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Om analysen
Mycket pekar på att en brexit kan medföra stora negativa konsekvenser för Stockholm och 
Sverige, oavsett om det blir ett ordnat eller oordnat brittiskt utträde ur EU.

Vilka konsekvenser som kan uppstå beror till stor del på om ett utträdesavtal ingås och 
vad det i sådana fall innehåller samt hur våra framtida handelsrelationer kommer att se 
ut, efter ett eventuellt utträdesavtal slutat gälla. Viktiga ingångsvärden i denna kontext 
är således hur våra befintliga handels-, investerings- och affärsrelationer ser ut med 
Storbritannien.

Denna rapport syftar till att kortfattat belysa Stockholms och Sveriges ekonomiska 
relationer med Storbritannien utifrån ett antal olika aspekter. Länders och regioners eko-
nomiska relationer kan avspeglas på många sätt. Primära fokusområden i denna analys är 
internationell handel, utländska direktinvesteringar, multinationella företag, turismflöden 
och medborgare bosatta i respektive land.
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Svenska medborgare  
bosatta i Storbritannien

Sveriges export till  
Storbritannien

Sysselsatta i Sverige av 
export till Storbritannien

17
miljarder

Stockholms varuexport  
till Storbritannien

Andelen små företag (0–49 
anställda) i varuexporten till 

Storbritannien

43
tusen

Sysselsatta i Sverige i 
brittiska dotterbolag

Sysselsatta britter i  
svenska dotterbolag i  

StorbritannienFörsäljning i Storbritannien 
av svenska dotterbolag

Antal brittiska medborgare 
bosatta i Sverige

40
procent

Andelen britter i Sverige 
som bor i Stockholms län

Antalet gästnätter i  
Stockholms län av britter

36
procent

Andel av britter i Sverige  
som har en eftergymnasial 

utbildning tre år eller längre 77
tusen

Stockholm 
Sverige 

Storbritannien  

STOCKHOLM – SVERIGE – STORBRITANNIEN I SIFFROR

90
tusen

149
miljarder

67
procent

74
tusen

189
miljarder

29
tusen

421
tusen
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Brexitprocessen i några punkter
TURBULENTA TIDER

• Det har varit turbulenta tider i Storbritannien de senaste åren. Den 23 juni 2016 vann 
lämna-sidan folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU med en knapp 
marginal.

• Efter folkomröstningen har Storbritanniens utträde skjutits upp tre gånger, två premiär- 
ministrar har avgått och ännu har inget utträdesavtal godkänts av det brittiska 
parlamentet.

• I nuläget har Storbritanniens regering fram till den 31 januari 2020 på sig att få till ett 
ordnat utträde. Alternativet är en så kallad ”hård” brexit, utan avtal.

• Men först ska britterna gå till valurnorna den 12 december, vilket innebär fortsatt oviss-
het då det parlamentariska läget kommer att få följder för landets utträde ur EU.

BREXIT INNEBÄR SÄMRE UTSIKTER 

• I en beräkning från OECD uppskattas att Storbritanniens bruttonationalprodukt (BNP) 
kommer att vara 5 procent lägre 2030 vid en hård brexit än vad som annars hade varit 
fallet med Storbritannien kvar i EU. Det är en följd av strukturella förändringar, läg-
re produktivitet, minskad handel, färre utländska direktinvesteringar och reducerad 
arbetskraftsinvandring.

• I en tidigare rapport av Stockholms Handelskammare uppskattas notan för en eventuell 
hård brexit till 18 miljarder kronor, med 8 200 förlorade jobb i Sverige.

• Brexit har dock ännu inte skett men de negativa konsekvenserna av utträdet har redan 
noterats, bland annat i termer av de facto svagare brittiska tillväxtsiffror. Sedan folkom-
röstningen 2016 har också Storbritanniens tillväxtprognoser gradvis reviderats ned. Det 
är en effekt av att man under processens gång successivt rört sig mot en allt mer sannolikt 
förestående ”hård” brexit.

• I Internationella Valutafondens (IMF:s) BNP-prognoser för Storbritannien för helåret 2019 
har tillväxten reducerats från drygt 2 procent i vårprognosen 2016, strax före omröst-
ningen, till 1,2 procent i höstprognosen 2019 (se figur 1).

