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Kraftigt fall i handeln med  
teknikvaror 2012 
 
 
 
 
Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde 
Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades från Sverige under 
2012, vilket är en minskning med över 9 procent från året innan. Skuldkrisen och de 
ekonomiska problemen i eurozonen, i kombination med en under senare delen av 
året stärkt svensk krona, är de främsta förklaringarna till att exporten av teknikvaror 
minskade kraftigt under 2012. All handelsstatistik i detta dokument redovisas i lö-
pande priser. Uppgifterna är preliminära då december månad har skattats av Teknik-
företagen utifrån hur totalhandeln utvecklades denna månad.1  
 
 
EXPORTEN AV TEKNIKVAROR MINSKADE MED DRYGT 9 PROCENT UNDER 2012 
Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och förändring från föregående år)  
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Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 

                                                           
1 Eftersom uppgifter om utrikeshandeln för december (i skrivande stund) inte presenterats på detaljerad nivå har denna 
månad skattats av Teknikföretagen utifrån totalhandelns utveckling. Detta genom att respektive branschs andel av den totala 
handeln för januari t.o.m. november har använts även för december. Även för handel med olika länder har landets andel under 
januari t.o.m. november använts för december.  
 
Teknikvaror definieras som varugrupperna 25 till 30 samt 3205 enligt SNI/SPIN 2007.  När ingen annat anges är det uppgif-
ter enligt SNI/SPIN 2007 klassificeringen som presenteras. Uppgifterna har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). All 
handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör att uppgifterna inte direkt kan relateras till exempelvis 
produktionsutveckling eller annan statistik som anges i fasta priser/volym. 
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SVERIGE HAR EN POSITIV HANDELSBALANS GENOM HANDEL MED TEKNIKVAROR  
Handel med teknikvaror och varor totalt (miljarder SEK och förändring från föregående år)*  

 
 

Export av teknikvaror Import av teknikvaror Handelsbalans (teknik) 

 Mdr SEK Förändring Mdr SEK Förändring Mdr SEK 

2008 576    1,3% 469  0,7% +107 

2009 453 -21,4% 387 -17,5% + 66 

2010 523  15,4% 465  20,0% +58 

2011 572   9,4% 495   6,5% +77 

2012p 519  -9,3% 454  -8,3% +65 

 

 
 

Varuexport totalt Varuimport totalt Handelsbalans (totalt) 

 Mdr SEK Förändring Mdr SEK Förändring Mdr SEK 

2008 1 194   4,8% 1 098 6,1% +97 

2009    995 -16,7% 911 -17,0% +84 

2010 1 138  14,4% 1 069 17,3% +69 

2011 1 213   6,5% 1 145  7,1% +67 

2012 1 169  -3,6% 1 099 -4,1% +70 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
* Teknikhandeln är sammanställd utifrån uppgifter enligt SNI-klassificeringen på 3-siffernivå. De uppgifter som redovisas för 
Sveriges totala varuhandel är däremot hämtade från uppgifterna som redovisas på totalnivå. 

 
 
Exporten av teknikvaror utgjorde 45 procent av den totala varuexporten från Sverige 
2012. Därmed minskade teknikexportens andel av Sveriges totala varuexport under 
året. Värdet på den totala varuexporten var 1 169 miljarder SEK 2012, vilket är 3,6 
procent mindre än året innan. Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från 
Sverige, vilket inte beskrivs närmare i detta dokument som fokuserar på varuhan-
deln. Vi vill dock nämna att teknikindustrin står bakom en betydande del även av 
tjänsteexporten från Sverige. 
 
Värdet på importen av teknikvaror uppgick till 454 miljarder SEK 2012, vilket är en 
minskning på drygt 8 procent från året innan. Sveriges totala varuimport minskade 
med 4,1 procent i värde och uppgick till 1 099 miljarder SEK under året.  
 
 
TEKNIKINDUSTRIN SVARAR FÖR 45 PROCENT AV DEN SVENSKA VARUEXPORTEN   
Andel teknikexport och import som andel av total varuexport och import (procent)*  

 
 

Exportandel 
 

Importandel 

2008 48,2% 42,7% 

2009 45,5% 42,5% 

2010 46,5% 43,9% 

2011 47,7% 43,7% 

2012p 44,9% 41,7% 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
* När andelar beräknats kommer både teknikhandeln och totalhandeln från uppgifter enligt SNI-klassificeringen på  
3-siffernivå.  
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Sverige har en positiv handelsbalans främst genom handel med teknikvaror. Under 
2012 var det totala handelsbalansöverskottet med varor 70 miljarder SEK. Handels-
balansöverskottet för teknikvaror var 65 miljarder SEK, vilket innebär att handeln 
med teknik svarar för nästan hela överskottet. 
 
 
Merparten av teknikhandeln sker med Europa 
Merparten av den svenska handeln med teknikvaror sker med Europa. Att svenska 
företag påverkas kraftigt av utvecklingen i eurozonen förklaras av detta europabero-
ende. Under 2012 gick 64 procent av teknikexporten till de europeiska länderna och 
motsvarande siffra för teknikimporten var hela 80 procent. I dessa siffror ingår föru-
tom EU och EFTA även andra europeiska länder, däribland Ryssland och Turkiet. 
Den europeiska andelen av Sveriges totala varuhandel är ytterligare något större än 
den är för teknikvaror. 
 
