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• Regioner med en stark livsmedelsindustri har också en livsmedelsinriktad 
exportsektor. Motsvarande positiva samband fi nns inte mellan 
regional koncentration av småskaliga livsmedelsföretag och en 
livsmedelsorienterad regional exportsektor.

• Småskaliga företag inom livsmedelsförädling tycks företrädesvis växa 
fram i områden med goda tillgänglighetsvillkor med avseende på 
inhemsk köpkraft.

• Sverige exporterar fl era produkter som har stark ställning på 
världsmarknaden. Vid sidan om vodka är olika produkter av fi sk och 
skaldjur, knäckebröd och skorpor, betsocker samt frysta ärtor starka 
exportprodukter.





 

 

Matlandet ur ett regionalt perspektiv 
 

 
Förord 
Regeringen har gett Visit Sweden, Exportrådet och Statens Jordbruksverk i 
uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi och en kommunikationsplattform 
för att förmedla bilden av Sverige – det nya matlandet på ett enhetligt sätt. 
Visionen om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa är en vision om en 
livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb. Arbetet med att skapa en 
kommunikationsstrategi som verkar för dessa mål förutsätter en god kännedom 
om nuläget vad avser företagande, sysselsättning, export och tillväxt i 
livsmedelsbranschen. 

Mot denna bakgrund har Visit Sweden, Exportrådet och Statens Jordbruksverk 
uppdragit åt Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) att kartlägga 
och analysera olika regioners komparativa fördelar för livsmedelsförädling, 
livsmedelsexport och matbaserad turism. Denna rapport ingår som en del av en 
bredare utredningssatsning om nuläget i svensk livsmedelstillverkning och 
matrelaterad turism, vilken ska ligga till grund för utformandet av en 
kommunikationsstrategi för att förmedla bilden av Sverige – det nya matlandet i 
Europa. Rapporten ska således inte betraktas som en fullständig kartläggning av 
Sveriges som matland utan beaktar några regionala aspekter av 
livsmedelsbaserade näringar som är av särskilt intresse för landsbygdspolitiken.    
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att utifrån nuläget i svenska livsmedelsbranscher studera 
förutsättningar för utveckling och tillväxt i olika näringsverksamheter som bygger på 
mat och måltidsupplevelser. I rapporten analyseras hur de regionala specialiserings-
mönstren för livsmedelsproduktion, livsmedelsexport, småskalig livsmedelsförädling 
samt besöksnäring samvarierar. Analysen omfattar också förekomsten av svenska 
nischprodukter på exportmarknaden samt huruvida exporten av dessa produkter är 
koncentrerad till ett fåtal platser i landet. Vidare analyseras om det finns några 
geografiskt betingade samband mellan dessa nischprodukter och besöksnäringen i olika 
regioner. 

Sambanden mellan olika regionala specialiseringsmönster analyseras utifrån den 
geografiska samvariationen mellan olika lokaliseringskvoter. Resultaten indikerar ett 
positivt samband mellan en stark livsmedelssektor i termer av sysselsättning och stark 
livsmedelsexport. Motsvarande positiva samvariation finns inte mellan koncentration av 
småskaliga företag inom livsmedelsförädling och en livsmedelsorienterad exportsektor. 
Detta resultat kan tolkas som att de mindre livsmedelsföretagen inte är lika 
exportorienterade som större företag, vilket motsvarar resultat från tidigare studier. De 
småskaliga livsmedelsföretagens lägre lokaliseringskvot i regioner med en utpräglad 
livsmedelsspecialisering i exportsektorn tyder på att småskalig livsmedelsförädling 
företrädesvis riktar sig till lokala marknader snarare än utländska marknader. 
Följaktligen är småskaliga livsmedelsföretag i vissa fall (dock inte alla) 
överrepresenterade i regioner som ligger nära storstadsregionerna.   

Relationen mellan besöksnätternas lokalisering på hotell, vandrarhem och 
campingplatser relativt befolkningens lokalisering och livsmedelssektorns orientering 
mot småskalig livsmedelsförädling visar en svagt negativ samvariation. Detta 
förhållande visar också på att det sannolikt är så att småskaliga livsmedelsförädlare har 
en benägenhet att växa fram i områden med goda tillgänglighetsvillkor med avseende på 
köpkraft. Detta är en förklaring till att sådana företag har förhållandevis hög benägenhet 
att lokaliseras i eller omkring städer som erbjuder möjligheter till omsättning av 
produkter med hög kvalitet (och även högt pris). I detta sammanhang vore det intressant 
att utveckla analysen av besöksnäringen betydelse för att skapa köpkraft i olika regioner 
utanför storstadsregionerna genom att fokusera på förekomsten av fritidshus, 
småbåtshamnar mm. 

Sverige har ett antal nischprodukter, där svenska export har en stark ställning på 
världsmarknaden. Detta gäller exempelvis vodka, ett antal olika typer av fisk och 
bearbetade fiskprodukter, knäckebröd och några växtbaserade produkter. Exporten av 
dessa nischprodukter kommer framförallt från Skåne, Västkusten/Bohuslän och 
Mälardalen/Stockholm. Nischprodukter exporteras också från ett antal platser i inre 
Götaland samt i några fall från Norrland. Förekomsten av dessa nischprodukter verkar 
ha en betydande påverkan på regionens specialisering inom både sysselsättning och 
export. Nischprodukterna verkar emellertid inte ha någon betydande effekt på 
lokaliseringen av besöksnätter.  
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1 Inledning 
Livsmedelsindustrin är den fjärde största sektorn i svenskt näringsliv. 
Livsmedelssektorn är spridd över hela landet och har en särskilt stor betydelse för 
sysselsättningen utanför storstadsregionerna. Mot denna bakgrund har Regeringen 
lanserat visionen om Sverige – det nya matlandet i Europa. Detta är en vision om en 
livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb. Målsättningen är att fram till 
år 2020 så ska bl.a. antalet livsmedelsföretag öka med 20 procent, exporten av livsmedel 
fördubblas och turism kopplat till mat och måltid ska ge en fördubbling av antalet 
övernattningar på landsbygden. Regeringens strategi för att utveckla Sverige till ett 
matland rymmer således ett antal intressanta dimensioner med avseende på ekonomisk 
utveckling. Strategin bygger i stor utsträckning på tre ”grundbultar”: (1) möjligheter att 
utveckla exportmarknader för mat, (2) möjligheter att utveckla turism- och 
besöksnäringar och (3) möjligheter att utveckla förutsättningar för turister och besökare 
att kunna få en smakupplevelse kopplat till sina besök och resor. En återkommande 
observation från många olika studier är att marknaderna som relateras till dessa tre 
”grundbultar” har positiva utvecklingstrender och anses generellt vara 
tillväxtmarknader. Exporten av svensk mat växer, turister och besökare har under flera 
år ökat sin tillströmning till Sverige och svenskar har visat en ökad benägenhet att 
förlägga semester och resor inom landet. Dessutom vittnar kulinariska tidskrifter och 
restaurangguider (exempelvis White Guide och Guide Michelin) om att kvaliteten hos 
svenska krogar och restauranger har förbättrats väsentligt under de senaste decennierna. 
En intressant fråga som hamnar i fokus i strategin för ”Sverige det nya matlandet” är om 
dessa tre grundbultar också är ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans kan 
innebär en framtida tillväxtplattform som kan stimulera ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning, både inom de aktuella branscherna och för andra därtill kopplade 
näringsgrenar.  

Regeringens satsning på att göra Sverige till det nya matlandet i Europa är därför nära 
kopplad till regionalpolitiska strategier och åtgärder. En stor del av de medel som satsas 
på att uppnå visionen om Sverige som det nya matlandet kommer att fördelas genom 
Landsbygdsprogrammet. För att specifika satsningar ska ge resultat måste 
landsbygdspolitiken vila på kunskap om lokala och regionala förutsättningar för 
utveckling och tillväxt i näringsverksamheter relaterat till livsmedel och 
måltidsupplevelser. Mot denna bakgrund ska denna studie ses som ett inledande försök 
att skapa djupare insikt och förståelse för styrkan i sambanden mellan olika 
matrelaterade näringsgrenar samt den geografiska betingningen av sådana samband.   

Komparativa fördelar är en fundamental utgångspunkt för studier av platsers och 
regioners relativa konkurrenskraft inom olika näringsgrenar. Vissa komparativa fördelar 
kan uppstå till följd av att vissa regioner producerar unika råvaror, såsom renkött och 
skaldjur, eller att det finns unika produkter till följd av regionala variationer i 
mattraditioner. Andra orsaker till att konkurrenskraften för livsmedelssektorn och därtill 
kopplade näringar kan variera regionalt är närhet till inhemska och utländska kunder 
samt förekomsten av s.k. agglomerationseffekter, vilka gör att företagen förbättrar sin 
lönsamhet om de lokaliserar sig i närheten av varandra. Sådana företagskluster kan 
uppstå om exempelvis arbetskraften i en viss region utvecklar kunskaper och 
erfarenheter som är av specifik betydelse för livsmedelsbaserade näringar, fler 
besökare/kunder lockas till regionen p.g.a. ett större och mer varierat utbud 
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(stadsregioner), företag samordnar logistik och transporter, företag samarbetar kring 
forskning och utveckling mm1. De fördelar som företagen får genom att lokalisera sig 
nära varandra kan ge upphov till kluster som har en självförstärkande karaktär i den 
mening att de ekonomiska fördelarna från samlokalisering växer ju större klustren blir. 
Dessa krafter kan ha stor betydelse för geografiska specialiseringsmönster uppkomst 
och utveckling över tiden. 

En vanlig ansats för att mäta komparativa fördelar är att utgå från att de faktiska 
geografiska specialiseringsmönstren reflekterar regionernas förutsättningar att hysa 
ekonomiskt konkurrenskraftiga näringsgrenar2. Denna studie vilar på en sådan ansats 
och kartlägger och analyserar de regionala förutsättningarna för livsmedelsbaserade 
näringar utifrån det faktiska lokaliseringsmönstret för livsmedelsförädling, 
livsmedelsexport, småskaliga livsmedelsföretag och besöksnäring i Sverige.  

1.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna rapport är att utifrån nuläget i svenska livsmedelsbranscher analysera 
regionala förutsättningar för utveckling och tillväxt i näringsverksamheter som bygger 
på mat och måltidsupplevelser. Rapporten fokuserar särskilt på samvariationen mellan 
regionala specialiseringsmönster i termer av livsmedelsindustrins sysselsättning, 
småskaliga livsmedelsföretag, livsmedelsexporterande företag samt besöksnäring. Är 
det möjligt att utifrån statistik på regional nivå spåra geografiskt betingade beroenden 
mellan dessa olika typer av livsmedelsbaserade aktiviteter?  

Tack vare den varierande naturen och det varierade klimatet i Sveriges olika regioner 
finns många lokala och regionala specialiteter som genom sina unika egenskaper bör ha 
god konkurrenskraft på internationella marknader och skapa goda förutsättningar att 
attrahera matintresserade besökare till olika delar av landet. Ur detta perspektiv 
kartläggs och analyseras i denna studie olika regioners komparativa fördelar för 
livsmedelsförädling, livsmedelsexport och matbaserad turism med hjälp av kvantitativa 
metoder. Frågeställningar av specifikt intresse är: 

a. Vilka regioner utmärker sig som starka inom både 

• livsmedelsförädling och livsmedelsexport 

• livsmedelsförädling och turism 

• livsmedelsexport och turism 

b. Vilka regionala nischprodukter återfinns på exportmarknaden? 

c. Finns det ett samband mellan nischprodukter och besöksnäring? 

