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*Komplett med  Appendix “Analys av exportpotentialen utifrån livsmedelssegment” 
Om inget annat anges är källan för rapporten Business Swedens analys
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● Sammanfattning, slutsatser och reflektioner för vidare 
dialog

● Perspektiv

− SVERIGE: branschstruktur, främjande idag, Sveriges styrkor 
och kritiska faktorer för framgång

− LÄNDER: relevanta marknader i ett regionalt perspektiv

− UTBLICK: pandemins påverkan och globala trender framåt

− SEGMENT: slutsatser och reflektioner för vidare dialog för 
relevanta marknader per segment

● Metodik, samverkan och tidsplan
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● Business Sweden analyserade exportpotentialen 
2018 utifrån livsmedelssegment på uppdrag av 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och i 
samverkan med branschorganisationer och företag

● Syftet var att undersöka och analysera 
exportpotentialen för olika livsmedelssegment på 
olika marknader och hur den potentialen skulle 
kunna se ut om fem och tio år

● Den globala Covid-19 pandemin förändrar den 
globala livsmedelsmarknaden

● Den 2018 genomförda analysen har tagits emot väl 
av branschen och tjänat som underlag i dialog med 
olika aktörer som arbetar med livsmedelsexport

● En uppdatering av analysen skulle ge möjlighet till 
en kritisk evaluering av de övergripande slutsatser 
och kartlägga marknadsutvecklingen sedan 2018

● Den kvantitativa marknads-selekteringsanalysen 
baserades på data från 2016 och marknads-
prioritering per livsmedelssegment kan ha 
förändrats sedan dess

● En uppdaterad analys kan ligga till grund för 
inriktningen av det statliga exportfrämjandet 
framöver

BAKGRUND & METOD
NUVARANDE SITUATION &  

MOTIVERING FÖR UPPDATERING
RESULTAT

Kvantitativ analys 
för marknads-

prioritering per 
livsmedelssegment

Kvalitativ analys per 
segment per 

marknad

Kvalitativt 
perspektiv 

på 10 år

Prioritering av 
livsmedelssegment

Hur ser export-
potentialen för 

olika 
livsmedels-
segment ut?

- Möjligheter
- Utmaningar

- Trender
- Främjande

1. 10 års 
perspektiv

2. Möjligheter 
till 
främjande

3. Fyra 
perspektiv
• Sverige
• Länder
• Segment
• Utblick

4. Resultat för 
analysen

HUVUDFRÅGA DELAR RESULTAT

UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 

Uppdatering av 2108-års 
rapport, slutsatser och 

reflektioner för vidare dialog
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 

Sammanfattning, 
slutsatser och 
reflektioner för 
vidare dialog

PERSPEKTIV LEVERANS

● Branschstruktur 

● Främjande idag

● Sveriges styrkor 

● Kritiska faktorer för framgång

● Relevanta marknader per segment

− Möjligheter, utmaningar, trender, 
främjande och 10 års perspektiv

− Slutsatser och reflektioner för 
vidare dialog

RESULTAT

● Pandemins påverkan och globala 
trender framåt

Segment

Länder

Utblick

Sverige

● Relevanta marknader i ett regionalt 
perspektiv

● Bas för hur nya och 
existerande exportsatsningar 
kan göras så ändamålsenliga 
som möjligt

● Underlag för aktörer som 
arbetar med livsmedelsexport

● Kartläggning av  
marknadsutvecklingen sedan 
2018

Var finns 
exportpotentialen för olika 
livsmedels-segment 
utefter:

● möjligheter 

● utmaningar

● trender

● främjande
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Bygger på 1) urval av segment, länder och kriterier 2) generering av ingående data 3) analys av utfall 4) slutsatser och resultat

Illustrativ

MARKNADS-
TILLGÄNGLIGHET

HÖG

LÅG

LÅG HÖG

Nisch prio
enskilda 
företag

RELEVANTA
MARKNADER

Nisch prio
enskilda 
företag

MARKNADS-

POTENTIAL

● Vilka marknader har 
störst och växande 
efterfrågan inom 
livsmedel?

● Vilka marknader uppvisar 
största möjligheterna för 
svensk export?

● På vilka marknader passar 
Sveriges styrkor och 
unicitet bäst med rådande 
trender?

● Vilka marknader är 
lättast att realisera 
potentialen i?

● Vilka marknader har Sveriges företag störst 
möjligheter att exportera till utifrån branschens 
perspektiv samt marknadsspecifika utmaningar?

MARKNADER MED EXPORTPOTENTIAL ADDERAD ANALYS

JÄMFÖRELSE 2018 

● Hur har 
marknadsutvecklingen sett ut 
sedan 2018?

10 ÅRS PERSPEKTIV

● Hur påverkas 
exportpotentialen i ett 10års 
perspektiv?

FRÄMJANDE

● Vilka möjligheter och behov 
finns för  främjande?

● Underlag för vidare dialog
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Nationell och global samverkan för företags- och marknadsnära förankring av 

resultat
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Urval från den kvantitativa analysen **Norden: Danmark och Norge ***Singapore representerar regionen Sydostasien

INTERVJUER INOM DEN KVALITATIVA ANALYSENLÖPANDE SAMRÅDAN OCH INTERVJUER

Branschen i Sverige Livsmedelskunniga på 13 marknader globalt*

USA
Kanada

Storbritannien
Frankrike
Tyskland
Nederländerna
Polen
Norden**
Israel

Kina
Japan
Sydkorea
Singapore***
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 
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● Hälsotrenden har växt sig än starkare med exempelvis ökad efterfrågan på funktionella livsmedel och fritt från produkter

● Efterfrågan på växtbaserade livsmedel har ökat samtidigt som den tidigare starka uppåtgående trenden för ekologiskt planat ut 

● 2018 års torka har påverkat konsumtionen och ytterligare ökat efterfrågan på svensk mat

● Sverige är fortsatt i framkant inom innovation för livsmedel och flertalet nya livsmedelsföretag har tillkommit sedan 2018

● Den globala hälsotrenden har växt sig allt starkare de senaste åren och konsumenter efterfrågar i högre grad produkter med hälsosamt 
råvaruinnehåll som kan stärka immunförsvaret

− Hälsotrenden blir extra tydlig i industriländerna med en stor åldrande men samtidigt köpstark befolkning

● Minskad köttkonsumtion i stora delar av världen, i synnerhet har efterfrågan på växtbaserade alternativ i Europa och Nordamerika ökat

● Ekologiskt har fortsatt varit stadigt växande i Europa och Nordamerika, däremot är det inte lika efterfrågat i stora delar av Asien

● Efterfrågan på premium och superpremium har ökat generellt över flera segment på global nivå

● Ökad miljömedvetenhet kring påverkan från matkonsumtion i framförallt Europa och till viss del i Nordamerika, medan det inte är lika viktigt i stora delar av 
Asien

● En ökad digitalisering av livsmedelssektorn har påverkat både dagligvaruhandel och foodservice*:

− Digitaliseringen i dagligvaruhandeln har lett till ökad e-handel och hemleverans

− En ökad digitalisering av foodservice* har lett till ett ökat antal restauranger som erbjuder hämtmat och online beställningar, starkt drivet av ett ökat 
intresse hos konsumenterna

− Digitaliseringen av dagligvaruhandeln och foodservice* har fått sig en rejäl skjuts av rådande pandemi

− Digitaliseringstakten skiljer sig dock stort mellan storstäder och landsbygd

● Svensk mat är fortfarande relativt okänt i stora delar av världen och i många länder starkt kopplat till IKEA och deras restauranger och livsmedelsbutiker

● Sverigebilden är generellt fortsatt mycket positiv utomlands

* Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. hotell, restaurang, catering, caféer, storkök 
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13 relevanta marknader identifierade

USA, Tyskland och Japan uppvisar bredast potential*
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 
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*Utifrån den kvantitativa analysen
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Globala trender i linje med många av Sveriges styrkor

Marknadstillträde viktigt på potentiella framtida nyckelmarknader
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 
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● Sammantaget har 13 relevanta marknader med högst livsmedelsexportpotential identifierats utifrån den kvantitativa analysen, varav USA, Tyskland, Japan och Frankrike har bredast 
potential

● Sju relevanta marknader i EMEA. Tyskland (11 segment), Frankrike (10 segment) visar på störst potential. Storbritannien, Nederländerna, Polen, Norden* och Israel har mellan 4 – 9 
segment vardera. Utifrån den kvalitativa analysen visar dock Tyskland och Nederländerna störst potential. Stora trenderna i Europa är hälsa, växtbasterat, ekologiskt och ökad efterfrågan 
på premiumprodukter. Hållbarhetsaspekter viktiga för konsumenter

● Fyra relevanta marknader i Asien. Japan (11 segment) och Singapore** (6 segment) störst potential. Kina och Sydkorea 5 segment vardera. Japan uppvisar även störst potential utifrån den 
kvalitativa analysen. Stora trenderna i industriländerna är hälsa, convenience och urban livsstil, dock stora skillnader mellan stad och landsbygd. Fortsatt ökad efterfrågan på premium och 
västerländska varor. Svenska livsmedel starkt förknippade med IKEA

● Handelsavtalet Japan – EU etablerat sedan februari 2019

● Singapore är en intressant men relativt liten marknad, som framförallt fungerar som en inkörsport för expansion i regionen

● Kina är en marknad som uppvisar stor potential, men Sverige saknar marknadstillträde inom vissa segment

● Två relevanta marknader i Nordamerika. USA (11 segment) visar på störst potential, Kanada följer (2 segment). Trender i USA är framförallt hälsa, funktionellt och convenience, men även 
ekologiskt och växtbaserat, främst för köttsubstitut. USA har en gynnsam demografi för premiumprodukter

● Liknande trender i Kanada men svårtillgängligt på grund av höga kostnader och hård konkurrens. Positionering viktigt i både USA och Kanada

● Inom ett 10 års perspektiv förväntas den globala jordbruksproduktionen öka som svar på en växande efterfrågan, och livsmedelsindustrin drar nytta av tekniska framsteg inom 
digitalisering och automatisering av produktionen

● Världens befolkning väntas öka till 8,5 miljarder människor år 2030, med fortsatt åldrande och stagnerande befolkningstillväxt i flera länder, i kontrast till snabb befolkningstillväxt i 
utvecklingsländer. Urbaniseringen fortsätter och skillnader mellan storstäder och landsbygd blir påtagliga, vilket skapar viktiga nischmarknader i utvecklingsländerna. Trenden mot mer 
västerländskt influerad mat fortsätter, men lokala producenter – främst i Asien – konkurrerar framgångsrikt med europeiska företag

● Stark hälsotrend samt ökad medvetenhet om kopplingen mellan kost och hälsa, förväntas öka den globala efterfrågan av fågel och fisk, funktionella livsmedel, växtbaserade alternativ 
samt vegetariska substitut till kött- och mejeriprodukter

● Den starka trenden inom e-handel och hemleverans av livsmedel, för såväl dagligvaruhandeln och foodservice***, förväntas fortsatt stark på kort- och medellång sikt

● Framtida globala trender positiva för Sveriges styrkor: hälsa, digitalisering, krav på innovativ produktutveckling, behov av effektiv produktion, segmenterad demografi med förändrade 
matvanor samt samarbeten inom bilaterala och regionala handelsavtal

● Stabil utveckling av exporten, dock utmanande företagsstruktur med 86% av företagen med <9 anställda (inom livsmedel, drycker och tobak)

● Sverige har globala styrkor som hållbarhet, livsmedelssäkerhet, innovativa nischprodukter av hög kvalitet och agila företag
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*Norden = Danmark och Norge **Singapore representerar Sydostasien *** Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. hotell, restaurang, catering, caféer, storkök 
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Sveriges styrkor till fördel globalt

Konkurrens, prisnivåer, logistik och marknadstillträde är de största utmaningarna
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 
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1. BRÖD: 4,3 MDSEK export (8%*, 32,5%**). Strukturen skiljer exportfokus för mjukt resp. hårt börd samt kex. Styrka i hälsosamma nischprodukter, vilket motsvarar globala 
trender. Utmaningar i hård konkurrens, prispress, logistik (fryst) och konkurrens från färskt bröd

2. DRYCK: 1,5 MDSEK export (3%*, 22%**). Sveriges styrkor finns framförallt inom funktions- och energidrycker, ekologiskt, samt att anamma  trender och utveckla nya smaker. 
Globala trender mot ekologiskt, mindre socker och funktionella drycker. Utmaningar i stark konkurrens från globala storbolag och utmanande logistik

3. FÅGEL: 0,5 MDSEK export (1%*, 17,7%**). Strukturen skiljer exportfokus för fågelkött, biprodukter och kläckägg.**** Styrkor i djurhållning, produktionssäkerhet och låg 
antibiotikaanvändning ligger i linje med global ökad efterfrågad i takt med hälsotrenden. Stark inhemsk konkurrens och förhindrat marknadstillträde till vissa marknader

4. FÄRDIGRÄTTER: 1,4 MDSEK export (3%*, 28,3%*). Strukturen skiljer exportfokus för färska och frysta färdigrätter. Styrkor inom nyttiga och vegetariska rätter. Ökad global 
efterfråga på färdigrätter drivet av förändrade levnadsvanor. Möjligheter i alla kundgrupper.***** Prisnivån och logistik för fryst största utmaningar

5. KÖTT: 2,7 MDSEK export (5%*, 13,7%**). Strukturen skiljer exportfokus för biprodukter, kött och chark. Styrkor inom djurhållning, låg antibiotikaanvändning och ekologiskt. 
Möjligheter för nischade och typiskt svenska produkter. Hög inhemsk konkurrens och logistiska utmaningar. Marknadstillträde nyckel för ökad export

6. KVARN***: 0,9 MDSEK export (2%*, 8,9%**). Styrkor inom ekologiskt, fritt från, hälsosamma produkter och hållbarhet som ligger i linje med globala trender. Möjligheter främst 
inom dagligvaruhandeln. Inhemsk konkurrens och prispress största utmaningarna