• De sämre utsikterna är en realisering av ett scenario med Storbritannien utanför EU:s 
inre marknad. Denna inre marknad är den djupaste graden av ekonomisk integration 
som finns mellan länder i världen. Att ställa sig utanför en sådan gemenskap leder till  
en rad negativa konsekvenser.

Figur 1. Prognoser för BNP-tillväxten (i procent) i Storbritannien för helåret 2019

Källa: IMF WEO
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Så viktig är Storbritannien för handeln
SVERIGE – ETT HANDELSBEROENDE LAND

Sverige är ett litet land med en öppen och exportberoende ekonomi. Sveriges förmåga att 
handla med andra länder är helt avgörande för landets välstånd.

Under 2018 uppgick Sveriges samlade export av varor och tjänster till 2 196 miljarder 
kronor, vilket motsvarar 46 procent av Sveriges BNP. Under samma år uppgick importen 
till 2 093 miljarder kronor, motsvarande ungefär 43 procent av BNP. Värdet och andelen 
understryker utrikeshandelns betydelse för Sveriges ekonomi.

Storbritannien är en mycket viktig export- och importmarknad för Sverige. Under 2018 
uppgick vår export av varor och tjänster till Storbritannien till 149 miljarder kronor och 
importen till 142 miljarder kronor. Sammantaget är Storbritannien Sveriges tredje viktigaste 
handelspartner, efter Tyskland och Norge.

Tabell 1. Sveriges 10 viktigaste handelspartners

Marknad Export Import Totalt

1 Tyskland 199 306 505

2 Norge 243 168 412

3 Storbritannien 149 142 291

4 USA 162 126 289

5 Danmark 140 146 286

6 Nederländerna 106 159 266

7 Finland 144 66 210

8 Kina 84 79 163

9 Frankrike 81 75 156

10 Ryssland 27 51 78

Anm.: Export och import av varor och tjänster, fördelad per land, miljarder kronor, 2018

KÄLLA: SCB OCH STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Av exporten till Storbritannien svarar varudelen för 
drygt 80 miljarder kronor och tjänsteexporten för drygt 
68 miljarder kronor. Några av de större posterna i varu-
exporten utgörs av skogsvaror, mineralvaror, läkemedel, 
oljeprodukter och verkstadsvaror, däribland maskiner 
och vägfordon.

total export 2018
2 196 mdr sek,  

varav 149 mdr sek till storbritannien

total import 2018
2 093 mdr sek,  

varav 142 mdr sek från storbritannien
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Tabell 2. Sveriges varuexport till Storbritannien

  Export till Storbritannien
(miljarder kr)

Andel i 
procent

Förändring i
procent

  2015 2016 2017 2018 2018 2017/ 
2018

2015/ 
2018

TOTALT 83 71 80 80 100 % 1 % -4 %

Skogsvaror 15 14 14 16 19 % 13 % 1 %

Mineralvaror 7 8 8 8 9 % -2 % 3 %

Järn och stål 2 2 3 3 4 % 10 % 26 %

Kemivaror 8 6 6 7 9 % 6 % -18 %

Läkemedel 4 3 2 2 3 % -6 % -47 %

Oljeprodukter 19 11 16 13 17 % -18 % -31 %

Verkstadsvaror 22 22 26 27 34 % 5 % 22 %

Maskiner 6 6 7 7 9 % 10 % 15 %

El, telekom 3 3 5 4 5 % -21 % 29 %

Vägfordon 10 9 11 13 16 % 15 % 35 %

Livsmedel 6 6 5 6 7 % 15 % 4 %

Tekovaror, skor 3 1 1 2 2 % 10 % -42 %

Övrigt 2 2 3 2 3 % -20 % 1 %

 
KÄLLA: SCB 

Mycket pekar på att brexit kommer ha en negativ inverkan på den bilaterala handeln. Hur 
stora konsekvenserna kommer att bli beror på om Storbritannien lämnar EU med eller utan 
ett avtal samt vad för slags avtal som kommer att ligga till grund för handeln efter att befint-
liga övergångsregler slutat gälla.

