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Sammanfattning  
 
Bakgrund och problemdiskussion: År 1995 anslöt sig Sverige till Europeiska unionen 
(EU), men trots tolv års medlemskap har Sverige fortfarande inte tagit det sista avgörande 
steget mot Europeiska monetära unionen (EMU). EMU är en vidareutveckling av EU:s 
inre marknad och ska verka för ett ekonomiskt och monetärt samarbete mellan 
medlemsländerna. När Sverige gick med i EU innebar det att vi i enlighet med fördraget, 
har en förpliktelse att ansluta oss till EMU när vi uppfyller unionens uppsatta kriterier. 
Eftersom Sverige står utanför EMU och företagen handlar med länder i området, uppstår 
valutarisker för företagen. Vi undrade därför hur de ser på en anslutning till EMU och hur 
de säkrar sig mot valutariskerna på grund av utanförskapet. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska företag ser på Sveriges 
utanförskap i EMU samt hur de med hjälp av olika instrument och tillvägagångssätt 
hanterar problematiken med valutarisker. 
 
Metod: Vi använder oss av en kvalitativ metod, där vi intervjuat fem företag med 
betydande andel export/import till EMU-området. Intervjuerna har genomförts per telefon 
med personer väl insatta i företagets finansiella verksamhet.  
 
Referensram: Argumenten mot EMU-medlemskap bestod bland annat av varningar för 
att de svenska företagen kan få svårigheter med konkurrenskraften om Sverige binder sin 
valuta mot övriga EMU-länder. Ett argument för medlemskap är istället att valutariskerna 
försvinner vid handel mellan Sverige och EMU-länderna. Som situationen ser ut idag 
uppstår valutariskerna och företagen måste därför säkra sig mot eventuella 
kursförändringar. För att göra detta kan de bland annat använda sig av terminer, optioner 
och swapar.  
 
Slutsats: Företagen valutasäkrar sig i huvudsak med hjälp av terminer. För att minska den 
totala exponeringen använder de sig av valutakonton samt försöker att balansera in- och 
utbetalningar i en viss valuta. De flesta av de intervjuade företagen tror inte att de 
kommer att påverkas nämnvärt av ett inträde i EMU. Det har visat sig att ett utanförskap 
inte har haft sådana negativa följder som många ekonomer varnade för innan 
folkomröstningen.  
 

 



Förkortningar och begrepp 
 
Asymmetrisk information - ett begrepp som används för att beskriva situationer där ena 
parten har tillgång till mer information än den andra. 
 
BNP – Bruttonationalprodukt 
 
EG – Europeiska gemenskapen 
 
EMU – Europeiska monetära unionen 
 
EU – Europeiska unionen 
 
FAR SRS – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Sammanslagning av 
Föreningen auktoriserade revisorer och Svenska Revisorsamfundet 
 
IAS – International Accounting standards 
 
IFRS – International Financial Reporting Standards   
 
Netting – betyder allmänt att ett positivt och ett negativt värde tar ut varandra.  
 
Penningpolitik – Riksbankens agerande för att påverka den egna valutans växelkurs mot 
andra valutor 
 
RR - Redovisningsrådet 
 
SFS – Svensk författningssamling 
 
Valutakonton - Konto i en bank där till exempel en exportör kan sätta in utländsk valuta. 
 
Valutapolitik – Centralbankens agerande för att påverka räntenivån och indirekt 
penningvärdet 
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1. Inledning  
 
 
 
 
 

I det inledande kapitlet presenteras vår problembakgrund, problemformulering, 
syfte, tidigare forskning samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med uppsatsens 
disposition.  

 

1.1 Problembakgrund  
Sverige är internationellt sett en liten marknad med ett stort handelsutbyte med utlandet. 
Under 2006 uppgick exporten av varor och tjänster till 51,3 procent av 
bruttonationalprodukten (BNP) och importen låg under samma period på 43,1 procent. 
Av den totala exporten och importen gick 60,0 respektive 70,0 procent till och från EU-
området (SCB 2007). Med tanke på att många av de svenska företagen till stor del är 
beroende av utlandshandel, väcks frågan om vilka risker som finns med utlandshandel 
och hur de bemöts. När företagen gör affärer med utlandet uppstår det ibland problem, 
eftersom det ofta saknas lagar och avtal som skyddar företagen på samma sätt som vid 
handel inom Sverige. Vi är dock intresserade av de rent finansiella riskerna som uppstår 
då svenska företag handlar med olika valutor. Vi lägger störst vikt vid växelkursriskerna, 
som uppstår då Sverige inte har euron som valuta.  
 
Sverige anslöt sig för tolv år sedan till Europeiska unionen (EU), som bygger på de fyra 
friheterna; fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital över medlemsländernas 
gränser. När dessa friheter utnyttjas uppstår det bland annat kostnader för 
valutatransaktioner, men även risker för att valutorna utvecklas åt olika håll. Dessutom 
kan det vara svårt att jämföra priser, om inte handeln bedrivs med samma valuta.  Trots 
tolv års medlemskap har Sverige fortfarande inte tagit det sista avgörande steget mot att 
öppna upp för en gemensam valuta, och samtidigt upphäva det återstående ekonomiska 
gränshindret för Sverige mot EU.  
 
Europeiska monetära unionen (EMU) är en vidareutveckling av EU:s inre marknad och 
ska verka för ett ekonomiskt och monetärt samarbete mellan medlemsländerna. När 
Sverige gick med i EU 1995 innebar det att vi i enlighet med fördraget, har en 
förpliktelse att ansluta oss till EMU när de uppsatta kriterierna uppfyllts. Kriterierna 
innefattar låg inflation, stabil växelkurs, sunda statsfinanser och en låg obligationsränta. 
Sverige uppfyller idag kriterierna och har nu gjort det i ett antal år.  
 
En konsekvens av att ingå i EMU är att Sverige måste byta ut kronan mot unionens 
gemensamma valuta euron. Den 14 september 2003 hölls en folkomröstning i Sverige om 
införandet av euron som valuta. Det var 55,9 procent som röstade emot, 42,0 procent som 
röstade för och 2,1 procent som röstade blankt. Folkomröstningen om euron var en så 
kallad rådgivande folkomröstning, det innebär att riksdagen inte är bunden att följa 
utfallet. I det här fallet hade dock samtliga riksdagspartier på förhand kungjort att de 
avsåg att följa resultatet. Problemet är dock att Sverige inte har en formell “opt out-
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klausul“ (rätt att avstå) från EMU, vilket innebär att betydande problem kan uppstå i 
framtiden (EU-upplysningen 2007). 
 
En mängd rapporter och publikationer angående EU och EMU som producerats under 
åren, påvisar både fördelar och nackdelar med unionerna. Några av fördelarna för 
företagen, som förespråkare för EMU har tagit upp, är att onödiga kostnader för 
växlingsavgifter mellan EMU-länder försvinner, och att det även blir lättare att jämföra 
priser över gränserna. En annan fördel som uppstår om Sverige skulle gå med i EMU är 
att valutariskerna vid handel inom euroområdet helt skulle försvinna. Som en konsekvens 
av tidigare nämnda fördelar blir det lättare för företagen att konkurrera i EMU-området.  
 
Argumenten mot EMU-medlemskap består bland annat av varningar för att de svenska 
företagen istället kan få svårigheter med konkurrenskraften om Sverige binder sin valuta 
mot övriga EMU-länder. Det beror på att vi förlorar penningpolitiken som ett instrument 
för konjunkturutjämning, det vill säga att den svenska riksbanken mister sin rättighet att 
styra reporäntan till förmån för den europeiska centralbanken. Det medför att Sverige inte 
längre kan använda räntesänkningar för att sätta fart på efterfrågan och investeringar, om 
landet skulle få ekonomiska problem. Ett andra argument mot att införa euron som valuta 
är att EMU-samarbetet fortfarande är ett relativt ungt projekt, som ännu inte har ställts 
mot tillräckligt stora prövningar för att vi ska kunna fastslå att unionen fungerar 
tillfredställande.  
 
Frågan är om vi måste gå med i EMU för att företag ska ha bättre förutsättningar för 
internationellt handelsutbyte. För trots att Sverige inte är medlem i EMU så kan vissa 
svenska företag sedan 2001 välja att ha sin redovisning i euro. För ett företag placerat i 
Sverige som väljer att redovisa sitt resultat i euro kvarstår problemet att bland annat 
måste lönekostnader betalas i svenska kronor. 
 

1.2 Problemformulering 
• Hur skyddar sig svenska företag mot de valutarisker som uppstår på grund av att 

Sverige inte har euro som valuta? 
• Hur ser företagen på att Sverige inte är med i EMU och hur ställer de sig till en 

eventuell anslutning? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska företag ser på Sveriges utanförskap i 
EMU samt hur de med hjälp av olika instrument och tillvägagångssätt hanterar 
problematiken med valutarisker. 
 

1.4 Tidigare forskning 
År 2003, när omröstningen om EMU var högaktuell, var forskningen nästintill 
obegränsad inom ämnet. Fördelar och nackdelar med euron som den gemensamma 
valutan behandlades ur alla möjliga perspektiv och aspekter. Efter omröstningen skrevs 
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det många artiklar om hur utfallet av folkomröstningen och ett ”nej” skulle komma att 
påverka Sverige och dess befolkning ur alla tänkbara samhällsperspektiv. Intresset för 
EMU har dock på senare tid svalnat och det finns inga uppgifter om när en framtida 
folkomröstning kommer att genomföras. I och med det har också forskningen avtagit 
avsevärt. På Karlstads Universitet har två uppsatser skrivits i ämnet EMU, en före och en 
efter 2003, ytterligare 13 uppsatser behandlar ämnet valutarisker, varav 3 behandlar 
redovisning i euro. Genom att använda oss av nyckelorden för vår uppsats; +uppsats 
+euro + valuta +redovisning fick vi 264 överensstämmande träffar. Efter att vi 
slumpmässigt tittat på ca 50 procent av dessa, har vi kunnat konstatera att de flesta 
skrivits under 2003 eller tidigare och varit inriktade mot stora företag. Vi har inte hittat 
någon uppsats som behandlar ämnet ur det perspektiv som vi valt. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till företag som har en betydande export och/eller import. Vidare har 
vi vid val av företag sorterat bort de som inte använder sig av valutasäkring, eftersom 
undersökningen syftar till hur företagen valutasäkrar på grund av att Sverige inte är med i 
EMU.  
 
När vi skriver om Sveriges eventuella anslutande till EMU menar vi införandet av euron 
och en gemensam riksbank. Vi är medvetna om att Sverige inte är med i valutaunionen, 
men deltar i övriga delar av EMU.  
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1.6 Uppsatsens disposition  
 

I första kapitlet presenterar vi vår 
problembakgrund, problemformulering, syfte 
och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 
uppsatsens disposition. 

  

 
 

Inledning 

 
 

Metod 
 

 

Vårt metodkapitel innehåller redogörelse för hur 
vi går tillväga i vårt arbete, där vi beskriver och 
motiverar våra val. 