7. MEJERI: 3,3 MDSEK export (6%*, 18,4%**). Strukturen skiljer exportfokus för stormejerier, ost och glass. Styrkor i innovation, livsmedelssäkerhet och ekologiskt. Efterfråga på 
hälsosamt, laktosfritt och ekologiskt i Europa och USA, i Asien trend mot västerländskt. Möjligheter i alla kundgrupper.***** Konkurrens, prispress och tullar största utmaningarna

8. SMAK***: 1,6 MDSEK export (3%*, 23,5%**). Styrkor i livsmedelssäkerhet, innovationer och trendigt erbjudande i linje med global efterfrågan. Konkurrens och prispress 
största utmaningarna. Övergång mot utökad e-handel. Möjligheter främst inom B2B

9. SPRIT: 4,5 MDSEK export (8%*, 35,6%**). Styrkor inom kvalitet, livsmedelssäkerhet, ekologiskt och innovation. Stark gintrend, ökad efterfrågan på premium och e-handeln går 
starkt. Möjligheter inom dagligvaruhandeln och foodservice. Konkurrens, handelshinder och positionering är utmaningar

10. SÖTT***: 4,5 MDSEK export (8%*, 27,5%**). Svenska företag starka på innovation, trend- och kundanpassningar. Ökad efterfrågan på nyttigare sötsaker, sockerfritt samt  
produkter anpassade för diet och allergi. Möjligheter främst inom dagligvaruhandeln. Konkurrens och prispress största utmaningarna

11. TOBAK: 2,7 MDSEK export (5%*, 59%**). Styrkor i svensk unicitet, lång hållbarhet, god lönsamhet, samt ekologiska och smaksatta alternativ. Nedåtgående trend för rökning och 
möjligheter för snus att ta marknadsandelar. Låg kännedom om produkten ”snus”, stor mängd nya ”snus”-liknande produkter, samt exportstopp och skatter största utmaningarna

12. ÖL & CIDER: 1,7 MDSEK export (3%*, 30%**). Strukturen skiljer exportfokus för öl och cider. Styrkor i unik produkt (cider), innovation, samt stark produktion av ekologisk öl. 
Ökad global efterfrågan på hantverksöl. Konkurrens, logistik och skatter stora utmaningar

*av Sveriges totala livsmedelsexport för livsmedel, drycker och tobak **förädlingsgrad ***för definitioner se metod för kvantitativ analys i appendix. övergripande: kvarn: bearbetat spannmål, mjöl och frukostflingor smak: kryddor, såser och smaktillsatser sött: 
socker- och chokladkonfektyr****branschen: avsättningsmarknader för biprodukter och kläckägg avgörande för möjlig export av fågelkött. . *****Kundgrupper: dagligvaruhandeln, industrin (b2b) och foodservice (måltider som serveras utanför hemmet
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Kritiskt med positionering av Sveriges styrkor och anpassning till rådande trender

Japan, USA, Nederländerna och Tyskland uppvisar störst potential
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 
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● BRÖD: Tyskland och Japan störst potential. Möjligheter för premiumprodukter och hälsosamma alternativ, samt branschöverskridande främjande

● DRYCK: Tyskland, Nederländerna och Israel störst potential. Ökad efterfrågan av premium, ekologisk, samt hälsosam och funktionell dryck

● FÅGEL: Nederländerna, Japan och Sydkorea störst potential för fågelkött, Sveriges styrkor i god djurhållning, hög produktionssäkerhet samt låg antibiotikaanvändning 

● FÄRDIGRÄTTER: Nederländerna, Kanada och Japan störst potential. Hälsosammare alternativ, växtbaserat samt premium efterfrågas 

● KÖTT: Frankrike, Tyskland, Japan, Sydkorea och Singapore störst potential. Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt, premium och västerländska produkter ökar. Stor efterfrågan på 
griskött pga. svinpesten i bland annat  Kina och Tyskland

● KVARN: Nederländerna, Norden, Japan och Sydkorea störst potential. Hälsosammare kost, ekologiskt och fritt från drivande krafter

● MEJERI: Tyskland, Nederländerna, Polen och Japan störst potential. Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt, proteinbaserat och funktionella alternativ

● SMAK: Tyskland, Nederländerna och Kina störst potential. Trender för ekologiskt, mer hälsosamt, lägre sockerhalt och fritt från efterfrågas 

● SPRIT: Storbritannien, Nederländerna, USA, Israel och Kina störst potential drivet av efterfråga på premium i Europa och USA, samt ökade västerländska alkoholvanor i Asien

● SÖTT: Tyskland, Norden, USA och Japan störst potential. Möjligheter för premiumprodukter, hälsosamma och innovativa produkter, som t.ex. fritt från. Sverige möjlighet att vara unikt

● TOBAK: Norden (Norge), USA, Sydkorea och Japan störst potential. Rökning minskar, alternativa hälsosammare alternativ efterfrågas. Låg kännedom kräver marknadsföring

● ÖL & CIDER: Frankrike och Japan störst potential. Stark efterfrågan på premium och hantverksöl

● Sveriges styrkor i linje med framtida trender som hälsa, digital mognad i både producent –och konsumentled, innovativa produkter, behov av effektiv produktion, segmenterad demografi 
samt handelsavtal

● Urbanisering, funktionell mat samt växande e-handel är andra trender som påverkar i ett 10 års perspektiv

● Japan, USA, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland uppvisar störst potential för mellan nio till elva segment vardera utifrån den kvantitativa analysen, medan USA, Japan, Tyskland och 
Nederländerna visar störst potential utifrån den kvalitativa analysen. Här finns stora möjligheter för svenska företag att samarbeta branschöverskridande för att främja svenska styrkor som 
ligger i linje med globala trender. Positionering är särskilt viktigt då konkurrensen generellt är mycket stor. Även samarbete inom exempelvis logistik skulle kunna leda till konkurrensfördelar 

● För exempelvis Kina och USA (hög potential, men låg tillgänglighet) skulle främjande kunna öka tillgängligheten. Potential finns för närmare utvärdering

● Sveriges styrkor är en fördel i ett globalt perspektiv och i linje med rådande trender. Möjligheter för ekologiskt och/eller växtbaserat på 1-6 marknader inom 10 segment. Kritiska faktorer för 
framgång för enskilda företag är ex. identifiera kundvärde, vinna marknadskunskap, positionera sig rätt och säkra stöd från ledningen
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV – METODIK OCH SAMVERKAN 

● Möjligheter på relevanta marknader finns framförallt inom en positionering inom premium (unikt), ekologiskt, convenience och 
nischer inom hälsa, så som fritt från och veganskt. Dessa möjligheter är branschöverskridande

● Behov av en tydlig positionering, främjande av Sveriges unicitet och fokus på kundvärde är kritiskt då konkurrensen är hård på 
samtliga marknader och i alla segment

● E-handel av livsmedel har vuxit stark inom flertalet segment på flera marknader, vilket genererat nya kunder att bearbeta
● Framgångar inom ett segment kan med lätthet spridas till fler, varpå potential tydligt finns i branschöverskridande samverkan
● Störst potential har identifierats i USA, Japan, Tyskland och Nederländerna 

− Vilket intresse för samarbete mellan såväl företag som segment finns gentemot dessa marknader?

● Utmaningarna att ta till vara på möjligheter är ofta återkommande och kan sammanfattas i positionering, tillträde till beslutsfattare i 
företag (kunder, distributörer) samt behov av stöd i Sverige (individuellt stöd, förberedelser, finanser, logistik, marknadstillträde)

● I samband med tillträde till beslutsfattare i företag behövs generellt marknadskunskap för att stärka förhandlingspositionen
● Övergripande politiskt stöd är ofta avgörande för marknadstillträde
● Möjligheter finns för Try Swedish samverkan att på bred front stödja svenska livsmedelsföretag
● För att ge effekt bör främjande satsningar stärka företagens egna strategiska mål och investeringar på export

● Svenska företag har potential på den globala marknaden tack vare sitt goda rykte och sina styrkor inom innovation, produkter i 
framkant av trender, hållbarhet, livsmedelssäkerhet, god djurhållning och kvalitet

− Hur kan branschen gemensamt stärka och positionera sina styrkor långsiktigt? 
● Sverige har en branschstruktur med många små företag med gemensamma utmaningar som exempelvis hög konkurrens på 

utlandsmarknader, tuff logistik samt svårt att nå ut med sin unicitet
− Hur kan branschen stödja företagen på hemmaplan för gemensamma skaleffekter för export?
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● Sammanfattning, slutsatser och reflektioner för vidare dialog

● Perspektiv

− SVERIGE: branschstruktur, främjande idag, Sveriges 
styrkor och kritiska faktorer för framgång

− LÄNDER: relevanta marknader i ett regionalt perspektiv

− UTBLICK: pandemins påverkan och globala trender framåt

− SEGMENT: slutsatser och reflektioner för vidare dialog för 
relevanta marknader per segment

● Metodik, samverkan och tidsplan
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: SVERIGE – METODIK OCH SAMVERKAN 

FÖRETAGSSTORLEK (Livsmedel, drycker, tobak), 2019

TOTAL EXPORTANDEL** OCH FÖRÄDLINGSGRAD*** 
Per livsmedelssegment 2018

*Fisk avseende: SPIN 03.00 fisk och andra fiskeriprodukter och 10.20 beredd och hållbarhetsbehandlad fisk **Exportandel är sammanlagd export för respektive näringssegmentet som andel av den totala exporten av livsmedel, drycker och tobak. fisk exkluderat, 55 
MDKR ***Förädlingsgrad är förädlingsvärdet en näringsgren tillför genom sin verksamhet i % av omsättningen, Not: Sverige är ett transitland för norsk lax
Källa: SCB och Bisnode

17,7%

21,9%

8,9%

28,3%

23,5%

12,7%

20,6%

59,0%

15,1%

30,0%

13,7%

33,1%

18,4%

32,5%

27,5%

35,6%

29,6%
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2,8%

1,6%

2,6%

2,8%
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3,3%

4,9%

4,4%

3,2%
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5,5%

6,1%

8,0%

8,2%

8,2%

Övrigt

Fågel

Juice, saft och mineralvatten

Kvarnprodukter

Lagad mat och färdigrätter

Ketchup, kryddor och smaksättningsmedel

Kaffe och te

Bär och grönsaker

Tobak

Oljor och fetter

Öl och cider

Kött

Margarin och liknande

Mejeri och glass

Bagerier, knäckebröd och kex

Sött och konfektyr

Sprit

Exportandel Förädlingsgrad
86%

11%
1% 2%

0-9 anställda

10-49 anställda

50-99 anställda

Över 100 anställda

Totalt 
4308 

företag 

SVENSK LIVSMEDELSEXPORT 98 MDKR (inkl. fisk), 2019
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: SVERIGE – METODIK OCH SAMVERKAN 

Källa: Sveriges Regering, Styrgruppen för Try Swedish exportprogram, SCB

SVENSK LIVSMEDELSEXPORT TILL FOKUSLÄNDER (exkl. fisk) 
Jan – Sep 2020
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= Prioriterade marknader: Norden, Tyskland, Holland/Belgien, Storbritannien, Kina, 
Hongkong, USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Singapore

Varav; USA, Kanada, Japan Sydkorea och Singapore är tillväxtmarknader med särskilt 
dedikerade livsmedelsexportansvariga på plats
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: SVERIGE – METODIK OCH SAMVERKAN 

Källa: Business Sweden intervjuer med svenska branschförbund och exportmarknader

SVERIGES STYRKOR

Trovärdighet & 
livsmedelssäkerhet

Djurhållning, 
låg antibiotikaanvändning 

socialt ansvar (CSR)

Hållbarhet

Genom hela 
produktionskedjan,

effektiv varuförbrukning

Hälsomedvetenhet

Sofistikerade konsumenter, 
noga utvalda ingredienser, 

hög kvalitet

Ekologiskt

Höga krav för KRAV i 
internationell jämförelse, 
stark inhemsk efterfråga

Innovativa 
nischprodukter

Brett utbud drivet av 
sofistikerade konsumenter 
och innovativa företagare

Agila företag

Anpassar sig lätt utefter 
trender och efterfrågan

Kompetens 
för kvalitet

Samarbete med FoU, 
fokus på kvalitet

Digitalisering

Hög digitalisering och många 
svenska företag i framkant 

inom digitala lösningar
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: SVERIGE – METODIK OCH SAMVERKAN 

Källa: Agenda 2030 Regeringen.se, Jordbruksverket, Livsmedelsföretagen, Business Sweden Intervjuer

● Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 
17 globala mål under namnet Agenda 2030 för miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram 
till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

● För att uppnå målen behöver världens länder arbeta på ett integrerat sätt med 
målen och de tre dimensionerna av hållbarhet.

● I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 
inom sina respektive ansvarsområden.

● För att bidra till de globala målen, såväl i Sverige som globalt, har ett fyrtiotal 
svenska myndighetschefer antagit en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med 
Agenda 2030. Utifrån sina respektive kärnuppdrag har myndigheterna tillsammans 
expertkunskap om den hållbara utvecklingens samtliga tre dimensioner: den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga.

● De globala målen och Agenda 2030 utgör också ett värdefullt ramverk 
för ett utökat internationellt samarbete. Sveriges samlade 
utrikespolitik kommer att bidra till att Agenda 2030 genomförs och 
att de globala målen kan nås.

● FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO (Food and 
Agriculture Organization) konstaterar att jordbruket och tillgången 
till mat ligger i kärnan av hela det globala hållbarhetsarbetet. Utan 
mat, mark och vatten faller även de andra hållbarhetsmålen.

● Agenda 2030 är en del av Livsmedelssverige – exempel:

− Livsmedelsverket och Statens Jordbruksverk är en del av svenska 
myndigheters Gemensam avsiktsförklaring

− Exempel från Jordbruksverket: ”I 12 av de 17 målen i Agenda 
2030 finns det en direkt koppling till Jordbruksverket och de 
flesta andra har någon form av anknytning till vår verksamhet.” 
(källa)

− Livsmedelsföretagen har Agenda 2030 som en utgångspunkt för 
sitt arbete

− Det finns många exempel på samverkan mellan myndigheter, 
företag och forskning

AGENDA 2030 OCH LIVSMEDELSEXPORT

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/agenda2030.4.5da42c07159ce43e6201b8dc.html
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: SVERIGE – METODIK OCH SAMVERKAN 

Källa: : Business Sweden Intervjuer med branschen i Sverige och marknader samt business Swedens erfarenhet

SÄTT MÅL, INVESTERINGAR OCH TIDSLINJE
● Vem ska köpa produkten, var och varför?
● Vilka investeringar behövs för att nå mål? 
● Med vilken tidslinje utvärderas målsättningen? 