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal och om det inte finns ett nytt handelsavtal 
efter att eventuella övergångsregler slutat gälla kommer Storbritannien att få status som 
ett tredje land. Det innebär att tullar kommer införas. Exempelvis kommer industrivaror 
omgärdas av en genomsnittstull på 4,2 procent. För exempelvis bilar och lastbilar går tullar-
na i sådana fall från 0 till 10 respektive 22 procent.

Vid en hård brexit kommer även icke-tariffera handelshinder tillämpas, som kommer att 
leda till ökade byråkratiska kostnader från nya administrativa krav och kontroller. Mycket 
pekar på att dessa handelshinder kommer att belasta små och medelstora företag extra hårt. 
Det gäller inte minst de företag som för närvarande endast handlar med länder inom EU.

”Vid en hård brexit kommer även 
icke-tariffera handelshinder tillämpas. 

Mycket pekar på att dessa kommer  
att belasta små och medelstora företag 

extra hårt.”
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SYSSELSATTA AV SVENSK EXPORT
Betydelsen av den svenska exporten kan också illustreras med hjälp av exportrelaterade 
sysselsättningstal. Statistiken anger hur många jobb i Sverige som understöds av export.

I denna statistik är det svenska förädlingsvärdet i exporten sammankopplat med syssel-
sättningen i Sverige. Det svenska förädlingsvärdet i exporten avser exporten minus import-
innehållet i exporten. Mer konkret är förädlingsvärdet det mervärde som svenska företag 
tillför genom sin verksamhet och som tillfaller den svenska ekonomin. Förädlingsvärdet 
innefattar löner, kapitalavkastning och skatter.

I senast tillgängliga data från OECD, för 2015, framgår att ungefär 1,3 miljoner 
människor i Sverige är direkt och indirekt understödda av den svenska exporten.

Ungefär 77 400 personer i Sverige har sin sysselsättning – direkt och indirekt – kopplad 
till exporten till Storbritannien. Det betyder att Storbritannien är Sveriges femte viktigaste 
exportmarknad i termer av understödda jobb.

Tabell 3. Sysselsatta personer i Sverige  
av svensk export

Land Antal sysselsatta, 
1000-tal

USA 126,9

Norge 110,4

Tyskland 94,3

Kina 82,5

Storbritannien 77,4

Danmark 65,2

Frankrike 62,6

Finland 55,0

Nederländerna 36,1

Italien 32,6

Anm.: Antal understödda personer i Sverige av slutgiltig 
konsumtion av svenska exportprodukter och tjänster

KÄLLA: OECD

”Ungefär 77 400  
personer i Sverige 

har sin sysselsättning  

– direkt och indirekt – 
kopplad till exporten 
till Storbritannien.” 
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Merparten av de 77 400 personerna är sysselsatta i den svenska tjänstesektorn. På ett 
övergripande plan avviker det från hur den mer traditionella handelsstatistiken ser ut, där 
varuexporten är större än tjänsteexporten. 

Lejonparten av de svenskar som har sin sysselsättning kopplad till exporten till 
Storbritannien är verksamma inom tjänstesektorn. Skälet till detta är att tjänster generellt 
innehåller ett mer inhemskt förädlingsvärde än varor. En betydande del av varuexporten 
innehåller importerade insatsvaror och tjänster, vars värde inte skapas i Sverige. Ett sådant 
fall är oljeexporten, som i grunden är importerad från andra länder, raffinerad i Sverige och 
sedan exporterad till Storbritannien.

I statistiken framgår exempelvis att den svenska exporten till Storbritannien sysselsätter 
många inom information- och kommunikationssektorn, turismnäringen, transport, parti- 
och detaljhandeln samt fordonsindustrin.

Tabell 4. Sysselsatta personer i Sverige i utvalda 
branscher av svensk export till Storbritannien

Antal sysselsatta,  
1000-tal

Tillverkning 19,7

Trä- och pappersprodukter 4,3

Kemikalier och läkemedel 2,9

Metallprodukter 2,8

Datorer och elektronik 1,4

Övriga maskiner 2,3

Motorfordon 3,1

Privata tjänstenäringar 41,9

Parti- och detaljhandel 15,6

Transport och magasinering 4,1

Turism, hotell och restaurang 3,5

Information och kommunikation 3,6

Finans och försäkring 1,9

Övrigt 15,8

Totalt 77,4
 
Anm.: Antal understödda personer i Sverige av slutgiltig konsumtion av  
svenska exportprodukter och tjänster 

