


Exportens dag

För att uppmärksamma industrins viktiga roll firar vi för andra 
året i rad Exportens dag den 19 april. Nu är produktionen för 
den svenska marknaden i teorin redan avklarad och övergår till 
att säljas utomlands. I första hand till Norden och EU, men även 
andra delar av världen, som USA, Australien och Kina.

Exportindustrin är avgörande för Sveriges konkurrenskraft, 
jobb i hela landet och en samhällsekonomi som klarar att  
bära stora välfärdssatsningar. Industrin har även stor regional- 
politisk betydelse och är en dragkraft för många andra sektorer 
på arbetsmarknaden. Den sysselsätter dessutom en stor del av 
den svenska arbetskraften.

Samtidigt spelar exporten en allt viktigare roll för förverkligandet 
av den globala klimatomställningen. När svensk industri ställer 
om till nettonollutsläpp av växthusgaser minskar utsläppen, 
vilket inte bara hjälper vårt land att nå uppsatta klimatmål. Med 
hjälp av mer hållbara produkter, teknik och processer tränger vi 
undan utsläpp också i andra länder.

En viktig förklaring är vårt fossilfria elsystem som blir centralt 
i elektrifieringen av samhället. Detta är också en anledning till 
att företag vill investera i Sverige. Något som i sin tur ytterligare 
ökar den svenska klimatvänliga exporten.

Exportens betydelse för  
Sveriges ekonomi och välfärd 

Sverige är ett exportberoende land och industrin är motorn i vår 
samhällsekonomi. Hur framgångsrik vår export av industripro-
dukter är har direkt betydelse för våra möjligheter att bygga och 
förbättra välfärden. 

Nära 70 procent av den svenska exporten utgörs av varor 
bestående av inhemska råvaror och varor som har tillverkats 
och vidareförädlats inom svensk industri. 



2021 exporterade Sverige varor till ett värde av cirka 1 605 miljarder 
kronor. Som jämförelse var hela den svenska statsbudgeten för 
samma år 1 137 miljarder kronor. Utan inkomsterna från export- 
industrin skulle vi inte vara det välfärdsland som vi är och vill vara. 

Sedan 1994 när Sverige valde att gå med i EU har exportens andel 
av BNP ökat rejält. 

(Källa: Ekonomifakta)

(Källa: SCB)

Exportens andel av BNP (varor och tjänster)

1994: 33,6 procent
2020: 46,4 procent

1. Fordon för vägar (211 miljarder)

2. Medicinska och farmaceutiska produkter (100 miljarder)

3. Icke elektriska maskiner och apparater (95 miljarder)

4. Mineraloljor och produkter därav (93 miljarder)

5. Papper, papp och varor (ej IF Metall) (82 miljarder) 

6. Elektriska maskiner och apparater (79 miljarder)

7. Järn och stål (72 miljarder)  

8. Tele-, radio- och tv-apparater (68 miljarder) 

9. Maskiner för särskilda industrier (65 miljarder) 

10. Malm och skrot av metaller (60 miljarder)

Sveriges tio viktigaste exportvaror är alla industriprodukter. 
Nio av dessa produceras av IF Metalls medlemmar. 



Exportens behov av industrin och  
industrins behov av exporten 

Av den årliga svenska industriproduktionen går ungefär 75 procent 
på export. Det är en siffra som förändrats mycket lite över en 
längre tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av den svenska varuexporten går nästan 3/4 till den europeiska 
marknaden (dvs. länder som ingår i EU/EES + Storbritannien).
 
 
 
 

(Källa: Teknikföretagen)
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Så här ser det ut i några 
olika branscher: 

Staplarna visar andel i 
procent av produktionen 
som går på export. 



Vi är alla beroende av varandra  

Exporten skapar jobb över hela Sverige. I såväl Skellefteå, Virsbo, 
Karlskoga, Södertälje, Oxelösund, Kiruna, Luleå, Helsingborg, 
Skövde, Olofström, Göteborg och på många andra håll i landet.

Exporten skapar jobb både direkt och indirekt – den svenska  
industrin genererar mängder av jobb även i andra branscher. 

Det finns inga vattentäta skott mellan olika branscher och sektorer 
i samhället, det är ett ömsesidigt beroende där alla behövs. 

Industrin är beroende av att det finns en fungerande social service, 
ett utbildningssystem som levererar kompetent arbetskraft samt 
infrastruktur som underlättar kommunikation och transporter. 

På samma sätt är andra näringar beroende av en fungerande 
industri som är internationellt konkurrenskraftig. Industrins 
behov av tunga transporter har exempelvis haft betydelse för 
utvecklingen av lastbilsindustrin. Utvecklingen av gruvindustrin 
har skapat svenska världsledande producenter av borrutrust-
ning, sprängämnen och så vidare. 