Inom den Europeiska unionen sker merparten av den svenska teknikhandeln med de 
”gamla” medlemsländerna i västra Europa. Hela 43 procent av den totala teknik-
exporten gick till de gamla EU-länderna under 2012 medan motsvarande siffra var 5 
procent för de ”nya” medlemsländerna. Mer än hälften av teknikexporten till de nya 
medlemsländerna gick dessutom till Polen och Estland.  
 
 
MERPARTEN AV TEKNIKHANDELN SKER MED DE EUROPEISKA LÄNDERNA  
Teknikhandeln med Europa (miljarder SEK och andel av total teknikhandel) 

 

 

Export av teknikvaror  
2012p 

Import av teknikvaror 
2012p 

 Mdr SEK Andel Mdr SEK Andel 

Europeiska unionen (EU27) 250  47,8% 328  75,1% 

        Västra Europa (EU 15) 222  42,5% 277  63,4% 

        Östra Europa (EU 12)   27   5,3%   51  11,7% 

EFTA   59  11,3%   16   3,9% 

Summa EU och EFTA 309  59,2% 345  79,0% 

Europa totalt (inkl. Ryssland och Turkiet) 337  64,4% 350  80,2% 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
 
 
De enskilda länder som är Sveriges tre viktigaste exportmarknader för teknik är 
Norge, USA och Tyskland, i nämnd ordning. Till Norge exporterades teknikvaror för 
53 miljarder SEK 2012, vilket är mer än året innan. Andelen av den svenska teknik-
exporten som gick till Norge var därmed 10 procent. Exporten till USA växte relativt 
kraftigt under året. Till USA exporterades teknikvaror till ett värde av 45 miljarder 
SEK medan teknikexporten till Tyskland uppgick till 39 miljarder SEK under 2012.  
 
Även Belgien och Nederländerna hamnar högt på listan som rangordnar de största 
exportmarknaderna för teknikvaror. Det beror till stor del på att ett antal multinat-
ionella företag har logistikverksamhet och produktion i dessa länder och inte på att 
alla slutanvändarna finns där. 
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NORGE, USA OCH TYSKLAND ÄR DE TRE STÖRSTA EXPORTMARKNADERNA FÖR TEKNIKVAROR  
De största marknaderna för svensk teknikexport 2012p (miljarder SEK)  
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Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 

 
 
Exporten av teleprodukter och motorfordon minskade mest 
Teknikexporten från Sverige domineras av maskiner, teleprodukter och motorfor-
don. Dessa tre grupper dominerar även importen av teknikvaror. Fördelningen mel-
lan investerings-, insats- och konsumtionsvaror inom varugrupperna skiljer sig där-
emot åt mellan exporten och importen Detta eftersom importen i större utsträck-
ning än exporten består av insats- och konsumtionsvaror. Importen av varugruppen 
tele-, elektronikprodukter och instrument består exempelvis i stor utsträckning av 
konsumentelektronik till skillnad mot exporten. På samma sätt består motorfor-
donsimporten i större utsträckning av personbilar än exporten.  
 
Maskinexporten från Sverige uppgick till 160 miljarder SEK 2012, vilket är 2,3 pro-
cent mindre än året innan. Därmed minskade maskinexporten klart mindre än tek-
nikexporten överlag under året. Inte minst maskinexporten till USA gick bra, som 
följd av en stark investeringskonjunktur i landet. Exporten av maskiner domineras 
av typiska varor från kända industriföretag med verksamhet i Sverige. Produkter från 
exempelvis Alfa Laval, Atlas Copco, Cargotec, Sandvik, Siemens, SKF, Toyota 
Material Handling, Volvo Construction Equipment och Väderstad syns tydligt i 
handelsstatistiken.  
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TEKNIKHANDELN DOMINERAS AV MASKINER, TELEPRODUKTER OCH MOTORFORDON  
Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och årlig procentuell förändring)  
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Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Motorfordonsexporten minskade med hela 12,3 procent under 2012 vilket innebar 
att den uppgick till 124 miljarder SEK under året. Här ingår kategorierna personbi-
lar, lastbilar/släpfordon och fordonskomponenter. Exporten av fordonskomponen-
ter minskade i något mindre utsträckning än de övriga kategorierna under året. 
  
Exporten av tele-, elektronikprodukter och instrument minskade med hela 18,9 
procent under 2012, vilket innebar att värdet uppgick till 121 miljarder SEK. Tele-
produkter utgjorde knappt hälften av detta belopp. Resterande utgjordes av olika 
elektronikprodukter och instrument. Exporten av tele-, elektronikprodukter och 
instrument minskade betydligt mer än teknikexporten överlag under året. 
 
Övrig teknikexport, utöver maskiner, teleprodukter och motorfordon, består av 
allehanda produkter som sammantaget exporteras för betydande belopp från Sve-
rige. Elmaskiner och elektrisk utrustning är varugruppen som gått bäst med en ex-
portökning på 1,2 procent under 2012. Exportvärdet uppgick till 62 miljarder SEK. 
Teknikhandeln med metallvaror består till stor del av insatsvaror till andra 
branscher. Metallvaror exporterades för 32 miljarder SEK 2012, vilket endast är drygt 
en procent mindre än året innan. 
 


	Utrikeshandel med teknikvaror 2012
	Utrikeshandel_med_teknikvaror_2012
	Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde
	Merparten av teknikhandeln sker med Europa
	Exporten av teleprodukter och motorfordon minskade mest