 

 

 

 
 
Referens-

ram 

 
 

Empiri 
 

I referensramen presenterar vi olika teorier, som 
ska ge bättre insikt och förklara problematiken 
bakom valutasäkring samt EMU. 

 

 

 

I empirikapitlet presenterar och sammanställer vi 
intervjuerna vi genomfört med valda företag. 

 

 

I analys- och slutsatskapitlet analyserar vi svaren 
utifrån empirin och anknyter dem till vår teori.  
Vi framför också våra egna reflektioner och 
åsikter kring våra resultat samt ger förslag på 
fortsatta studier inom området.
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2. Metod 
 
 

 

Vårt metodkapitel innehåller redogörelse för hur vi går tillväga i vårt arbete, där vi 
beskriver och motiverar våra val. 

 

2.1 Val av metod  
Vid val av metod finns det två olika angreppssätt att välja mellan – kvantitativa 
respektive kvalitativa metoder. Valet görs utifrån vilken sorts information som eftersöks 
och utifrån studiens frågeställningar (Holme & Solvang 1997). Vi har valt den metod som 
passade bäst för att vår uppsats skulle få en optimal blandning av djup och bredd inom 
det undersökta området. 
 
Kvantitativa metoder präglas av att de är förhållandevis formaliserade och strukturerade. 
Vidare har forskaren stor kontroll över studien, eftersom denne bestämmer vilka 
förhållanden som ska anses som intressanta och vilka frågor som ska ställas (Ibid.1997). 
Kvantitativa studier, ofta med hjälp av enkäter, undersöker och mäter ett mindre antal 
variabler genom användandet av många undersökningsenheter. Undersökningen och den 
information som samlas in är upplagd för att möjliggöra statistiska generaliseringar. Den 
kvantitativa studien är ofta deduktiv till sin karaktär, det vill säga forskaren försöker finna 
information som passar in på en redan befintlig teori (Jacobsen 2002). Vi har i denna 
uppsats valt att inte utföra en kvantitativ studie, eftersom vi anser att en sådan inte kan 
besvara de frågeställningar och uppfylla det syfte som ligger till grund för uppsatsen.  
 
Den kvalitativa studien inriktar sig i motsats till den kvantitativa på förståelse, upptäckt 
och tolkning. Det främsta syftet är alltså att förstå innebörden av en viss företeelse samt 
att tolka den. Forskaren koncentrerar sig här på många eller alla variabler hos företeelsen 
som studeras. Resultatet presenteras sedan med hjälp av ord och bilder i en rik och 
omfattande kvalitativ beskrivning (Rienecker & Stray 2004). Den kvalitativa studien kan 
också ha karaktären av en fallstudie. Med detta menas att studien fokuserar på ett visst 
fall, till exempel en situation eller företeelse, som sedan studeras med hjälp av en eller 
flera undersökningsenheter. Med tanke på att få undersökningsenheter inkluderas i en 
kvalitativ undersökning kan inte resultatet generaliseras (Jacobsen 2002).   
 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen och vårt ämne utgörs 
av företagens syn på EMU samt valutariskhantering. Frågeställningarna är formulerade 
på ett sätt som gör att det krävs mer djupgående studier än vad en kvantitativ ansats 
skulle kunna bidra med. Vi vill beskriva hur företagen ställer sig till valutaunionen och 
att Sverige står utanför. Som det är idag uppstår valutaexponering gentemot euron och vi 
har därför valt att även undersöka hur företagen skyddar sig mot dessa exponeringar. För 
att få en förståelse för företagens åsikter och agerande lämpar sig därför den kvalitativa 
ansatsen bättre än en kvantitativ. En av anledningarna är att vid en kvalitativ 
undersökning finns möjligheten att ställa följdfrågor för att få en klarare bild och undvika 
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missförstånd. Vi är dock medvetna om att våra slutsatser inte gäller för alla svenska 
företag som handlar med andra länder och valutor. 
 

2.2 Insamling av data 
I en uppsatsskrivning är det vanligt att grunda uppsatsen på primärdata, vilket är den data 
som forskaren själv samlar in för att lösa det specifika problemet. I kvalitativa 
undersökningar genomförs oftast intervjuer hos de enheter som skall undersökas. 
Intervjuerna kan ske på olika sätt, exempelvis över telefon eller på plats. Vi ansåg ganska 
snabbt att vi inte hade någon möjlighet att åka runt till de utvalda företagen, eftersom de 
befinner sig i olika delar av landet. Valet föll därför på telefonintervjuer, då detta 
förfarande är mindre resurskrävande och sparar tid jämfört med intervjuer som sker på 
plats hos respondenten. (Holme & Solvang 1997) 
 
Uppsatsen behandlar även sekundärdata, som är den information som redan finns 
tillgänglig i ämnet. Det är information som har samlats in och sammanställts av andra 
forskare i böcker, artiklar och elektroniska källor. Nackdelen med sekundärdata är att 
informationen ofta samlats in för en annan problemställning än forskarens (Jacobsen 
2002). Vi har dock valt ut data som vi anser är relevant för att kunna beskriva och 
analysera vår egen undersökning. Vissa delar i referensramen belyser vi inte i de senare 
kapitlen, men vi anser att de är nödvändiga för att ge en klarare bild av företagens 
problematik gällande valutariskhantering.   

 

Slutsatser  

Sekundärdata  

Tolkning/Analys 

Primärdata 
 

 

 

 

 
 
 

Figur 1: Sammanfattning av undersökningsprocessen. Egen bearbetning av Eriksson och Wiedersheim (1999) sid. 16 
 

2.3 Val av intervjuobjekt  
Vårt första steg i urvalsprocessen var att sätta upp kriterier för vilken typ av företag som 
skulle kunna passa in i undersökningen. Eftersom tidigare forskning i huvudsak behandlat 
de största företagen så har vi valt att istället undersöka medelstora företag. Enligt EU-
kommissionen definieras medelstora företag enligt följande, ”medelstora företag 
sysselsätter mellan 50 och 249 personer och har en årlig omsättning som inte överstiger 
50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner 
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euro” (EU-upplysningen 2007). Vi har haft dessa kriterier som utgångspunkt, men för att 
inte låsa oss har vi accepterat mindre avvikelser. Vidare har vi begränsat oss till företag 
som har en betydande andel export och import inom EU-området. För att försäkra oss om 
det har vi valt ut företagen från en lista med de hundra största exportföretagen i Sverige 
(Largestcompanies 2007). Vi har haft för avsikt att hitta tre företag i den medelstora 
klassen, ett företag som tillhör Sveriges största företag samt ett företag som redovisar i 
euro. När vi valde ut företagen från listan kontrollerade vi därför först deras storlek på 
respektive hemsida. Vi ringde sedan upp dem och fick via växeln och diverse 
omkopplingar hjälp att hitta representanter som är insatta och jobbar inom 
undersökningsområdet. Vissa av företagen som vi ringde ansåg inte att undersökningen 
var optimal (ingen valutasäkring) för deras företag, vilket medförde att vi automatiskt 
uteslöt dem. För att få tag på ett företag som redovisar i euro tog vi kontakt med 
bolagsverket, som tog fram förslag på tre företag vilka bytt redovisningsvaluta efter 2003. 
Vi valde därefter att slumpmässigt ringa ett av dem.  
 

2.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjumanual (se bilaga 1). Denna skickades ut 
med e-post till respondenterna några dagar innan tidpunkten för varje enskild intervju. Vi 
har inte följt manualen till punkt och pricka utan försökt att få intervjuerna så naturliga 
som möjligt. Det innebär att vi utgått från manualen och efterhand formulerat följdfrågor 
för att utvidga diskussionen samt för att klargöra vissa problem. Intervjuerna har därför 
haft en semistrukturerad karaktär (Jacobsen 2002).  
 
Som hjälpmedel vid intervjuerna har vi använt oss av bandspelare och högtalartelefon för 
att inte viktig information skulle gå förlorad. Nackdelen vid detta förfarande är att 
respondenten kanske inte öppnar sig och därmed undanhåller viss information (Ibid. 
2002). Vi anser dock att det är nödvändigt att använda bandspelare, eftersom det är svårt 
att hinna med och anteckna all väsentlig information. Vid intervjuerna har vi alla varit 
närvarande, men bara en har lett intervjuerna. Det har dock inte hindrat att de två andra, 
som gjort stödanteckningar, också har kommit med inlägg under intervjuarnas gång.  
Detta upplägg tyckte vi fungerade bra och har använts vid samtliga intervjuer.  
 

2.5 Uppsatsens trovärdighet samt källkritik 
Det vetenskapliga arbetet bygger på personliga värderingar och normer. Därför kommer 
vårt arbete omedvetet att vara påverkat av våra åsikter, och vår uppfattning om ämnet 
(Ibid. 2002). 
 
En undersökning ska vara så tillförlitlig som möjligt, både när det gäller utformningen 
och genomförandet. Det gäller oavsett vilken metod som tillämpas i uppsatsen. Validitet 
innebär att undersökningen ger de svar som eftersträvas, det vill säga att vi mäter det vi 
avser att mäta. Vi har utformat våra intervjufrågor utifrån vår problemformulering och 
vårt syfte. För att slutsatserna ska vara trovärdiga är det av stor vikt att de stämmer 
överens med framtagen fakta (Rienecker & Stray 2004). 
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En hög reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig. Tillförlitligheten bestäms av hur vi 
har utfört våra undersökningar, samt hur noggrant vi sammanställt svaren och bearbetat 
dem till överskådlig information (Holme & Solvang 1997). Eftersom vi spelade in 
samtliga intervjuer har ingen information gått förlorad, dock finns en risk för den så 
kallade intervjuareffekten, det vill säga risken att intervjuaren påverkar respondenten. Det 
finns även risk för att frågor kan missuppfattas eller att respondenten glider ifrån ämnet 
och inte svarar på den ställda frågan. Vi har försökt minimera missförstånd genom att 
förklara frågor och undvika att vara ledande. En negativ aspekt med att spela in 
intervjuerna kan vara att respondenterna kan känna obehag av att bli inspelade och det i 
sin tur påverkar deras uttalanden. Det kan medföra att respondenterna inte svarar helt 
sanningsenligt på frågorna utan förmedlar en vinklad bild av verkligheten. 
Trovärdigheten bör dock stärkas av att respondenterna inte är anonyma. Ovanstående 
problematik är svår ta itu med, men vi vill understryka att vi är medvetna om att den 
finns. Enligt Holme och Solvang (1997) kan en kvalitativ metod leda till lika många 
tolkningar, som det finns forskare.   
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3. Referensram 
 

 

 

 

Referensramen är uppdelad i två delar där vi i första delen presenterar hur 
valutamarknaden fungerar samt vilka valutasäkringsinstrument företag kan använd 
sig av. I den andra delen presenterar vi bakgrunden till EMU samt dess nackdelar 
och fördelar för de svenska företagen. Referensramen ska ge läsaren bättre insikt 
och förklara problematiken bakom vårt ämne.