På det här sättet resulterar samarbete mellan innovativa industri- 
företag och kompetenta underleverantörer i framgångsrika 
exportföretag. Sektorer och branscher står inte mot varandra i 
ekonomin, utan kompletterar och är beroende av varandra. Ska 
övriga sektorer utvecklas väl måste industrin få de förutsätt-
ningar som krävs för att kunna fungera som motor i ekonomin. 
 



Industrin är viktig för hela landet 

Industrin har stor betydelse för den regionalpolitiska balansen. 
Det finns ett klart samband mellan sysselsättningen på en ort 
och den regionala utvecklingen.

Finns det inte jobb att få avfolkas orten, vilket i förlängningen 
även leder till utarmning av butiksutbudet och samhällsservicen. 
På många mindre orter i Sverige är industriföretagen de stora 
arbetsgivarna. Detta är en bestående sanning. 

Industrin fyller också en viktig funktion för andra mindre företag i 
närområdet, inte minst för många underleverantörer. Även om ett 
tungt beroende av en enskild arbetsgivare på en mindre ort lätt 
gör samhällen sårbara kan vi konstatera att en betydligt större del 
av Sverige hade varit avfolkat om inte industrin funnits på plats. 

Län   Antal  Andel av närings- 
   sysselsatta  livet totalt 

Stockholms län  65 269  6,4%
Uppsala län  12 178  11,6%
Södermanlands län  14 837  18,9%
Östergötlands län  29 864  20,1%
Jönköpings län  38 696  30,6%
Kronobergs län  17 708  25,1%
Kalmar län   18 567  25,4%
Gotlands län  1 666  9,2%
Blekinge län  11 104  25,6%
Skåne län   55 584  12,8%
Hallands län  16 004  15,8%
Västra Götalands län  113 234  18,6%
Värmlands län  17 028  20,4%
Örebro län   19 715  21,3%
Västmanlands län  20 594  23,6%
Dalarnas län  18 722  21,2%
Gävleborgs län  18 410  21,2%
Västernorrlands län  13 090  17,5%
Jämtlands län  4 486  11,2%
Västerbottens län  14 969  18,2%
Norrbottens län  15 274  19,4%

Regionala siffror på indu-
strins sysselsättning: 



Därför är det så viktigt att vi nu ser stora industriinvesteringar 
över hela Sverige kopplat till klimatomställningen, både i ny 
och existerande verksamhet. Vi ser hur fordonsindustrin ställer 
om till att börja tillverka elfordon, kemiindustrin som investerar 
för kemisk återvinning, stålindustrin som redan har producerat 
världens första fossilfria stål och mycket mer. Med hjälp av 
dessa investeringar kommer svensk industri att stå sig konkur-
renskraftig även i framtiden. 

 
Behovet av fri och rättvis handel  

Kriget i Ukraina och situationen i omvärlden är djupt bekymmer-
sam. Vi ser ett krig i Europa som går emot våra demokratiska 
värderingar och som kommer att påverka oss under en lång 
tid framöver. Västvärlden har infört ett flertal sanktioner mot 
Ryssland som gör att den ryska ekonomin påverkas negativt. 
Men den svenska varuexporten till Ryssland är relativt låg och 
uppgår till 1,4 procent av Sverige totala varuexport. I första hand 
påverkas vi av kraftigt höjda olje- och gaspriser som får effekter 
för hela vår ekonomi.

Men en sak är säker: vår starka exportindustri gör oss starkt 
rustade. När vi firar Exportens dag gör vi det med vår gemen-
samma, trygga välfärd i tankarna och med en önskan om att 
kunna bygga den än starkare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Av Sveriges femton största exportmarknader/handelspartner 
ligger elva i Europa och tillhör antingen EU/EES eller har han-
delsavtal med EU som möjliggör både handel och samarbete 
kring gemensamma regler och standarder.

Tack vare vårt EU-medlemskap vidgas vår hemmamarknad från 
tio miljoner människor till nära en halv miljard. Men det är inte 
bara den inre marknaden som gör skillnad: genom EU får vi 
bättre handelsavtal även med länder utanför Europa än vi hade 
fått om vi stått ensamma. 

Genom EU kan vi stärka svensk industri och Sveriges industri- 
arbetare. Varje facklig generation behöver få möjlighet att lära 
sig att förstå både hur vi kan använda EU för att stärka oss 
själva och skapa bättre förutsättningar för att trygga våra jobb, 
men också vilken roll EU spelar för oss i vardagen.

EU:s inre marknad måste vara öppen, men den måste samtidigt 
vara rättvis. Rätt använd är frihandeln ett verktyg för att finan- 
siera välfärd och skapa social rättvisa. Men för att detta ska 
vara möjligt måste diskussionen om rättvis handel vara en 
naturlig del av debatten. Rättvisa och frihet är två värden som 
ska lyfta varandra, inte motarbeta varandra. På det här området 
finns fortfarande mycket att göra, men att begränsa handeln är 
inte lösningen på problemet.

Läs mer om vad exporten betyder för Sverige, jobben och 
välfärden på 

ifmetall.se/exportensdag

https://www.ifmetall.se/om-oss/exportens-dag/

