädde, koncentrerad -12 -30 -10 -6 -6 -12 
0406 Ost och ostmassa -5 -11 23 -16 35 -10 

1006* Ris 2 -28 -10 -25 -48 -36 
1602 Kött, slaktbiprodukter, etc.  3 10 15 -20 26 -18 
1604 Fisk, beredd, kaviar mm -7 12 9 -7 18 9 
1701 Socker  -30 -17 -41 1 -43 -22 
1806 Choklad, mm.  -9 -4 15 -32 6 -2 
1905 Bröd, kakor, kex  -7 -4 6 -5 12 -1 
2009 Frukt- och bärsaft  -21 -23 26 -31 15 -41 
2106 Livsmedelsberedningar -21 -50 -18 67 170 -35 
2202 Vatten med tillsatt socker. 24 1 91 -8 131 -7 
2203 Maltdrycker 21 22 21 32 42 42 
2204 Vin av färska druvor 150 71 30 48 99 72 
2208 Sprit, likör mm 96 6 49 6 151 32 

 

B EU:s 20 största 
handelsprodukter som 
inte ingår i tabell A ovan 

Världen Intra-
EU 

EU 
export 

EU 
import 

SWE 
export 

SWE 
import 

0204 Kött av får eller get,  66 57 47 84 -1 44 
0401 Mjölk, grädde, ej konc -5 0 22 3 -56 33 
0405 Smör och andra fetter  -10 -13 -14 -25 -3 61 
0811 Frukt, bär, nötter, frysta -8 -3 6 -13 22 16 

1302* Växtsaft, förtjockn.medel -6 -11 -8 12 -64 -8 
1509 Olivolja  12 1 22 22 -3 -16 
1511 Palmolja  -38 -32 -32 -34 -14 -35 
1513 Kokosolja, mm. -48 -15 -16 -7 15 -13 
1605 Kräftdjur, mm., beredda  -30 16 -30 -26 -18 -27 
2008 Frukt, bär, nötter, beredda  4 32 2 44 63 11 
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C Sveriges 20 största 
handelsprodukter som 
inte ingår i tabellerna A 
och B ovan 

Världen Intra-
EU 

EU 
export 

EU 
import 

SWE 
export 

SWE 
import 

1107 Malt -6 -21 -5 -15 -22 -24 
1517 Margarin -34 -7 1 125 -7 -51 
2103 Såser  -5 -5 30 -20 9 -12 
2105 Glassvaror -8 -14 9 12 25 -22 
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