UTVÄRDERA POTENTIAL
● Hur attraktiva är möjliga marknader?
● Positionering för konkurrenskraft?

KUNDVÄRDE
● Hur kan kund nå framgång med produkten?
● Vilka möjligheter finns för t.ex. anpassningar, logistik, 

marknadsföring, adderade tjänster?

REPRESENTATION
● Strategi för etablering
● Kostnader, investeringar och risker

SE NYCKELMARKNADER SOM HEMMAMARKNADER
● Arbeta nära marknaden så som i Sverige
● Var uppdaterad på förändringar, trender och 

kundbehov 

SÄKRA STÖD FRÅN LEDNINGEN
● Framgång händer inte över en natt
● Satsa långsiktigt, men följ upp och utvärdera resultat

1.

2.

3.

4.

6.

5.
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● Sammanfattning, slutsatser och reflektioner för vidare dialog

● Perspektiv

− SVERIGE: branschstruktur, främjande idag, Sveriges styrkor 
och kritiska faktorer för framgång

− LÄNDER: relevanta marknader i ett regionalt 
perspektiv

− UTBLICK: pandemins påverkan och globala trender framåt

− SEGMENT: slutsatser och reflektioner för vidare dialog för 
relevanta marknader per segment

● Metodik, samverkan och tidsplan
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: LÄNDER – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Utsikt 2030, genomsnittlig årlig tillväxt (CARG) 2020-2030 **genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) ***foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. hotell, restaurang, catering, caféer, storkök ****Norden: Norge, Danmark
Källa: Business Sweden Intervjuer, Euromonitor International, Fitch, BMI, World Bank\United Nations projections, Oxford Economics, nationella statistiska centralen per land, Riksbankens för växelkurs 2019 (9,4604 SEK/USD)

Befolkning 2030* Tillväxt privatkonsumtion 2019-40**

Milj. Tillväxt Livsm. Dryck (ej. alk.) Alk. Dryck

Frankrike 66,1 0,2% 1,2% 1,4% 1,0%

Nederländerna 17,9 0,3% 1,1% 0,9% 0,9%

Danmark 5,9 0,3% 1,4% 1,5% 1,3%

Norge 5,6 0,5% 1,2% 1,2% 1,2%

Polen 37,5 -0,2% 1,7% 2,2% 1,5%

Tyskland 83 0,0% 1,0% 1,1% 0,8%

Storbritannien 69,3 0,3% 0,8% 0,9% 1,4%

Israel 10,7 1,5% 2,1% 2,0% 2,3%

RELEVANTA MARKNADER OCH SEGMENT
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● Förväntad årlig tillväxttakt av livsmedelsförsäljning (exkl. dryck) i Europa sammantaget 5,6% 
2021-24, från 15,6 till 17,9 biljoner SEK

● Trots negativa effekter för foodservice*** och ökad priskänslighet bland konsumenter, som ett 
resultat av Covid-19 pandemin, väntas en ökad konsumtion av hälsosamma, premium och 
nischprodukter så som fritt från och veganskt när den ekonomiska återhämtningen stärks i Europa

● En stark hälsotrend ses i hela Europa, där konsumenter efterfrågar nyttigare alternativ inom 
samtliga relevanta segment. Efterfrågan på premiumprodukter och vikten av hög kvalitet fortsatt 
ökande, speciellt stark inom segmentet Sprit där autenticitet och storytelling blir viktigt

● Ekologiskt är fortsatt en viktig aspekt och efterfrågas inom segment som bröd, dryck, kött och 
mejeri i bland annat Tyskland, Nederländerna och Polen

● Norden utgörs av intressanta marknader, men med små befolkningsmängder och lite rum för 
internationella kedjor och ses därför erbjuda begränsade tillväxtmöjligheter trots hög köpkraft. 
Trots geografisk närhet och liknande smakpreferenser skiljer sig länderna åt gällande 
marknadsstruktur

● E-handel samt hemkörning av livsmedel har sett en markant ökning på Europeiska marknader det 
senaste året, inom såväl dagligvaruhandeln som foodservice***

● Förväntad tillväxttakt av livsmedelsförsäljning på 5,6% mellan 2021-24. I ett längre perspektiv 
visar relevanta marknader något lägre men fortsatt positiv tillväxt, där Israel och Polen sticker ut 
positivt för såväl livsmedel som för alkoholhaltiga- och icke-alkoholhaltiga drycker

● De stora trenderna i Europa återkommer: hälsa, fritt från, premium, ekologiskt och växtbaserat. 
Samtidigt ökar rådande pandemi, Brexit, prispress, en åldrande (ibland minskande) befolkning 
osäkerheten

● Mindre närmarknader i Norden**** relevanta för tobak (Norge), sött och kvarn. Däremot har 
pandemin haft en stor negativ påverkan på gränshandeln, främst med Norge

● Tyskland uppvisar potential i ett stort antal segment, och trender i samklang med Sveriges styrkor, 
så som hälsa, ekologiskt och premium
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: LÄNDER – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Utsikt 2030, genomsnittlig årlig tillväxt (CARG) 2020-2030 **Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)
Källa: Business Sweden Intervjuer, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, Euromonitor International, BMI, World Bank\United Nations projections, Oxford Economics, Riksbankens för växelkurs 2019 (9,4604 SEK/USD)

Befolkning 2030* Tillväxt privatkonsumtion 2019-40**

Milj. Tillväxt Livsm. Dryck (ej. alk.) Alk. Dryck

Singapore 6,1 0,6% 1,6% 1,7% 1,5%

Japan 120,3 -0,4% 0,4% 0,5% -0,2%

Kina 1419 0,1% 4,9% 4,9% 4,6%

Sydkorea 51,9 0,0% 1,1% 0,4% 0,9%

RELEVANTA MARKNADER OCH SEGMENT
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● Förväntad årlig tillväxttakt av livsmedelsförsäljning i Asien sammantaget 8,6% 2021-24 från 33 till 
42,4 biljoner SEK. Drivs av växande befolkning, rikare medelklass samt ökade disponibla 
inkomster (reallöner)

● Asien och Stillahavsområdet kommer att fortsätta spela en viktig roll för att forma den globala 
efterfrågan på mat, då regionen förväntas stå för 53% av världens befolkning år 2029 (dvs. 4,5 
miljarder människor)

● Övergripande trend i hela regionen är den ökande efterfrågan på västerländsk samt en mer 
proteinrik kost. Ökade inkomster och urbanisering driver efterfrågan, även på import på 
västerländsk mat (t.ex. mejeriprodukter och premium alkohol ses som social status) och vanor 
(t.ex. alkohol i Kina)

● Regionen uppvisar även en stark hälsotrend, där länder som Japan och Kina efterfrågar mer 
ekologiskt samt produkter med färre kalorier och mindre socker och salt. Preferenser kring 
förpackning skiljer sig dock, och miljöaspekten inte lika viktig som i Sverige

● E-handeln som redan var väl utvecklad i regionen, har accelererat ytterligare och drivs främst av 
Kina, Japan och Sydkorea

● Förväntad årlig tillväxttakt av livsmedelsförsäljning 8,6% mellan åren 2021-24 . I ett längre 
perspektiv visar relevanta marknader något lägre, men fortsatt positiv tillväxttakt, där Kina står ut 
för såväl livsmedel som drycker med eller utan alkohol. Japan minskande befolkning fram till 2030

● Ökad efterfråga på proteinrik kost och västerländska varor är positivt för Sverige

● Den breda potentialen för Japan baseras främst på dess ökande intresse för det västerländska, för 
premium samt fokus på trender motsvarande Sveriges styrkor. Här kan Sverige vara unikt

● Singapore är i sig en intressant marknad men utgör även en inkörsport för expansion i regionen

● Kina har potential inom flertalet segment, men Sverige saknar marknadstillträde för vissa segment 
och marknaden har låg tillgänglighet generellt, varpå långsiktiga investeringar krävs

● E-handeln visar tydlig potential på relevanta marknader, intressant för vidare utvärdering
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: LÄNDER – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Utsikt 2030, genomsnittlig årlig tillväxt (CARG) 2019-2030 **Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) ***foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. hotell, restaurang, catering, caféer, storkök 
Källa: Business Sweden Intervjuer, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029 Euromonitor International, BMI, World Bank\United Nations projections, Oxford Economics, Riksbankens för växelkurs 2019 (9,4604 SEK/USD)

Befolkning 2030* Tillväxt privatkonsumtion 2019-40**

Milj. Tillväxt Livsm. Dryck (ej. alk.) Alk. Dryck

Kanada 41,1 0,8% 1,8% 1,7% 1,7%

USA 344,2 0,4% 1,3% 1,1% 1,2%

RELEVANTA MARKNADER OCH SEGMENT
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● Matkonsumtion per capita i regionen är den högsta av alla regioner, uppmuntrad av den högsta 
inkomsten per capita (61 000 USD), hög urbaniseringsgrad (82%) och gynnsam demografi för 
konsumtion med en stor och växande befolkning

● Livsmedelskonsumtionen i Nordamerika förväntas ligga kvar på höga nivåer men kommer att 
minska marginellt på medellång sikt

● Samtidigt som USA är starkt konkurrensutsatt med blygsamma möjligheter för tillväxt, så är 
tillväxtmöjligheterna starka i jämförelse med andra mogna marknader i Nordamerika / Europa

− För alkoholhaltiga drycker är förhållandena i USA gynnsamma med hög alkoholkonsumtion per 
capita och en större värde- än volymtillväxt. Attraktiva karakteristika som hög köpkraft och 
sofistikerade konsumenter balanseras dock av stark konkurrens inom såväl den breda 
marknaden som nisch, premium och superpremium

● Kanada har en relativt hög disponibel inkomst och därmed höga konsumtionsnivåer på livsmedel 
och dryck i samband med stigande efterfrågan på hälsosamt, funktionell mat och convenience

− Sektorerna dagligvaruhandel och foodservice*** har hård konkurrens och svenska företag 
rapporterar svårigheter att ta sig in på marknaden 

● I ett långsiktigt perspektiv visar såväl Kanada som USA en positiv tillväxt, där Kanada står ut för såväl 
livsmedel som drycker med eller utan alkohol

● Kanada: trots liknande smakpreferenser och trender i samklang med Sveriges styrkor, redogör många 
svenska företag för svårigheter att ta sig in på marknaden och Kanada har endast valts ut som en relevant 
marknad inom två segment i den kvantitativa analysen, där den kvalitativa analysen visar potential inom 
ett segment, färdigrätter

● USA uppvisar störst potential för Sverige i regionen med 11 relevanta segment utifrån den kvantitativa 
analysen och stor potential inom 3 segment baserat på den kvalitativa analysen. Landet har en gynnsam 
demografi för premium produkter samt utveckling för alkoholhaltiga drycker på sikt

− Trender så som hälsosamt, funktionellt och växtbaserat, är i samklang med Sveriges styrkor

− Utmaningar i stora geografiska skillnader och stark konkurrens ger ytterligare vikt vid positionering 
vid marknadsinträde eller marknadsexpansion
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: LÄNDER – METODIK OCH SAMVERKAN 

● Möjligheter i Europa för enskilda segment finns för Norden (Kvarn, Sött), Frankrike (Öl&Cider, Kött), Israel (Sprit, Dryck), 
Storbritannien (Sprit) och Polen (Mejeri). Störst potential i Europa visar Nederländerna med sju segment (Dryck, Fågel, Färdigrätt, 
Kvarn, Mejeri, Smak, Sprit) och Tyskland med sex segment (Bröd, Dryck, Kött, Mejeri, Smak, Sött) 

● Möjligheter i Asien för enskilda segment finns för Kina (Smak, Sprit) och Singapore (Kött). Störst potential i Asien uppvisar Japan med 
nio segment (Bröd, Fågel, Färdigrätt, Kött, Kvarn, Mejeri, Sött, Tobak, Öl&Cider) och Sydkorea med fyra segment (Fågel, Kött, Kvarn, 
Tobak)

● USA uppvisar störst möjligheter i Nordamerika med tre segment (Sprit, Sött, Tobak). Kanada visar endast potential i ett segment 
(Färdigrätt) 

● Möjligheter finns för branschöverskridande främjande i framförallt Nederländerna, Tyskland, Japan, Sydkorea och USA. Intressanta
möjligheter för att positionera Sveriges styrkor i linje med globala trender som hälsosam kost och livsstil, växtbaserat, ekologiskt, fritt 
från samt efterfråga på trovärdighet och innovationer

● Utmanande konkurrens och inhemsk produktion, prispress, annorlunda smakpreferenser och selektiva konsumenter finns på alla 
marknader så samtliga ansträngningar för att underlätta för svenska företag att ta position är positiva. Trender som ökat intresse för 
västerländska produkter och vanor ger fördelar i Asien, dock i konkurrens med andra västerländska nationer

● Globala trender håller ofta i sig även i ett 10 års perspektiv, varpå långsiktiga strategier och investeringar borde kunna göras
− Vilka långsiktiga kvantitativa och kvalitativa mål kan Sverige ha? Med vilken tidshorisont bör de följas upp?

● Med flera branschöverskridande relevanta marknader där trender är i samklang med svenska styrkor ökas möjligheterna för 
gemensamma svenska satsningar

− Hur kan flera branscher samlas under gemensam positionering för att ta del av varandras styrkor?
− Hur kan svenska företag samarbeta konkret för att lättare nå ut till fokusmarknaderna?