KÄLLA: OECD

Den svenska exporten  
till Storbritannien syssel-
sätter många inom informa-
tion- och kommunikations-
sektorn, turismnäringen, 

transport, parti- och  
detaljhandeln samt  

fordonsindustrin. 



tyskland 7,1 % (24,9 mdkr)  

norge 10,2 % (35,9 mdkr)  

FINLAND 11,4 % (40,2 mdKr) 

frankrike 3,7 % (12,9 mdkr)

Kina 5,6 % (19,7 mdKr)

USA 6,2 % (21,7 mdkr) 

nederländerna 10,8 % (37,9 MDKR) 

storbrittanien 4,8 % (17,0 MDKR)  

danmark 8,5 % (29,9 mdkr)

japan 2,1 % (7,5 mdkr)
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Marknad Export  
(miljarder kr)

Andel  
(procent)

Finland 40,2 11,4

Nederländerna 37,9 10,8

Norge 35,9 10,2

Danmark 29,9 8,5

Tyskland 24,9 7,1

USA 21,7 6,2

Kina 19,7 5,6

Storbritannien 17,0 4,8

Frankrike 12,9 3,7

Japan 7,5 2,1

Regionala skillnader i handeln
STOCKHOLMS EXPORT TILL STORBRITANNIEN

I en regional skärning kommer olika län påverkas i varierande grad av en brexit. Precis som 
för olika företag, så varierar länens exponering mot Storbritannien utifrån befintlig handel.

Storbritannien är en viktig exportmarknad för Stockholm. Under 2018 exporterade 
Stockholm varor till Storbritannien till ett värde av 17 miljarder kronor. Det betyder att 
ungefär 5 procent av Stockholms totala export går till Storbritannien.

Över tid har Storbritanniens andel av Stockholms export minskat. Det innebär att 
Stockholms beroende av, tillika exponering mot, Storbritannien som exportmarknad 
avtagit. Mellan 2015 och 2018 minskade varuexporten från Stockholm till Storbritannien 
med över 10 miljarder kronor. Från året före folkomröstningen fram till 2018 har därmed 
Stockholms export till Storbritannien minskat med 40 procent.

Av Sveriges 21 län så har Stockholm stått för den enskilt största nedgången i export under 
de senaste tre åren.

Om Stockholms modesta exportutveckling till Storbritannien är en anpassning till kom-
mande handelsförutsättningar är för tidigt att dra slutsatser om. Det går inte att säga om 
stockholmsföretag i förtid valt att reducera sin exponering mot den brittiska marknaden. 
Oavsett så är det relevant att understryka att handel och företag anpassar sig efter möjlighe-
ter och hinder. Handelsmönster är inte statiska och man kan därför anta att andra mark-
nader har prioriterats och att dessa fortsatt kommer att prioriteras, givet Storbritanniens 
förestående brexit.

Tabell 5. Stockholms läns viktigaste exportmarknader

Anm.: Varuexport, fördelad per land, 2018 

KÄLLA: SCB OCH STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE
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Figur 2. Varuexport från Stockholm till Storbritannien 

KÄLLA: SCB OCH STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 

Ytterligare en aspekt att beakta i Stockholms exportstruktur till Storbritannien är att väldigt 
många företag är små, med få anställda. Ungefär två tredjedelar av de stockholmsföretag 
som exporterar till Storbritannien har färre än 50 anställda. Med brexit riskerar dessa före-
tag, särskilt de som i dag endast har handel inom EU, drabbas av helt nya kostnader från 
ökade administrativa krav och mer byråkrati.

Figur 3. Fördelning av antal stockholmsföretag med varuexport till Storbritannien 

KÄLLA: SCB OCH STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 
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REGIONAL EXPONERING MOT STORBRITANNIEN

Av Sveriges 21 län har Stockholm och Västra Götaland i särklass störst handelsutbyte med 
Storbritannien, mätt i miljarder kronor. Dessa båda län står tillsammans för närmare 60 
procent av Sveriges totala bilaterala varuhandel med Storbritannien. Övriga län står endast 
för enstaka procent av den totala handeln. 

