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Insikter
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Vi ger också ut nyhetsbrevet #Kortfattat, med ny och relevant information från 
livsmedelsområdet och de gröna näringarna 



Insikter #11 - tillväxt i livsmedelsindustrin
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Insikter #11 kommer att lanseras i början av juni!

• Tillväxtmöjligheter i livsmedelsvärdekedjan

• Metoder och modeller för att driva tillväxt

Insikter #11 
Tillväxt

Stor uppsida för svenska livsmedelsföretag! Stor potential 
som är möjlig att realisera, men som kräver att branschens 
tillväxttakt accelererar rejält. Ta del av vår rapport som visar 
vad som bromsar tillväxttakten och hur de svenska 
livsmedelsföretagen kan växla upp sitt tillväxtarbete!



CAGR: Årlig tillväxt

Källa: Eurostat

Tillväxten för Sveriges livsmedelsindustri är lägre än andra länder  
- även under EU-snittet 
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Den svenska livsmedelsindustrin är liten sett till vår befolkning och tillväxttakten är låg i 
jämförelse med andra länder. Ökad export är avgörande för att få fart på tillväxten.

2,62%
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*Exkluderar fisk pga mycket hög vidareexport från Norge; 

Källa: Jordbruksverket, SCB, Eurostat

Svensk livsmedelsexport växer snabbt - men tillväxten sker från
låga nivåer
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Svensk export driver intäktsökningen i svenska livsmedelsföretag – låg nivå indikerar att vi kan 
växla upp ytterligare



Fem områden som håller tillbaka ytterligare exporttillväxt
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Starkt hemmamarknadsfokus

Bristande ambitioner i ledning och styrelse

Låg uthållighet och begränsade resurser

Organisationen inte strukturerad för export

Avsaknad av genomarbetad exportstrategi



Tre steg för en lyckad exportsatsning
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Förstå din egna affär
Beskriv och kartlägg 

idealsegment
Exekvering

• Förstå styrkor och svagheter 
på aktuella marknader

• Första organisationens 
möjligheter att hantera ett 
exportflöde (produktion, 
logistik, kundservice etc)

• Förstå resurser och 
kompetens som krävs för en 
exportsatsning (t.ex. 
risktagande)

• Marknaden behöver inte 
utgöras av ett land – en 
storstad kanske räcker?

• Fokusera på ideala 
köparsegment

• Vilka konsumtionskanaler 
finns för våra idealsegment?

• Upprätthåll prisnivå
• Bygg varumärke
• Strategisk distribution

1 2 3

Smart ambition och uthållighet
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Uthållighet

Antal marknader

The export valley
of death

Vattenfalls-

strategi

Sprinkler-
strategi

Välj en tydlig exportstrategi