3.1 Valutamarknad  
En marknad är en samlingsplats där säljare och köpare byter varor (Håkansson, 
Lundquist & Rydin 2001). På valutamarknader bedrivs köp och försäljning av valutor. 
Utgångspunkten med handeln är att företagen är i behov av valutaväxling eftersom de 
handlar med andra länder. Handel med export- och importvaror kräver valutaväxling, 
men det gör också handel med värdepapper på internationella marknader. Vid 
valutaväxling vänder sig företagen oftast till banker. Vanligen har banker dock inget 
intresse i att behålla valutan, eftersom det finns en risk att valutan faller i kurs och banken 
således gör en förlust. I syfte att undvika detta scenario säljer bankerna valutan till andra 
valutahandlare. Valutamarknadens viktigaste funktioner är därmed att överföra köpkraft 
mellan exportörer och importörer i olika länder, erbjuda internationell kortfristig 
finansiering och placering, samt att skapa möjligheter för kurssäkring genom 
användningen av derivatinstrument och andra finansiella transaktioner 
(Nationalencyklopedin 2007).  
 
Valutakurs är det pris till vilket en valuta kan växlas mot en annan. De allmänt antagna 
varianterna är fast växelkurs och rörlig växelkurs. Fast växelkurs är ett system där 
växelkursen hålls fast vid en viss nivå mot en eller flera valutor. Centralbanken kan 
försvara denna kurs genom att köpa eller sälja utländsk valuta, alternativt höja eller sänka 
styrräntan för att på så sätt påverka efterfrågan på den egna valutan. Vid rörlig växelkurs 
bestämmer marknaden värdet på valutan, det vill säga att det är utbud och efterfrågan 
som styr (Lönnqvist 2006).  
 
En ökning av en valutas värde kallas för appreciering. Det innebär att en valuta och dess 
pris uttryckt i andra valutor stiger, särskilt vid flytande växelkurs. Motsatsen till 
appreciering är depreciering, som innebär en minskning av värdet på en valuta och att 
dess pris uttryckt i andra valutor därmed sjunker. Depreciering inträffar både vid rörlig 
växelkurs och vid fast växelkurs. Ett exempel på detta är att om prisnivåerna i Sverige 
ökar (inflationen) kommer kursen att deprecieras och därmed sjunka i värde (Modern 
finansiell ekonomi 2000). 
 
Ett diagram visar valutakursen mellan svenska kronan och euron under en femårsperiod 
(Dagens Industri 2007).  
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Figur 2: Diagram över växelkurs sek/euro under en femårsperiod. Ur Dagens Industri (2007).  
 

3.1.1. Jämvikt mellan inflation, räntan, köpkraft och terminskurs 
Det finns ett samband mellan ränta, inflation, köpkraft och terminskurs. Nedan ger vi en 
kort förklaring av sambanden i enligt fyra teorier. 
 
Köpkraftsparitet  
I köpkraftparitetsteorin antas växelkursen finna ett sådant värde att en given varukorg har 
samma pris i det ena landet som i det andra uttryckt i en gemensam valuta. Teorin är i 
dess absoluta form när kursen mellan två länders valutor är lika med kvoten mellan de två 
valutornas köpkraft. Teorins utgångspunkt är att om priserna uttryckts i samma valuta 
borde prisnivåerna vara lika över hela världen, alltså har ett lands valuta samma köpkraft 
över hela världen. Det absoluta köpkraftsparitetsvillkoret kan också utryckas som att 
procentuell förändring i växelkursen är lika med procentuell förändring i ländernas 
prisnivåer, men då kallas den för den relativa köpkraftsparitetsteorin (Eiteman et al., 
2004). 
 
Fishereffeketen och Internationella Fishereffekten 
Fishereffeketen redogör för förhållandet mellan växelkurser, ränte- och inflationsnivåer. 
Enligt den generella Fishereffekten är den nominella räntan i varje land, lika med 
realräntan plus kompensation för förväntad inflation Den reala avkastningen är normalt 
den som är av störst betydelse och förutsätts vara internationellt utjämnad. Den 
internationella Fishereffekten är en kombination av den generella Fishereffekten och 
köpkraftspariteten. Internationella Fishereffekten säger att växelkursen borde förändras i 
samma grad, men i motsatt riktning, som skillnaden i räntenivå mellan två länder. Det 
innebär att länder med låg räntenivå står inför framtida kurshöjning och tvärtom (Ibid. 
2004).  
 
Ränteparitetsteorin  
Ränteparitetsteorin säger att skillnaden mellan länders räntenivåer för värdepapper, med 
samma risk och löptid, ska vara lika med skillnaden mellan avistakursen och den framtida 
växelkursen utan hänsyn till transaktionskostnader (Ibid. 2004).  
 
Förväntningar av avistakurs och terminskurs  
Avistakursen och den framtida växelkursen (terminskursen) är starkt påverkade av 
aktuella förväntningar om framtida händelser. Olika länders räntnivåer och information 
om nya ränteskillnader avspeglas nästan omedelbart i avista- som terminskurs 

 15



Valutarisker och euro 
REFERENSRAM 

________________________________________________________________________ 
  
förändringar. Terminskursen ska spegla den förväntade framtida avistakursen den dag då 
terminskontraktet avtalas (Ibid. 2004).  
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Figur 3: Åskådliggörande av paritetsteorier i jämviktrelationer. Figur ur  Eiteman, Stonehill och  Moffett (2004), 
s.154. 
 

3.2 Riskhantering  
Risk definieras som, sannolikheten för att ett specificerat förhållande leder till en 
specificerad oönskad händelse eller effekt under en given tidsperiod (Håkansson, 
Lundquist et al. 2001). 
  
Definitionen av risk innehåller tre huvudkomponenter (Nationalencyklopedin 2007):  

• sannolikheten för en oönskad konsekvens av en händelse, till exempel en 
eventuell kursnedgång  

• konsekvensens storlek, till exempel hur mycket förlorar företaget på 
kursnedgången.  

• sannolikheten för att händelser över huvud taget äger rum, till exempel att 
marknaden blir ostabil eller stora kurssvängningar inträffar.  

 
När man talar om risker och riskreducerande åtgärder är riskhantering det generella 
begreppet. Riskhantering uppdelas i riskidentifiering och riskurval, som sedan övergår till 
en riskanalys. Därefter studeras riskkällor från två aspekter, exponering och effekt. 
Exponeringsstudier (vi nämner tre olika, se nedan) undersöker på vilket sätt ett företag 
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kan utsättas för förändring, medan effektstudier undersöker sambandet mellan 
förändringen och konsekvenserna av den (Grath 2004).  
 
Teori och erfarenhet binder samman de grundläggande riskupplevelsestudierna till 
praktisk policy för riskhantering och ett framtagande av bestämmelser för riskreducering, 
där företagen involveras i beslut om risker. En riskbedömning framställs efter en rad 
olika kriterier. När den sedan avslutas och en riskreducering bedömts nödvändig återstår 
val av åtgärd (Ibid. 2004). Vid utförande av en riskanalys är det viktigt att studien 
omfattar alla de aktuella osäkerheterna och att en eventuell inverkan på slutresultatet 
analyseras. Problemet med riskanalys är att riskupplevelse inte är ett objektivt begrepp, 
eftersom riskuppfattning och riskupplevelse bestäms av olika individer med olika synsätt 
samt begränsad information (Håkansson et al. 2001).   
 
Förutsättningarna för riskhantering i ett företag med utländsk handel (internationellt) 
skiljer sig i många aspekter från ett företag med enbart inhemsk handel. En av de stora 
skillnaderna är att det internationella företaget kan genomföra transaktioner i ett flertal 
olika valutor. Problemet med att ha transaktioner i andra valutor är att värdet på den egna, 
inhemska valutan kan ändras gentemot utländska valutor. Dessa förändringar påverkar i 
sin tur företagets marknadsvärde, eftersom det påverkar företagets faktiska och 
förväntade inbetalningar i den egna valutan (Ibid. 2001). 
 
Vid bedömning och hantering av den risk som ovissa fluktuationer i växelkursen utsätter 
företaget för kan det vara värdefullt att kunna prognostisera och bedöma växelkursens 
utveckling. Fluktuationer i olika länders valutor kan leda till att ett företags in- och 
utbetalningar inte blir som de förväntat sig på grund av förändringar i valutakursen. Alla 
företag har sitt eget sätt att hantera risker. De kan antingen försöka att tjäna pengar på 
valutakursförändringarna eller att säkra sig mot riskerna. När ett företag ställs inför en 
osäkerhet på grund av valutan talas det om valutaexponering eller valutaposition. 
Valutaexponeringen är ett mått på eventuella förändringar i ett företags nuvärde, det vill 
säga i nettokassaflöde, lönsamhet och marknadsvärde, som orsakas av en 
valutakursförändring (Grath 2004). Valutarisker kan delas in i tre huvudtyper: 
transaktionsexponering, ekonomisk exponering och omräkningsriskexponering.  
 

3.2.1 Transaktionsexponering  
Transaktionsrisk innebär att valutakursförändringar kan ge ett ändrat kassaflöde i redan 
ingångna avtal. En transaktionsrisk uppkommer när ett företag har framtida transaktioner 
i utländsk valuta, som kommer att leda till in- eller utbetalningar. Exempel på detta kan 
vara när ett företag säljer varor på kredit i utländsk valuta och betalningen ska ske efter x 
antal dagar. Risken är att valutakursen kommer ändras under denna tid och beroende på 
hur omfattande den eventuella förändringen blir, kan företaget tjäna eller förlora på 
transaktionen (Eiteman, Stonehill & Moffett 2004).  
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Figur 4: Åskådliggörande av hur transaktionsexponering uppstår. Figur ur Åkesson Dolfe (1996) s. 69 

3.2.2 Ekonomisk exponering 
Ekonomiska risker uppstår när oväntade valutakursförändringar påverkar kassaflödet och 
därmed företagets nuvärde. Ekonomisk exponering uppstår i företag som har verksamhet 
med internationell inriktning. Begreppet används för att beskriva det ekonomiska värdet 
av ett utländskt dotterbolags framtida kassaflöde i moderbolagets valuta. Företagets 
ekonomiska exponering är beroende av förändringar i växelkurser. Denna typ av 
valutarisk är mycket svår att hantera och kontrollera för företaget. Denna risk uppstår på 
koncernnivå och påverkar inte det enskilda företaget. (Ibid. 2004)
  

3.2.3 Omräkningsexponering 
Omräkningsexponering uppstår när företag har utländska dotterbolag eller andra reala 
tillgångar som är uttryckta i utländska valutor och det enligt lag föreligger behov att på 
bokslutsdagen omräkna dotterbolagens resultat- och balansräkningar till moderbolagets 
valuta. De valutavinster eller förluster som kan uppstå får vanligtvis inte några 
konsekvenser på kassaflödet utan förblir orealiserade tills dess att dotterbolaget eller de 
reala tillgångarna säljs. Konsekvenserna av omräkningen är beroende av om det 
utländska dotterbolaget är en självständig enhet eller endast betraktas som en integrerad 
del av moderbolagets organisation (Artsberg 2003).  