Figur 4. Länsvis export till, och import från, Storbritannien

 

Anm.: Varuhandel, miljarder kronor, fördelad per län, 2018

Anm.: För Gotlands län och Jämtlands län saknas data

KÄLLA: SCB OCH STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

”Stockholm och Västra Götaland står 
tillsammans för närmare 60 procent av 
Sveriges totala bilaterala varuhandel 
med Storbritannien.”
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I likhet med Stockholm har de flesta av länen erfarit en reducerad exportexponering mot 
Storbritannien under de tre senaste åren. Storbritanniens andel av exporten har också minskat 
för Sverige som helhet.

En bidragande orsak till det är länens svaga exportutveckling till Storbritannien relativt 
länens totala exportutveckling. I många fall har exporten till Storbritannien ökat men i 
mindre utsträckning än den totala exporten.

Endast tre län ökade sin exponering mot Storbritannien under den aktuella tidsperioden. 
Det län som har andelsmässigt störst export till Storbritannien är Norrbotten. Närmare  
12 procent av Norrbottens export går till Storbritannien.

Figur 5. Länsvis brexit-exponering år 2015 och 2018

Anm.: Exponering avser andel av varuexporten som går till Storbritannien, fördelad per län

Anm.: För Gotlands län och Jämtlands län saknas data

KÄLLA: SCB OCH STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 
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Ekonomisk integration med multinationella 
företag 
Länders ekonomiska relationer kan avspeglas på många sätt. Utöver gränsöverskridande 
handel så är det också relevant att beakta närvaron av utländska multinationella företag i 
ett visst land eller på en viss plats. 

På många sätt är direktinvesteringar i andra länder och närvaron av utländska dotter-
bolag en djupare form av ekonomisk integration än internationell handel. Den ekonomiska 
betydelsen av dotterbolag är att de i dagens världsekonomi utgör en viktig försäljningskanal 
för många globala företag på olika lokala marknader runt om i världen. 

I Sverige finns det cirka 15 000 dotterbolag som slutgiltigt ägs av ett utländskt moder- 
företag. Totalt sysselsätter dessa dotterbolag 672 420 svenskar, vilket motsvarar drygt  
13 procent av alla sysselsatta i Sverige. 

Avseende brittiska dotterbolag, det vill säga företag verksamma i Sverige som ägs eller 
kontrolleras av ett brittiskt moderföretag, så uppgår de till 1 157 st och sysselsätter totalt 
42 262 svenska medborgare. 

I vilken mån brittiska företag kan bedriva verksamhet i Sverige och vice versa efter en 
brexit kommer till stor del bero på vad för slags regler som kommer upprättas mellan EU, 
EU:s medlemsstater och Storbritannien. Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal 
kommer brittiska företag räknas som företag från ett tredje land. Det finns dock inget som 
kommer hindra brittiska företag från att etablera sig i Sverige eller att förvärva ett svenskt 
företag för att driva verksamhet i Sverige genom ett dotterbolag.

I och med ökade handelshinder vid en hård brexit kan det ge upphov till att fler brittiska 
företag vill etablera dotterbolag i Sverige, bland annat för att ta del av EU:s inre marknad. 

Tabell 6. Länder med flest dotterbolag i Sverige

TOPP-10 Antal  
dotterbolag

Antal anställda i 
dotterbolag i Sverige

Norge 2 425              73 340 

USA 1 397              73 996 

Danmark 1 385              61 723 

Tyskland 1 169              80 829 

Storbritannien 1 157              42 262 

Luxemburg 1 053              31 330 

Finland 879              63 184 

Nederländerna 869 47 488

Schweiz 489              30 365 

Frankrike 472 50 561

Utvalda länder

Japan 188              15 778 

Kina 114              25 464 

Anm.: Fördelad per land, 2018 

Anm.: Ett företag i Sverige definieras som ett utlandsägt dotterbolag om mer än  
hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare 

KÄLLA: TILLVÄXTANALYS

I Sverige finns det  
ca 15 000 dotterbolag 

som slutgiltigt ägs av ett 
utländskt moderföretag. 

Totalt sysselsätter  
dessa bolag 672 420  

svenskar
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Beträffande svenska koncerner med ett eller flera dotterbolag i utlandet så uppgår de till 
cirka 3 200. Dessa dotterbolag sysselsätter sammantaget närmare 1,5 miljoner personer runt 
om i världen.

