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Sveriges handel med EU-länderna 

går med förlust 
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Svensk handel bygger vår välfärd. Men hur står det egentligen till med våra affärer 

gentemot omvärlden? Och hur har det gått med den så upphaussade idén om att 

EU skulle göra oss rika och stärka välfärden? Det visar sig att den fria rörligheten 

gjort att Sveriges handel hamnat i en djup kris. Från en starkt positiv handelsbalans 

dras Sverige nu med underskott. 
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Sveriges handelsnetto för varor och tjänster med resten av världen de senaste 14 åren visar att 

vi är inne i en djup kris. Detta skall, enligt den officiella retoriken, balanseras av en övergång 

till handel med tjänster. Denna har också haft en stadig ökning fram till 2015 då den 

stagnerade för att 2017 sjunka kraftigt, -46,5 procent. Sveriges bytesbalans med varor och 

tjänster har därmed minskat med 74,5 procent mellan 2006 och 2017. 

Beloppen är i löpande priser. Inflationsjusterat blir det än värre i absoluta tal. Bytesbalansen 

visar värdeskillnaden mellan vår export och import av varor, handelsbalansen, och tjänster, 

tjänstebalansen. 

Det är ett viktigt mått på den nationella ekonomiska nyttan av vår samlade internationella 

handel. Det kan också ses som ett mått på konkurrenskraften hos vår industri och vår 

förmåga att producera varor och tjänster som täcker de behov som finns såväl i Sverige som 

utomlands. Sedan toppen 2004 har Sveriges totala handelsnetto sjunkit till negativa värden 



de två senaste åren. Det är en mycket allvarlig utveckling, som visar en allt annat än ljus bild 

av Sverige som industrination. 

 
Sveriges totala bytesbalans med hela världen för varor och tjänster 2004-2017. 
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EU har påverkat vår handel negativt 

En avgörande faktor bakom denna dystra utveckling är vårt EU-inträde. Detta trots att just en 

utveckling av handeln var ett av huvudargumenten för vårt medlemskap i unionen. Man kan 

snabbt konstatera att vår handel med länder utanför EU är påtagligt mycket mer intressant, 

ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, för Sverige. Men låt oss se hur det egentligen ser ut. Alla 

data i denna artikel kommer från SCB. 

I diagrammet nedan visas motsvarande utveckling för vår varuhandel sedan 1998, men nu 

begränsad till EU-länderna i stället för hela världen. Den som påstår att EU haft en positiv 

inverkan på Sveriges handelsnetto talar alltså inte sanning. 



 
Varuhandeln med EU visar en alltmer negativ utveckling. Källa: SCB 

  

Inte heller Sveriges tjänstehandel med EU har trendmässigt varit positiv. Under de två första 

kvartalen 2018 fortsätter trenden neråt med sammanlagt cirka 34 miljarder i underskott med 

EU för tjänstehandeln. 

Sammantaget hade Sverige 2017 en negativ bytesbalans för varor och tjänster gentemot EU-

länderna på hela 229 miljarder kronor! Trenden är sjunkande och en försiktig uppskattning 

pekar på att vi landar på ett totalt underskott med EU för 2018 på i storleksordningen 237 

miljarder kronor. Därav varuhandel cirka 187 miljarder kronor och tjänstehandeln cirka -50 

miljarder kronor. 

Utlandsinvesteringar påverkar 

En faktor som man bör ha med i diskussionen om handeln med EU-länderna, är de svenska 

företagens investeringar i andra EU-länder och det omvända. Svenska företag investerar i 

utlandet och utländska företag investerar i Sverige. När svenska företag investerar utomlands 

flyttar produktion från Sverige eller görs expansioner på andra platser i världen istället för i 

Sverige. Motsvarande utveckling i svensk favör när utländska bolag investerar i Sverige. 

Det visar sig även här att utvecklingen varit till Sveriges nackdel. Vi tappar en stor mängd 

arbetstillfällen, som i stället går till utlandet. Det sänker vår skattekraft och bidrar därmed 

negativt till våra möjligheter att klara av att utveckla eller bibehålla välfärden i Sverige. 

I diagrammet visas trenden för skillnaden mellan de totala investeringarna utomlands av 

svenska investerare respektive investeringar i Sverige av utländska företag, som ett glidande 

medelvärde över tio år. Data i diagrammet avser hela världen. Man kan se en tydlig koppling 



mellan den kraftiga ökning av nettoinvesteringarna i andra länder och det ökande 

underskottet i Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster. 

 
Utlandsinvesteringar. Investeringskapitalet flyttar utomlands istället för att komma in i Sverige. Källa: SCB, Grafik: Nya Tider 

  

När det gäller EU kan man fundera på varför svenska företag måste flytta investeringar till 

andra medlemsländer. Den inre marknadens påstådda förträfflighet borde innebära att 

svenska företag skulle kunna investera i Sverige istället och sälja sina produkter och tjänster i 

hela unionen med god vinst. Det var den stora nyttan med EU, enligt förespråkarna. 

Att svenska företag sedan år 2000 investerade över 2 000 miljarder kronor i andra EU-länder 

tyder snarare på att den inre marknaden inte fungerar som det var tänkt. Trots den fria 

rörligheten och slopade tullar och andra regelhinder, innebär svenska företags investeringar i 

EU mycket omfattande kapitalflyttning ut ur landet. Detta sker samtidigt som handeln med 

andra EU-länder går med ett stadigt sjunkande underskott. 

EU åderlåter Sverige på mångmiljardbelopp 

Utvecklingen förstärker bilden av att svensk ekonomi inte är i närheten av den rosaskimrande 

utopi som finansminister Magdalena Andersson ofta och gärna målar upp för det svenska 

folket. Man kan konstatera att andra EU-länders företag tjänar mer på sin handel med 

Sverige än vad svenska bolag tjänar på handeln med de övriga EU-länderna. 



Dessutom ökar vår nettoavgift till EU från cirka 20-25 miljarder kronor de senaste åren till 

cirka 30 miljarder 2019. År 2021 ser det ut att landa på minst cirka 40 miljarder kronor, 

kanske upp emot 50, om EU-kommissionens budgetförslag går igenom. Tillsammans med 

handelsnettot med EU försvinner minst 255 miljarder kronor netto ut till andra EU-länder 

under 2018. 

Detta utflöde av kapital är en faktor som påverkar den finansiella stabiliteten i Sverige 

negativt. Med stora kapitalrörelser ut från landet, försvagas den svenska kronan, vilket vi 

också har sett under de senaste åren. Enligt IMF ligger Sverige sist i EU när det gäller 

välståndsutvecklingen, mätt som BNP/capita, vilket talar sitt tydliga språk. 

Samtidigt sprider regeringen och andra aktörer bilden av att vi har en stark ekonomisk 

utveckling. Svenska politiker måste få en bättre sjukdomsinsikt för de krämpor som moder 

Svea har drabbats av. Det är dags att de börjar visa verkligheten även i officiella 

sammanhang, drar de korrekta slutsatserna om orsakerna till det besvärliga läget och vidtar 

relevanta åtgärder för att rätta upp situationen. 
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