● Sverige styrkor väl i linje under ett 10 års perspektiv på såväl produktion som efterfrågan och konsumtion
− Vilka ambitioner har branschen på lång sikt utifrån ett utländskt kund- och konsumentperspektiv?
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● Sammanfattning, slutsatser och reflektioner för vidare dialog

● Perspektiv

− SVERIGE: branschstruktur, främjande idag, Sveriges styrkor 
och kritiska faktorer för framgång

− LÄNDER: relevanta marknader i ett regionalt perspektiv

− UTBLICK: pandemins påverkan och globala trender 
framåt

− SEGMENT: slutsatser och reflektioner för vidare dialog för 
relevanta marknader per segment

● Metodik, samverkan och tidsplan
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

* Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. hotell, restaurang, catering, caféer, storkök 
Källa: Rapporter från bl.a. Fitch Global Food & Drink Report, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, samt Business Sweden intervjuer med svenska experter. Riksbankens för växelkurs 2019 (9,4604 SEK/USD)

PANDEMINS PÅVERKAN

5 ÅRS PERSPEKTIV

● Den globala Covid-19 pandemin har haft stora effekter på livsmedelssektorn, främst foodservice* som i flera länder tvingats stänga för att begränsa spridningen av 
Covid-19. Dagligvaruhandeln har däremot i stor utsträckning skyddats från negativa effekter, och konsumtionen av såväl livsmedel och dryck (exkl. alkohol) har ökat 
under 2020

● Konsumtion: ökad medvetenhet bland konsumenter kring mat- och dryckesprodukter som stödjer immunförsvaret och efterfrågan på berikade och funktionell 
mat- och dryck ökar. Dock ses en tydlig trend i priskänslighet och prioritering av väsentligheter

● Protektionism: pandemin har lett till ett större stöd till lokala producenter i många länder, t.ex. Danmark, Frankrike, Polen, däremot tycks protektionismen 
endast ha ökat i några få fall, exempelvis i USA (dock ej specifikt för livsmedelssektorn)

● E-handel: pandemin har påskyndat utvecklingen inom e-handel av livsmedel, hemleverans och direkt-till-konsument (D2C), trender som förväntas vara fortsatt 
starka framöver, då konsumenterna vant sig vid att beställa livsmedel online och infrastruktur för leverans- och e-handel etablerats

● Svensk export: Stor påverkan på gränshandeln mellan Norge och Sverige, samt ökat tryck på importkedjan och logistik i Asien, i övrigt överlag inga större 
konsekvenser för svenska företag som vänder sig mot dagligvaruhandeln, medan leverantörer mot foodservice* påverkats mycket negativt

● Förväntad genomsnittlig årlig tillväxt av livsmedelsförsäljning globalt sammantaget 6,4% 2021-2024, från 66 till 80 biljoner SEK. 

● Försäljningen av icke-alkoholhaltiga drycker förväntas växa med en genomsnittlig årstakt på 5,4% (2021-2024). Även försäljning av alkoholhaltiga drycker förväntas 
öka de kommande åren, med en genomsnittlig tillväxttakt på 2,4% (2021-2024), där öl fortsatt utgör det största segmentet. 

● Hälsa utgör en av de mest framstående trenderna inom livsmedel- och dryckessektorn och förväntas generera fortsatt tillväxt inom flera livsmedelssegment

● De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 förväntas ha en fortsatt påverkan på konsumenter och leda till ökad priskänslighet, i alla fall på kort sikt, och som en 
konsekvens av detta förväntas dagligvaruhandeln fokusera och utöka sitt erbjudande inom lågpris och private label

● Alkoholförsäljningen förväntas se en ökad tillväxt på kort sikt, då begränsningarna av handeln med alkoholhaltiga drycker som infördes på flera marknader under 
2020 lyfts och den ekonomiska aktiviteten gradvis börjar återhämta sig

● Utvecklingen inom e-handel och hemleverans av livsmedel förväntas fortsatt stark på kort- och medellång sikt
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

Källa: Rapporter från bl.a. Fitch Global Food & Drink Report, OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, World Economic Forum, OECD och BMI samt business Sweden intervjuer med svenska experter

10 ÅRS PERSPEKTIV

● Den globala jordbruksproduktionen förväntas öka under det kommande decenniet som svar på en växande efterfrågan. Tillväxten i produktion förväntas främst ske 
genom produktivitetsförbättringar genom intensifiering och pågående tekniska förändringar

● I många länder axlar staten ett större ansvar för ett mer teknologiskt och innovativt jordbruk samt uthållig produktion. Potentialen i utvecklingsländerna hålls 
fortsatt tillbaka av svag infrastruktur och låg utbildning. Miljöförstöring och klimatförändringar framträder allt tydligare som reella hot mot världsproduktionen, 
även om vissa länders produktion gynnas av den globala uppvärmningen. De kraftigt stigande priserna på vissa jordbruksprodukter under 2007-2008 var en stor 
belastning och utlöste lokala livsmedelskriser i ett flertal låginkomstländer. Dåliga skördar, en snabbt ökande efterfrågan på biobränslen från jordbruksprodukter 
och en period av underinvesteringar i jordbruket bidrog till den dramatiska prisuppgången. Erfarenheterna från livsmedelskrisen har lett till att många länder 
strävar efter minskad sårbarhet för pris- och utbudsförändringar på världsmarknaden genom en ökande grad av självförsörjning 

● Produktionen av ekologiska livsmedel ökar men är fortsatt en nischmarknad på många exportmarknader
● Den globala livsmedelsindustrin drar nytta av de tekniska framstegen inom digitalisering och automatisering av produktionen, däremot är tillämpningstakten 

långsammare än förväntat. Produktionen och kvaliteten ökar samtidigt som industrin blir mer kapitalintensiv. Konkurrensen på marknaden för högförädlade varor 
ökar då företag i utvecklingsländer – främst i Asien – tar till sig ny teknologi
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● Världens befolkning väntas öka till 8,5 miljarder människor år 2030, från 7,8 miljarder idag och befolkningstillväxten förblir den dominerande drivkraften för den 
totala efterfrågan på jordbruksråvaror under kommande 10-års period, särskilt för råvaror som har en hög konsumtionsnivå per capita i regioner med snabbt 
växande befolkning. Utvecklade länder får hantera en åldrande och stagnerande befolkning medan många utvecklingsländer hamnar under tryck av en snabb 
befolkningstillväxt

● Urbaniseringen fortsätter och skillnader mellan storstäder och landsbygd blir påtagliga, vilket skapar viktiga nischmarknader i utvecklingsländerna. Trenden mot 
västerländskt influerade livsmedel fortsätter, men lokala producenter – främst i Asien – konkurrerar framgångsrikt med europeiska produkter 

● För vegetabiliska oljor, socker, kött och mejeriprodukter är påverkan av befolkningsdynamiken lägre då inkomst och individuella preferenser spelar en större roll

● Ökad medvetenhet om kopplingen mellan kost och hälsa bland konsumenter förväntas leda till en ökning i konsumtionen av fågel och fisk, samt minska 
konsumtionen av rött kött och socker. Denna utveckling styrks även av den politik som har implementerats, eller övervägs, i många länder och som syftar till att 
främja hälsosamma kostval och begränsa konsumtionen av produkter som kan orsaka övervikt, fetma och diabetes

● En växande medvetenhet om konsumtionsvalens inverkan på miljön förväntas dessutom dämpa efterfrågan på varor som palmolja, nötkött och mejeriprodukter. 
Den globala efterfrågan på funktionella livsmedel ökar snabbt liksom på vegetariska substitut till kött- och mejeriprodukter 
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Dagligvaruhandeln ** foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● Svensk styrka i digitala lösningar samt digitala trendmedvetna 
konsumenter

● Foodtech, hållbarhet och innovation samlar branschen i Sverige

● Sveriges småföretag är i framkant av trender, innovativa, agila 
och med en trendmedveten kundbas på hemmaplan 

● Svenska innovationer inom livsmedel, exempelvis för 
fiskodlingar och alger

● Fokus idag på e-handel, click-and-collect, matkasse och 
hemleverans från restauranger och DVH*

● AI lösningar för digitala näringsrådgivare
● Framtid även inom hållbarhet

● Svensk styrka för innovationer i branschöverskridande 
samverkan (livsmedel, kommunikation, produktion)

● Svenska företag starka inom livsmedelssäkerhet, djurhållning 
och ekologiskt

● Innovativa lösningar och hälsosamma rätter med goda råvaror 
för fortsatt vitalitet 

● Flexibilitet och anpassningsbarhet att möta en förändrad 
omvärld 

● Ökad konsumtion av premium, hälsosam och fritt från 
livsmedel och dryck

● Växande intresse för hantverksprodukter
● Ökat intresse för västerländsk mat i Asien 
● Ökad efterfrågan på växtbaserat

● Intresse för hållbarhet fortsätter växa inom hela kedjan av 
forskning, inköp, produktion, DVH*, foodservice** & avfall

● Åldrande befolkning i flera stora industriländer med ändrade 
matvanor 

● Förändringar i handelsavtal påverkar marknadstillträde och 
möjligheten för export 

DIGITALISERING

INNOVATIV 
PRODUKTVECKLING 

HÅLLBARHET I 
HELA KEDJAN

SEGMENTERAD 
DEMOGRAFI 

HANDELSAVTAL
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● Sammanfattning, slutsatser och reflektioner för vidare dialog

● Perspektiv

− SVERIGE: branschstruktur, främjande idag, Sveriges styrkor 
och kritiska faktorer för framgång

− LÄNDER: relevanta marknader i ett regionalt perspektiv

− UTBLICK: pandemins påverkan och globala trender framåt

− SEGMENT: slutsatser och reflektioner för vidare dialog 
för relevanta marknader per segment

● Metodik, samverkan och tidsplan
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Svenska företag väl positionerade inom hälsotrenden men få stora företag med 

förutsättningar för export

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*För livsmedel, drycker och tobak

● 4 362 MSEK (20 % av omsättning, 8% av total livsmedels-export*, 32,5 % 
förädlingsgrad) från en bransch med 249 företag med >9 anställda

● Den svenska branschen för bröd och kex har en hög innovationsgrad och är väl 
positionerade inom produkter som ligger rätt i trend (t.ex. glutenfritt, 
kolhydratfritt)

● Möjligheten att tillverka ekologiskt bröd (mjukt och hårt) är god i Sverige

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Norra Europa viktigast för export av mjukt bröd. Logistiska utmaningar för mjukt 

bröd på grund av kort hållbarhet är viktigt att beakta 
● Export av ingredienser till Ryssland har ökat de senaste åren
● Australien och Nya Zeeland intressanta tack vare stundande frihandelsavtal

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Tyskland: stor brödkonsumtion och stark hälsotrend med ett ökat intresse för 

hälsosammare alternativ så som t.ex. osötat, surdeg samt premiumprodukter av 
hög kvalitet. Även möjligheter för frysta produkter som t.ex. kakor och bullar

● Japan: Importtullarna kommer att minska till 0% i och med det nya 
frihandelsavtalet. Trend mot en mer västerländsk kost vilket lett till en ökad 
konsumtion och tillgång på bröd. Möjlighet för svenska bolag att positionera sig i 
premiumsegmentet och som ett hälsosammare alternativ

UTMANINGAR 

● Brödsegmentet är generellt utsatt för tuff inhemsk konkurrens och är ett prispressat 
segment

● Logistiska utmaningar med dyra transport av frysta varor och mjukt bröd känsligt 
för transport 

● Hög luftfuktighet i Asien ställer krav på förbättrade förpackningar  
● Konsumtionsvanor skiljer sig från Sverige

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: TYSKLAND OCH JAPAN

● Individuellt företagsanpassat stöd
● Try Swedish montrar på internationella mässor, t.ex. Expo West i USA och 

Foodex i Japan 
● Try Swedish initiativ på e-handelsplattformar
● Påverka opinionsbildare via sociala medier, media event och pop-up stores 
● Branschöverskridande främjande med kompletterande segment så som t.ex. 

Kött och Chark, Sötsaker
● Främja ökad kunskap om det svenska Fikakonceptet 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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Tyskland och Japan visar högst potential och tillgänglighet för bröd

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

Källa: Business Sweden intervjuer, Euromonitor International * För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value 
/off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Tyskland

Storbritannien

Franrike

Polen

Nederländerna

USA

Japan

Singapore

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

Tyskland

Storbritannien

Franrike

Italien

Nederländerna

USA

Japan

Hongkong

TysklandStorbritannien

Franrike

Polen

Nederländerna

USA

Japan

Singapore

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Innovation

Hälsosamma alternativ

Fritt från

Premium produkter

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Svenska företag väl positionerade inom hälsotrenden och ökad efterfråga på 

nyttigare alternativ, men vissa logistiska utmaningar för färskt bröd

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● Störst möjligheter har identifierats för hälsosamma alternativ, så som surdeg och fritt från, samt inom premiumsegmentet  
− Hur kan svenska bolag positionera sig för att stärka bilden av Sverige som tillverkare av premium produkter och hälsosamma 

alternativ?
● Möjligheter inom både dagligvaruhandeln och foodservice* har identifierats för bröd- och kexprodukter

− Vilken kundgrupp är mest relevant för export och hur ska denna bearbetas på bästa sätt?
● Logistik är en utmaning för bröd- och kexprodukter

− Hur kan samverkan ske för att hitta hållbara och lönsamma transportlösningar?
● Utmaning att svenskt bröd är relativt okänt på flera marknader, samt att konsumtionsvanor skiljer sig från de svenska

− Hur kan kunskaper om svenskt bröd och dess unicitet stärkas?

● Aktiviteter för tillträde till kund
− Vilka aktiviteter lämpar sig för identifiering av distributörer inom dagligvaruhandeln och foodservice*?

● Individuellt företagsanpassat stöd
− Vilka aktiviteter krävs för att utbilda och stötta bolag inför exportsatsningar?

● Deltagande på internationella mässor och e-handelsplattformar kan bidra till att positionera svenska företag i branschen
− Vilka mässor bör prioriteras, och hur kan synligheten av svenska produkter ökas?

● Branschöverskridande främjande med kompletterande segment så som t.ex. Kött och Chark, Sötsaker kan öka exportmöjligheterna
− Hur kan Sverige stötta branschöverskridande samverkan för ökade exportmöjligheter? 

● Det finns goda möjligheter för tillverkning av ekologiskt bröd i Sverige
− Hur kan branschen samverka för att öka produktionen av ekologiska produkter?