                                                 
1 Se Johansson (2008) och Chevazzus-Lozza och Galliano (2003) för en djupare teoretisk diskussion och 
empirisk analys av agglomerationseffekter i livsmedelsindustrin. 
2 Balassa (1966) var en av de handelsekonomer som introducerade begreppet Revealed Comparative 
Advantages och beräknade dessa som specialiseringsindex baserade på länders andelar av 
världsmarknaden för olika varor. 
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Dessa frågeställningar analyseras utifrån statistik på i) antal sysselsatta i 
livsmedelsindustrin på regional nivå, ii) internationell handel med livsmedel på regional 
och kommunal nivå, iii) regional statistik på antal besöksnätter. Eftersom statistiken på 
antal besöksnätter på hotell, vandrarhem och campingplatser av sekretesskäl inte är 
fullständig på kommunnivå begränsas analysen av turism till den mer aggregerade 
regionala nivån av FA-regioner (se avsnitt 1.4). Av denna anledning görs samtliga 
sambandsanalyser på FA-regioner. En analys på en sådan aggregerad geografisk nivå 
ger förvisso inte någon fullständig bild av platsbundna komparativa fördelar eftersom 
sådana fördelar kan inskränkas till mindre geografiska områden än funktionella 
regioner, såsom kommuner, mindre företagskluster i stads-eller landsbygd eller t.o.m. 
till enskilda företag. Den aggregerade regionala nivån är icke desto mindre intressant 
eftersom det är på denna nivå som man vill kunna urskilja effekten av genomförd 
politik. En kartläggning av specialiseringmönster på en aggregerad regional nivå är 
således en viktig utgångspunkt både för att kunna utforma politiken i ett 
inledningsskede och för att i framtiden kunna mäta och analysera dess effekter.  

En annan väsentlig avgränsning som gjorts i denna studie är att besöksnäringens storlek 
mäts utifrån antalet besöksnätter på hotell, vandrarhem och campingplatser. Denna 
turismindikator är långt ifrån heltäckande eftersom den utesluter ett stort antal besökare 
som inte övernattar eller övernattar i småbåtshamnar och privatuthyrda fritidshus mm 
samt mer återkommande besökare i form av ägare till fritidshus. Tidsramen för studiens 
genomförande har emellertid inte medgett insamling av mer svårtillgänglig statistik än 
den på besöksnätter på hotell, vandrarhem och campingplatser, varför denna används 
som indikator på besöksrelaterade näringars storlek. 

Eftersom tidsramen för projektet varit snäv avgränsas analysen till att avse regionala 
specialiseringsmönster för livsmedelsrelaterade näringsgrenar för 2006. Denna 
avgränsning innebär att studien inte behandlar förändringar i regionala 
specialiseringsmönster över tiden utan endast omfattar en statisk analys av svensk 
livsmedelsindustri. Eftersom geografiska specialiseringsmönster generellt sett förändras 
långsamt över tiden kan år 2006 betraktas som en indikation på ett s.k. ”nuläge”. De 
sambandsanalyser som gjorts med kvantitativa metoder kan också betraktas som 
tämligen stabila över tiden, givet att 2006 är ett representativt år med statistiska 
observationer som inte orsakats av extrema omständigheter. För att försäkra oss om att 
år 2006 är ett representativt år för de variabler och samband som studeras, har vissa 
kvantitativa analyser dock upprepats på data för år 2005. I samtliga dessa fall (och i 
enlighet med förväntat utfall) har resultaten varit konsistenta för dessa två år, varför 
endast resultaten för 2006 redovisas i rapporten.  

En annan avgränsning som gjorts är att gränshandeln med våra grannländer inte 
behandlas som ett exportflöde. Anledningen till detta är att denna utförsel av varor inte 
registreras av tullmyndigheten och därmed registreras inte denna handel som 
exportflöden. Icke desto mindre är dessa flöden betydande, särskilt vid den norska 
gränsen3. Dessa handelsflöden ligger emellertid utanför ramen för denna studie. 

                                                 
3 Se Loxbo (2006) för en detaljerad beskrivning av gränshandeln med Norge. 
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1.2  Disposition 
Rapporten innehåller fem kapitel där detta inledningskapitel avslutas med en utförlig 
redogörelse för metod, dataunderlag samt en kort översikt av tidigare studier. Därefter 
följer ett kapitel som beskriver lokaliseringsmönstret för svensk livsmedelsförädling, 
livsmedelsexport och besöksnäring. Kapitel 3 innehåller en kvantitativ analys av 
sambanden mellan dessa olika specialiseringsmönster, följt av kapitel 4 som fokuserar 
på förekomsten av nischprodukter och sambanden mellan sådana nischprodukter och 
förädling, export samt besöksnäring. De slutsatser som kan dras från dessa analyser 
sammanfattas och diskuteras avslutningsvis i kapitel 5. 

1.3 Metod och dataunderlag 
Denna studie baseras på handelsstatistik på företagsnivå för år 2006 som samlas in av 
SCB med hjälp av Tullverket. Datamaterialet är redovisat på företagsnivå, där företag är 
definierade som juridiska enheter, vars arbetsställen är lokaliserade till en 
huvudkommun. Företagen är avidentifierade och statistiken har aggregerats till 
kommun- eller FA-regioner. De geografiska nivåer som beaktas i denna analys är 
således kommunal och regional nivå. Statistik på besöksnätter är av sekretesskäl mycket 
ofullständig på kommunnivå, varför SCB istället har levererat denna statistik på den 
mer aggregerade regionala nivån av FA-regioner (funktionella analysregioner). I 
Sverige finns 72 FA-regioner, vilka definieras som ett geografiskt område inom vilket 
människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor4. En 
fullständig förteckning över Sveriges FA-regioner finns i bilaga 1. För att identifiera 
svenska produkter som är väl etablerade på exportmarknaden kompletteras SCBs 
handelsstatistik med statistik från FN:s handelsdatabas COMTRADE5. 

För att undersöka regioners komparativa fördelar för livsmedelsrelaterade näringar har 
det regionala specialiseringsmönstret för livsmedelsförädling, livsmedelsexport och 
besöksnäring kartlagts genom lokaliseringskvoter. En lokaliseringskvot speglar om 
näringslivet i en region är mer eller mindre specialiserad till en viss typ av näringsgren 
än vad som är fallet för riket som helhet6. En lokaliseringskvot indikerar således i vilken 
utsträckning en viss typ av ekonomisk aktivitet, exempelvis livsmedelsförädling, 
livsmedelsexport eller besöksnätter, är överrepresenterad på vissa platser i landet. 
Lokaliseringskvoten indikerar om näringslivet i en viss region är mer koncentrerat till 
en viss näringsgren än vad som är fallet för den svenska ekonomin som helhet. I sådana 
                                                 

4 Enligt SCB baseras indelningen i FA-regioner baseras på följande bedömningskriterier, där a) är 
viktigast och f) minst viktigt: 
a) SCB:s statistik för 2003 om arbetspendling över kommungräns  
b) Pendlingstrend - arbetspendlingens utveckling över tid 
c) Samverkande pendlingsströmmar till flera kommuner inom en FA-region 
d) Pendlingens absoluta storlek 
e) Påbörjade "investeringar" eller politiska beslut som kan anses förändra utvecklingen inom cirka tio 
år 
f) Annan information om ändrade strukturelle förutsättningar eller beteendemönster som skäligen 
talar för en förändrad indelning 

5 För Comtrade statistikdatabasen se http://comtrade.un.org/db/default.aspx 
6 Se Glaeser, Kallal, Sheinkman och Shleifer (1992) samt  Aitken, Hanson och Harrison (1997) för 
djupare diskussion och tillämpning av lokaliseringskvoter. 
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regioner kan man säga att näringslivet är relativt sett specialiserat till en viss typ av 
produktion eller annan ekonomisk verksamhet och man kan då förmoda att dessa 
regioner har bättre förutsättningar för denna typ av produktion/verksamhet än den 
”genomsnittliga” regionen i Sverige.  

Lokaliseringskvoter är beräknade för olika typer av ekonomisk aktivitet kopplade till 
livsmedel: koncentration av regional sysselsättning till livsmedelsindustrin, livsmedels-
specialiserad export, koncentration av småskaliga livsmedelsföretag samt koncentration 
av besöksnätter. Dessa lokaliseringskvoter definieras och tolkas på följande vis:    

• Koncentration av regional sysselsättning till livsmedelsindustrin: 

 

 

 

Denna kvot indikerar om sysselsättningen i en region är mer koncentrerad till 
livsmedelsförädling7 än vad sysselsättningen i landet som helhet är. Om kvoten är större 
än 1 kan man säga att regionens näringsliv är relativt sett specialiserat mot 
livsmedelsförädling.   

• Livsmedelsspecialiserad export: 

 

 

 

Denna lokaliseringskvot återspeglar specialiseringen av en regions exportaktiviteter. 
Om kvoten är större än 1 är regionens exportaktiviteter mer orienterade mot livsmedel 
än vad som är fallet för exportaktiviteterna i riket som helhet. Detta tar sig uttrycket av 
att livsmedelsexporterande företag är överrepresenterade bland regionens exportföretag 
i jämförelse med riket som helhet. 

• Koncentration av småskaliga livsmedelsföretag: 

 

 

 

                                                 

7 Som livsmedelsindustri räknas alla företag som har merparten av sina sysselsatta i verksamheter som 
klassificeras till SNI-kod 15: Slakteri- och charkuteriföretag, fiskberedningsindustri, förädling av frukt 
och grönsaker, tillverkning av matfetter och matoljor, mejeriföretag, kvarn- och stärkelseindustri, 
fodertillverkning, övrig livsmedelstillverkning samt dryckesvaruindustri. 
 

regionens andel av landets sysselsättning i livsmedelsindustrin 

regionens andel av landets totala sysselsättning 

regionens andel av landets livsmedelsexporterande företag 

regionens andel av totalt antal exportföretag i landet 

regionens andel av landets småskaliga livsmedelsföretag 

regionens andel av landets samtliga livsmedelsföretag 
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Lokaliseringskvoten för småskaliga livsmedelsföretag visar om livsmedelsindustrin i en 
viss region är mer dominerad av småskaliga livsmedelsföretag (färre än 10 anställda)8 
än vad livsmedelsindustrin i landet som helhet är.  

• Koncentration av besöksnätter: 

 
 

 

Denna kvot återspeglar hur besöksnätter koncentreras till olika regioner när regionernas 
olika befolkningsstorlek har neutraliserats. Denna kvot kan tolkas som en indikator på 
regionernas förmåga att attrahera besökare av andra skäl än urbana attribut, där mat och 
måltidsupplevelser kan vara en av flera andra attraktionskrafter.   

För att analysera sambanden mellan de olika lokaliseringskvoterna används så kallade 
kontingenstabeller. Kontingenstabeller används för att analysera sambandet mellan 
vanligtvis kategoriska variabler som representerar karaktäristika eller attribut.  