3.2.4 Monetär- och dagskursmetod 
När en koncernredovisning upprättas ska en omräkning av ett eventuellt utländskt 
dotterbolag genomföras. För att göra detta kan olika metoder tillämpas. De metoder som 
rekommenderas enligt IFRS 3 (FAR 2006) är den monetära metoden och 
dagskursmetoden. 
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Monetära metoden 
Den monetära metoden rekommenderas för företag som är integrerade i moderbolagets 
verksamhet. Utfallet ska bli detsamma som om transaktionerna skett direkt i 
moderbolaget. Ett integrerat företag kan exempelvis vara ett försäljningsbolag som verkar 
i utlandet (Artsberg 2003). 
 
I den monetära metoden delas posterna upp efter om de är monetära eller icke monetära. 
Enligt IFRS 3 (FAR 2006), definieras monetära poster som ”kassamedel samt andra 
tillgångar och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med ett fastställt eller 
fastställbart belopp”. Exempel på monetära poster är kundfordringar, 
pensionsavsättningar och banktillgodohavanden. Till de icke monetära posterna hör bland 
annat varulager, aktier och förutbetalda intäkter. Tillgångar och skulder som är av det 
monetära slaget omräknas enligt kursen på balansdagen. När det gäller de icke monetära 
tillgångarna tillämpas istället kursen vid anskaffningstillfället. När de monetära posterna i 
balansräkningen omräknas uppstår kursdifferenser som i sin tur ska föras över 
resultaträkningen. Den monetära metoden medför alltså att det uppstår en resultateffekt. 
Kostnaderna omräknas med en historisk kurs och det monetära nettot utsätts för 
växelkursförändringar som inräknas i resultatet. Detta leder till resultatsvängningar 
eftersom växelkurser snabbt kan förändras (Artsberg 2003). 
 
Dagskursmetoden 
Dagskursmetoden rekommenderas till skillnad från den monetära metoden för 
självständiga dotterbolag. I IFRS 3 (FAR 2006) finns ett antal punkter med tecken som 
visar om ett företag är självständigt. Dotterbolaget har då bland annat följande tecken: 
 

• Faktureringen sker huvudsakligen i andra valutor än rapportvalutan 
• Få transaktioner med moderbolaget. 
• Utgifterna betalas huvudsakligen i lokal valuta. 

 
Vid omräkning enligt dagskursmetoden ska balansdagens kurs användas för alla 
tillgångar och skulder. För intäkter och kostnader ska kursen vid det tillfälle då de uppstår 
användas. Detta kan dock medföra problem, varför det av praktiska skäl även tillåts att 
använda en under året framräknad genomsnittskurs. De kursdifferenser som uppstår ska 
föras direkt till koncernens egna kapital och inte till resultaträkningen som i den monetära 
metoden. Eventuella resultateffekter kommer därför inte att synas (Artsberg 2003). 
 

3.2.5 Lån i utländsk valuta 
När företag lånar pengar i utländsk valuta är det i första hand ur finansieringssyfte. Lånet 
kan dock användas i avsikt eller med bisyfte att säkra en valuta. Genom att låna i 
utländsk valuta, som sedan räknas om till svenska kronor, skaffar sig företaget en skuld i 
denna valuta. Vid omräkningen får sedan företaget betalning i svenska kronor, avräknad 
till denna dags avistakurs. Om förfallodagen sedan sammanfaller eller ligger något senare 
än tidpunkten för de ingående betalningarna i denna valuta, medför det att skulden 
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utjämnar fordringen. Fördelen för företaget är att in- och utbetalningar sker i samma 
valuta. (Grath 2004). 
 

3.3 Finansiella instrument 
”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell 
tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat 
företag”, definierad enligt RR 27 (FAR 2006).  
 
En finansiell tillgång kan utgöras av (FAR 2006): 

• kontanter  
• egetkapitalinstrument i ett annat företag 
• avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat 

företag 
• avtalsenlig rätt att byta en finansiell tillgång eller skuld med ett annat företag 

under förmånliga villkor 
 

En finansiell skuld är således (FAR 2006): 
• avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett 

annat företag 
• avtalsenlig skyldighet att byta finansiell tillgång eller skuld med ett annat företag 

under oförmånliga villkor  
De finansiella instrumenten delas vanligen in i två undergrupper, primär- och 
derivatinstrument;  
 
Primärinstrument även benämnda avistainstrument, är ett samlingsnamn för instrument 
som representerar en viss egendom. Med det menas att instrumentet inte bara är en 
rättighet att i framtiden köpa eller sälja något, utan att det istället är en form av en mer 
konkret tillgång, till exempel obligationer, kundfordringar, aktier, växlar samt valutor. En 
avistaaffär kan definieras som ett köp av en valuta i utbyte mot försäljning av en annan 
valuta (Håkansson et al 2001). Leverans och försäljning avslutas vanligen på den andra 
bankdagen efter det att transaktionen avtalats, den så kallad valutadagen.1 En 
terminsaffär skiljer sig från en avistaaffär på det sättet att leverans och försäljning av 
valutorna sker vid ett senare tillfälle än valutadagen. Beloppen fastställs dock enligt den 
växelkurs, som parterna kommit överens om den dag då avtalet slöts (Ibid. 2001).  
 
Derivatinstrument är ett samlingsnamn för finansiella instrument som används i syfte att 
hantera risker eller spekulera och därmed ha möjlighet arbitragevinster2. Instrumenten 
kräver en liten eller ingen initial investering. Ett derivatinstrument utgör ett kontrakt som 
ger en rättighet eller en skyldighet till någonting i framtiden. Flera av de risker som finns 
i derivatets så kallade underliggande egendom överförs då mellan den som ställt ut 
derivatet och den som förvärvat det. Ett derivat måste alltid avse någon form av 

 
1 Den dag då ränta tillförs eller dras ifrån ett konto. 
2 Ordet för att beteckna bankernas handel med valutor. Man köper där lägre kurs råder och säljer på annan plats eller 
vid senare tidpunkt till högre kurs. På detta sätt bidrar arbitragehandeln till att utjämna kursskillnader. 
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underliggande egendom, det vill säga ett primärinstrument. De tre vanligaste derivaten är 
swapar, terminer och optioner (Ibid. 2001).  
 

3.3.1 Swapar 
Swapar innebär att två parter byter åtagande med varandra under kontraktets löptid. Det 
parterna avtalar är de bundna till, oavsett om det är till fördel för parterna eller inte. De 
vanligaste swaparna är ränte- och valutaswapar. Orsaken till att två företag till exempel 
byter ränta på ett banklån med varandra, kan beror på att parterna har olika 
riskbenägenhet, samt att den ena parten betalar en fast ränta och den andra rörlig ränta. 
Bakgrunden till bytet kan också vara att den ena parten har fördelaktigare lånevillkor i en 
valuta, medan den andra parten har bättre villkor i en annan valuta. Ett vanligt sätt att 
använda swapar är i säkringssyfte. Det innebär att ett företag säkrar sig mot risker genom 
att förvärva ett instrument som varierar i motsatt riktning till det instrument som företaget 
vill säkra. Ett valutaswapkontrakt kan ingås mellan exempelvis två företag som avtalar 
om att byta eller swapa lån eller valutaflöden med varandra. Exempel på en valutaswap är 
när ett företag har ett kassaflöde i en valuta, men byter detta mot ett flöde i den valuta 
som företaget hellre vill ha. En valutaswap kan vara användbar när ett företag under en 
kortare period är i behov av en viss valuta. Vid periodens början byter företaget till sig 
den önskade valutan för att sedan byta tillbaka vid periodens slut. På affärsdagen bestäms 
storleken på lånebeloppet till avistakurs3 samt vad storleken på amortering, ränta och 
slutbetalning ska vara (Nyberg, Viotti & Wissén 2006).  
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Likviddag för 
återbetalning av 
kapitalbelopp 

Förfallodag Affärsdag 

Löptid 

Räntebetalning Räntebetalning 

Kapitalbelopp 
fastställs 

Figur 5: Åskådliggörande av en ränteswapaffär. Figur ur Hult och Larsson (2001) Valutasäkringars vara eller icke 
vara, s.39. 
 

 
3 Den kurs som används för omedelbar leverans av valutan. Omedelbar leverans och betalning innebär andra 
bankdagen efter den dag då affären ingåtts.   
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3.3.2 Terminer  
Terminer är en överenskommelse mellan två parter att till ett fast pris vid ett fastställt 
datum köpa eller sälja en underliggande tillgång, till exempel en valuta. Vid 
terminshandel är båda parterna tvingade att genomföra affären. Det innebär att parterna är 
tvungna att köpa eller sälja valutan när terminens löptid har gått ut och därmed försvinner 
oftast möjligheten att eventuellt tjäna på en positiv valutakursrörelse. Ett terminskontrakt 
har därför initialt inget värde för någon av parterna, men beroende på prisförändringar i 
terminen eller förändringar i ränteläget kan det efter en tid medföra positivt eller negativt 
värde. Terminer kan fylla en viktig funktion när ett export- eller importföretag vill kunna 
kurssäkra sina valutaexponeringar. Om exempelvis en svensk importör har köpt en 
produkt från ett tyskt företag på 30 dagars kredit, kan denne genom att köpa en termin 
fastställa kursen för svenska kronor gentemot euron för betalningstillfället. På så sätt kan 
importören försäkra sig om att inte behöva betala annan kurs än terminskursen 
(Håkansson et al 2001).
 
 
 

 
Löptid 

Affärsdag Avslutsdag 

2 bankdagar 

 
Likviddag 

Figur 6: Åskådliggörande av en terminsaffär. Figur ur Hult och Larsson (2001) Valutasäkringars vara eller icke vara, 
s.37.  
 

3.3.3 Optioner 
Optioner är ett kontrakt om att antingen köpa eller sälja en underliggande tillgång, till 
exempel valutor eller aktier. En option kan delas upp i köpoptioner och säljoptioner. En 
köpoption är ett värdepapper som ger innehavaren en rättighet, men ej en skyldighet att 
köpa en underliggande tillgång i framtiden, till ett förutbestämt pris. En säljoption har 
omvänt samband, vilket medför en rättighet men ej en skyldighet för säljaren att sälja den 
underliggande tillgången. Utställaren av optionen är dock alltid bunden att följa avtalet 
som optionen medför, om köparen önskar. Köparen av en option erlägger en premie till 
utfärdaren vid ingåendet av kontraktet, denna betalning görs oavsett om optionen 
utnyttjas eller ej. Värdet på optionen styrs av hur den underliggande tillgången utvecklas 
under löptiden. Innehavaren av en köpoption kommer vid löptidens slut utnyttja sin rätt 
att köpa den underliggande tillgången om marknadspriset är högre än lösenpriset på den 
underliggande tillgången. Innehavaren av en säljoption kommer att utnyttja sin rättighet 
att sälja tillgången om lösenpriset ligger över marknadspriset. För företag kan optioner 
vara speciellt användbara vid större affärer som befinner sig i offertstadiet, eftersom 
företaget ännu inte vet säkert att en affär kommer att äga rum. Företaget ges då 
möjligheten att köpa eller sälja till ett visst pris, men är inte tvungna att göra det om inte 
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affären blir av eller om valutakursen har förändrat sig på ett för företaget fördelaktigt sätt 
(Håkansson et al 2001).
 