● Svenska bolag är starka inom innovation och väl positionerade inom hälsosamma nischprodukter, t.ex. glutenfritt och fullkorn
− Hur kan branschen samverka för att ytterligare öka innovationsgraden för att stärka möjligheterna till export?
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Hälsosamma och funktionella drycker driver innovation i branschen

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*För livsmedel, drycker och tobak ** foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● 1 540 MSEK går på export (26 % av omsättning, 3 % av Sveriges totala 
livsmedelsexport*, 22% förädlingsgrad) från en bransch med 12 företag >9 
anställda

● Sveriges styrkor finns framförallt inom funktions- och energidrycker, ekologisk 
juice och saft, samt är duktiga på att anamma trendsmaker

● Trendbrott under 2019 då juicekonsumtionen ökade efter några års nedgång

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Europa är relevant, framförallt för hälsosamma och funktionella drycker, samt 

premiumprodukter med låg sockerhalt

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Tyskland: Ökande efterfrågan på ekologisk, samt hälsosam och funktionell 

dryck. Möjligheter i såväl dagligvaruhandeln som foodservice**
● Nederländerna: Ökande efterfrågan på ekologisk, samt hälsosamma 

premiumdrycker. Möjligheter inom dagligvaruhandel och foodservice**
● Israel: Ökande efterfrågan på naturliga ingredienser och lågkaloriprodukter. 

Även ekologiskt, hälsodrycker och premium ökar

UTMANINGAR 

● Få exporterande företag
● Svenska företag duktiga på råsaft i premiumsegmentet. Dessa drycker har dock kort 

hållbarhet och lämpar sig inte alltid för export 
● Svårt att få lönsamhet vid långa exportsträckor 
● Stor konkurrens från inhemska och multinationella spelare samt prispress på flera 

marknader, minskar potentialen för export 

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: TYSKLAND, NEDERLÄNDERNA OCH ISRAEL

● Individuellt företagsanpassat stöd
● Try Swedish montrar på internationella mässor, t.ex. Expo West i USA och 

Foodex i Japan 
● Try Swedish initiativ på e-handelsplattformar
● Påverka opinionsbildare via media och sociala medier
● Inköpsdelegationer både för svenska företag utomlands samt  delegationer till 

Sverige 
● Väcka inspiration hos de svenska företagen att gå på export 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen



#%$#%$#

BUSINESS SWEDEN 34

Tyskland visar högst potential och tillgänglighet för dryck

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln ***från intervjuer med branschen

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

USA

Nederländerna

Israel

Japan

Polen
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Ekologiskt

Hälsosamma alternativ

Funktionell dryck

Premium produkter

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

USA

Nederländerna

Israel

Japan

Polen

Tyskland

Storbritannien

Franrike

USA

Österrike

Israel

Japan

Hongkong

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Hälsotrend och stort intresse för funktionella drycker, men hög konkurrens i 

branschen

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● Ökat intresse för ekologiskt, hälsoattribut och funktionell dryck driver efterfråga på marknader som Tyskland och Nederländerna
− Hur kan svenska företag arbeta för att positionera sig och kommunicera svenska styrkor?

● Viktigt med positionering, marknadsföring och en snygg förpackning för att sticka ut framförallt på de asiatiska marknaderna 
− Hur kan svenska företag utveckla förpackningsdesign och marknadsföring anpassade för olika exportmarknader? 

● Möjligheter i såväl dagligvaruhandel, inklusive convenience butiker, samt foodservice*
− Vilka kundsegment har störst potential?

● Det har visat sig svårt att få lönsamhet vid längre transporter 
− Hur kan svenska företag samverka i t.ex. samtransport för att bemöta utmaningen med höga transportkostnader? 

● Aktiviteter för tillträde till kund
− Vilka aktiviteter lämpar sig för att skapa kontakter till  kunder (dagligvaruhandeln, foodservice*) eller distributörer? Bör dessa 

aktiviteter ske på individuell företagsnivå eller i gruppsamverkan med andra företag eller andra livsmedelssegment? 
● Deltagande på internationella mässor och e-handelsplattformar kan bidra till att positionera svenska företag i branschen

− Vilka mässor bör prioriteras? Hur kommuniceras svenska företags affärserbjudande till internationella kunder och 
distributörer inför och under en mässa och hur sker uppföljning efter en mässa på bästa sätt? 

● Väcka inspiration hos de svenska företagen att gå på export 
− Hur kan webinarier, seminarier och information om olika marknader kommuniceras för att öka intresse för export? 

● Svenska företag duktiga på att anamma trender och utveckla nya smaker, styrkor främst inom funktions- och energidrycker samt 
ekologisk juice och saft

− Hur kan branschen fortsatt ligga i framkant för att hålla en god konkurrenskraft och innovativ produktutveckling?
● Efterfråga finns för att väcka inspiration hos svenska företagen att gå på export 

− Hur kan företagen dra nytta av varandras erfarenheter för att inspirera till export? 

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Styrkor inom god djurhållning, hög produktionssäkerhet samt låg 

antibiotikaanvändning gör Sverige unikt

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*För livsmedel, drycker och tobak **foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● 446 MSEK går på export (9 % av omsättning, 1 % av Sveriges totala 
livsmedelsexport*, 17,7% förädlingsgrad) från en bransch med 8 företag >9 
anställda

● Styrkor i god djurhållning, hög produktionssäkerhet samt låg antibiotikaanvändning
● Ekologisk fågeluppfödning, om än i små volymer

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Biprodukter: Ryssland, Ukraina, Vietnam, Indien, Sydafrika, Thailand, Japan, Kina 

och Sydkorea kan undersökas som potentiella exportmarknader för biprodukter
● Kläckägg: Skandinavien, Ryssland, Egypten, Saudiarabien, FAE och Thailand kan 

vidare undersökas som potentiella exportmarknader

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Nederländerna: Ökad efterfråga på fågelkött som ett mer hälsosammare 

alternativ. Möjligheter inom foodservice** där det generellt finns en högre 
betalningsförmåga

● Japan: Ökande hälsotrend och intresse för ekologiskt och reducerad 
antibiotikaanvändning

● Sydkorea: Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt ökar. IKEA restauranger 
en inkörsport till resten av marknaden

UTMANINGAR 

● Avsaknad av marknadstillträde till viktiga exportmarknader
● Hårda produktionskrav medför höga kostnader som försvårar export 
● Att identifiera avsättningsmarknader där biprodukter och kläckägg är en 

förutsättning för ökad export av fågelkött
● Svenska regler omöjliggör halalcertifiering 

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: NEDERLÄNDERNA, JAPAN OCH SYDKOREA

● Marknadstillträde: stöd i tillståndsgodkännande för export av biprodukter och 
kläckägg

● Främjande av det Svenska caset: fantastisk djurhållning, hög biosäkerhet och 
hög produktionssäkerhet

● Stöd för att identifiera partners och distributörer

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader

Ytterligare intressanta 
marknader från branschen

Biprodukter

Kläckägg

Fågelkött 
och kläckägg

Biprodukter
och kläckägg
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Japan visar högst potential och tillgänglighet för fågel

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

Tyskland
Storbritannien

Frankrike

Nederländerna

Norden

Singapore

Japan

Sydkorea
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Ökad efterfrågan

<Antibiotikaanvändning

Ekologiskt

God djurhållning

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Nederländerna

Norden

Singapore

Japan

Sydkorea

Tyskland Storbritannien

Franrike

Nederländerna

Belgien

Schweiz
Japan

Hongkong
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Asien stor potential men Sverige saknar marknadstillträde till vissa marknader, 

stor konkurrens i Europa

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● Den globala efterfrågan på fågelkött och biprodukter är fortsatt ökande 
− På vilka marknader ska Sverige positionera sig för att möta den ökade efterfrågan?

● Möjligheter har identifierats inom både dagligvaruhandel och foodservice*
− Vilket kundsegment är mest relevant för svenska fågelköttproducenter?

● Ökad efterfrågan på kläckägg
− Vilka exportmarknader har störst potential för kläckägg?

● Trots exportmöjligheter är det inhemskt fågelkött som generellt sett efterfrågas i större utsträckning än importerat fågelkött
− Hur kan bilden av svenska styrkor stärkas för att möta den tuffa konkurrensen?

● Främjande för marknadstillträde
− Hur kan Sverige stötta branschen i tillståndsgodkännande för export av biprodukter och kläckägg?

● Aktiviteter för att uppmärksamma Sveriges styrkor inom fågelkött
− Hur kan Sverige främja en stärkt bild av en resurseffektiv uppfödning och svenska värden för djurhållning?  

● Individuellt företagsstöd för att identifiera partners och distributörer
− Vilka aktiviteter är bäst lämpade för identifiering av distributörer inom dagligvaruhandeln och foodservice?

● Sveriges styrkor ligger i god djurhållning, hög produktionssäkerhet samt låg antibiotikaanvändning vilket efterfrågas på många 
exportmarknader

− Hur kan branschen stärka kommunikationen kring Sveriges styrkor och vad svenskt fågelkött står för?
− Hur kan branschen samarbeta för att göra uppfödningen ännu mer resurseffektiv för att minska klimatpåverkan?

● Ökat intresse och utökade möjligheter för kläckägg, bl.a. tack vare Brexit
− Hur kan en förflyttning av kläckäggsanläggningar till Sverige underlättas?

● Ekologisk fågeluppfödning, om än i små volymer
− Hur kan branschen samarbeta för att bidra till ökad ekologisk uppfödning?

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Ökad efterfrågan på premium och nyttiga alternativ i enlighet med Sveriges 

styrkor

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*För livsmedel, drycker och tobak **foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● 1402 MSEK går på export (14% av omsättning, 3% av total livsmedelsexport*, 28,3 
% förädlingsgrad) från en bransch med 23 företag >9 anställda

● Svenska tillverkare starka inom nyttiga och vegetariska färdigrätter
● Ökad global efterfråga på färdigrätter drivet av förändrade levnadsvanor för 

konsumenterna

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Nederländerna: Ökad efterfrågan på färska färdigrätter och premiumalternativ. 

Efterfrågan på färdigrätter kommer att fortsätta öka givet förändrade 
levnadsvanor  

● Kanada: Stark hälsotrend med ökad efterfråga på hälsosamma och växtbaserade 
alternativ. Störst möjligheter inom dagligvaruhandeln

● Japan: Fryst ökar från låga volymer, främst inom dagligvaruhandeln. Drivs av 
convenience och hälsotrender

UTMANINGAR 

● Utmanande att transportera färska färdigrätter givet kort hållbarhet
● Svårt att få lönsamhet vid långa exportsträckor 
● Smakpreferenser skiljer sig från de svenska i stora delar av världen
● Färdigrätter ofta ett prispressat segment vilket gör det svårt att få lönsamhet i 

export

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: NEDERLÄNDERNA, KANADA OCH JAPAN 

● Stöd i kontakttagande mot dagligvaruhandel och foodservice** (storkök och 
sjukhus)

● Try Swedish montrar på internationella mässor, t.ex. Foodex i Japan 
● Try Swedish initiativ på e-handelsplattformar
● Påverka opinionsbildare via sociala medier och traditionell media

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader
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Tyskland

Storbritannien Frankrike
Nederländerna

USA

Kanada

Japan

Polen

42

Nederländerna och Japan visar högst potential och tillgänglighet för färdigrätt

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

Tyskland

Storbritannien

Franrike

Nederländerna

USA

Kanada

Japan

Hongkong

Tyskland

Storbritannien
Frankrike Nederländerna

USA

Kanada

Japan

Polen

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Ökad efterfrågan

Växtbaserade alternativ

Premium produkter

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Hälsotrend och en hektiskt livsstil driver innovation och efterfrågan för 

färdigrätter

● Största möjligheter identifierade i dagligvaruhandeln (private label)
− Vilka marknader har störst potential?

● Möjligheter identifierade globalt
− Vilken region är mest intressant för branschen i Sverige? Är det möjligt för svenska företag att satsa på samtliga relevanta 

marknader givet skilda smakpreferenser?
− Hur passar dessa marknader in i svenska företags nuvarande exportstrategier?

● Utmanande logistik för färska färdigrätter givet kort hållbarhet och fryst vid långa exportsträckor påverkar möjligt prisläge för svenska 
företag  

− Finns möjligheter för samarbete kring utmaningar för logistik? Finns det några globala logistikpartners?

● Ökad global efterfråga på färdigrätter drivet av förändrade levnadsvanor bland konsumenter. Sverige skulle kunna tjäna på en samlad 
positionering

− Vilka möjligheter finns för branschöverskridande aktiviteter? Exempelvis hälsosam eller ekologisk dryck? 
● Deltagande på internationella mässor och e-handelsplattformar kan bidra till att positionera svenska företag i branschen

− Vilka mässor bör prioriteras, och hur kan synligheten av svenska produkter ökas?
● Stöd i tillgång till beslutsfattare i såväl distributörsledet som dagligvaruhandeln och convenience butiker är intressant

− Hur kan svenska företag formulera ett attraktivt erbjudande i båda led?

● Sveriges styrkor inom hälsosamma och vegetariska alternativ
− Hur kan Sverige ta till vara på dessa styrkor och positionera sig?
− Finns intresse för gemensamma satsningar?