I den följande analysen skapas en kategorivariabel för var och en av ovanstående 
lokaliseringskvoter där varje region kategoriseras som antingen (i) hög, (ii) medel eller 
(iii) låg.  Regioner med en hög lokaliseringskvot i något av ovanstående avseenden är 
en region som tillhör den övre kvartilen av regioner, d.v.s. de 25 % av regionerna med 
högst lokaliseringskvot. En region som har låg lokaliseringskvot är de regioner som 
tillhör den nedre kvartilen medan de regioner som kategoriseras som medel tillhör de 
två kvartiler som ligger runt medianobservationen. Vi sätter således fokus på de 
regioner som utmärker sig som särskilt starkt eller särskilt svagt specialiserade inom 
livsmedelsförädling, livsmedelsexport, småskaligt mathantverk respektive turism 
kopplat till icke-urbana attraktionsfaktorer. 

Genom att fördela observationerna för två lokaiseringskvoter samtidigt i en matris med 
nio celler kan sambandet mellan de olika lokaliseringskvoterna studeras och sambandets 
signifikans kan testas med ett enkelt icke-parameteriskt statistiskt test. Tabell 1.1 visar 
den grundläggande strukturen av en kontingenstabell. Kolumnerna redovisar olika utfall 
– hög, medel eller låg – med avseende på en lokaliseringskvot (ex. koncentration av 
sysselsatta i livsmedelsindustrin) medan raderna redovisar fördelningen av 
observationer av med avseende på en annan lokaliseringskvot (ex. exportspecialisering). 
I tabellen finns totalt nio celler. Alla regioner med t.ex. hög koncentration av sysselsatta 
i livsmedelsindustrin och hög exportspecialisering inom livsmedel hamnar i samma cell 
(cell 9), medan regioner med lågt värde på båda lokaliseringskvoterna hamnar i cell 1.  

För att testa om det finns något statistiskt säkerställt samband mellan två 
specialiseringsmönster används ett statsistikt test, Kendalls tau-b, som indikerar 
huruvida de två lokaliseringskvoterna i tabellen är statistiskt beroende av varandra samt 
om sambandet är positivt eller negativt. Testvärdet varierar mellan –1 och 1 där ett 
positivt värde indikerar ett postivt samband och ett negativt värde visar på ett negativt 
samband. Endast om värdet är 0 (eller nära 0) kan man konstatera att 
                                                 
8 Företag med färre än tio anställda som för 2006 inte visade en positiv omsättning samt positiva 
förädlingsvärden har rensats bort ur statistiken. 

regionens andel av samtliga besöksnätter i landet  

regionens andel av landets totala befolkning 
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Lokaliseringskvot 2 

Lokaiseringskvot 1 

lokaliseringsmönstren är statistiskt oberoende av varandra. I varje cell i 
kontingenstabellerna redovisas kvoten mellan det faktiska antalet observationer och 
antalet observationer som förväntas under en slumpmässig fördelning. På så vis 
illustreras riktningen på sambandet, d.v.s. om sambandet är positivt eller negativt. 

Tabell 1.1  Kontingenstabell som beskriver sambandet mellan två kategori- 
variabler. 

N = faktiskt antal observationer i cellen, F=förväntat antal observationer under en slumpmässig 
fördelning. 

 

För att analysera vilken betydelse olika nischprodukter har för att skapa förutsättningar 
för livsmedelsrelaterade ekonomiska aktiviteter har nischprodukter identifierats utifrån 
tre olika perspektiv: 

• Svenska exportprodukter som är väl etablerade på världsmarknaden 

o Sverige är nettoexportör av produkten 

o Svensk export står för minst 5 % av världsmarknaden 

• Svenska exportprodukter som endast exporteras från ett fåtal platser i landet. 

o Sverige är nettoexportör 

o Produkten exporteras från maximalt tre kommuner 

o Sveriges totala exportvärde av produkten överstiger importvärdet med 
minst 1 miljoner kronor, vilket implicerar att det totala exportvärdet 
uppgår till minst 1 miljon kronor. 

 

 

 

 
Låg Medel Hög  

Låg 1. NK vot F=   2. NK vot F=  3. NK vot F=  

Medel 4. NKvot F=  5. NKvot F=  6. NKvot F=  

Hög 7. NKvot F=  8. NKvot F=  9. NKvot F=  

Kendalls tau-b:  värde (signifikansnivå) 
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• Svenska exportprodukter som är etablerade på världsmarknaden och starkt 
kopplade till en eller ett fåtal platser i landet. 

o Sverige är nettoexportör av produkten 

o Svensk export står för minst 1 % av världsmarknaden 

o Produkten exporteras från maximalt tre kommuner 

o Sveriges totala exportvärde av produkten överstiger importvärdet med 
minst 1 miljoner kronor, vilket implicerar att det totala exportvärdet 
uppgår till minst 1 miljon kronor. 

 

1.4 Resultat från tidigare studier 
Komparativa fördelar och konkurrenskraft handlar huvudsakligen om vilka resurser som 
finns i en region. Naturresurser, d.v.s. om det finns tillgång till kust, bördig mark eller 
fördelaktigt klimat, har stor betydelse för regionens förutsättningar för 
råvaruproduktion, vilket ibland också är en förutsättning för vidare förädling av olika 
livsmedel. Andra betydande resurser är arbetskraft, kunskap och human kapital i en 
bredare bemärkelse9. Dessa produktionsfaktorer finns oftast i mer riklig tillgång i 
storstadsregioner där företagskluster bidrar till att agglomerationsekonomier uppstår, 
vilka i sin tur stärker livsmedelsindustrins utveckling, både i termer av produktivitet och 
exportdeltagande10.  

Under senare år har flera studier påvisat ett positivt samband mellan regional 
livsmedelstillverkning och regional tillväxt11. Tidigare studier, vilka delvis relaterar till 
den endogena tillväxtteorin, menar att lokala livsmedel och måltidsupplevelser kan 
utgöra exempel på en lokal komparativ fördel då det positivt kan bidra till regionens 
varumärke och därmed skapa regional konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt12. 
Regional mat kan betraktas som platsbundet kulturellt kapital, vilket kan skapa 
konkurrenskraft för företag som finns lokaliserade på olika platser i 
landsbygdsområden13.   

En central del i regioners potentiella profilering när vi talar om regional mat är just plats 
och kultur. En regions natur och dess historia har enligt många studier en stor inverkan 
på hur lokalproducerad mat kan bidra till ökad turism i en specifik region. Olika platsers 
tillgänglighet är samtidigt av stor vikt för att attrahera turister till regionen 14. Vad som 

                                                 
9 Kaspersson, Gullstrand , Jörgensen, Lövbom och Rabinowicz (2004) 
10 Danell, Ericsson, Hansson Lidén och Svensson (2008) beskriver regional tillväxt och aktuell forskning 
i sin studie; ”Hållbar regional tillväxt”. Johansson (2008) visar att agglomerationseffekter är viktiga för 
livsmedelsföretagens exportdeltagande. För en allmän teoretisk översikt av agglomerationsekonomier, se 
exempelvis Fujita och Thisse (2002).   
11 Bessière (1998), Cohen and Avieli (1994) och Telfer och Wall (1996)  
12 Nygård och Storstad (1998)  
13 Tregear, Arfini, Belletti och Marescotti  (2007)  
14 Se Hall, Sharples, Mitchell, Macionis och Cambourne (2003), Hjalager och Richards (2002) och Long 
(2003) för djupare analyser kring mat och turism.   
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är specifikt för turism som baseras på mat och måltider är att den inte nödvändigtvis 
måste vara lokaliserad till urbana miljöer utan ofta är mer framträdande i mer naturnära 
miljöer som kan, men inte måste ha, en direkt koppling till livsmedlens ursprung.  

Dessa resonemang pekar på att andra faktorer än själva råvaran och produktens 
objektiva egenskaper har stor betydelse för produktens upplevda värde, exempelvis 
tillverkningsprocess, ursprung och historia. Vidare kan man konstatera att den svenska 
inhemska marknaden är relativt liten, vilket innebär att många företag måste sälja till 
utländska marknader för att uppnå en kostnadseffektiv skala på sin produktion. Det är 
också sannolikt att många regionala produkter betraktas som mer unika och exotiska på 
världsmarknaden än på den inhemska marknaden, vilket gör att betalningsviljan för 
sådana produkter är större på utländska marknader. Det är således av 
samhällsekonomiskt intresse att företag ökar sitt exportdeltagande. En statlig utredning 
från 1997 föreslår att staten bör, genom olika typer av initialstöd, stödja verksamhet för 
att etablera fler nischprodukter inom livsmedel  och lyfter fram exempel på unika 
produkter, såsom nypon och havtorn, där det ansågs finnas en stor 
lönsamhetspotential15.  

Vad som kan vara värt att nämna när man talar om livsmedelsexport är det faktum att 
Sverige har sedan tillträdandet i EU (1995) mångdubblat sin livsmedelsexport, men 
samtidigt i allt högre utsträckning blivit nettoimportör av livsmedel. EU-medlemskapet 
har på ett betydande sätt bidragit till att skapa nya exportmöjligheter och förenklade 
importprocedurer. Detta har resulterat i en ökad tvåvägshandel, vilket är till nytta för 
konsumenterna som idag har ett betydligt större produktutbud att välja mellan än för 15 
år sen16. Samtidigt har svenska livsmedelsproducenter hittat andra 
avsättningsmarknader jämte den svenska. 

Även om livsmedelsexporten har ökat kraftigt sedan 1995 är den fortfarande av blygsam 
storlek i förhållande till den totala tillverkningsindustrins export17. Det finns många 
förklaringar till detta. För det första regleras handeln med livsmedel fortfarande av 
omfattande handelshinder. För det andra är transportkostnaderna för livsmedel 
jämförelsevis höga. Kyltransporter, stötkänslighet samt det faktum att volymen i 
förhållande till produktvärde ofta är högt är några faktorer som bidrar till att livsmedel 
kan vara förhållandevis kostsamma att transportera. Följaktligen omfattar handeln med 
livsmedel huvudsakligen produkter med relativt hög förädlingsgrad. Tidigare studier har 
visat att Sveriges livsmedelsexport innehåller många högvärdiga produkter och sedan 
EU-inträdet har det genomsnittliga produktvärdet i Sveriges handel med livsmedel ökat 
mer i exportflödet än i importflödet18. Denna trend indikerar att de livsmedel som 
Sverige har god förmåga att sälja på utländska marknader är produkter som betingar ett 
jämförelsevis högt pris, antingen därför att de innehåller exklusiva råvaror eller för att 
de har en hög förädlingsgrad.  

 

                                                 
15 En livsmedelsstrategi för Sverige, SoU 1997:167 
16 Se Dixit och Stiglitz (1977) och Krugman 1980 för en teoretisk härledning av välfärdseffekter till följd 
av ökad produktdiversitet och tvåvägshandel. 
17 Jörgenson, Gullstrand och Willhelmsson (2008) beskriver livsmedelsindustrins utveckling före och 
efter EU-medlemsskapet utförligt i en rapport från Livsmedelsekonomiska institutet.  
18 Nilsson, J. och  Johansson S. (2008). 
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2 Regionala specialiseringsmönster för 
livsmedelsrelaterade näringar 

I detta avsnitt presenteras lokaliseringsmönstren för sysselsättning inom 
livsmedelsindustrin, livsmedelsexporterande företag, småskaliga livsmedelstillverkare 
samt besöksnäringen med hjälp av beräknade lokaliseringskvoter. Kartorna som 
presenteras i detta avsnitt visar de olika lokaliseringskvoternas fördelning över FA-
regioner. Kvoterna är indelade i kvartiler enligt beskrivningen i avsnitt 1.4. Varje region 
har antingen hög, medel eller låg koncentration av livsmedelsbaserad ekonomisk 
aktivitet beskrivet av varje specifik lokaliseringskvot. Vid sidan av varje karta finns en 
tabell som presenterar de 20 FA-regioner som har högst lokaliseringskvot. En karta över 
de 72 FA regioner Sverige är indelat i finns i bilaga 1. 