Beträffande den brittiska marknaden så finns det 466 svenska företag med ett eller flera 
dotterbolag i Storbritannien. De sysselsätter totalt 74 051 britter. Storbritannien placerar sig 
på en fjärdeplats sett till antalet sysselsatta i svenska dotterbolag i olika länder.

Totalt uppgår de svenska dotterbolagens omsättning på den brittiska marknaden till 189 
miljarder kronor. Det kan jämföras med Sveriges totala export av varor och tjänster till 
landet som uppgår till 149 miljarder kronor. Det betyder att den försäljning som sker genom 
lokala dotterbolag på den brittiska marknaden är större än den svenska exporten till samma 
marknad. 

Figur 6. Utlandsägda dotterbolag i Sverige samt svenska företag med dotterbolag i utlandet

Anm: Fördelad per land, 2018

Anm.: Ett företag i Sverige definieras som ett utlandsägt dotterbolag om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en  
utländska ägare

Anm.: För Luxemburg saknas data över antal svenska företag med dotterbolag i landet

KÄLLA: TILLVÄXTANALYS
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Så många britter finns det i Sverige 
Vid en hård brexit kommer brittiska medborgare som bor och arbetar i Sverige tappa den 
uppehållsrätt de hittills haft med stöd av EU:s regler. För närvarande finns dock tillfälliga 
undantagsregler för brittiska medborgare som betyder att de och deras familjemedlemmar 
får vistas, studera och arbeta i Sverige utan krav på uppehålls- eller arbetstillstånd om ett 
avtalslöst utträde skulle ske.

Därutöver har förslag tagits fram på bestämmelser om uppehållstillstånd för de brittiska 
medborgare och deras familjemedlemmar som i dag bor och arbetar i Sverige. 

Men hur vi landar i denna fråga är ännu oklart, varför en brexit kan få långtgående kon-
sekvenser på sikt för många av de brittiska medborgare som nu bor och arbetar i Sverige. 
Det kan i sin tur få följdverkningar för svenska företag och deras kompetensförsörjning.

I dagsläget finns det ungefär 29 000 brittiska medborgare i Sverige, ett antal som suc-
cessivt och konsekvent ökat över tid. Mellan 2000 och 2018 fördubblades antalet brittiska 
medborgare i Sverige, från 15 000 till dagens 29 000.

I en regional skärning framgår att flest britter bor i Stockholms län, följt av Västra 
Götaland och Skåne. I dagsläget bor 11 000 brittiska medborgare i Stockholms län, mot- 
svarande 38 procent av totalen. 

Figur 7. Britter i Sverige per län

Anm.: Statistik per den 31 december 2018

KÄLLA: SCB
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De brittiska medborgare som bor i Sverige är generellt sett välutbildade och bidrar med 
betydande värden till Sveriges ekonomiska tillväxt. 

Cirka 36 procent av de brittiska medborgarna i Sverige har en eftergymnasial utbildning 
som är tre år eller längre. Det är en betydligt högre andel än vad som är fallet för både 
stockholmare (30 procent) och svenskar (23 procent) överlag.

Figur 8. Utbildningsnivå

 

Anm.: Avser utbildningsnivå för personer mellan 16–74 år 

Anm.: Uppgifter finns för 23 448 brittiska medborgare bosatta i Sverige

KÄLLA: SCB

”Cirka 36 procent av de brittiska med-
borgarna i Sverige har en eftergymnasial 
utbildning som är tre år eller längre.”
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Många av de britter som är verksamma på den svenska arbetsmarknaden arbetar inom 
utbildningssektorn. Andra stora näringar med verksamma britter är tillverkningsindustrin, 
parti- och detaljhandeln, informations- och kommunikationssektorn samt företag med olika 
slag av juridisk och ekonomisk verksamhet. Ungefär 60 procent av alla britter som jobbar i 
Sverige återfinns inom dessa fem näringar.

Något som kännetecknar den svenska arbetsmarknaden är den stora bristen på arbets-
kraft. Det finns en brist på kvalificerad arbetskraft i allmänhet och på digital kompetens 
i synnerhet. Under lång tid har svenska företag haft stora problem att hitta relevant och 
kompetent arbetskraft.