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Styrkor inom god djurhållning, låg antibiotikaanvändning och ekologiskt 

positionerar Sverige mot globala trender

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*För livsmedel, drycker och tobak **dock finns ej ännu tillåtelse att exportera kött till kina från Sverige 

● 2 741 MSEK går på export (7,6% av omsättning, 5% av total livsmedelsexport*, 
13,7 % förädlingsgrad) från en bransch med 121 företag >9 anställda

● Sveriges styrkor inom djurhållning, högförädlade produkter, låga antibiotika-
halter och ekologiskt

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Biprodukter: Potential i Asien (Kina, Filipinerna, Thailand, Taiwan, Sydkorea, 

Singapore, Hongkong) 
● Kina: 2019 års svinpest har påverkat den globala marknaden och efterfrågan på 

griskött är högre än utbudet. Exporten från Europa har ökat med +70%**

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Tyskland: Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt ökar. Möjligheter för 

typiskt svenska produkter 
● Frankrike: Hälsotrend stark överlag, mindre antibiotikaanvändning efterfrågas
● Japan: Ökande köttätande och intresse för västerländska matvanor. Hög köpkraft 

och efterfråga på kvalitét
● Sydkorea: Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt ökar
● Singapore: Efterfrågan på griskött stor i regionen. Viktig inkörsport till 

Sydostasien 

UTMANINGAR 

● Total efterfrågan minskar medan efterfrågan på svenskproducerat ökar vilket lett 
till utmaning att möta den inhemska efterfrågan

● Konkurrens från inhemsk produktion
● Uthållighet krävs för export
● För få aktiva exportbolag för att hitta synergier i t.ex. samtransport

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: TYSKLAND, FRANKRIKE, JAPAN, SYDKOREA OCH 
SINGAPORE

● Marknadstillträde till viktiga fokusmarknader där det idag finns 
handelshinder: 

1) Kina (gris och nöt) 
2) Sydkorea (nöt) 
3) Vietnam (nöt och gris) 
4) Thailand (gris och nöt)

● Främjande av biprodukter
● Främjande av det svenska caset; djurhållning, hög biosäkerhet och hög 

produktionssäkerhet

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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Japan och Tyskland visar högst potential och tillgänglighet för kött

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix ** dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

Tyskland

Sydkorea
Frankrike

Kanada
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Kina

Japan

Singapore
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Kvalité 

<Antibiotikaanvändning

Ekologiskt

Tyskland

Storbritannien

Franrike

Italien

USA

Kina
Japan

Hongkong

Tyskland

Sydkorea

Frankrike

Kanada

USA

Kina
Japan

Singapore

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER



#%$#%$#

BUSINESS SWEDEN 48

Svinpesten har påverkat den globala marknaden för griskött, marknadstillträde 

avgörande för exporten 

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● En utmaning internationellt är den starka konkurrensen både från stora köttproducerande länder samt inhemska alternativ
− Hur och i vilka forum kan Sverige kommunicera och stärka sin positionering om vad svenskt kött står för i förhållanden till 

konkurrensen?    
● Möjligheter ses för ekologiskt, kött med låg antibiotikaanvändning och premiumköttprodukter (inom foodservice* och 

dagligvaruhandeln) 
− Hur kan svenskt kött positionera sig och komma i kontakt med dessa kundgrupper? 

● 2019 års svinpest i Kina (och senare Tyskland) har påverkat hela den globala marknaden och efterfrågan på griskött är högre än utbudet
− Hur kan Sverige vinna marknadsandelar vid ett eventuellt marknadstillträde i Kina?

● Aktiviteter för marknadstillträde till viktiga fokusmarknader där det idag finns handelshinder
− Hur kan Sverige arbeta för att skapa marknadstillträde till stängda marknader med hög potential, t.ex. Kina? Vilka aktiviteter 

lämpar sig för att skapa kontakter till kunder (B2B, dagligvaruhandeln, foodservice*) eller distributörer? 
● Deltagande på internationella mässor för att positionera svenska företag i branschen

− Vilka mässor bör prioriteras, och hur kan synligheten av svenska produkter ökas?
● Aktiviteter för finansiering

− Hur kan stöd i kredithållning utformas för långsiktighet och uthållighet som krävs hos företagen för export? 

● Sveriges styrkor inom djurhållning, högförädlade produkter, låga antibiotika-halter och ekologiskt
− Hur kan branschen stärka kommunikationen kring Sveriges styrkor och vad svenskt kött står för?

● Sverige har god tillgång på biprodukter (t.ex. fötter och huvud), vilken också förväntas öka framåt pga. större köttproduktion 
− Vilka marknader har störst potential för biprodukter?
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Global hälsotrend i linje med Sveriges styrkor, dock stark inhemsk konkurrens på 

många marknader
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*För livsmedel, drycker och tobak ** foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● 861 MSEK går på export (26% av omsättning, 2% av total livsmedelsexport*, 8,9% 
förädlingsgrad) från en bransch med 8 företag >9 anställda

● Sveriges styrkor finns framförallt inom ekologiskt, hälsotrend, allergifritt och 
glutenfritt, fullkornsprodukter, dinkel, bärmüsli 

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Kina och Singapore

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Nederländerna: Ökad efterfrågan på fritt från, ekologiska och hälsosamma 

alternativ. Möjligheter inom dagligvaruhandeln 
● Norden: Stark hälsotrend, främst i Danmark,  och den redan stora efterfrågan på 

ekologiskt ökar. Möjligheter inom dagligvaruhandeln 
● Japan: Trend mot en mer västerländsk kost. Hälsosammare alternativ efterfrågas 

som t.ex. havre och fullkorn
● Sydkorea: Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt ökar. Hälsosammare 

produkter för flingor med t.ex. mer fiber och bär efterfrågas

UTMANINGAR 

● Mjöl svårt att exportera eftersom det framförallt går till inhemsk konsumtion  
● Tillgänglighet till exportmarknaden och handelshinder
● Stark inhemsk konkurrens på många marknader
● Viktigt att förpackningar är anpassade för exempelvis långa transporter och hög 

luftfuktighet för export till Asien

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: NEDERLÄNDERNA, NORDEN, JAPAN OCH SYDKOREA

● Internationellt mässdeltagande, t.ex. på Expo West i USA och Foodex i Japan 
● Inköpsdelegationer både för svenska företag utomlands samt  delegationer till 

Sverige
● Väcka inspiration hos svenska företagen att gå på export 
● Dedikerade livsmedelsexperter på bred front utomlands 
● Stöd att hitta lämpliga distributörer för dagligvaruhandeln och foodservice**

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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Norden, Nederländerna och Japan visar högst potential och tillgänglighet för 

kvarn

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **Total marknadsstorlek (USD)

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar marknadsstorlek 2016**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

Frankrike

Polen

Kina

Nederländerna

USA

Norden

Japan

Sydkorea
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Ekologiskt

Hälsosamma alternativ

Fritt från

Tyskland

Storbritannien

Spanien

NederländernaUSA
Schweiz

Japan

Hongkong

Frankrike

Polen
Kina

Nederländerna

USA

Norden

Japan

Sydkorea
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Sverige har möjligheter att positionera sig med hälsosammare och ekologiska 

alternativ men måste anpassa sig till skilda förpackningspreferenser i Asien

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● Efterfrågan på hälsosammare och ekologiska alternativ ökar på många marknader
− Hur kan svenska företag arbeta för att positionera sig och kommunicera svenska styrkor ?

● Möjligheter identifierade i såväl dagligvaruhandeln som foodservice*
− Vilka aktiviteter krävs för att nå dessa kundgrupper?

● Aktiviteter för tillträde till marknader och kunder 
− Vilka aktiviteter lämpar sig för att skapa kontakter till  kunder (storbagerier, dagligvaruhandeln, foodservice*) eller 

distributörer? 
● Aktiviteter för att främja Sveriges styrkor och positionera svenska bolag

− Hur kommuniceras svenska företags affärserbjudande till internationella kunder och distributörer inför och under en mässa? 
Hur sker uppföljning efter en mässa på bästa sätt? 

● Aktiviteter för ökad kunskap
− Hur kan seminarier och information om olika marknader kommuniceras för att öka intresse för export? T.ex. individuell 

rådgivning, webinarier, gemensamma seminarier? 

● Sveriges styrkor finns framförallt inom ekologiskt, hälsotrend, allergifritt och glutenfritt, fullkornsprodukter, dinkel, bärmüsli  
− Hur kan branschen fortsatt ligga i framkant för att hålla en god konkurrenskraft och innovativ produktutveckling?

● Svenskt mjöl går framförallt till inhemsk konsumtion 
− Finns möjligheter att öka produktionen, främst av ekologiskt mjöl vilket efterfrågas på flera exportmarknader?

● Behov av fler exportmogna företag
− Hur kan företagen dra nytta av varandras erfarenheter för att inspirera till export? 
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Svenska styrkor i enlighet med global hälsotrend, dock logistiska utmaningar 
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*För livsmedel, drycker och tobak 

● 3 333 MSEK går på export (11% av omsättning, 6% av total livsmedelsexport*, 
18,4% förädlingsgrad) från en bransch med 27 företag >9 anställda 

● Styrkor inom ekologiskt, laktos-och sockerfritt, låg medicin-och antibiotika 
användning, livsmedelssäkerhet och innovativ produktutveckling

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Kina och Filippinerna
● Stormejeri: Europa, Filipinerna, Malaysia, Indonesien, Kina, Bangladesh, Iran, 

Irak, Nigeria, USA 
● Ost: Europa, Japan, USA, Kanada
● Glass: Norden, Europa 

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Tyskland: Stark hälsotrend och efterfrågan på ekologiskt och proteinbaserade 

mejeriprodukter ökar. Potential för funktionella produkter
● Nederländerna: Ökad efterfrågan på ekologisk, samt hälsosamma och 

funktionella alternativ. Möjligheter främst för ost och funktionell glass
● Polen: Efterfrågan på ekologiskt ökar kraftigt. Liknande smakpreferenser och 

utrymme för premiumprodukter
● Japan: Sänkt tull på ost och trend mot en mer västerländsk kost där konsumtion 

av yoghurt, ost och glass ökar. Smör intressant för B2B

UTMANINGAR 

● Branschen består av många mindre bolag utan exportvana
● Stark inhemsk produktion i länder som Tyskland, Nederländerna och Polen
● Marknaden är ofta prispressad och det finns logistiska utmaningar att skicka 

kylvaror långa sträckor 
● Stor konkurrens från internationella spelare som Nestle och Unilever, framförallt 

inom glass
● Höga tullar på t.ex.ost i länder som Norge, USA

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: TYSKLAND, NEDERLÄNDERNA, POLEN OCH JAPAN

● Öka antalet exporterande företag och intresset för export genom t.ex. 
seminarier och information 

● Företagsspecifikt stöd att hitta rätt kontakter (kunder, samarbetspartners) på 
respektive marknader till rimlig prisnivå

● Samordnade satsningar med andra segment; t.ex. bröd 
● Snabbhet hos svenska myndigheter i lands- och anläggningsgodkännanden

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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Tyskland och Japan visar högst potential och tillgänglighet för mejeri

* för definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader
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Tyskland

Storbritannien
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Nederländerna
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Marknadsutveckling sedan 2018
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2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Tyskland
Storbritannien

Frankrike

Nederländerna

USA

Schweiz

Japan
Hongkong

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Nederländerna
USA

Polen

Japan

Singapore

Ekologiskt

Hälsosamma alternativ

Fritt från

Funktionella produkter
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Viktigt att främja svenska styrkor och möta ökad efterfrågan på västerländska 

produkter i Asien 

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● Intresse för innovativa produkter med hälsoattribut såsom svenska nischprodukter (t.ex. laktosfritt, protein, växtbaserat) visar ökad 
efterfrågan på marknader som UK, Tyskland och USA

− Hur kan svenska företag arbeta för att positionera sig och kommunicera svenska styrkor ? 
● Tullar minskar och ett ökat utbud av mejeriprodukter såsom ost, glass och yoghurt sker till följd av ökat intresse för västerländsk 

livsstil i Japan, logistiska utmaningar finns dock gällande transport av kylda och frysta varor längre sträckor 
− Hur kan  företag samverka och vilka behov finns för att kunna ta tillvara på möjligheter och möta logistiska utmaningar? 

● Aktiviteter för tillträde till marknader och kunder
− Hur kan svenska myndigheter arbeta för att bli snabbare i lands och anläggningsgodkännanden? Vilka aktiviteter lämpar sig för

att skapa kontakter till  kunder (B2B, dagligvaruhandeln, foodservice*) eller distributörer?  
● Aktiviteter för att främja Sveriges styrkor och positionera svenska bolag

− Hur kommuniceras svenska företags affärserbjudande till internationella kunder och distributörer inför och under en mässa? 
Hur sker uppföljning efter en mässa på bästa sätt? 

● Aktiviteter för ökad kunskap
− Hur kan seminarier och information om olika marknader kommuniceras för att öka intresse för export? T.ex. individuell 

rådgivning, webinarier, gemensamma seminarier? 

● Svenska styrkor finns framförallt inom ekologiskt, fritt från, låg medicin-och antibiotika användning i produktionen, hög 
livsmedelssäkerhet och innovativ produktutveckling

− Hur kan branschen fortsatt ligga i framkant för att hålla en god konkurrenskraft och innovativ produktutveckling?
● Branschen består av många mindre bolag utan exportvana

− Hur kan små och större bolag dra nytta av och inspirera varandra till export? 
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Innovation och trovärdighet skapar goda förutsättningar för svenska företag att 

gå på export
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*För livsmedel, drycker och tobak

● 1 557 MSEK går på export (22% av omsättning, 3%av total livsmedelsexport*, 
23,5% förädlingsgrad) från en bransch med 17 företag >9 anställda

● Svenska kryddor, såser, ingredienser satsar på trovärdighet, innovation och hälsa
● Innovationer inom ekologiskt, vegetariskt, glutenfritt och laktosfritt

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Tyskland: Fortsatt stark trend inom grillat med efterfrågan på BBQ såser. Även 

hälsosammare alternativ med lägre sockerhalt och fritt från efterfrågas. 
Möjligheter inom B2B  

● Nederländerna: Ökad efterfrågan på ekologiska såser, samt hälsosamma 
alternativ med lägre sockerhalt och fritt från. Möjligheter inom B2B 

● Kina: Växande och köpstark medelklass vill testa nya produkter. 
Hälsomedvetenhet har ökat till viss del. Möjlighet för såser inom 
dagligvaruhandeln

UTMANINGAR 

● Stark inhemsk konkurrens och prispress utmaningar på samtliga relevanta 
marknader

● Utmaning att stå ut i mängden mot såväl industri som dagligvaruhandeln och 
storkök

● Övergång mot utökad e-handel
● Sverige saknar tillträde till vissa viktiga marknader som t.ex. Vietnam
● Att kartlägga kunder,  identifiera och få tillträde till beslutsfattare 

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: TYSKLAND, NEDERLÄNDERNA OCH KINA

● Stöd att nå kontakter i såväl B2B, storkök som dagligvaruhandel, framförallt 
en kartläggning av de internationella B2B företagen

● Stöd för positionering av unicitet gentemot såväl dagligvaruhandeln som 
storkök och industri

● Inköpsdelegationer både för svenska företag utomlands samt  delegationer till 
Sverige 

● Väcka inspiration hos svenska företagen att gå på export 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader
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Nederländerna och Tyskland visar högst potential och tillgänglighet för smak

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Ekologiskt

Hälsosamma alternativ

Fritt från

Trovärdighet

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Schweiz

USA

Kanada

Japan

Hongkong

Tyskland

Kina

Frankrike

Polen

USA

Nederländerna

Japan

Singapore
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Positionering viktig för att möta hård konkurrens från välkända varumärken 

● E-handeln ökar markant
− Hur kan svenska företag ta vara på möjligheter inom e-handeln och positionera sig?