Det geografiska mönstret för koncentration av regional sysselsättning i den svenska 
livsmedelsindustrin visas i figur 2.1. Svarta regioner på kartan illustrerar i vilka regioner 
som sysselsättning är särskilt starkt koncentrerad till förädling av livsmedel relativt till 
andra industrier. Det är relativt fler sysselsatta inom livsmedelsindustrin i syd- och 
mellansverige samt vissa delar av Norrland. I dessa regioner präglar således 
livsmedelsförädling näringslivet mycket mer än i regioner med en låg koncentration av 
sysselsatta i livsmedelsindustrin. 

Kartan i figur 2.1 indikerar att det finns i synnerhet tre geografiska områden som 
framstår som särskilt starka inom livsmedelsförädling. I södra Sverige finns ett område i 
Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län som uppvisar en förhållandevis stark 
specialisering mot livsmedelsindustrin. Ett annat område återfinns i Mälardalens inland 
där Örebro förefaller vara en form av central punkt. Ett tredje område finns i Norrlands 
inland omkring Åre-Östersund (Jämtland), vilket också sträcker sig norrut i fjällvärlden. 
Tabellen i figur 2.1 avslöjar att allra högst koncentration av sysselsättning inom 
livsmedelsförädling finns i Filipstad, Hällefors, Lidköping och Haparanda. Filipstad 
hyser merparten av svensk knäckebrödstillverkning, medan Grythyttans kluster av 
livsmedelsföretag är orsaken till att Hällefors hamnar högt upp i listan över 
livsmedelsspecialiserade regioner. I Lidköpingsområdet finns en stor slakteri- och 
charkbaserad livsmedelssektor medan Haparanda utmärker sig genom företag som 
förädlar och säljer norrländska produkter i form kött av vilt och ren, vilda bär och 
svamp mm.    
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Figur 2.1 Koncentration av sysselsättning i livsmedelsindustrin i Sveriges FA-regioner 
Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från SCB 

Det geografiska lokaliseringsmönstret för livsmedelsexporterande företag uppvisar 
åtminstone delvis ett annorlunda mönster jämfört med den regional koncentration av 
sysselsättning i livsmedelssektorn. Livsmedelsexporterande företag är starkt 
representerade bland samtliga exportföretag i framförallt två områden i landet: (1) södra 
Sverige, främst Skåne och (2) västra Sverige, huvudsakligen Bohuslän och Dalsland 
med angränsande områden. Detta är regioner med närhet till större hamnstäder såsom 
Malmö och Göteborg. Därutöver finns också ett antal regioner i inlandet i norra Sverige 
där exporten är relativt starkt orienterad mot livsmedel, samt vissa gränsregioner såsom 
Strömstad och Haparanda. 

En jämförelse av figur 2.1 och 2.2 indikerar att många regioner som har en hög 
koncentration av sysselsättning inom livsmedelsindustrin också har en hög 
livsmedelsspecialiserad export. Filipstad, Hällefors, Lidköping, Kristianstad och resten 
av Skåne är exempel på sådana regioner. Dessa specialiseringsmönster präglas 
framförallt av en livsmedelsproduktion som sker i lite större skala.  

Lokaliseringskvot: 

regionens andel av landets sysselsättning i livsmedelsindustrin 
regionens andel av landets totala sysselsättning 
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Figur 2.2 Exportspecialisering mot livsmedel i Sveriges FA-regioner 
Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från SCB 

Vidare är det av intresse att urskilja de regioner där småskalig livsmedelsproduktion är 
särskilt intensiv. Figur 2.3 illustrerar i vilka regioner som småskaliga livsmedelsföretag 
(företag med färre än 10 anställda) har en högre koncentration än livsmedelsföretag i 
alla storleksklasser. Svarta regioner på kartan är regioner där livsmedelsindustrin är mer 
småskalig än i landet som genomsnitt. Kartan visar att den småskaliga produktionen av 
livsmedel är koncentrerad till olika FA-regioner i både Götaland, Svealand och 
Norrland. Generellt sett antyder de beräknade lokaliseringskvoterna att den småskaliga 
livsmedelsproduktionen är mer jämnt fördelad i geografin än både den totala 
sysselsättningen inom livsmedelssektorn och exportföretagen inom branschen. Jämför 
man figur 2.3 och figur 2.2 kan man konstatera att regioner som är orienterade mot 
livsmedelsexport oftast har en låg koncentration av småskalig livsmedelsproduktion. 
Detta mönster kan tolkas som en indikation på att de mindre företagen sannolikt är mer 
orienterade mot sina respektive närmarknader än de större företagen.  

 

 

Lokaliseringskvot: 

regionens andel av landets livsmedelsexporterande företag 
regionens andel av totalt antal exportföretag i landet 
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Figur 2.3 Koncentration av småskalig livsmedelsproduktion  
Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från SCB 

När det gäller matbaserad turism används i denna studie en lokaliseringskvot för 
besöksnätter som en indikation på besöksnäringens koncentration till olika regioner. 
Denna lokaliseringskvot har beräknats med regionens andel av landets totala befolkning 
som vikt eftersom vi primärt är intresserade av turism som baseras på andra 
attraktionskrafter än dem som är starkt representerade i befolkningsrika miljöer, d.v.s 
andra faktorer än det rikliga utbud av kultur, nöjen och sevärdheter som huvudsakligen 
återfinns i urbana miljöer. Vi är istället intresserade av i viken utsträckning mat och 
måltidsbaserade upplevelser skapar incitament till att besöka andra regioner än 
storstadsområdena.  

Om man inte viktar andelen besöksnätter per region med regionens andel av 
befolkningen (se bilaga 2) finner man att hälften av alla besöksnätter (när vi definierar 
dessa som övernattningar på camping, vandrarhem och hotell) sker i de tre 
storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Andra regioner med stor andel 
av alla besöksnätter i landet är Östersund och Malung.  

Lokaliseringskvot: 

regionens andel av landets småskaliga livsmedelsföretag 
regionens andel av landets samtliga livsmedelsföretag 

*Regioner där statistik saknas 
är markerade med gult
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De områden som visar en stark koncentration av besöksnätter i förhållande till sin 
befolkningsandel är huvudsakligen glesbygdsregionerna i norra Sveriges inland och 
fjällvärld, norra Bohuslän samt Gotland. Det är dock värt att notera att denna statistik 
inte omfattar övernattningar med båt eller i privata fritidshus och att vissa delar av 
landet därför kan antas uppvisa en låg andel besöksnätter på hotell, vandrarhem och 
campingplatser trots att antalet besökare i förhållande till den bofasta befolkningen är 
jämförelsevis stort (detta rör främst ett antal kustkommuner där det finns många 
båtturister och som också är kommuner med många fritidshus).  

 

 

 

 

Figur 2.4 Koncentration av besöksnätter på hotell, vandrarhem och campingplatser 
Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från SCB 

 

För att djupare analysera eventuella samband mellan de geografiska 
specialiseringsmönstren som presenterats i detta avsnitt, följer i nästa kapitel en 
kontingensanalys av samvariationen mellan olika regionala lokaliseringskvoter.  

 

Lokaliseringskvot: 

regionens andel av samtliga besöksnätter i landet  
regionens andel av landets totala befolkning *Regioner där statistik saknas 

är markerade med gult
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3 Samband mellan specialiseringsmönster 
för olika livsmedelsbaserade 
näringsgrenar 

I detta avsnitt presenteras kontingenstabeller som visar samvariationen mellan de olika 
livsmedelsbaserade näringarnas lokaliseringsmönster över Sveriges 72 FA-regioner. De 
lokaliseringsmönster som presenteras av kartorna i föregående avsnitt används här för 
att placera varje region i en kategori som motsvarar hög, medel eller låg specialisering 
inom livsmedelsförädling, livsmedelsexport, småskalig livsmedelstillverkning 
respektive besöksnäring. Genom att göra denna fördelning av observationer samtidigt 
för två lokaliseringskvoter och med hjälp av ett statistiskt test undersöka hur starkt det 
statistiska sambandet mellan olika utfall i tabellen, kan vi dra vissa slutsatser om 
huruvida dessa lokaliseringsmönster överlappar varandra eller ej. Genom en sådan 
kontingensanalys, vilken beskrivs närmare i avsnitt 1.4, kan vi svara på följande frågor: 

1 Finns det ett samband mellan koncentration av sysselsatta i livsmedelsindustrin i 
en region och graden av livsmedelsspecialisering bland regionens exportföretag? 

2 Finns det ett samband mellan koncentration av småskaliga livsmedelsföretag till 
regionen och exportföretagens orientering till livsmedel? 

3 Finns det ett samband mellan regional koncentration av småskaliga 
livsmedelsföretag och koncentration av besöksnätter till regionen? 

4 Finns det ett samband mellan regional koncentration av sysselsatta i 
livsmedelsindustrin och den regionala koncentrationen av besöksnätter? 

5 Finns det ett samband mellan graden av exportspecialisering mot livsmedel i en 
region och den regionala koncentrationen av besöksnätter?  

Kontingenstabellerna i detta avsnitt redovisar kvoten mellan det faktiska antalet 
observationer i respektive cell och det förväntade antalet observationer vid en 
slumpmässig fördelning. Att denna kvot är större än 1 tyder på ett positivt samband 
mellan de två kategorier som cellen refererar till och då kvoten är mindre än 1 är 
sambandet negativt. För att avgöra om sambanden är statistiskt säkerställda beräknas 
styrkan i sambanden genom Kendalls tau-b-värde och signifikansnivån bestäms med 
utgångspunkt av en normalfördelning.  

Tabell 3.1 visar samvariationen mellan koncentration av sysselsatta i 
livsmedelsindustrin (SNI 15) och koncentration av livsmedelsexporterande företag. 
Värdet på Kendall’s tau-b indikerar ett positivt samband mellan livsmedelsindustrins 
lokaliseringsmönster och lokaliseringsmönstret för livsmedelsexporterande företag. 
Regioner med en stark koncentration av livsmedelstillverkning i sitt näringsliv har 
också en exportsektor som är mer inriktad på livsmedel än vad som är fallet för den 
genomsnittliga regionen i Sverige. Livsmedelsexporterande företag är således 
överrepresennterade bland exportföretagen i en region med hög koncentration av sin 
sysselsättning i livsmedelsindustrin. Sambandet mellan dessa specialiseringsmönster är 
statistiskt säkerställt på 1 % signifikansnivå. 
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Exportspecialisering 
livsmedel 

Lokaliseringskvot 
sysselsatta SNI 15 

Lokaliseringskvot för 
småskaliga 
livsmedelsföretag Exportspecialisering 

livsmedel 

Tabell 3.1 Kontingenstabell: Samband mellan koncentration av sysselsatta i 
livsmedelsindustrin och exportens specialisering till livsmedel  

 

Siffrorna i tabell 3.2 visar däremot på ett negativt samband mellan koncentrationen av 
småskaliga livsmedelstillverkare i en region och exportföretagens inriktning mot 
livsmedel. Regioner vars livsmedelsförädling domineras av småskalig tillverkning har 
en lägre koncentration av livsmedelsexporterande företag i sin exportsektor än regioner 
med låg koncentration av småskaliga livsmedelstillverkare i sin livsmedelsindustri.  
Detta negativa samband är starkt signifikant och indikerar att småskaliga 
livsmedelstillverkare huvudsakligen inriktar sig på hemmamarknaden.   