 

 

Löptid 

Affärsdag Förfallodag 

2 bankdagar 2 bankdagar 

Likviddag Likviddag för premie 

Figur 7: Åskådliggörande av en optionsaffär. Figur ur Hult och Larsson (2001) Valutasäkringars vara eller icke vara, 
s.36. 

3.3.3 Exempel termin/ option 
I exemplet nedan visar vi en jämförelse mellan en termin och en option. Tanken är att 
visa hur det kan se ut i verkligheten, men siffrorna i detta exempel är antagna.  
 
Vi antar att ett företag säljer sina varor på export och fakturerar kunderna i deras lokala 
valuta. Eftersom uppsatsen behandlar euro är det också denna valuta som vi valt att 
använda. Vi antar att företaget beräknas ha ett inflöde på 500 000 euro de kommande 6 
månaderna, och vill därför säkra sig mot eventuella kursförändringar. De vill alltså växla 
tillbaka euron till svenska kronor om sex månader. Alternativen företaget står inför är att 
ingå ett avtal för en säljoption eller en termin. 
 
Förutsättningar 
Avistakurs: 9,28 kr/euro 
Säkrat belopp: 500 000 euro 
Tid till lösen: 6 månader 
Optionspremie: 70 000 euro 
Växelkurs vid inlösen av termin: 9,20 
 
Säljoption 
För att företaget ska kunna använda en option måste de betala en premie. Denna måste de 
betala oavsett om de utnyttjar optionen eller inte. Premien kommer att påverka till vilken 
kurs det är lönsamt för företaget att teckna en option istället för en termin. För att räkna ut 
denna kurs multiplicerar vi avistakursen med det säkrade beloppet och adderar sedan med 
premien. Detta divideras sedan med det säkrade beloppet. 
 
500 000 * 9,28 + 70 000 = 4 710 000 
4 710 000 / 500 000 = 9,42 
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Termin 
Vid tecknande av en termin finns ingen premie, men företaget måste till skillnad från 
optionen fullfölja avtalet vid förfallodagen. 
 
Avistakurs = 9,28 
Kurs vid lösen = 9,20      
 
Företagets val 
När företaget ska välja vilket alternativ som de anser är mest lönsamt, måste framtidstron 
på kursen tas med i beräkningen. Vid tecknande av en termin kommer företaget om 6 
månader att växla euron till kursen 9,20. Om det ska vara lönsamt att teckna en option 
måste kursen överstiga 9,42. Vid tecknande av en termin kan inte företaget göra en vinst 
på en eventuell kursuppgång, men om de skulle tro på en kraftig kursuppgång skulle de 
nog inte säkra heller. I det här exemplet skulle företaget troligtvis teckna en termin.  
 

3.4 Historisk bakgrund till EMU 
Den Europeiska gemenskapen (EG) eller den ”Europeiska ekonomiska gemenskapen” 
(EEG), som den då kallades, bildades 1958 och var en utveckling av Kol- och stålunionen 
som grundats sju år tidigare. Gemenskapen var ett samarbete mellan sex europeiska 
länder med syfte att bilda en mer öppen och gemensam marknad mellan 
medlemsländerna. EG, som senare har blivit EU, har hela tiden utvecklats för att minska 
de ekonomiska gränshindren. Tanken med samarbetet har hela tiden varit att främja en 
ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsländerna (Svenska 
Arbetsgivarföreningen & Industriförbundet 1997).  
 
En av de viktigaste åtgärderna för att underlätta handeln mellan gränserna är upprättandet 
av det gemensamma europeiska valutasamarbetet. Valutapolitikens del av samarbetet har 
sin grund långt bak i tiden. Bland annat beskrevs växelkurspolitiken redan i 
Romfördraget 1957. Det följdes sedan upp med Wernerplanen 1971 där skapandet av en 
ekonomisk och monetär union förordades. Wernerplanen förverkligades dock aldrig. 
Istället infördes valutaormen, ett system med inbördes fasta växelkurser mellan EG-
länderna, men rörliga gentemot omvärlden. Medlemsländernas ledare lät sig dock inte 
nöjas med detta system, därför utvecklades det Europeiska monetära systemet (EMS) i 
slutet av 70-talet. Den centrala delen av EMS är växelkursmekanismen Exchange Rate 
Mechanism (ERM), vilken skapades för att uppnå ett tätare samarbete mellan 
medlemsländerna. Genom samarbetet knöts ländernas valutor till ecun, vilken var en 
europeisk räkne- och valutaenhet sammanflätad av samtliga EU-länders valutor. De 
enskilda länderna behöll dock fortfarande sina egna valutaenheter i den dagliga handeln 
(Nirdén 1998). 
 
Tankarna på en helt gemensam valuta för EEG-länderna väcktes igen under mitten av 
1980-talet när EEG framförde idén med en gemensam marknad som innebar: 
 

• fri rörlighet för varor 

 24

http://sv.wikipedia.org/wiki/EU
http://sv.wikipedia.org/wiki/Valuta


Valutarisker och euro 
REFERENSRAM 

________________________________________________________________________ 
  

                                                

• fri rörlighet för tjänster 
• fri rörlighet för människor 
• fri rörlighet för kapital 

 
Med utgångspunkt från de så kallade ”fyra friheterna” började de dåvarande tolv 
medlemsländerna i EEG att lägga första grundstenen för EMU (Svenska 
Arbetsgivarföreningen & Industriförbundet 1997).  
 
År 1991 kom EU:s medlemsländer överens om att inom en snar framtid upprätta EMU, 
vilken innefattar införandet av en gemensam valuta. Ett av huvudsyftena med EMU är att 
konsekvenserna av kurssvängningar (valutarisker) vid handel mellan EMU-länderna ska 
elimineras. Sedan 1998 ligger det också på den Europeiska centralbankens (ECB) ansvar 
att hålla medlemsländernas inflation på en tillfredställande nivå med hjälp av styrräntan 
(Nirdén 1998).    
 
Enklaste sättet att beskriva uppkomsten av EMU är att dela upp det i tre etapper. Redan 
1990 avskaffades hinder mot fria kapitalrörelser inom EU-området. Därefter stärktes den 
ekonomiska samordningen ytterligare, 1994, genom att EU-länderna påbörjade arbetet 
med att stabilisera sina ekonomier för att kunna kvalificera sig till EMU. Den tredje och 
sista etappen bestod av själva införandet av EMU, vilket skedde 1999 och innebar att den 
gemensamma valutan euron skapades. Det var dock inte förrän första januari 2002 som 
euron ersatte EMU-ländernas lokala valutor. Vid skrivande stund använder 13 EU-länder 
euron, samt ytterligare sex länder4 som är utanför EU-samarbetet. Sverige, Danmark och 
Storbritannien var de första EU-länderna som valde att vänta med att införa euron samt 
den gemensamma riksbanken (EU-upplysningen 2007).     
 

3.5 Sveriges valutapolitik i modern tid 
Omläggningen av den ekonomiska politiken i början av 90-talet innebar att den svenska 
kronan sedan 1992 flyter fritt mot alla andra valutor. Dessförinnan hade kronan på ett 
eller annat sätt varit bunden till en mängd olika valutor under en sammanhängande 
tidsperiod ända sedan 1933 (Riksbanken 2007). Det mest framgångsrika systemet som 
Sverige har varit knutet till var Bretton Woods-systemet, där i princip alla västvärldens 
valutor knöts till den amerikanska dollarn. Systemet upprättades 1944 och bröt samman 
1973, men Sverige anammade det dock inte förrän 1951 då vi blev medlem i 
Valutafonden och Världsbanken (Ahlström & Carlson 2006). 
 
Den sista valutan som kronan var bunden till var eurons föregångare ecun. I kölvattnet av 
en del avregleringar på kreditmarknaden som hade gjorts några år tidigare och den dåliga 
globala ekonomin, uppstod stora valutaflöden under hösten 1992, vilket gjorde att 
riksbanken stegvis införde allt högre räntenivåer. Tillslut var situationen ohållbar och 
riksbanken valde att släppa den fasta kursen mot ecun vilket gjorde att kronans värde 
inom kort hade sjunkit med cirka 20 - 25 procent (Riksbanken 2007). Idag har dock 

 
4 Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino och Vatikanstaten. 
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kronans värde stabiliserat sig och har kontinuerligt legat på ungefär samma nivå med 
euron och dollarn sedan 1993 (SCB 2007).  
 

3.6 Konkurrenskraft – nackdelar och fördelar med EMU 
Förespråkarna för ett svenskt EMU-medlemskap påpekar ofta att om Sverige går med i 
unionen, kommer en av konsekvenserna vara att köpare och säljare har lättare att jämföra 
priser mellan de olika EMU-länderna. Men den främsta ekonomiska konsekvensen av ett 
EMU-inträde handlar dock inte om vilka mynt och sedlar som används. Istället 
framhåller förespråkarna framför allt att företagen slipper växlingskostnaderna mellan 
kronor och euro, samt undviker kostnaderna för att säkra sig mot riskerna med 
valutafluktuationer mellan Sverige och EMU (Gottfries 2003). 
 
De som hellre ser att Sverige står utanför EMU även i fortsättningen, har två uppenbara 
argument att framhålla emot ett EMU-inträde. Den ena konsekvensen som infaller om vi 
väljer att stå utanför samarbetet är att den svenska kronan förblir flytande. Det innebär att 
när inhemsk efterfrågan är stark ökar troligtvis kronans värde, vilket medför att 
efterfrågetrycket minskar och lönestegringar i ekonomin mattas av. I en lågkonjunktur är 
det tvärt om. Många går arbetslösa vilket innebär att företagen har tillgång till billig 
arbetskraft och kan hålla lägre priser på sina produkter. Det leder till att kronan sjunker i 
värde jämfört med andra valutor och att det därmed blir lättare att exportera. Den andra 
viktiga konsekvensen är att den Svenska riksbanken slipper bli en underliggande del till 
den Europeiska centralbanken (ECB), och därmed kvarhåller sina rättigheter att 
bestämma nivån på reporäntan. Om Sverige istället skulle gå med i unionen, hamnar 
ansvaret på ECB att bestämma en gemensam styrränta för alla EMU:s medlemsländer 
(Ibid. 2003).  
 

3.6.1 Räntans betydelse 
Reporäntan är den enskilt viktigaste styrräntan som ECB har i sin kamp att styra den 
europeiska penningpolitiken. Reporäntan är den ränta till vilken andra banker lånar av 
Centralbanken. Huvudmålet är att ECB ska upprätthålla prisstabilitet i EMU-området 
med en inflationstakt mellan noll och två procent (Ibid. 2003). Det går enligt Bergvall 
(2002) att föra en aktiv penningpolitik på ett sådant sätt att ränteförändringar har en 
stabiliserande effekt på priserna i landet. Robert Mundell och Marcus Fleming 
konstruerade under sextitalet en modell som förklarar hur riksbanken i ett land med 
flytande växelkurs kan uppnå detta (Ibid. 2002). 
 
