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Sverige är ett relativt litet land med en högteknologisk industri, många 
sofistikerade tjänsteföretag och stora råvarutillgångar. För att bredda 
vår begränsade hemmamarknad måste vi vända oss utåt och exportera. 
2011 uppgick vår export till 1 750 miljarder kronor, vilket motsvarar 50 
procent av vår BNP. 

EU 27
680 mdkr

Övriga
Europa

182 mdkr
Asien

155 mdkr

Nord-
amerika
88 mdkr

Afrika
46 mdkr

Central- och 
Sydamerika

34 mdkr

Oceanien
och övriga
29 mdkr

Hit går den svenska varuexporten
Tyskland
120 mdkr

Norge
115 mdkr

Kina
40 mdkr

USA
77 mdkr

Avser 2011, källa:SCB

2010 arbetade 1,3 miljoner personer i 
exporterande företag. Många av dessa 
arbetar i företag där merparten av 
försäljningen fortfarande sker inom 
landet, men faktum är att hela 240 000 
arbetar i företag som har merparten av 
sin försäljning i utlandet. miljoner
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Så mycket exporterar olika länder 

Sverige
181 000 kr

USA
44 000 kr

Kina
10 000 kr

andel av världsexportenandel av BNP
Sett över tid har exporten ökat sin 
betydelse för den svenska ekonomin. 1975 
motsvarade exporten 27 procent av BNP. 
2011 var den siffran uppe i cirka 50 
procent. Men även om exporten blivit allt 
viktigare för oss har svensk export tappat 
marknadsandelar internationellt. Vår andel 
av världsexporten har fallit från omkring 2 
till 1 procent. Detta visar hur den interna-
tionella konkurrensen hela tiden skärps, 
samtidigt som exporten i sig blir allt 
viktigare för vårt land.

Skärpt konkurrens
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Källa:Världsbanken
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Svensk export som...

FAKTA OM

per person



Sverige                               Euroländerna

vad? vart? varför?

Svenska exportvaror

Skogsvaror........................................ 64,3
 Trävaror.........................................................13,0
 Pappersmassa .................................................8,9
 Papper...........................................................39,3

Mineralvaror..................................... 73,9
 Järnmalm ......................................................11,9
 Järn och stål ..................................................33,6
 Övriga metaller..............................................14,3

Kemivaror......................................... 71,2
 Grundämnen, föreningar ................................9,1
 Läkemedel .....................................................27,8
 Plaster...........................................................15,0

Energivaror....................................... 60,0
 Oljeprodukter................................................53,3

Verkstadsvaror................................ 266,1
 Metallarbeten ...............................................17,2
 Maskiner .......................................................98,9
 Elektronik, telekom .......................................69,9
 Personbilar....................................................21,8
 Last- och dragbilar.........................................11,8
 Övr transportmedel, delar, etc ......................33,0
 Instrument, optiska varor..............................13,3

Övriga varor...................................... 71,7
 Livsmedel ......................................................28,2
 Tekovaror, skor ..............................................11,0
 Möbler ............................................................8,4

Miljarder kronor, jan-jun 2012

Källa:SCB

Konkurrenskraft
Trots att det inte finns något enkelt sätt att mäta interna-
tionell konkurrenskraft, har nog ändå många en känsla för 
vad som påverkar den. Det kan handla om vårt utbildnings-
system, våra skatter, vår arbetsrätt, eller hur väl infrastruk-
turen fungerar. En annan viktig faktor är hur lönerna 
utvecklas. Detta påverkar nämligen hur exportföretagens 
kostnader utvecklas jämfört med utländska konkurrenters. 

Ser man till Eurostats index över arbetskraftskostnader, LCI, 
har Sverige under senare år haft en något brantare 
kostnadsstegring än Euroländerna. Det är egentligen bara 
förra året, 2011, som bryter av mot det mönstret. 
Förklaringen är att löneutvecklingen i Tyskland, vår 
viktigaste handelspartner, varit relativt återhållen under en 
längre period. 

Varuexporten är mer än dubbelt så stor som tjänste-
exporten, men exporten av tjänster växer snabbare. I 
tjänsteexporten ryms bland annat turismen till Sverige. I 
gruppen övriga affärstjänster ingår merchanting som är den 
försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper 
och säljer produkter vidare på världsmarknaden utan att de 
importeras till Sverige.

Allt handlar inte om varor...

Tjänsteexporten 2011
Transporter: 15,1 %

Resor: 18,5 %

Övriga tjänster: 8,8 %

Data- o informations-
tjänster: 11,7 %

Licenser/Royalties: 8,4 %

Övriga affärs-
tjänster: 37,6 %

Källa:SCB

217
miljarder kr

Ända sedan 1980-talet 
har Sverige haft överskott 
i utrikeshandeln. Det vill 
säga att vi exporterat mer 
än vi importerat. 2011 
uppgick överskottet till 
217 miljarder kronor.
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Ökning av arbetskraftskostnad
Årlig procentuell förändring, tillverkningsindustri