 

Tabell 3.2 Kontingenstabell: Samband mellan koncentration av småskaliga 
livsmedelsföretag och exportens specialisering till livsmedel 

 

Siffrorna i tabell 3.3 indikerar att sambandet mellan koncentrationen av småskaliga 
livsmedelstillverkare i en region och koncentrationen av besöksnätter också är negativt. 
Regioner vars livsmedelsförädling domineras av småskalig tillverkning har alltså en 
lägre koncentration av besöksnätter än den genomsnittliga regionen i Sverige. Detta 

 
Låg Medel Hög  

Låg 1,78 1,00 0,22 

Medel 0,56 1,11 1,22 

Hög 1,11 0,78 1,33 

Kendall’s tau-b: 0,28 (0,01) 

  

    
Låg Medel Hög 

Låg 0,94 0,62 2,30 

Medel 0,66 1,25 0,82 

Hög 1,79 0,88 0 

Kendall’s tau-b: -0,30 (0,008) 
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Lokaliseringskvot för 
småskaliga 
livsmedelsföretag 

Lokaliseringskvot för 
besöksnätter 

negativa samband är emellertid inte statistiskt säkerställt. Resultatet tyder dock på att 
småskalig livsmedelsförädling inte utgör någon dominerande attraktionskraft för turism 
utanför storstadsregionerna. Det förefaller vara så att småskaliga livsmedelstillverkare 
företrädesvis lokaliserar sig på platser med stark lokal efterfrågan, vilket är 
befolkningstäta regioner snarare än de glesbygdsregioner som dominerar kategorin av 
regioner med hög lokaliseringskvot för besöksnätter (jfr figur 2.4). För att undersöka 
om det finns ett samband mellan koncentration av besöksnätter och småskalig 
livsmedelstillverkning utanför glesbygden har vi gjort en kontingensanalys där 
glesbygdsregionerna uteslutits och resterande regioner kategoriserats enligt samma 
metod som innan. Denna analys påvisade emellertid också en negativ samvariation, 
vilken dock inte heller var statistiskt signifikant.   

 

Tabell 3.3  Kontingenstabell: Samband mellan koncentration av småskaliga 
Livsmedelsföretag och koncentration av besöksnätter  

 

Tabell 3.4 visar hur lokaliseringskvoten för sysselsättningen i livsmedelsindustrin och 
lokaliseringskvoten för besöksnätter fördelar sig över olika kategorier. Siffrorna i 
tabellen indikerar att det inte finns något signifikant samband mellan dessa två 
lokaliseringsmönster eftersom värdet för Kendalls tau-b inte visar på något statistiskt 
beroende mellan de båda lokaliseringskvoterna.  

 

 

 

 

 

 

   

Låg Medel Hög 

Låg 0,82 0,74 1,74 

Medel 0,89 1,26 0,59 

Hög 1,62 0,67 1,03 

Kendall’s tau-b: -0,18  (0,149) 
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Lokaliseringskvot för 
besöksnätter 

Exportspecialisering 
livsmedel 

Lokaliseringskvot 
sysselsatta SNI 15 

Lokaliseringskvot för 
besöksnätter 

Tabell 3.4  Kontingenstabell: Samband mellan regional koncentration av syssel-
sättning i livsmedelsindustrin och regional koncentration av besöksnätter  

 

Tabell 3.5 visar att exportaktiviteternas specialiseringsgrad mot livsmedel i en region 
samvarierar med koncentrationen av besöksnätter. Regioner med en stark 
exportspecialisering mot livsmedel har också en hög koncentration av besöksnätter. 
Detta positiva samband förklaras bland annat av att livsmedelsexporterande företag är 
överrepresenterade bland exportföretagen i några norrländska regioner samt i norra 
Bohuslän, vilka också är områden med stark koncentration av besöksnätter i förhållande 
till befolkningens storlek. 

Tabell 3.5  Kontingenstabell: Samband mellan den regionala exportsektorns 
livsmedelsspecialisering och regional koncentration av besöksnätter  

Analysen av sambanden mellan de olika lokaliseringskvoterna och regioners 
koncentration av besöksnätter har även utförts med regioner med gles landsbygd 
bortagna. Då de befolkningsglesa regionerna i norra Sverige försvinner ur analysen 
visar kontingenstabellerna i stort sett samma fördelning som tidigare och det sker ingen 
förändring av sambanden mellan koncentration av besöksnätter och de 
livsmedelsbaserade näringarnas lokaliseringsmönster. 

 

 

Låg Medel Hög  

Låg 1,21 0,88 1,03 

Medel 1,06 0,97 1,00 

            Hög 0,69 1,18 0,97 

Kendall’s tau-b: 0, 06 (0,608) 

 
Låg Medel Hög  

Låg 1,94 0,50 1,03 

Medel 0,78 1,26 0,71 

Hög 0,52 0,93 1,65 

Kendall’s tau-b: 0,23 (0,061) 
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4 Regionala nischprodukter och dess 
relation till förädling, export och 
besöksnäring 

I detta avsnitt identifieras ett antal nischprodukter ur ett nationellt respektive regionalt 
perspektiv. Det nationella perspektivet identifierar produkter som är typiskt svenska i 
den bemärkelsen att svensk export utgör en viss andel av det totala handelsvärdet på 
världsmarknaden. Det regionala perspektivet identifierar produkter som är regionala 
nischprodukter i det avseendet att de bara exporteras från ett fåtal olika kommuner i 
landet samtidigt som Sverige är en stark nettoexportör. Avslutningsvis kombineras 
dessa två ansatser, vilket gör det möjligt att identifiera produkter som är väl etablerade 
på världsmarknaden och kopplade till ett fåtal platser i landet.   

4.1 Svenska nischprodukter som är väl etablerade på 
världsmarknaden 

Tabell 4.1 nedan visar produkter där Sverige har en stor andel av världsexporten, det vill 
säga produkter som ur ett internationellt perspektiv är svenska nischprodukter. Då 
världshandelsstatistiken är tagen från databasen COMTRADE, där exportvärden är 
baserad på 6-siffriga KN koder, redovisas även här produkterna på 6-siffrig nivå. Som 
tabellen visar exporteras några av dessa svenska nischprodukter endast från ett fåtal 
kommuner. 

Tabellen 4.1 visar att Sverige är den största exportören i världen av vodka (år 2006). 
Sveriges vodkaexport stod år 2006 för 32,92 % av den totala världshandeln. Vodka 
exporteras från 12 olika kommuner och bör därför betraktas som en nationell 
nischprodukt, snarare än en regional sådan. Statistik på en finare produktnivå (8-siffrig 
KN) visar emellertid att vodka med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl 
rymmande mer än två liter är en produtkt som endast exporteras från tre kommuner och 
därmed utgör en regional nischprodukt enligt den definition som används i den här 
studien19. Vidare kan man konstatera att Sveriges andel av världsexporten är mycket 
stark även för Torsk: torkad (22,18%); Torsk: saltad (12,66%) samt Ärtor (7,94 %). 
Dessa produkter kan även betraktas som regionala nischprodukter eftersom de 
exporteras från färre än tre kommuner (se tabell 4.2). Vid sidan om torsk är Sverige 
starka exportörer av en rad andra fiskprodukter där sill och strömming (både färsk och 
beredd), ål samt öring är de mest utpräglade svenska specialitéerna eftersom exporten 
av lax huvudsakligen utgörs av odlad lax som importeras från Norge. Förutom vodka, 
fisk och ärtor hamnar knäckebröd och skorpor bland de produkter där Sverige har stor 
andel av världsmarknaden. Detta är också produkter med svenskt ursprung som 
fortfarande har en stark svensk identitet.  

 

                                                 
19 Denna vodka produkt (22086099) är ej presenterad i tabell 4.2 då den totala nettoexporten ej uppnår tio 
miljoner kronor. Se appendix (tabell 7.2) för produktlista med nettoexport > en miljon kronor. 
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Tabell 4.1  Svenska nischprodukter på världsmarknaden 
(produkter där Sveriges export utgör 5 % av världsmarknaden år 2006) 

Produktgrupp Andel av 
världsmarknaden 

 

Sveriges ranking 
bland världens 
exportländer 

Antal exporterande 
kommuner i Sverige 

Vodka 32,92% 1 12 

Torsk: torkad 22,18% 2 2 

Lax 19,62% 2 14 

Ål: färsk 18,58% 2 4 

Öring: färsk 16,82% 2 10 

Sardiner samt sardineller och 
skarpsill: färsk 

14,62% 3 7 

Sill och strömming: färsk 14,36% 3 13 

Torsk: saltad 12,66% 3 1 

Knäckebröd 12,50% 4 24 

Socker från sockerbetor 12,13% 4 8 

Torsk: färsk 11,73% 3 11 

Skorpor 8,11% 2 20 

Ärtor 7,94% 5 3 

Kolja: färsk 6,67% 5 6 

Flytande margarin 6,45% 8 21 

Gråsej: färsk 6,44% 6 7 

Sill och strömming: beredd 5,56% 6 19 

Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från COMTRADE och SCB för åren 2005 – 2006  

 

4.2  Regionala nischprodukter  
En regional nischprodukt är här definierad utifrån kriteriet att produkten exporteras från 
maximalt tre kommuner. Dessutom används ett andra kriterium, vilket utesluter alla 
produkter där Sverige inte är en stark nettoexportör, d.v.s. landets totala exportvärde för 
produkten måste överstiga landets totala importvärde (nettoexportvärde) med minst 10 
miljoner kronor.  Detta innebär implicit att produktens totala exportvärde uppgår till 
minst 10 miljoner kronor. Vi har också identifierat exportprodukter där det andra 
kriteriet är mindre restriktivt och inkluderat alla produkter som exporteras från tre 
kommuner eller färre där nettoexportvärdet (och det totala exportvärdet) endast uppnår 
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en miljon kronor eller mer. För en komplett lista med produkter med en nationell 
nettoexport på minst en miljon kronor se bilaga 3. 

Figur 4.1 visar kommuner där regionala nischprodukter finns representerade i exporten. 
Den vänstra kartan visar lokaliseringen av nischprodukter med ett exportvärde på minst 
10 miljoner kronor år 2006 medan den högra visar lokaliseringen av nischprodukter 
med ett exportvärde som endast uppgår till 1 miljon kronor år 2006. En större cirkel 
indikerar ett större antal nischprodukter som exporteras från kommunen. 