● Innovation tillsammans med trender som hälsosammare mat, mindre socker och fritt från efterfrågas globalt och även på de relevanta 
marknaderna

− Hur kan svenska företag ta till vara på dessa möjligheter för att växa internationellt?
● På konkurrensutsatta marknader är uniciteten viktig. På de relevanta marknaderna finns dessutom preferenser för inhemska smaker 

och varumärken 
− Hur kan svenska företag skapa ett kundvärde och konsumentintresse för sina produkter?

● Stöd för positionering av unicitet gentemot såväl dagligvaruhandeln som storkök och industri
− Vilket intresse finns för gemensam svensk positionering? Gentemot vilka kundgrupper och på vilka marknader?

● Väcka inspiration hos de mindre svenska företagen att gå på export 
− Vilka aktiviteter är relevanta för att förbereda och stötta mindre bolag att bli exportredo?

● Aktiviteter för marknadstillträde till viktiga fokusmarknader där det idag finns handelshinder
− Hur kan Sverige arbeta för att skapa marknadstillträde till stängda marknader med hög potential?

● Sveriges styrkor är trovärdighet och livsmedelssäkerhet, samt innovationer inom ekologiskt, vegetariskt, glutenfritt och laktosfritt
− Finns det mervärde i en gemensam svensk positionering kring dessa värderingar från branschen?

● Några få större bolag och många små bolag utan exportvana i branschen
− Hur kan små och större bolag dra nytta av och inspirera varandra till export? 
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Stadig utveckling mot premiumprodukter, och Sveriges styrkor inom trovärdighet 

och livsmedelssäkerhet till fördel globalt
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*För livsmedel, drycker och tobak **foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● 4 493 MSEK går på export (76% av omsättning, 8% av total livsmedelsexport*, 
35,6% förädlingsgrad) från en bransch med 5 företag >9 anställda

● Svenska styrkor finns framförallt i en stark kompetens, trovärdighet och 
livsmedelssäkerhet samt en hög innovationsnivå inom kryddning av stark sprit 

● Intressant gintrend med nya innovativa företag

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Asien (Indonesien, Filippinerna, Kina), Indien

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Storbritannien: Stadig utveckling mot mer premiumprodukter och ökad 

efterfrågan på gin, whisky och rom. Möjligheter i dagligvaruhandeln och 
foodservice**

● Nederländerna: Gintrenden fortsatt stark och efterfrågan på mer 
premiumalternativ. Möjligheter i dagligvaruhandeln och foodservice**

● Israel: Ökad efterfrågan på premium och super-premium produkter, främst vit 
sprit. E-handeln ökar och erbjuder nya vägar in på marknaden

● USA: Stor premiumvodkamarknad med ökad efterfrågan på superpremium, även 
en pågående gintrend. Störst möjligheter inom high-end foodservice**

● Kina: Whisky är stort och efterfrågan på premiumalternativ och västerländska 
alternativ fortsatt ökande. Möjligheter i dagligvaruhandeln 

UTMANINGAR 

● Branschen är mycket beroende av handelshinder (inom EU, till USA, Asien osv.)
● Höga investeringskostnader för att påbörja sprittillverkning
● Branschen består av flertalet mindre bolag med begränsade exportmöjligheter och 

utmanande för vissa företag att bygga hemmamarknad pga. monopolet
● Inhemsk produktion och prispressade segment gör det svårt att konkurrera i flera 

relevanta länder

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: STORBRITANNIEN, NEDERLÄNDERNA, USA, ISRAEL OCH 
KINA

● Stöd i kontakt mot dagligvaruhandel och foodservice**
● Bygg och främja det svenska caset; hög kvalitet, innovation, design och 

ekologiskt
● Främja Sveriges styrkor på internationella mässor
● Exportförberedande utbildningar kring regelverk och administration
● Företagsspecifikt stöd att hitta rätt kontakter på respektive marknader till 

rimlig prisnivå
● Se till att ursprungsmärkning (t.ex. GI) tas med i frihandelsavtal

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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USA visar högst potential och tillgänglighet för sprit

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Premium produkter

Innovation

Kvalité

Trovärdighet

Tyskland

Danmark

Polen

Storbritannien

USA

Israel Nederländerna

Hongkong

Tyskland

Norden Singapore

Storbritannien

USA

Israel

Nederländerna

Kina
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Autenticitet öppnar dörrar för ökad export, men hög konkurrens, tullar och skatter 

utgör stora utmaningar i branschen 

● Ökad efterfråga på hantverks- och premiumprodukter med möjligheter inom såväl dagligvaruhandeln och foodservice* 
− Hur kan svenska produkter positioneras som premiumprodukter och vilka är de bäst lämpade säljkanalerna?

● E-handeln stark på flera relevanta marknader
− Vilka e-handelsplattformar lämpar sig bäst för Sveriges styrkor?

● Positionering och autenticitet blir allt viktigare
− Hur kan Sverige marknadsföra och positionera sin unicitet i branschen?

● Rådande dryckeskultur i Kina, Japan, Sydkorea och Singapore öppnar möjligheter för större svenska sprittillverkare
− Hur kan svenska spritdrycker positionera sig som alternativ till måltiden för att realisera potential i Asien?

● Stark konkurrens råder på internationella marknader
− Hur ska kommunikationen ske för att stärka bilden kring de svenska styrkorna för att möta den hårda konkurrensen? 

● Aktiviteter för tillträde till kund
− Vilka aktiviteter lämpar sig för identifiering av distributörer inom dagligvaruhandeln och foodservice*?

● Aktiviteter för främjande av Sverige styrkor
− Vilka aktiviteter lämpar sig för att positionera Sveriges unicitet mot relevanta exportmarknader?

● Individuellt företagsstöd för utbildning kring lokalt regelverk och administration
− Hur kan samverkan mellan främjandeaktörer ske för utbilda bolag inför exportsatsningar?

● Svenska styrkor finns framförallt i en stark trovärdighet och livsmedelssäkerhet samt en hög innovationsnivå inom kryddning av stark 
sprit

− Hur kan branschen stärka kommunikationen kring Sveriges styrkor ytterligare?
● Trots att den svenska sprittillverkningsbranschen är en ung bransch finns det en lång tradition av sprittillverkning i Sverige

− Hur kan samarbete inom branschen ske för att ytterligare stärka bilden av kvalité och innovation? 
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*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök
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Sveriges styrkor för sötsaker inom trendkänslighet och innovation, men 

varierande smakpreferenser är en utmaning för exporterande bolag
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*För livsmedel, drycker och tobak

● 4 464 MSEK går på export (72% av omsättning, 8% av total livsmedelsexport*, 
27,5% förädlingsgrad) från en bransch med 35 företag >9 anställda

● Sveriges styrkor finns framförallt inom trendkänslighet och utveckling av nya 
smaker, kundanpassning och produkter med inriktning vegan, laktosfritt, allergi, 
mindre socker och diet

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Kanada, USA, Norden, Baltikum, Tyskland, Storbritannien
● Asien: vissa nischade marknader så som Japan och Kina 

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Norden: Fortsatt hög konsumtion av godis, gränshandeln viktig. Hälsosammare 

alternativ efterfrågas. Möjligheter för premium- och ekologiska produkter
● Tyskland: Stor konsumtion av sötsaker och en fortsatt tillväxt. Ökad efterfrågan 

på ekologiskt och fritt från. Möjligheter för premiumprodukter och hälsosammare 
och innovativa produkter 

● Japan: Efterfrågan på premiumprodukter, hälsosamma alternativ och ekologiskt, 
främst i chokladsegmentet. Möjligheter för choklad och konfektyr

● USA: Hälsotrenden fortsatt stark med ökad efterfrågan för torkad frukt, bars och 
sockerfritt. Möjligheter för lösviktsgodis och funktionella snacks 

UTMANINGAR 

● Svårt att föra in nya smaker då konsumenterna sätter sina smakpreferenser i unga 
år och sällan byter ut sitt favoritgodis eller favoritvarumärke

● Smakpreferenser skiljer sig från de svenska
● Många mindre bolag gör att satsningar på expansion inte alltid prioriteras och 

många företag saknar organisation för export 
● Stark inhemsk konkurrens på flera marknader
● Impulsdrivet segment och därför inte så väl anpassat för e-handel

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: NORDEN, JAPAN, TYSKLAND OCH USA

● Exporttekniskt stöd för att förstå vilka tull- och importregler som gäller
● Try Swedish montrar på mässor med internationell profil, t.ex. PLMA i 

Amsterdam
● Företagsspecifikt stöd att hitta rätt partner på respektive marknad 
● Inköpsdelegationer både för svenska företag utomlands samt  delegationer till 

Sverige 
● Väcka inspiration hos de svenska företagen att gå på export 

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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Norden visar högst potential och tillgänglighet för sött

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader
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Marknadsutveckling sedan 2018
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TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Fritt från

Hälsosamma alternativ

Ekologiskt

Premium

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Nederländerna

USA

Kanada

Japan

Hongkong

TysklandStorbritannien
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Nederländerna

USA

Polen

Japan
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Viktigt att positionera svenska styrkor och väcka inspiration hos svenska företag 

att gå på export

● En ökad efterfrågan för produkter med hälsoattribut som t.ex.  veganskt , mindre socker, fritt från och ekologiskt där svenska företag 
är starka har identifierats på marknader som Tyskland, Storbritannien, USA och Japan 

− Hur kan svenska företag arbeta för att positionera sig och kommunicera svenska styrkor till konkurrenskraftigt pris?
● Stark inhemsk och internationell konkurrens på många marknader och svårt att föra in nya smaker 

− Hur kan svenska branschen anpassa sig till olika smakpreferenser och bemöta utmaningen att smakpreferenser för sötsaker 
ofta sätts i ung ålder? 

● Väcka inspiration hos de svenska företagen att gå på export
− Vilka aktiviteter är relevanta för att förbereda och stötta mindre bolag att bli exportredo? 

● Aktiviteter för tillträde till marknader och kunder
− Vilka aktiviteter lämpar sig för identifiering av kunder eller distributörer inom dagligvaruhandeln?

● Aktiviteter för att främja Sveriges styrkor och positionera svenska bolag
− Hur kommuniceras svenska företags affärserbjudande till internationella kunder och distributörer inför och under en mässa 

och hur sker uppföljning efter en mässa på bästa sätt? 
● Aktiviteter för ökad kunskap

− Hur kan seminarier och information om olika marknader kommuniceras för att öka intresse för export? T.ex. individuell 
rådgivning, webinarier, gemensamma seminarier? 

● Sveriges styrkor finns framförallt inom trendkänslighet och utveckling av nya smaker, kundanpassning och produkter med inriktning 
vegan och växtbaserat, laktosfritt, allergi, mindre socker och diet

− Hur kan branschen proaktivt erbjuda sina styrkor som anpassningsbarhet till möjliga kunder och samtidigt vara unika i sitt 
erbjudande? 

− Hur kan branschen fortsätta utveckla sin produktutveckling och trendkänslighet för att hålla sig i framkant? 
● Branschen består av många mindre bolag utan exportvana och organisation för export

− Hur kan små och större bolag dra nytta av och inspirera och samverka för export?  
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Reglerat segment med speciella förutsättningar men potential på vissa 

marknader trots stor andel nya produkter på marknaden
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*För livsmedel, drycker och tobak

● 2 689 MSEK går på export (38% av omsättning, 5% av total livsmedelsexport*, 
59% förädlingsgrad) från en bransch med 7 företag >9 anställda

● Snus är en unik produkt för Sverige, lång hållbarhet på produkterna som passar 
bra för export. Dock har många konkurrerande produkter introduceras på 
marknaden i Sverige och globalt

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● USA, Norge, Schweiz, Kina, Sydafrika och Namibia

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Norden: Norge intressant då användandet av snus ökar och rökning minskar. 

Ökat intresse för hälsosammare alternativ och ekologiskt
● USA: Fortsatt nedåtgående trend för rökning till följd av en hälsosammare livsstil, 

framförallt i kuststäderna. Efterfrågan på tobaksfria nikotinprodukter ökar 
● Japan: Nyligen infört rökförbud på restauranger har lett till ökad efterfrågan på 

alternativ till cigaretter, som vaping, snus och andra snusliknande produkter. 
Stora möjligheter för svenskt snus 

● Sydkorea: Minskad rökning tack vare en ökad hälsomedvetenhet samt 
restriktioner som rökförbud på offentliga platser. Möjligheter för snus i nischade 
tobaksbutiker och convenience butiker

UTMANINGAR 

● Politiskt laddat och svårt att marknadsföra snus och liknande produkter som mer 
hälsosamma än t.ex. rökning

● Många marknader är stängda för snusexport, t.ex. EU
● Konsumentvaror skiljer sig från Sverige och på många marknader är kunskapen om 

snus låg
● En uppsjö av nya snusliknande produkter globalt gör att snuset riskerar sin unicitet
● Höga skatter gör tobak till en premiumvara i många länder

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: NORDEN, USA, JAPAN, SYDKOREA

● Marknadstillträde till viktiga exportmarknader
● Marknadstillträde till potentiellt viktiga exportmarknader, t.ex. Sydafrika och 

Namibia
● Stöd för att identifiera inköpare och distributörer inom dagligvaruhandeln och 

convenience butiker
● Stöd i att öka kunskapen om snus och dess fördelar gentemot annan tobak

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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USA, Norden (Norge) och Japan visar högst potential och tillgänglighet för tobak

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

Norden

Storbritannien

Tyskland

Israel

USA

Kina

Japan
Sydkorea
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Marknadsutveckling sedan 2018
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2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Ekologiskt

Hälsosamma alternativ

Rökförbud

NorgeSchweiz

Qatar
Israel

USA

Kina

Japan

Sydkorea

Norden

Storbritannien

Tyskland

Israel

USA

Kina

Japan

Sydkorea
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Snus är en unik produkt som måste kunna marknadsföras om den inte ska tappa 

försprånget mot nya liknande produkter

● Generellt minskar rökningen som en följd av ökat intresse för en hälsosammare livsstil i många länder
− Hur ska svenskt snus positionera sig som ett alternativ till rökning?

