
 
 

 

Årets Livsmedelsexportör 2015: Semper  
Idag delade Prins Carl Philip och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ut Food from 

Swedens pris Årets Livsmedelsexportör på Livsmedelsföretagens Matdag. Priset 

gick till Semper, som via en genomarbetad exportstrategi, satsningar på forskning, 

nya distributionsvägar och nischade produkter uppnått en avsevärd exporttillväxt 

på kort tid.   

 

Semper hade under 2014 en exporttillväxt på 10 procent, vilket står för en fjärdedel av 

omsättningen. Tillväxten har framför allt varit stor i Norden, Ryssland och de baltiska 

länderna.  

 

Utmärkelsen Årets Livsmedelsexportör går till en person som ”systematiskt och långsiktigt 

arbetat för att utveckla företagets export till en eller flera marknader”. Priset består av 

50 000 kronor att användas på Business Swedens tjänster. Business Sweden ingår 

tillsammans med Livsmedelsföretagen i styrgruppen för Food from Sweden, som svarar 

för juryarbetet.  

 

- Semper representerar svensk kvalitet och säkerhet och är ett draglok för svenska 

små och medelstora företag som vill ta sig in på de stora exportmarknaderna, 

säger Maria Varnauskas, livsmedelsansvarig på Business Sweden.  

 

Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industrigren som sysselsätter 55 000 

personer och omsätter över 170 miljarder kronor årligen. Drygt 3 000 svenska 

livsmedelsföretag förädlar 70 procent av de svenska jordbruksråvarorna och exporterar 

för 69,3 miljarder kronor per år (2014) .  

 

Tidigare års vinnare är Pågens (2014), Nyåkers Pepparkakor (2013), Åbro Bryggeri 

(2012), Aromatic (2011), Oatly (2010), Polarica (2009), Kopparbergs Bryggeri (2008), 

Polarbröd (2007), Löfbergs Lila (2006), Wasabröd (2005), IKEA (2004), Santa Maria 

(2003), Abba Sea Food (2002), Gillebagaren (2001), Frödinge (2000), Almondy (1999), 

och Carlshamns mejeri (1998).  
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För ytterligare information kontakta: 

Emilie Eliasson Hovmöller, presschef Business Sweden, T 072-540 93 38  

 

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig 

affärspartner. Med cirka 400 medarbetare i Sverige och i 50 länder, underlättar vi för svenska 

företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business 

Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och 

nätverk på alla nivåer. 