Utifrån den vänstra kartan i figur 4.1 kan man konstatera att de flesta nischprodukterna 
med ett årligt exportvärde av minst tio miljoner kronor exporteras från Göteborg, 
Strömstad, Stockholm och Skåneområdet. Den högra kartan i figur 4.1 visar att 
regionala nischprodukter med minst en miljon kronor i exportvärde huvudsakligen är 
koncentrerade till Syd- och Mellansverige. Det finns emellertid några nischprodukter 
som är lokaliserade i Norrland, företrädesvis i regionerna runt Haparanda och Luleå. 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Regionala nischprodukters lokalisering i Sverige                                       
Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från COMTRADE och SCB 

Regionala nischprodukter vars exportvärde uppgår 
till minst 10 miljoner SEK och vars exportvärde 
överstiger importvärdet med minst 10 milj SEK 

Regionala nischprodukter vars exportvärde 
uppgår till minst 1 miljon SEK och vars 
exportvärde överstiger importvärdet med minst 
10 milj SEK 
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Tabell 4.2 presenterar samtliga regionala nischprodukter med ett exportvärde av minst 
tio miljoner kronor och kommunerna dessa produkter exporteras från. Produkterna i 
tabell 4.2 presenteras på 8-siffrig KN-nivå , vilket är en precisare produktbeskrivning än 
de produkter som visas i tabell 4.1 (dessa visas på en 6-siffrig KN-nivå). Många 
produkter är representerade i båda tabellerna, men den finare nivån av 
produktbeskrivning i tabell 4.2 gör det lättare att urskilja vilka kommuner som 
exporterar en viss produkt20. Emellertid halkar några av produkterna på 8-siffrig KN 
nivå ner i världsmarknadsandel i världshandelsstatistiken då exportvärdet för dessa 8-
siffriga produkter jämförs med summan av exportvärdet för alla produkter på en 6-
siffrig KN nivå. De får följaktligen en lägre andel av världsexporten än de hade fått om 
de jämfördes med export av samma produkt på en 8-siffrig nivå21. Trots detta finns det 
ett flertal regionala nischprodukter där Sverige även är en stark exportör på 
världsmarknaden. 

Tabell 4.2 visar att det finns ett antal fisk- och skaldjursprodukter som är väl etablerade 
på världsmarknaden och som exporteras från ett fåtal platser i landet. Bland dessa märks 
särskilt produkter av torsk samt krabbor och kammusslor. Tabellen visar också att 
Sverige är nettoexportörer av ett antal styckningsdetaljer av griskött samt kycklingkött 
trots att Sverige är nettoimportörer av griskött- och fjäderfäkött beräknat på en mer 
aggregerad produktgruppsnivå. En anledning till att exporten ändå är stark för vissa 
styckningsdetaljer samt för hel färsk kyckling är den låga förekomsten av salmonella i 
svenskt kyckling- och griskött. Detta är emellertid inte en produkt vars 
råvaruproduktion är starkt koncentrerad till ett fåtal kommuner utan det är snarare starka 
stordriftsfördelar i slakterinäringen som är orsaken till att dessa produkter endast 
exporteras från ett fåtal kommuner. Detsamma kan sägas gälla råsocker samt för vissa 
mjölkprodukter såsom mjölkpulver. Dessa storskaliga livsmedelsförädlande företag är 
emellertid viktiga för sysselsättningen i de kommuner där de finns. 

Bland övriga produkter med mer utpräglad regional karaktär som inte utgörs av fisk och 
skaldjur kan särskilt nämnas renkött, som bara i föds upp i fjällvärlden och blåbär som 
huvudsakligen plockas för export i skogsregionerna i norra Sverige (se Bilaga 3 och 4).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Den bredare produktbeskrivningen i tabell 4.1 gör att antal exporterande kommuner adderas till denna statistik. I 
tabell 4.2 däremot faller kommuner bort från statistiken. 

21 Ett exempel är produkt 16029041 (ren: beredd), som i världshandelsstatistiken konkurrerar med produkt 160290 
(beredningar av blod och andra slaktbiprodukter av alla slags djur). Detta gör givetvis att produkt 16029041 som 
syftar på ren får en mycket lägre andel av världsexporten då den jämförs med en produkt som syftar på alla djur. 
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Tabell 4.2 Regionala nischprodukter - produkter som exporteras från 3 kommuner 
eller färre (minst tio miljoner SEK i totalt exportvärde samt minst 10 
miljoner i nettoexportvärde)  

Produkt Exporterande Kommuner 

Griskött: fryst: skinka och rygg Örebro, Stockholm, Skurup 

Kycklingkött: Ostyckat, färskt  Vara, Stockholm 

Atlanthelgeflundra: färsk  Göteborg, Strömstad 

Kungsfisk: färsk  Göteborg, Eda, Strömstad 

Alaska pollack och lyrtorsk: färsk  Göteborg, Strömstad 

Kummel av släktet Merluccius: färsk  Göteborg, Strömstad 

Blåvitling: färsk Göteborg, Kungsbacka 

Torsk av arten Gadus morhua: fryst Strömstad 

Gråsej: filéer: färska  Göteborg, Eda, Strömstad 

Torsk: torkad, saltad  Strömstad, Eda 

Annan fisk, torkad, saltad Göteborg, Strömstad 

Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes 
sapidus och Chionoecetes 

Sollentuna, Göteborg, Strömstad  

Krabbor av arten Cancer pagurus Göteborg, Sollentuna, Strömstad  

Kammusslor: levande, färska eller kylda Göteborg, Strömstad, Lysekil 

Mjölk och grädde: Andra slag Lund, Hässleholm, Malmö  

Bredbara smörfettsprodukter Stockholm 

Fågelägg  av kalkoner eller gäss Åstorp  

Ärtor: frysta Vänersborg, Helsingborg, Malmö 

Kaffe, rostat: koffeinfritt Norrköping, Hässleholm, Upplands-Väsby  

Ris: helt slipat: långkornigt: Stockholm, Kristianstad 

Malt: orostat: ej i form av mjöl Vellinge, Stockholm, Halmstad 

Ister och annat svinfett Kävlinge, Klippan  

Ren: beredd Haparanda  

Alaska pollock och lyrtorsk: ej filéer: beredd  Luleå, Sotenäs, Malmö  

Socker: för raffinering Örebro, Burlöv 

Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från COMTRADE och SCB för åren 2005 - 2006 
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4.3  Produkter som är etablerade på världsmarknaden och 
starkt kopplade till ett fåtal platser i landet. 

Tabellerna med nischprodukter ovan (tabell 4.1 och 4.2) visar några produkter som både 
är representerade som regionala och nationella nischprodukter. För att se vilka 
produkter som både är väl etablerade på världsmarknaden, samt endast exporteras från 
ett fåtal (tre eller färre) kommuner presenteras dessa produkter i figur 4.2. För att få med 
så många produkter som möjligt analyseras produkter med en världsmarknadsandel av 1 
% eller mer (se bilaga 2).  

Tabell 4.3.  Livsmedelsprodukter som både har en relativt stor andel (minst 1 %) 
av världsmarknaden, samt är en Svensk regional nischprodukt 

Nationell nischprodukt              Regional nischprodukt 

020711: Kött av kyckling och höns 02071190: Hela kycklingar, plockade och urtagna 

030221: Helgeflundra 03022130: Atlanthelgeflundra 

030410 (030419) Fiskfilé 03041033 (03041933)*: Filé av Gråsej 

030562: Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i 
saltlake: Torsk 03056200: Torsk 

030551: Torkad fisk, även saltad, men inte rökt: Torsk 03055190: Torsk, torkad och saltad 

030721: Kammusslor 03072100: Kammusslor: Levande, färska eller kylda 

040221: Mjölk, grädde: Ej sötad 04022199: Mjölk, grädde: Ej sötad, andra slag 

040510: Smör 04059010: Smör: Fetthalt minst 99,3 viktprocent,  

071021: Grönsaker, frysta: Ärtor  07102100: Ärtor 

090122: Kaffe, orostat: Koffeinfritt 09012200: Kaffe, orostat: Koffeinfritt 

150100: Ister, annat svinfett och fjäderfäfett 15010019: Ister, annat svinfett och fjäderfett: Annat 

160290: Andra varor, inbegripet beredningar av blod av 
alla slags djur 16029041: Ren: Beredd  

170112: Socker från sockerbetor 17011210: Socker från sockerbetor: För raffinering 

*Ny KN kod sedan 2007 Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från COMTRADE och SCB för 
åren 2005 – 2006.  

Bland de produkter som är väl etablerade på världsmarknaden och vars export är 
koncentrerad till max tre kommuner i landet dominerar återigen produkter av fisk och 
skaldjur, vars export är koncentrerad till västkusten (jfr tabell 4.2). Bland övriga 
produkter återfinns produkter av renkött, råsocker, ärtor kaffe samt mjölk- och 
smörprodukter.  

Nedan följer ett antal kontingenstabeller som analyserar sambanden mellan regional 
lokalisering av nischprodukter och de olika livsmedelsbaserade näringarnas 
lokaliseringsmönster över Sveriges 72 FA-regioner. I enlighet med de 
kontingensanalyser som presenteras i avsnitt tre placeras varje region i en kategori som 
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Exportspecialisering 
livsmedel 

Antal nischprodukter 

motsvarar hög, medel eller låg specialisering inom livsmedelsförädling, 
livsmedelsexport, småskalig livsmedelstillverkning respektive besöksnäring. 
Regionerna delas likaså in i tre kategorier med avseende på förekomsten av regionala 
nischprodukter, vilka motsvarar ingen (0 nischprodukter), medel (en till två 
nischprodukter) eller hög (fler än två nischprodukter). Regionala nischprodukter är här 
definierade som produkter som exporteras från max tre kommuner samt att Sveriges 
nettoexport av denna produkt är minst en miljon kronor. 

Tabell 4.4 visar samvariationen mellan exportföretagens specialisering till livsmedel 
och antal regionala nischprodukter. Värdet på Kendalls tau-b visar på ett positivt och 
statistiskt signifikant samband mellan lokaliseringsmönstret för livsmedelsexporterande 
företag och antal regionala nischprodukter. Regioner med en stark koncentration av 
livsmedelsexporterande företag relativt andra exportföretag har alltså fler nischade 
livsmedelsprodukter i sin export. Strömstad och Göteborg är exempel på sådana 
regioner, vilka har relativt stor export av olika typer av regionala nischprodukter i form 
av på fisk och skaldjur. Ytterligare ett exempel på en region med många nischprodukter 
är Haparanda, vilken även har en hög livsmedelsorientering bland sina exportföretag. 
Härifrån exporteras beredda produkter av ren, som är både en regional och en nationell 
nischprodukt, samt kött av får eller get som är en regional nischprodukt enligt den 
definition som tillämpas här. Från denna region exporteras även andra svenska 
specialitéer såsom vilda bär och svamp. 

Tabell 4.4  Kontingenstabell: Samband mellan den regionala exportsektorns 
livsmedelsspecialisering och antal regionala nischprodukter 

 

Tabell 4.5 visar på ett signifikant positivt samband mellan koncentrationen av 
sysselsättningen i livsmedelsindustrin i en region och antalet regionala nischprodukter. 
Trots att en stor del av livsmedelsexporten sker genom företag som inte tillhör 
förädlingsindustrin (grossister m.fl.) finns således en tydlig koppling mellan 
lokaliseringen av exporten av regionala nischprodukters och det regionala näringslivets 
specialisering till livsmedelstillverkning. Detta resultat belyser regionala 
nischprodukters betydelse för utvecklingen av regionalt näringsliv kopplat till 
livsmedel.  