Mundell och Flemings modell säger förenklat att räntan påverkar kostnaderna för att låna 
och därmed storleken på konsumtionsnivån samt hur stora finansieringar som görs. Dessa 
nivåer påverkar i sin tur efterfrågan och en minskad efterfrågan leder till lägre 
prisstegringar, det vill säga en lägre inflation. Likadant fungerar det åt andra hållet, när 
ekonomin går på tomgång ska riksbanken sänka räntan. Det ska dock nämnas att Mundell 
och Flemmings modell inte har sluppit ifrån kritik, trots att den kommit att bli allmänt 
accepterad bland de flesta ekonomer. Kritiken består enligt Bergvall (2002) först och 
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främst av att riksbanken tar beslut om räntan med asymmetrisk information samt att 
effekterna av penningpolitiken släpar efter. En annan kritik som riktas mot Mundell och 
Flemmings modell, är de uppenbara svårigheterna att avgöra vilken nivå räntan ska sättas 
på. Risken finns att riksbankens rådvillhet inför framtiden stärker en redan allmän känsla 
av osäkerhet, vilket i sin tur påverkar räntorna (Ibid. 2002). 
 
Den dominerande uppfattningen bland ekonomer är att en låg inflation bör vara det 
främsta målet för penningpolitiken. USA:s goda ekonomiska utveckling de senaste tjugo 
åren fungerar enligt Gottfries (2003), som ett utmärkt exempel på värdet av en låg 
inflation. Den amerikanska riksbanken har kraftigt höjt räntan vid högkonjunkturer och 
gjort lika resoluta sänkningar när tecken på lågkonjunkturer har setts. 
 
Ett av ja-sidans argument för EMU var länge att det skulle bli en lägre ränta om vi gick 
med i unionen. Detta argument faller dock enligt Gottfries (2003) på att det inte finns en 
någon anledning att ett enskilt område, kommer ha högre ränta än något annat område, 
över en längre tid. Dessutom behöver det inte vara bra för ett land att till exempel ha en 
låg ränta över en kort tid heller. Vilken ränta som är önskvärd beror på konjunkturläget 
och inflationsnivån i landet. 
 

3.6.2 Växelkurspolitiken 
Riksbanken har inget uppsatt mål för hur mycket kronan ska vara värd gentemot andra 
valutor. Det är i princip omöjligt att förutsäga hur kronans kurs kommer att variera från 
dag till dag, men om vi går med i EMU kommer alla växelkursfluktuationer vid handel 
mellan Sverige och EMU-länderna att försvinna. Växlingskostnader och osäkerheten om 
prisskillnader som uppstår på grund av variationer mellan kronan och euron uteblir helt, 
men frågan är hur viktigt det är egentligen. För företag som endast genomför enstaka 
transaktioner med EMU-länder kan växlingsavgifterna bli kännbara vid varje affär, men 
för företag med större handel blir de snarare försumbara (Ibid. 2003).  
 
Den viktigaste frågan är dock enligt Gottfries (2003) hur EMU påverkar osäkerheten 
kring växelkurserna. När effekterna av växelkursfluktuationer vid en flytande valuta 
diskuteras, är det klokt att skilja på kortsiktiga och långsiktiga fluktuationer. Vid en 
kortsiktig fluktuation på några veckor eller månader kan företagen säkra sig genom att 
använda derivat, som terminer och obligationer. Men vid en varaktig kursförändring på 
kanske 15 procent mellan krona och euro, kan det påverka en hel del för företags 
konkurrenssituation, om de exporterar och importerar mellan euroområdet och Sverige. 
 
Elgemyr, Hedlund och Roos (1997) tillhör dem som framhåller att ett EMU-medlemskap 
skulle gynna de mindre svenska företagen. Vanligtvis har småföretagen sämre kunskaper 
om hur de ska säkra sig mot valutarisker, vilket kan avskräcka företagen från att göra 
utlandsaffärer. Det krävs alltså resurser och kunskap för att nå över den tröskel som nu 
finns mellan den svenska och europeiska marknaden. Anhängare av nej-sidan brukar 
avfärda denna kritik och framhålla att de mindre företagen kan bli klart bättre på att 
hantera valutarisker, med hjälp av utbildningar och rådgivning (Ibid. 1997). 
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Ett annat argument mot ett inträde i EMU, är att den svenska basindustrin är starkt 
beroende av dollarn. Ett stort problem skulle uppstå om dollarn försvagas gentemot 
euron. Vid en låg dollarkurs får industrin svårt att exportera och om övriga Europas 
ekonomi går bra kan det dröja länge innan växelkurserna utjämnas igen. Företagens 
konkurrenter i Nordamerika har vid en låg dollarkurs chansen att ta marknadsandelar på 
svenska företags bekostnad. Det ska dock tilläggas att endast cirka en tiondel av den 
totala varuexporten kan sägas vara klart utsatt för dollarkursrisker (Ibid. 1997). 
 
Det går likväl inte att komma ifrån att knappt hälften av Sveriges varuexportvärde (se 
bilaga 2) går till länder utanför EU. Om Sverige skulle gå med i EMU skulle vi 
fortfarande vara utsatta för valutaexponering från dessa länder, eftersom euron har en 
rörlig växelkurs (Gottfries 2003). 
 

3.6.3 Sveriges roll i EMU 
De ideologiska skillnaderna mellan Riksbanken och ECB är inte så stora, båda bankerna 
eftersträvar låg inflation och en stabil ekonomisk tillväxt. Den centrala skillnaden är att 
ECB:s penningpolitik är anpassad för alla EMU-länders ekonomiska situation. Om 
Sverige ansluter sig till EMU kommer endast en liten vikt läggas till våra behov, eftersom 
Sveriges ekonomi bara utgör en bråkdel av unionens totala handel. Så länge som landets 
konjunktur är synkroniserad med övriga EMU-området betyder detta inte så mycket. Men 
om Sveriges ekonomi skulle gå dåligt samtidigt som resten av Europa upplever en 
högkonjunktur, innebär det med största sannolikhet att ECB kommer att sätta en för hög 
ränta för Sverige (Ibid. 2003). 
 
Det går att fråga sig hur stora oddsen verkligen är för att ett lands ekonomi ska gå i otakt 
med övriga EMU-länder. På grund av att det pågår en omfattande handel mellan EMU-
länderna, sprider sig effekterna av hög- och lågkonjunkturer mellan länderna. Men sett 
till att 13 länder är medlemmar av EMU, är det heller inte osannolikt att åtminstone ett av 
dessa länder är ordentligt ur fas med resten av EMU (EU-upplysningen 2007). Gottfries 
(2003) tar upp ett exempel med Tyskland och Irland som har haft låg- respektive 
högkonjunktur samtidigt, under de första åren med EMU. Konsekvensen av en 
gemensam ränta för dessa länder, har varit att Tysklands lågkonjunktur fördjupades och 
Irlands högkonjunktur fick för hög fart.  
 
När ett land inte kunnat använda räntan som motmedel vid ekonomiska kriser, har 
åtgärderna för de flesta länderna varit en förändrad finanspolitik. Tanken är att sänkta 
skatter och ökade offentliga utgifter vid en lågkonjunktur och vice versa, ska hjälpa 
landet ur krisen. Denna metod har dock visat sig fungera dåligt i praktiken. Det svenska 
finansdepartementet som förr använde sig flitigt av denna politik, har på senare år 
överlåtit stabiliseringspolitiken till Riksbanken och fokuserar numer på att hålla budgeten 
i balans. Vissa har framhållit att obalanser i EMU-ländernas konjunkturer ska 
överkommas med hjälp av mer flexibla löner och större arbetskraftrörlighet mellan 
länderna inom unionen. Gottfries (2003) tror dock inte att dessa alternativ är realistiska, 
då det historiskt sett har varit svårt att genomföra sänkningar av människors löner. Språk- 
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och kulturella skillnader mellan länderna har varit ett avgörande hinder för en större 
arbetskraftrörlighet.  
 
Enligt Lars Heikensten, före detta vice riksbankschef, blir det lättare att jämföra priser 
vid en svensk anslutning till EMU. Utfallet av en större jämförbarhet mellan länderna är 
lägre priser, det vill säga, konkurrensen påverkar inflationstakten. Ett exempel som 
förtydligar detta är att svenskar alltmer köper begagnade bilar i Tyskland eftersom de 
generellt är billigare där. Genom en ökad konkurrens från utlandet tvingas de svenska 
bilförsäljarna sänka sina priser och därigenom har den svenska inflationstakten sänkts 
(Riksbanken 2007).   
 
Friberg och Ganslandt (2003) framhåller samma sak, då de säger att en direkt följd av en 
anslutning till EMU:s marknad är hårdare konkurrens. De betonar att Sverige är ett 
högprisland i EU, men känner sig säkra på att en stärkt konkurrenssituation skulle tvinga 
Sverige att anpassa sina priser till EU-snittet. Något som dock talar emot Fribergs och 
Ganslandts (2003) åsikter är det faktum att den europeiska marknaden fortfarande har 
relativt stor prisspridning jämfört med de nationella marknaderna inom EU. Detta trots att 
arbetet för att minska prisspridningen inom EU har pågått i åratal.  
 
I en artikel publicerad i Dagens industri den 8/5-2007, refereras professor Clas Wihlborg 
vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Han säger i en nyligen publicerad rapport att 
Sverige ”endast” skulle ha tjänat cirka 34 miljarder mer på att gå med i EMU. Denna 
uträkning skiljer sig från vad professor Harry Flam och chefsekonom Håkan Nordström 
kom fram till i en annan rapport utfärdad av Kommerskollegium. De ansåg istället att 
Sveriges export och import skulle ha varit mellan 110 och 120 miljarder större vid ett 
EMU-inträde. Clas Wihlborg menar att Sverige ändå har tillgodosett sig vissa utav 
fördelarna med euron, trots att vi inte är med i EMU-samarbetet. Dessutom har Sveriges 
riksbank möjligheten att själv styra räntan, vilket är något vi inte skulle ha vid ett inträde 
 EMU (Halleröd 2007). i 

3.7  Redovisningen i EUR istället för SEK 
Som vi tidigare har nämnt är EMU ett europeiskt samarbete som bland annat syftar till att 
underlätta handeln på EU:s inre marknad, genom att medlemsländerna följer givna regler 
när det gäller valuta- och penningpolitik. Genomförandet av EMU skedde i tre etapper. 
Den 1 januari 1999 inleddes den sista etappen, som innebar en sluten valutaunion med en 
gemensam valuta- och penningpolitik. Sverige valde att inte delta i tredje etappen, som 
bland annat innebär införande av en gemensam valuta. (Skatteverket 2007). 
 
Svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, 
understödsföreningar, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag har dock 
alla fått möjligheten att ha sin redovisning i euro istället för svenska kronor redan från 
2001. Alla ovannämnda företagsformer kan ta ett beslut om att byta redovisningsvaluta 
på bolagsstämman genom att göra en ändring i bolagsordningen och registrera den hos 
Bolagsverket. Efter ändringen skall all redovisning i företaget ske i euro. Men så länge 
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som Sverige inte är med i EMU fullt ut, måste företagens kontrolluppgifter och 
deklaration till Skatteverket lämnas i svenska kronor (Skatteverket 2007).  
 