Ett mått på arbetskraftsbristen är antalet vakanser. Med det menas obemannade lediga 
tjänster som kan tillsättas omedelbart. Under det senaste året har det totala antalet vakanser 
i Sverige pendlat mellan 34 000 och 39 000, med ett snitt på 36 000. I statistiken framgår 
att en mycket stor andel av dessa vakanser finns inom just de näringar där de brittiska med-
borgarna arbetar. Antalet vakanser i de ovan nämnda fem näringarna uppgår till drygt 21 
000. Det motsvarar ungefär 60 procent av alla vakanser i Sverige.

Det finns således ett stort svenskt intresse av att säkerställa goda förutsättningar för britter 
att arbeta på den svenska arbetsmarknaden – även efter en eventuell brexit.

Figur 9. Förvärvsarbetandes brittiska medborgare per näringsgren i Sverige

Anm.: Antalet sysselsatta britter i Sverige uppgår till 10 566

KÄLLA: SCB
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Britter boostar besöksnäringen
BRITTISKA TURISTER I SVERIGE

Stockholms och Sveriges ekonomiska relationer med Storbritannien kan också illustreras 
genom turismströmmar. Besöksnäringen är i dag en mycket viktig näring där turister med 
sin konsumtion bidrar till svenska exportintäkter, fler jobb och högre tillväxt. Under 2018 
uppgick turismens exportvärde till 144 miljarder kronor, vilket är mer än den svenska 
exporten av traditionella produkter som exempelvis personbilar.

Under 2018 stod brittiska medborgare för 421 000 gästnätter i Stockholms län. I Sverige 
uppgick motsvarande antal till 834 000. Det betyder att Stockholm svarade för drygt hälf-
ten av den brittiska turismen i Sverige.

Den brittiska turismen utmärker sig 
i jämförelse med turismen från andra 
länder. I Stockholms län är britterna den 
tredje största besöksgruppen och i Sverige 
den femte största.

I dagsläget står det brittiska medborgare 
fritt att turista i Sverige, och vice versa. 
Vid en brexit har EU-kommissionen 
föreslagit att brittiska medborgare ska 
kunna resa visumfritt till EU för kortare 
vistelser. Men det finns samtidigt en viss 
sannolikhet att man kommer att få utstå 
ökat krångel vid gränsen samtidigt som 
införselkvoter av diverse produkter för 
privat bruk kommer att skärpas.

Tabell 7. Gästnätter av utländska turister i Stockholms län

 Länder Antal gästnätter
i Stockholms län

Stockholms andel av alla 
gästnätter i Sverige 

 (procent)

1 Tyskland 573 633 19 %

2 USA 506 084 58 %

3 Storbritannien 420 667 50 %

4 Norge 255 039 7 %

5 Finland 226 833 39 %

6 Frankrike 187 000 57 %

7 Indien 161 235 73 %

8 Italien 160 420 59 %

9 Danmark 156 853 12 %

10 Nederländerna 156 037 21 %

Anm.: Fördelad per land, 2018

KÄLLA:SCB

”I Stockholms län är britterna den tredje 
största utländska besöksgruppen.”
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Amn.: Fördelad per land, 2015 

KÄLLA: SVENSKAR I VÄRLDEN

Ungefär  

90 000  
svenska medborgare  

är bosatta i  
Storbritannien

”Storbritannien utgör den fjärde största 
hemvisten för svenskar  
bosatta utomlands.”

!
USA 150 000

Norge 90 000

Spanien 90 000

Storbritannien 90 000

Frankrike   30 000

Tyskland   23 000

Thailand   20 000

Danmark   15 000

Finland   15 000

Italien   12 000

Storbritannien utgör den fjärde största 
hemvisten för svenskar bosatta utomlands. 
Uppskattningar gör gällande att ungefär 
90 000 svenska medborgare är bosatta 
i Storbritannien, vilket är tre gånger fler 
än antalet britter som bor i Sverige. Totalt 
beräknas 660 000 svenskar bo utomlands.
På sikt kommer dessa personers livssitua-
tion i Storbritannien vara starkt kopplad till 
vad som kommer att gälla i det eventuella 
utträdesavtalet och bortom nuvarande 
övergångsregler.

Svenska medborgare bosatta utomlands
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