● Många konkurrerande produkter introduceras på marknaden både i Sverige och globalt
− Hur kan snusets unicitet stärkas för att möta den tuffa konkurrensen?

● Ökat intresse för ekologiskt, smaksatt och tobaksfritt snus öppnar möjligheter för svensk export
− Hur ska svensk ekologiskt, smaksatt och tobaksfritt snus positionera sig gentemot konventionellt snus?

● Kännedomen om snus är relativt låg i Asien och Nordamerika
− Hur kan kunskapen om snus och bilden av Sverige som ett tillverkningsland stärkas?

● Främjande för marknadstillträde
− Vilka aktiviteter är bäst lämpade för identifiering av distributör inom dagligvaruhandeln och foodservice*? 
− Hur kan Sverige stötta branschen i tillståndsgodkännande för export av snusprodukter?

● Aktiviteter för att främja Sveriges styrkor och positionera svenska bolag
− Hur kan Sverige främja ökad kunskap om snus? Vilka främjandeaktörer är bäst lämpade för att öka kunskapen om snus? 

● Individuellt företagsanpassat främjande
− Hur kan samverkan mellan främjandeaktörer ske för utbilda företag inför exportsatsningar?

● Sverige har lång en tradition av snustillverkning och snus är en unik produkt för Sverige
− Hur kan branschen samverka för stärka kunskap om snus på andra marknader?

● En av Sveriges styrkor ligger i tillverkning av ekologiskt, smaksatt och tobaksfritt snus, vilket efterfrågas på vissa marknader
− Hur kan branschen samverka för att öka kunskapen om dessa typer av snus för att öka produktionskapaciteten?

● Det saknas marknadstillträde för snus till ett stort antal marknader, t.ex. samtliga EU-länder
− Hur kan branschen tillsammans med svenska myndigheter samverka för att påverka lagstiftningen i t.ex. EU och främja 

fördelarna med snus gentemot mer skadlig tobak?
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*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

R
E

F
L

E
K

T
IO

N
E

R
 F

Ö
R

 V
ID

A
R

E
 D

IA
L

O
G

EXPORT-
POTENTIAL

MÖJLIGHETER 
FRÄMJANDE

BRANSCHEN I 
SVERIGE



#%$#%$#

BUSINESS SWEDEN 73

Innovativa och agila företag förutsättning för att möta efterfrågan på mer 

nischade produkter

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER

*För livsmedel, drycker och tobak **foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

● 1 727 MSEK går på export (13% av omsättning, 3% av total livsmedelsexport*, 30% 
förädlingsgrad) från en bransch med 20 företag >9 anställda

● Svenska företag är innovativa och i ligger framkant i utvecklingen, dessutom en 
relativt stor ekologisk produktion 

INTRESSANTA MARKNADER FRÅN BRANSCHEN 
● Öl: Tyskland, Storbritannien, USA, Asien
● Cider: Storbritannien

RELEVANTA MARKNADER FRÅN ANALYSEN
● Frankrike: Fortsatt ökad efterfrågan på hantverksöl. Möjligheter för hantverksöl 

inom dagligvaruhandeln och foodservice** 
● Japan: Efterfrågan på hantverksöl fortsatt stark. Ökad efterfrågan på 

västerländsk öl och hög betalningsvilja för premiumprodukter. Möjligheter inom 
foodservice** 

UTMANINGAR 

● Förståelse för alkohollagstiftning på exportmarknader
● Branschen består av många mindre bolag med begränsade exportmöjligheter och 

utmanande för vissa företag att bygga hemmamarknad pga. monopolet
● Stark konkurrens inom ölsegmentet
● Sockerskatter påverkar ciderexport negativt
● Brexit kan komma att påverka flera av de exporterande bolagen i branschen

TRENDER & MÖJLIGHETER INTRESSANTA MARKNADER

RELEVANTA: FRANKRIKE OCH JAPAN

● Separata aktiviteter krävs för volymprodukter och t.ex. hantverksöl eftersom 
förutsättningarna är väldigt olika 
− För de stora bryggerierna är det viktigt att få stöd i att förstå regelverket på 

detaljnivå
− För mindre bryggerier individuellt företagsanpassat stöd samt 

kontaktsinträde mot dagligvaruhandeln kedjor
● Främjandeaktiviteter med kompletterande segment, t.ex. chark och snacks

EXEMPEL PÅ MÖJLIGT FRÄMJANDE

Relevanta marknader Ytterligare intressanta marknader från branschen
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Japan och Frankrike visar högst potential och tillgänglighet för öl & cider

* För definitioner och underliggande data se metoden för kvalitativ analys samt dataunderlag för kvalitativ analys i appendix **dagligvaruhandelns värde på tillverkarens försäljningspriser (retail value /off-trade value msp). Utgår från det monetära värdet av 
försäljning som sker via detaljhandeln

EXPORTPOTENTIAL PER MARKNAD 
Storleken på bubblorna indikerar inhemsk konsumtion 2019**

Marknadspotential*

Marknadstillgänglighet*

Trender
Sverigebild

Efterfråga

Kundstruktur

Svenska framgångar

Administration Prisnivåer Logistik
Konkurrens

Plats på marknader

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Sydkorea
USA

Polen

Japan

Israel

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Marknadsutveckling sedan 2018
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Marknadstillgänglighet

2018 2020

TRENDER OCH MÖJLIGHETER

Hantverksöl

Premiumalternativ

Ekologiskt

Tyskland

Storbritannien
Frankrike

Nederländerna

USA

Kanada

Japan

Hongkong

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Sydkorea

USA

Polen

Japan

Israel

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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Viktigt för innovativa företag att positionera sig i premiumsegmentet

● Efterfrågan på premiumprodukter inom öl- och cidersegmentet ökar, dessutom stark efterfrågan på hantverksöl
− Hur kan svenska tillverkare positionera sig i premiumsegmenten hos dagligvaruhandeln och foodservice* aktörer?
− Hur kan branschen samverka för att förbättra de logistiska förutsättningar för hantverksöl?

● Sockerskatter kan påverka ciderexporten negativt
− Hur kan branschen stötta svenska företag att anpassa sitt erbjudande utefter nya regelverk?

● Stark internationell konkurrens påverkar möjlighet och tillträde för export
− Hur kan Svenska produkter positionera sig för att möta stark konkurrens på exportmarknader?

● Främjandeaktiviteter med kompletterande segment, t.ex. chark, snacks och växtbaserat
− Hur kan Sverige stötta branschöverskridande samverkan för ökade exportmöjligheter? 

● Främjande för hur svenska företag kan ta sig in på respektive marknad inklusive tillträde förberedda samtal med beslutsfattare
− Vilka aktiviteter är mest eftertraktade för identifiering av distributör inom dagligvaruhandeln och foodservice*?

● Aktiviteter för främjande av Sverige styrkor inom öl och cider
− Vilka aktiviteter lämpar sig för att positionera Sveriges unicitet mot relevanta exportmarknader?

● Individuellt företagsstöd för utbildning kring lokalt regelverk och administration
− Hur kan samverkan mellan främjandeaktörer ske för utbilda bolag inför exportsatsningar?

● Sverige har en unicitet inom ekologiskt öl och svensk cider
− Hur kan Sverige positionera sig som tillverkningsland för ekologisk öl?
− Hur kan branschen samverka för att sprida kunskap om svensk cider?

● Branschen består av många mindre bolag med begränsade exportmöjligheter 
− Hur kan små och större bolag dra nytta av och inspirera och samverka för export?  

● Långa transporter riskerar att påverka kvaliteten på produkterna negativt
− Hur kan branschen samverka för att möta utmaningen med långa transporter i t.ex. produktutveckling och 

förpackningslogistik? 

*Foodservice = måltider som serveras utanför hemmet, t.ex. Hotell, restaurang, catering, caféer, storkök

1.BRÖD – 2.DRYCK – 3.FÅGEL – 4.FÄRDIGRÄTT – 5.KÖTT – 6.KVARN – 7.MEJERI – 8.SMAK – 9.SPRIT – 10.SÖTT – 11.TOBAK – 12.ÖL & CIDER
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● Sammanfattning, slutsatser och reflektioner för vidare dialog

● Perspektiv

− SVERIGE: branschstruktur, främjande idag, Sveriges styrkor 
och kritiska faktorer för framgång

− LÄNDER: relevanta marknader i ett regionalt perspektiv

− UTBLICK: pandemins påverkan och globala trender framåt

− SEGMENT: slutsatser och reflektioner för vidare dialog för 
relevanta marknader per segment

● Metodik, samverkan och tidsplan
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78

UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

*Perspektiv: Sverige, länder, utblick och segment

● På vilka marknader finns den största potentialen 
för svensk livsmedelsexport för utvalda 
livsmedelssegment baserat på potential och 
tillgänglighet?

● Vilken potential och utmaningar finns per 
livsmedelssegment utifrån ett svenskt perspektiv?

● Vilka hinder och möjligheter samt generella trender 
finns per relevant marknad per livsmedelssegment samt 
övergripande för alla segment?

● Hur har marknadsutvecklingen sett ut sedan 2018, vad 
är oförändrat och vilka nya trender har tillkommit?

● Hur skulle den potentialen kunna se ut om fem år 
framöver?

● Marknads-
selekteringsanalys (kritiskt 
med jämförbar data)

● Kvalitativ analys av 
resultat

● Personliga intervjuer med 
branschförbund samt 
representanter för 
relevanta marknader

● Analys per segment samt 
aggregerat

● Hur skulle exportpotentialen kunna se ut om tio år 
framöver?

● Trendspaning

● Hur många segment har analysen kapacitet att 
täcka?

● Vilka segment ska analysen täcka?

● Exportpotential

● Företagsbas

● Samverkan

Hur ser 
exportpotentialen 

för olika livsmedels-
segment ut?

- Möjligheter
- Utmaningar

- Trender
- Främjande

Kvantitativ analys 
för marknads-

prioritering per 
livsmedelssegment

Kvalitativ analys per 
segment per 

marknad

HUVUDFRÅGA DELAR NYCKELFRÅGOR METOD

Kvalitativt 
perspektiv 

på 10 år

Prioritering av 
livsmedelssegment

ANALYS

Analys i fyra 
perspektiv* för 

att besvara 
huvudfråga
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

● Urval av segment för analysen utifrån 2018-
års analys av exportpotential utifrån 
livsmedelssegment

− Segment har valts utefter samverkan med 
branschen, förädlingsgrad och 
exporttillväxt

− Metoden för urvalet redovisas i 
Appendix

− Urvalet av segment inkluderade i 
analysen ligger alla inom statistiken 
för ”Livsmedel, dryck och tobak”

− Analysen täcker därmed inte 
”Jordbruks- och jaktprodukter 
och tjänster i anslutning härtill” 
eller ”Fisk och andra 
fiskeriprodukter; 
vattenbruksprodukter; 
stödtjänster till fiske”

− Urvalet av segment och dess 
kundgrupper är styrande för de 
kvalitativa intervjufrågorna

− Till viss del täcks exkluderade 
segment i intervjuerna utefter 
dialog med branschförbunden i 
Sverige

− Omfång av 12 segment

● Urval av marknader för den kvantitativa 
analysen utifrån 2018-års analys av 
exportpotential utifrån livsmedelssegment

− Initialt omfång av 50 marknader

● Branschförbunden intervjuas som 
företrädare för sina företag

− Omfång av 9 branschförbund

● Efter ett urval av marknader per segment 
genom den kvantitativa analyser sker 
kvalitativa intervjuer

− Omfånget av intervjuerna avgränsas 
genom antalet marknader som tas 
med per segment

− Omfång av åtta marknader per 12 
segment

● Kvantitativ och kvalitativ  analys bygger 
på senast tillgänglig data och har 
samlats in under 2020

● Avgränsning av perspektivet 10 år 
behövs

− Omfånget inkluderar en 
trendspaning på perspektivet 10 år

− Ingen analys utefter tidslinjen 
10 år sker

− Trendspaningen på perspektivet 10 
år görs genom

− globala och regionala trender 
(per relevant världsdel)

− prognos för finalt relevanta 
marknader per segment

● Analysen utgår ifrån dagsläget vad gäller 
handelsavtal samt medlemmar i EU

● Omfånget inkluderar inte en analys av möjlig 
påverkan av Brexit  på svensk 
livsmedelshandel

● Ej heller möjliga förändringar av andra 
handelsavtal analyseras

SEGMENT MARKNADER & INTERVJUER TIDSPERSPEKTIV BREXIT & HANDELSAVTAL
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

Marcus Persson, Projektledare

Projektteam, Business Sweden

Chokofa

Kött och Charkföretagen

Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedelsföretagen

Organic Sweden

Sprit & Vinleverantörsföreningen

Sveriges Bryggerier

Svensk Fågel

Växtbaserat Sverige

Maria Varnauskas, Senior projektledare livsmedel, Business Sweden

Jessica Olsson, Handelssekreterare till Norge samt landschef (projektledare för 2018 års 

analys)

Maximilian Richter, Projektledare

Kvantitativ analys Kvalitativ analys

Styrgrupp
Referensgrupp

15 marknadsexperter på 13 marknader, Business Sweden globalt

Marknader

Karin Fogelberg, Associate
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UPPDRAG OCH SAMMANFATTNING – PERSPEKTIV: UTBLICK – METODIK OCH SAMVERKAN 

September Oktober November December Januari Februari

Aktivitet 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

Initiering

Kick-off

Kvantitativ 
analys

Kvalitativ analys

Kvalitativt 
perspektiv på 10 
år

Analys

Slutgiltig 
presentation

Redovisning

SNUS
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