 

 
Låg Medel Hög  

Ingen 1,41 0,94 0,70 

Medel (1-2) 0 1,23 1,52 

Hög (≥3) 0 1 2 

Kendall’s tau-b: 0,36 (<0,001) 
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Lokaliseringskvot för 
sysselsatta SNI 15 

Antal nischprodukter 

Tabell 4.5 Kontingenstabell: Samband mellan regional koncentration av 
sysselsatta i livsmedelsindustrin och antal regionala nischprodukter 

 

Tabell 4.6 visar samvariationen mellan koncentrationen av småskaliga 
livsmedelsföretag och antalet nischprodukter i en region. Fördelningen av regionala 
observationer i denna tabell indikerar ett negativt samband mellan dessa två 
lokaliseringskvoter, vilket dock inte är statistiskt säkerställt. Tabellen visar dock att där 
koncentrationen av småskaliga livsmedelsföretag är hög finns det inga regionala 
nischprodukter. En uppenbar förklaring till denna negativa samvariation är att 
nischprodukter i denna studie har identifierats utifrån exportstatistik och, som indikeras 
av tabell 3.2, är småskalig livsmedelsindustri koncentrerad till andra regioner än de som 
har en starkt livsmedelsorienterad export. Sambandet i tabell 4.5 visar således att 
regionala nischprodukter inte exporteras av småskaliga livsmedelsföretag i någon större 
utsträckning utan, i likhet med exporten av alla typer av livsmedel, är det huvudsakligen 
de större företagen som exporterar22. Detta utesluter inte att nischprodukter kan 
produceras av många små företag, men resultatet i tabell 4.5 indikerar att i de fall den 
småskaliga produktionen når exportmarknaden sker denna försäljning genom andra 
exportföretag.  

                                                 
22 Se Johansson (2008a) för en analys av vilka typer av livsmedelsföretag som deltar på exportmarknader. 

 
Låg Medel Hög  

Ingen 1,17 1,02 0,78 

Medel (1-2) 0,91 0,77 1,52 

Hög (≥3) 0 1,25 1,50 

Kendall’s tau-b: 0,21 (0,04) 
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Lokaliseringskvot 
för småskaliga 
livsmedelsföretag 

Antal nischprodukter 

Lokaliseringskvot 
för besöksnätter 

Antal nischprodukter 

Tabell 4.6  Kontingenstabell: Samband mellan regional koncentration av småskaliga 
livsmedelsföretag och antal regionala nischprodukter 

 

Tabell 4.7 visar hur regional koncentration av besöksnätter och antalet regionala 
nischprodukter fördelar sig över olika kategorier. Värdet för Kendalls tau-b visar på att 
sambandet mellan dessa två variabler är så svagt att de kan sägas vara statistiskt 
oberoende av varandra.  

Tabell 4.7  Kontingenstabell: Samband mellan regional koncentration av besöksnätter 
och antal regionala nischprodukter 

 

Det är dock möjligt att vissa samband mellan besöksnäring och livsmedelsförädling som 
inte kunnat säkerställas i denna studie skulle kunna urskiljas på en finare geografisk 
nivå eller genom andra typer av indikatorer än besöksnätter. Det finns således behov av 
ytterligare studier som undersöker vilka kopplingar som finns mellan besöksnäring och 
olika typer av livsmedelsförädling.  

 

Låg Medel 

 

Hög  

 

Ingen 0,99 0,88 1,40 

Medel (1-2) 1,71 0,94 0 

Hög (≥3) 0 1,86 0 

2χ – värde: (signifikansnivå): -0,10 (0,271) 

 
Låg Medel Hög  

Ingen 1,12 0,87 1,16 

Medel (1-2) 0,65 1,17 1,03 

Hög (≥3) 0,95 1,50 0 

Kendall’s tau-b: - 0,05 (0,618) 
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5 Slutsatser 
Regeringens strategi för att utveckla Sverige till ett matland (”Sverige det nya 
matlandet”) rymmer ett antal intressanta dimensioner med avseende på ekonomisk 
utveckling. Strategin bygger i stor utsträckning på tre ”grundbultar”: (1) möjligheter att 
utveckla exportmarknader för mat, (2) möjligheter att utveckla turism- och 
besöksnäringar och (3) möjligheter att utveckla förutsättningar för turister och besökare 
att kunna få en smakupplevelse kopplat till sina besök och resor. En återkommande 
observation från många olika studier är att marknaderna som relateras till dessa tre 
”grundbultar” har positiva utvecklingstrender och anses generellt vara 
tillväxtmarknader. Exporten av svensk mat växer, turister och besökare har under flera 
år ökat sin tillströmning till Sverige och svenskar har visat en ökad benägenhet att 
förlägga semester och resor inom landet. Dessutom vittnar kulinariska tidskrifter och 
restaurangguider (exempelvis White Guide och Guide Michelin) om att kvaliteten hos 
svenska krogar och restauranger har förbättrats väsentligt under de senaste decennierna. 
En intressant fråga som hamnar i fokus i strategin för ”Sverige det nya matlandet” är om 
dessa tre grundbultar också är ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans kan 
innebär en framtida tillväxtplattform som kan stimulera ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning, både inom de aktuella branscherna och för andra därtill kopplade 
näringsgrenar. Mot denna bakgrund ska denna studie ses som ett inledande försök att 
skapa djupare insikt och förståelse för styrkan i sambanden mellan olika matrelaterade 
näringsgrenar samt den geografiska betingningen av sådana samband.   

I denna studie analyseras sambanden mellan regionala specialiseringsmönster för 
livsmedelsförädling, livsmedelsexport, småskalig livsmedelstillverkning samt 
besöksnäring utifrån den regionala samvariationen mellan olika lokaliseringskvoter. 
Resultaten indikerar ett positiv samband mellan en stark livsmedelssektor och 
livsmedelsexport. Detta innebär att i regioner där livsmedelsindustrin är relativt stark, 
uttryckt som koncentration av sysselsättning inom livsmedelstillverkning, är också 
livsmedelsexporterande företag starkt representerade i regionens exportsektor. 
Motsvarande positiva samvariation finns inte mellan koncentration av småskaliga 
företag i regionens livsmedelsindustri och en livsmedelsorienterad exportsektor. Detta 
resultat kan tolkas som att de mindre livsmedelsföretagen inte är lika exportorienterade 
som större företag, vilket stöds av resultat från tidigare studier23. Att den småskaliga 
livsmedelsförädlingen har en lägre lokaliseringskvot i regioner med en utpräglad 
livsmedelsspecialisering i exportsektorn tyder på att småskalig livsmedelsförädling är 
orienterad mot lokala marknader snarare än utländska marknader. Följaktligen är 
småskaliga livsmedelsföretag i vissa fall (dock inte alla) överrepresenterade i regioner 
som ligger nära storstadsregionerna.   

Relationen mellan besöksnätternas lokalisering relativt befolkningens lokalisering och 
livsmedelssektorns orientering mot småskalig livsmedelsförädling uppvisar en svagt 
negativ samvariation. Man ska emellertid inte dra alltför långtgåendes slutsatser utifrån 
detta resultat eftersom det negativa sambandet inte är statistiskt säkerställt och 
besöksnätterna inte visar en fullständig bild av besöksnäringens omfattning. 
Småskaligheten i livsmedelssektorn är dessutom uppmätt på basis av antal företag 
istället för antal sysselsatta eller omsättning. Om andra indikatorer på småskalighet och 
                                                 
23 Se Johansson, 2008. 
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besöksnäring används är det möjligt bilden nyanseras och att andra slutsatser genereras. 
Inte desto mindre förefaller det som sannolikt att småskaliga företag inom 
livsmedelsförädling kan ha en benägenhet att växa fram i områden med goda 
tillgänglighetsvillkor med avseende på inhemsk köpkraft. Detta kan då bidra till att 
förklara att sådana företag har förhållandevis stor benägenhet att lokaliseras i eller 
omkring städer som erbjuder möjligheter till omsättning av produkter med hög kvalitet 
(och även högt pris). I detta sammanhang är det intressant att utveckla analysen av 
besöksnäringens betydelse för att skapa köpkraft i olika regioner utanför 
storstadsregionerna genom att även inkludera förekomsten av fritidshus, småbåtshamnar 
mm. 

Analysen visar också att Sverige har ett antal nischprodukter, som har en stark ställning 
på världsmarknaden. Detta gäller exempelvis vodka, ett antal olika typer av fisk och 
bearbetade fiskprodukter, knäckebröd, skorpor samt några andra växtbaserade 
produkter. Exporten av dessa nischprodukter kommer framförallt från Skåne, 
Västkusten/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Nischprodukter exporteras också från 
ett antal platser i inre Götaland samt i några fall från Norrland. Förekomsten av dessa 
nischprodukter i regional export verkar ha en betydande påverkan på inriktningen på 
både sysselsättning och export i regionen. Regioner som exporterar nischprodukter 
tenderar att ha ett näringsliv som är relativt specialiserat på livsmedelsförädling samt en 
mer livsmedelsorienterad export än andra regioner. Nischprodukterna verkar emellertid 
inte ha någon betydande effekt på lokaliseringen av besöksnätter. Detta resultat ska 
dock inte förstås som att det inte finns något samband mellan nischprodukter och 
besöksnäring utan visar endast att besökarna inte i någon särskild utsträckning 
attraheras till övernattningar i de regioner som exporterar nischprodukter. Dessa 
nischprodukter kan i de flesta fall sannolikt både upplevas och inhandlas på många olika 
platser i landet trots att exporten till utländska marknader är koncentrerad till ett fåtal 
regioner, exempelvis renkött, kammusslor mm. Detta belyser behovet av att undersöka 
kopplingen mellan besöksnäring och nischprodukter ur fler perspektiv och med andra 
typer av indikatorer. 

Den bild som framträder när vi ser till de olika perspektiven som ”Sverige det nya 
matlandet” rymmer visar både att det förefaller finnas kopplingar mellan de olika 
”grundbultarna” men också att styrkan i framförallt den geografiska samvariationen i 
specialiseringsmönstren är varierande och ibland svag. Det förefaller exempelvis inte 
som att den småskaliga livsmedelsförädlingen är särskilt stark kopplad till exporten av 
livsmedel eller export av nischprodukter. Detta stödjer bilden av att livsmedelsexporten 
sannolikt bygger på skalekonomier i produktionen i kombination med starka 
varumärken. Den småskaliga livsmedelsförädlingen som kan antas ha ett större inslag 
av hantverk och bestå av produkter med ett mycket högt förädlingsvärde är sannolikt 
mindre förekommande i den livsmedelsexport som i dag präglar utrikeshandeln. Detta 
mathantverk bygger sannolikt mer på utvecklandet av produktegenskaper som 
uppskattas av den inhemska köpkraften och kan därför ha större betydelse för 
uppkomsten av högklassiga restauranger. Förekomsten av sådana restauranger kan i sin 
tur ha en betydelse för besöksnäringens utveckling. Mot bakgrund av strategin för 
”Sverige det nya matlandet” förefaller den stora utmaningen för livsmedelsmarknaderna 
vara att kunna både bredda exportbasen och att samtidigt vidareutveckla och stimulera 
de landvinningar som redan gjorts på internationella marknader, där ett antal svenska 
nischprodukter redan är framgångsrika. 
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Ett sätt att nå ökad effektivitet och ökat exportdeltagande bland små livsmedelföretag 
och tillverkarna av nischprodukter är att satsa på utbildning och exportfrämjande 
insatser24. Utbildningsinsatser har gett positiva effekter på livsmedelssektorns expansion 
i Danmark25. I detta sammanhang bör också betydelsen av livsmedelskluster och de 
agglomerationseffekter som kan uppstå då företag inom samma bransch lokaliserar sig i 
närheten av varandra. I flera fall då vi tittar på nischprodukter där Sverige är starka både 
regionalt och nationellt ser vi att det i Sverige finns områden som vi kan definiera som 
livsmedelskluster. Figur 4.2 visar att de områden där Sveriges koncentration av 
nischprodukter är hög är syd- samt i mellansverige. Dessa samlokaliseringsmönster bör 
beaktas i utformandet av offentliga satsningar riktade mot livsmedelssektorn, eftersom 
samarbeten inom dessa livsmedelskluster kan ge stor utväxling i termer av export och 
sysselsättning. Samverkan mellan aktörer kan också medföra fördelar för andra 
industrier. Detta fenomen kan ses i syd- och mellansverige där livsmedelsindustrins 
starka ställning har varit en bidragande faktor till förpackningsindustrins framgång26. 
Det finns sannolikt också starka kopplingar mellan livsmedelssektorn och 
råvaruproduktionen i vissa regioner, vilket är en fråga som, ur Jordbruksverkets 
perspektiv, bör studeras mer ingående. Livsmedelssektorn konkurrenskraft har sannolikt 
också stark koppling till forskningsintensiva näringsgrenar som producerar biokemiska 
produkter, läkemedel och industriella maskiner. Betydelsen av interaktionen mellan 
olika näringsgrenar för att skapa regional och nationell konkurrenskraft är ytterligare en 
fråga som behöver studeras djupare. 