Enligt SFS 2000:46 "Lag om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har 
sin redovisning i euro, med mera", måste företagen omräkna balansräkning och 
resultaträkning från euro till svenska kronor. Europeiska centralbankens fastställda 
genomsnittskurs ska användas för respektive redovisningsperiod. Kursvinster och 
kursförluster ska bokföras på konto för kursdifferenser och är skattepliktiga respektive 
avdragsgilla.  
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4. Empiri 
 
 
 
 
 
 

I empirikapitlet presenterar och sammanställer vi intervjuerna vi genomfört med 
Blåkläder, EFG, Zepro Z-lyften Produktion AB, Electrolux samt Intrac. Varje intervju 
inleds med en företagspresentation och följer sedan upplägget enligt frågeformuläret. 

 

4.1 Blåkläder 
 
 
 
 
 
 

Blåkläder tillverkar arbetskläder och har en årlig omsättning på 300 miljoner kronor. 
Koncernen har moderbolag i Sverige och mindre dotterbolag i hela världen, bland annat 
Norge, Tyskland Frankrike och USA. Markus Gustavsson står som ensam ägare för 
företaget.   
 
Intervjun som presenteras nedan har gjorts med Inga-Lena Tellström, vikarierande 
ekonomichef på Blåkläder.  
 
Ungefär 50 procent av Blåkläders produktion går på export och en väldigt stor del av 
handeln sker med EU-länder, framförallt försäljningen. Inköpen sker dock främst från 
länder utanför EU-området, då Blåkläders produktion till största del är lokaliserad i 
Vietnam och Sri Lanka. Inköpsvalutan är dollar medan intäkterna från försäljningen i 
EU-området till största del är i euro. Detta medför att det blir ett stort utbyte av valutor. 
Även en betydande del av importen och exporten sker i svenska och norska kronor. 
   
Företaget hanterar valutariskhanteringen med främst terminer, som köps in löpande under 
året och faller ut med jämna mellanrum. Terminsaffärerna utgår från företagets budget, 
vilket innebär att företaget försöker prognostisera för årets behov. Då stora transaktioner 
förutses köps det vid de tidpunkterna in lite extra. Inköpen sker oftast automatiskt varje 
månad, dollar mot svenska kronan samt euro mot dollar. Blåkläder valutasäkrar 60-70 
procent av sin exponering och säkrar så långt som tre år framåt i tiden.  
 
Företaget använder sig även till viss del av optioner, främst för att säkra dollar. Ett tredje 
instrument de använt sig av är så kallade flexibla terminsoptioner, en typ av option, där 
Blåkläder själva bestämmer hur mycket av den de vill utnyttja i slutändan.  Vid ett visst 
datum köper de, till exempel antingen 400 eller 800 dollar mot euro, beroende på vad 
kursen ligger på. Företaget köper minst det låga beloppet och om kursen är gynnsam kan 
de köpa hela beloppet på en gång. Om den däremot befinner sig mittemellan så kan de 
istället omvandla den delen till en vanlig termin. I samråd med banken bestämmer 
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företaget det minsta beloppet som de måste köpa oavsett vad kursen står i. Sedan kan de 
välja hur mycket de vill köpa inom det givna intervallet. Om kursen är låg köper de 
mycket och om den är hög köper de enbart minimum beloppet.  En flexibel terminsoption 
innehåller både en termins och en options fördelar, eftersom det går att avstå affären 
samtidigt som det inte krävs en premie vid tecknandet. 
 
Vid valutaförsäkringsförloppet tar företaget endast hjälp av banker. 
 
Tellström har svårt att uppskatta hur mycket tid och resurser företaget lägger ned på 
valutariskprocessen, det är inget som de sitter och räknar på varje dag. Hon anser att det 
egentligen räcker med att hålla reda på affärerna samt följa upp dem när de infaller, i 
syfte att ha tillräckligt med kapital på rätt konto. I samband med bokslutet gör Blåkläder 
många beräkningar och kontrollerar årets terminsaffärer, eftersom de vill se vilka 
kostnader företaget har haft under året. De blickar tillbaka för att se hur alla termins- och 
optionsaffärer har slagit under året, särskilt mot lagret för att få en noggrann värdering 
antingen till återskaffningsvärdet, eller anskaffningsvärdet. Det är en komplicerad 
process.  
 
Eftersom terminsaffärer sker löpande under året vid specifika datum genomförs det ingen 
analys av själva processen. Samma process sker automatiskt år efter år, löpande i 
systemet.  Ingen djupare forskning behövs, eftersom de följer inlärda mönster och 
processen blir därför betydligt enklare. Tellström anser att det är svårt att uppskatta hur 
mycket företaget tjänar på terminsaffärer, då det genomförs otroligt många under ett år. 
Det skulle krävas ett heltidsjobb för att utvärdera varje enskild betalning. En grov 
undersökning kan naturligtvis genomföras, till exempel för att räkna ut hur dollarn har 
fluktuerat under året och hur mycket de har fått betala.  
 
Det är svårt att säga vilken betydelse valutasäkringarna har för företaget, eftersom det 
inte beror så mycket på affärerna i sig utan på kursnivåerna. Historiskt sett har dollarn 
varit osäker, men har på senare år varit relativt lugn, precis som euron. Eftersom 
Blåkläder är exponerat mot dollarn, måste de räkna långt fram i tiden för att ha en stabil 
grund att stå på. Tellström menar att om exempelvis 70 procent av dollarbehovet för 
kommande tre år säkras, vet de vilken kurs de ska använda i sina kalkyler.  
 

4.1.1 Euro delen 
Ett inträde i EMU skulle inte ha någon större betydelse eller påverkan på företaget. 
Eftersom Blåkläder köper i dollar och säljer i euro, men inte säkrar mellan svenska 
kronan och euron, kommer företaget därför inte påverkas om Sverige går med i EMU, 
valutariskhanteringen skulle kvarstå. Ett inträde i EMU skulle heller inte i någon större 
utsträckning underlätta för företaget ur export- och importsynpunkt. 
 
Blåkläder hade ingen strategi innan EMU-omröstningen och har inte heller någon plan 
inför framtiden, ifall Sverige skulle gå med i unionen fullt ut. Eftersom de har dotterbolag 
i EMU – områdena och produktionen varken är lokaliserad till Sverige eller Europa, 
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föreligger det inget behov av att flytta verksamheten eller delar av den om Sverige 
fortsätter att hålla sig utanför EMU. 
  
Tellström känner till att redovisning i euro är möjlig, men eftersom de handlar med både 
norska och svenska samt dollar, finns det inget behov att redovisa i euro. De har ett 
datasystem där företaget kan redovisa i alla valutor. 
 

4.2 European Furniture Group 
 
 
 
 

European Furniture Group (EFG) är ett av två företag i Sverige, som tillverkar och säljer 
kontorsmöbler och är det femte största företaget i Europa inom sin bransch. De har 
moderbolaget placerat i Sverige och sex dotterbolag, lokaliserade i Europa. EFG har 
säljbolag i Danmark, Norge, England, Frankrike och i Sverige samt Finland finns både 
sälj- och tillverkningsbolag. Återförsäljare finns placerade i hela Europa. EFG koncernen 
tillverkar och säljer kompletta lösningar av företagsinredning och omsätter 1,4 miljarder 
kronor per år. 
 
Intervjun, som presenteras nedan har genomförts med Göran Lax, som arbetar med 
koncernredovisning samt cash management på European Furniture Group AB i Tranås. 
  
Av moderbolagets omsättning står 38 procent för export och 27 procent för import inom 
Europa. Vid inköp och försäljning med EU-länder använder de följande valutor; danska 
kronor, svenska kronor, engelska pund och euro.  Vid fakturering använder de respektive 
lands lokala valuta. 
 
EFG använder sig av olika strategier för att hantera valutarisker. De granskar 
nettoflödena, som kommer in och ut och sedan säkrar de med terminer. EFG använder sig 
också av valutakonton där inbetalningar och utbetalningar sker i respektive valuta. 
Erhåller de betalningen i euro, så växlas de inte in till svenska kronor utan kvarstår på 
eurokontot. Detta är också ett sätt att minimera risker, menar Lax. Valutakontona måste 
vara balanserade och alltid ligga på plus. Får de till exempel in mer danska kronor än vad 
de behöver, växlas de direkt till euro, istället för att först växla in till svenska kronor.   
 
EFG har några enstaka gånger provat en annan typ av valutasäkringsinstrument, booster. 
En booster innehåller en golvkurs, vilken är den kurs som företaget är garanterad vid 
boosterns förfall. Är kursen högre än golvkursen när boostern förfaller så får de den 
högre kursen. Skulle kursen någon gång under löptiden sjunka under golvkursen, erhåller 
företaget bara golvkursen. Företaget säkrar mest för kommande flöden eller inför större 
investeringar. Anledningen till att företaget använder terminer beror på att de alltid har 
gjort det. I början använde EFG även optioner, men de tyckte att terminer fungerade bäst. 
Resurserna i organisationen är begränsade och det medför att de inte hinner utvärdera 
andra alternativ. 
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Dotterbolagen är fristående, därför använder företaget dagskursmetoden. De anser att 
metoden fungerar bra, även om det är omständligt att räkna om alla transaktioner till 
svenska kronor. 
 
Valutakurserna följs upp dagligen, men annars läggs det inga större resurser på 
uppföljning av valutariskprocessen. Företag avsätter ungefär 2-3 timmar i veckan på 
uppföljning, men det varierar beroende på hur kurssvängningarna utvecklas. Lax känner 
sig trygg med valutasäkringarna och är säker på att de skapar positiva resultat för 
företaget.  
 
Vid valutariskhanteringen tar EFG hjälp av banker, som underrättar företaget om till 
exempel kursförändringar, men mycket sköter de själva via Internet. Ju mer transaktioner, 
desto enklare är det att hantera valutasäkringen via Internet, menar Lax. 
 
Företaget valutasäkrar upp till två år framåt. Anledningen att de säkrar över en 
tvåårsperiod, är att det är den tidsramen som är överblickbar för företaget. De använder 
sig av olika säkringsgränser. Upp till 6 månader säkrar de 100 procent, 6 - 12 månader 80 
procent och upp till 24 säkrar de 60 procent. Månadsvis tar de fram en prognos för hur 
mycket de är i behov av att säkra. Sedan tittar de på vilken kursnivå valutan som ska 
säkras ligger på. Om företaget ska sälja dollar och den har en låg kurs, väntar företaget 
med säkringen, men om de tror att dollarn kommer att sjunka ytterligare säkrar de till det 
befintliga priset. Lax påpekar att detta naturligtvis är en bedömningsfråga.  
 