Avslutningsvis bör här också påpekas att de resultat och slutsatser som presenteras i 
denna studie baseras på en analys av det statiska mönstret för livsmedelsspecialisering i 
svenska regioner och beaktar inte regionala skillnader i livsmedelsbaserade 
näringsgrenars tillväxt. Dynamiken i specialiseringsmönstren är en angelägen fråga för 
fördjupade studier eftersom utvecklingen över tiden ger en mer nyanserad bild över i 
vilka regioner som livsmedelsbaserade ekonomiska verksamheter expanderar och 
därmed visar på särskilt stark konkurrenskraft.  

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Se bl.a. Johansson (2008) 
25 En livsmedelsstrategi för Sverige, SoU 1997:167 
26 Nilsson, Svensson-Henning och Wilkenson (2002), Skånska kluster och profilområden – en kritisk 
granskning 
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Bilaga 1: Sveriges FA-regioner  
 

 

Figur B1 Karta över Sveriges FA-regioner 

Källa: Tillväxtverket 
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Bilaga 2: Regional fördelning av 
besöksnätter 
 

 

 

 

Figur B2.  Andel besöksnätter per region i relation till landets totala besöksnätter 
Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från SCB 
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Bilaga 3: Svenska livsmedel på 
världsmarknaden 
Tabell B3: Svenska nischprodukter på världsmarknaden – produkter med en 

världsandel över 1 %. 

KN-kod Varuslag Världsmarknadsandel, 
> 1 % 

Antal kommuner 
med export 

(6-siffrig)    

220860 Vodka 32,9 12 

030551 Torsk: torkad 22,2 2 

030212 Stillahavslax 19,6 14 

030266 Ål: färsk 18,6 4 

030211 Öring: färsk 16,8 10 

030261 Sardiner samt sardineller och skarpsill: färsk 14,6 7 

030240 Sill och strömming: färsk 14,4 13 

030562 Torsk: saltad 12,7 1 

190510 Knäckebröd 12,5 24 

170112 Socker från sockerbetor 12,1 8 

030250 Torsk: färsk 11,7 11 

190540 Skorpor 8,1 20 

071021 Ärtor 7,9 3 

030262 Kolja: färsk 6,7 6 

151790 Flytande margarin 6,5 21 

030263 Gråsej: färsk 6,4 7 

160412 Sill och strömming: Beredd 5,6 19 

030264 Makrill: färsk 4,9 5 

200510 Homogeniserade grönsaker 4,7 5 

150430 Fetter och oljor av havsdäggdjur 4,7 3 

030221 Helgeflundra: färsk 4,6 3 

160430 Kaviar och kaviarersättning 4,6 15 

030530 Fiskfilé, saltad, torkad eller i saltlake 4,4 11 

100400 Havre 4,4 13 
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090620 Kanel, krossad eller malen 4,2 5 

121130 Cocablad 4,2 1 

030410 Fiskfilé, färska el frysta 4 17 

220600 Andra jästa drycker, typ äppelvin och cider 3,9 17 

150410 Fiskleverolja 3,7 6 

160290 Beredningar av blod och andra slaktbiprodukter 3,4 9 

090122 Rostat Kaffe, koffeinfritt 3,4 3 

210420 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar 3,3 7 

090121 Rostat Kaffe, koffeinhaltigt 3,2 37 

030371 Sardiner samt sardineller och skarpsill: fryst 3,1 4 

081190 Frukt och bär 3,1 18 

220720 Etylalkohol 3 11 

151710 Margarin, ej flytande 3 8 

210330 Senap och senapspulver 2,9 16 

110210 Rågmjöl 2,8 7 

200490 Grönsaksblandningar, frysta eller beredda 2,7 11 

040510 Smör 2,6 7 

030376 Ål: fryst 2,5 4 

150100 Ister, svinfett och fjäderfäfett 2,3 5 

200520 Potatis 2,3 21 

180690 Chokladkonfekt  2,2 87 

030350 Sill och strömming, Fryst 2,1 7 

030265 Haj, färsk 2,1 4 

190590 Skorpor och rostat bröd, andra slag 2,1 69 

190420 Livsmedelsberedningar av spannmålsflingor 2 14 

091050   
(091099)* Andra kryddor 1,9 6 

210500 Glassvaror 1,8 15 

040221 Mjölk, grädde; Ej sötade 1,7 4 

021099 Kött: Annat 1,6 6 

020890 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, Andra slag 1,6 13 
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020711 Kött: Höns 1,6 2 

120590 Rapsfrön och rybsfrön: Rapsfrön och rybsfrön 1,6 1 

100300 Korn 1,5 10 

030270 Lever, rom och mjölke av fisk 1,5 9 

200710 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och 
pastor; Homogeniserade beredningar 1,4 9 

110510 Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis: 
Mjöl och pulver 1,4 8 

081040 Tranbär, blåbär och andra bär av släktet Vaccinium 1,4 18 

160411 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och 
kaviarersättning som framställts av fiskrom: Lax 1,3 15 

030721 Kammusslor 1,3 3 

040891 Fågelägg utan skal: torkade 1,3 3 

220850 Gin och genever 1,2 7 

210320 Tomatketchup och annan tomatsås 1,1 17 

070511 Huvudsallat 1,1 6 

030541 Rökt fisk: stillahavslax 1,1 18 

200580 Sockermajs 1,0 7 

030561 Torkad fisk, även saltad, med inte rökt: Sill och 
strömming 1,0 3 

*Ny KN kod sedan 2007.  Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från COMTRADE och SCB för 
åren 2005 – 2006  
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Bilaga 4: Regionala nischprodukter 
Tabell B4: Svenska regionala nischprodukter – produkter med en nationell nettoexport 
över en miljon kronor som endast exporteras från 3 kommuner eller färre 

Produkt  (8-
siffrig) Produktbeskrivning 

Antal 
exporterande 
kommuner 

02032211 Griskött: fryst: skinka och delar därav 3 

02032911 Griskött: fryst: kött av framändar och delar därav 2 

02071190 Kött av höns: (så kallade 65 %-kycklingar) 2 

02071330 Kött av höns: färska eller kylda: hela vingar, med eller utan vingspetsar 3 

02071350 Kött av höns: färska eller kylda: bröst och delar därav 3 

02071360 Kött av höns: färska eller kylda: klubbor och delar därav 3 

02071399 Kött av höns: färska eller kylda: andra styckningsdelar 1 

02071420 Kött av höns: fryst: med ben: halvor och kvarter 1 

02090030 Svinfett 2 

02101940 Griskött: saltat eller i saltlake: rygg och delar därav 1 

02101989 Griskött: saltat eller i saltlake: annat än rygg och delar därav 1 

02109921 Kött av får eller get: med ben 2 

02109980 Slaktbiprodukter av annat kött 1 

03022110 Öring: färsk eller kyld: med huvud och gälar, rensad 3 

03022130 Atlanthelgeflundra: färsk eller kyld 2 

03026931 Kungsfisk av arten Sebastes marinus: färsk eller kyld 3 

03026951 Alaska pollack och lyrtorsk: färsk eller kyld 2 

03026968 Kummel av släktet Merluccius: annan: färsk eller kyld 2 

03026985 Blåvitling: Färsk eller kyld 2 

03033110 Liten helgeflundra 2 

03036011 Torsk av arten Gadus morhua: fryst 1 

03037200 Kolja: fryst 1 

03041015 Filéer av sötvattenfiskarten Oncorhynchus mykiss 1 

03041033  
(03041933)* 

Gråsej: filéer: färska eller kylda 
3 

03042033 Kolja: frysta filéer 2 
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03049022 
(03049923)* 

Surimi av sill och strömming 
2 

03055110 Torsk: torkad (ej saltad) 1 

03055190 Torsk: torkad och saltad 2 

03055980 Torkad fisk, även saltad, med inte rökt: ej torsk, ej fisk av arten Boreogadus 
saida: ej sill och strömming: ej ansjovis: ej atlanthelgeflundra 2 

03056200 Torsk: saltad 1 

03056980 Saltad fisk: ej sill och strömming, torsk eller ansjovis 3 

03061410 Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus och Chionoecetes 3 

03061430 Krabbor av arten Cancer pagurus 3 

03072100 Kammusslor: levande, färska eller kylda 3 

04012019 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat 
sötningsmedel: Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent: 
Andra slag 3 

04022199 I form av pulver eller granulat eller i annan fast form: inte försatta med socker 
eller annat sötningsmedel: andra slag 3 

04031033 Yoghurt 1 

04041034 Vassle i form av pulver eller granulat 1 

04059010 Bredbara smörfettsprodukter: Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en 
vattenhalt av högst 0,5 viktprocent 1 

04069017 Bergkäse, Appenzeller 2 

04070011 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta: Av kalkoner eller gäss 1 

07019050 Potatis: färsk eller kyld: nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni 3 

07102100 Ärtor: frysta 3 

08119039 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel: andra slag 1 

08119070 Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angustifolium 1 

09012200 Kaffe, rostat: koffeinfritt 3 

10063065 Ris: helt slipat: långkornigt: 2 

11029030 Finmalet mjöl av spannmål av havre 2 

11041910 Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor av vete 2 

11071099 Malt: orostat: ej i form av mjöl 3 

15010019 Ister och annat svinfett 2 

15060000 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även 
raffinerade men inte kemiskt modifierade 3 
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16029041 Ren: beredd 1 

16041994 Kummel: filéer, råa, enbart panerade, även försteka i olja, frysta 2 

16041995 Alaska pollock och lyrtorsk: ej filéer: beredd eller konserverad 3 

17011210 Socker: för raffinering 2 

20086011 Körsbär: med tillsats av alkohol 3 

20087079 Persikor, inbegripet nektariner: utan tillsats av alkohol: med tillsats av socker 1 

20096190 Druvsaft (inbegripet druvmust) 1 

22086099 Vodka: med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl rymmande: mer 
än 2 liter 3 

22089011 Arrak, på kärl rymmande högst två liter 1 

*Ny KN kod sedan 2007. Källa: Egna beräkningar baserade på statistik från COMTRADE och SCB för 
åren 2005 – 2006.  
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