4.2.1 Euro delen 
Lax anser att det är svårt att veta hur ett inträde i EMU skulle påverka företaget. Han tror 
dock att ett inträde i EMU skulle påverka företagets verksamhet. Ur en 
konkurrenssynpunkt tror Lax inte att ett eventuellt inträde i EMU skulle underlätta för 
företaget, varken ur en export- eller importsynpunkt. Eftersom EFG fakturerar 
försäljningen i det landets valuta som de säljer till, skulle inte dessa länder märka av 
någon skillnad. Däremot skulle det underlätta hanteringen av de monetära 
transaktionerna, det vill säga flödet av pengar mellan länderna, vid ett EMU-inträde. 
Vidare tror inte Lax, att ett eventuellt inträde skulle medföra till exempel lägre priser på 
produkter. Valutasäkringen hade sett likadant ut som i dag, eftersom företaget fortfarande 
hade behövt valutasäkra mot de länder som inte har euron som valuta. Han tror att det 
kanske skulle underlätta om England gick med i EMU, eftersom pundet fluktuerar 
mycket. Det är ändå Lax åsikt att ett medlemskap skulle ha en positiv påverkan på 
företaget, men han påpekar samtidigt att det finns både för- och nackdelar samt risker hur 
man än ser på det. 
 
EFG hade innan folkomröstningen 2003, ingen utarbetad strategi om vad de skulle göra 
om Sverige gick med i EMU. Företaget spekulerade lite om vad som skulle kunna hända, 
men vidtog inga åtgärder. De har inte heller någon plan för framtiden.  
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Lax avslutar med att konstatera att han känner till möjligheten att redovisa i euro istället 
för svenska kronor, men det är ingenting EFG planerar att införa. 
 

4.3 Zepro Z-lyften Produktion AB 
 
 
 

Zepro Z-lyften Produktion AB (Z-lyften) tillverkar och säljer bakgavellyftar till lastbilar. 
Företaget grundades 1970 och ägs idag av ett svenskt holdingbolag som i sin tur ägs av 
ett finskt holdingbolag. Det finska bolaget heter Cargotech och är noterat på den finska 
börsen. Sedan 1997 har Z-lyften haft så mycket som fem olika ägare. Trots att Z-lyften 
ägs av ett svenskt bolag sker rapporteringen direkt till finska Cargotech. 
 
Bakgavellyftarna sitter längst bak på lastbilarna och används för att lättare kunna lasta av 
och på varor. Den största försäljningen består av lyftar som sitter på lite mindre lastbilar, 
till exempel lastbilar som levererar varor till matbutiker.       
 
Intervjun som presenteras nedan har genomförts med ekonomichefen, Kjell Högnäs. 
 
Företaget omsätter cirka 570 miljoner kronor, varav ungefär 65 procent tillskrivs EU-
området. I första hand används euro som valuta. När handel sker med Norge och 
Danmark används respektive lands valuta. Vid handel utanför EU-området används även 
US-dollar och Singapore dollar.  
 
Z-lyften kan inte själva bestämma hur valutasäkringen ska genomföras, utan måste följa 
koncernens policy. De får inte säkra mindre än 50 procent och ska helst inte säkra mer än 
80 procent, även om det ibland kan gå upp till 100 procent av försäljningen. Om de till 
exempel har en prognostiserad försäljning på 50 miljoner svenska kronor i euro, under ett 
år, ska minst 25 och högst 40 miljoner säkras. Valutasäkringen sker löpande varje månad 
utifrån prognosen, på ett års sikt. Under tiden genomförs hela tiden kontroller för att 
utreda om prognoserna måste ändras och då i sin tur även säkringarna. Är försäljningen 
högre än beräknat säkras mer och om den är lägre än beräknat så minskas säkringarna, 
tillägger Högnäs. 
 
Z-lyften använder först och främst terminer, men även till en viss del swapar. Terminerna 
används rullande och avslutas den sista dagen i varje månad. Den säkrade andelen följer 
hela tiden den prognostiserade försäljningen. Skälet till att de använder terminer och 
swapar är att det helt enkelt är en koncernpolicy. Vidare har företaget valutakonton för 
alla aktuella valutor. Handeln med de olika länderna sker i det utländska företagets 
valuta. Högnäs påpekar att det ibland kan vara så att en valutasäkring går ut och företaget 
inte har pengarna på kontot just då. Vid en sådan situation tvingas de helt enkelt handla 
med svenska kronor, eftersom det är svårt att balansera kontonas saldo.   
 
Enligt Högnäs lägger företaget ned en hel del tid på att undersöka valutarisker, eftersom 
de hela tiden måste kontrollera hur orderingången ser ut i olika valutor, för att 
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säkringarna ska ligga inom intervallet. Därefter följer de upp hur effektivt företaget har 
varit. Varje månad lämnas det in en rapport på den prognostiserade försäljningen. 
Företaget tar då hänsyn till hur mycket de redan har i kundreskontra5 i olika valutor och 
hur stor orderstocken är i olika valutor. Därefter sätter de upp en prognos och jämför den 
med de faktiska valutasäkringarna. Skulle det visa sig att företaget säkrat för mycket, till 
exempel att de tagit en valutasäkring i euro, och inte kommer att sälja för så mycket 
pengar som valutasäkrats, då gör de ett motköp för att få ned det till den nivå som 
beräknats.  
 
Som policyn är utformad tror Högnäs att företaget skulle tjäna lika mycket på att inte 
valutasäkra. Han tror att resultatet skulle hamna på samma nivå i slutändan. Om inte 
valutasäkring används och kronan stärks uppstår effekten direkt, medan det med terminer 
sker en fördröjning som företaget sedan kommer ikapp.  
 
Högnäs tillägger att när Z-lyften tidigare tillhörde FMZ koncernen kunde de själva styra 
över vilka valutor som skulle säkras. Enligt den policy som råder nu ska alla valutor 
säkras med minst 50 procent. Om företaget inte var tvungna att följa policyn skulle de 
troligtvis inte säkra alla valutor, och de säkrade beloppen skulle antagligen vara betydligt 
lägre. Högnäs tror även att de skulle säkra mycket vid bedömningen av att en viss 
valutakurs är väldigt hög, medan de inte skulle säkra någonting när den bedöms som låg. 
Enligt den policy som följs nu, ska säkringarna vara i samma nivå hela tiden. 
Anledningen till detta är att koncernen vill undvika spekulationer. 
 

4.3.1 Euro delen 
Högnäs tror att det skulle vara gynnsamt för Z-lyften om Sverige införde euron som 
valuta, bland annat för att de slipper mycket arbete med valutasäkringar. Som situationen 
är idag måste företaget ändå fakturera den största delen i euro. Därför försöker de även att 
ha inköp i euro. Detta är ett annat sätt att skydda sig mot valutarisker utan att valutasäkra, 
det vill säga att försöka balansera valutaflödena in och ut ur företaget. Det finns 
leverantörer som vill fakturera i euro även fast de är svenska bolag. Idag har Z-lyften 
trots det mer utflöde än inflöde i euro, men de försöker att minska detta gap.    
 
Den svenska kronan har enligt Högnäs alltid varit lite ”misshandlad” och undervärderad. 
Han menar också att om Sverige varit med i EMU, skulle företagets konkurrenskraft 
ständigt vara densamma mot EMU-området. Som det är nu kan kronan försvagas vilket 
innebär en ökad konkurrenskraft för Z-lyften gentemot EMU-länderna, men trots det 
anser Högnäs att det skulle vara mer fördelaktigt att vara med i unionen eftersom 
valutariskerna försvinner. Han tror även att affärerna skulle bli mer transparanta, det vill 
säga att det blir lättare att se vad de ger på en gång. Det har visserligen visat sig i 
efterhand att omröstningens nej inte påverkat Sverige så mycket. Enligt Högnäs trodde 
många att det skulle vara en katastrof att stå utanför, men det kanske till och med har 
gynnat Sverige under den här perioden.  
 

 
5 System som hanterar kundfordringar 
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Företaget hade ingen strategi innan EMU-omröstningen, eftersom Finland redan infört 
euron och Z-lyften ägs av finska Cargotech. Det innebär att allting räknas om till euro 
och rapporteras vidare till moderbolaget, men Z-lyftens årsredovisning är i svenska 
kronor. Högnäs tror inte att det skulle fungera att redovisa i euro, eftersom företaget har 
många svenska leverantörer som inte vill fakturera i euro.  
 

4.4 Electrolux 

 
Electrolux är ett multinationellt företag och är noterat på den svenska börsen, large cap. 
De tillverkar och säljer hushållsprodukter som exempelvis tvättmaskiner, spisar och 
kylskåp.    Företaget har en nettoomsättning på cirka 100 miljarder kronor där den största 
marknaden är USA med en nettoomsättning på 30 miljarder kronor. Electrolux är indelat 
i fem olika sektorer med totalt 25 olika produktlinjer. 
 
Intervjun som presenteras nedan har genomförts med Jonas Sohlman som jobbar på 
finansavdelningen i Stockholm, Group Treasury. 
 
Electrolux har en nettoomsättning på cirka 20 miljarder kronor i EU-området. Enligt 
Sohlman är det dock svårt att exakt hålla reda på hur handeln ser ut inom EU-området, 
eftersom de har produktion i så många länder att det är svårt att säga vart allt går. 
Dessutom har de olika uppsättningar som rör transferprishanteringar6 vilket gör det svårt 
att på ett enkelt sätt illustrera hur mycket som går till olika områden. 
 
Electrolux har en regel som säger att prissättning och fakturering ska ligga i mottagande 
lands valuta. Det har att göra med att företaget snarare vill koncentrera 
valutaexponeringen till produktionsländerna istället för att trycka ut det till olika 
försäljningsorganisationer. Detta är en grundregel, men sedan finns det en del undantag. 
Det största undantaget är i länder där valutan inte har full konvertibilitet. Det kan även 
finnas andra orsaker till att valutaexponeringen koncentreras på olika sätt, eftersom 
bolaget är indelat i olika sektorer eller affärsområden. Sektorer är i sig ganska starka och 
storleksmässigt ungefär som ett normalt multinationellt bolag, som försöker att hantera 
valutarisker inom sig själva snarare än att luta sig mot stabsfunktionen finans.  
 
Företaget använder många valutor, men det är inte relevant att säkra tillbaka allting till 
svenska kronor. Vissa sektorer säkrar sig mot euron och andra säkrar sig mot dollar med 
mera. Därefter sammanställs allt vid rapporteringstillfället och vinsten översätts då till 
svenska kronor. Sohlman ger ett exempel på en fabrik i Ungern, där Electrolux 
producerar dammsugare. Den ungerska fabriken har forint som sin funktionella valuta 
och säljer väldigt mycket i euroområdet. De säljer sina varor och fakturerar i euro 
samtidigt som kostnadsvalutan är i forint. Med tanke på att de fakturerar kunderna i euro 
försöker de även att få leverantörerna att fakturera fabriken i euro. De insatsvaror som är 

                                                 
6 Hantering av priser som faktureras mellan legala enheter i en koncern. 
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prissatta i forint är arbetskraft och lokala kostnader för att driva fabriken. Däremot är det 
inte speciellt mycket av de övriga insatsvarorna som är prissatta i forint, och därför är det 
optimala för fabriken att försöka få sina insatsvaror prissatta i euro. Den totala 
euroexponeringen kommer då att reduceras och kvar blir en bruttovinst, det vill säga 
innan kostnader för arbetskraft och fabrik har dragits av. Där uppstår alltså en exponering 
mellan euro och forint. På det här sättet kan företaget reducera valutaexponeringen 
naturligt i flödena och därefter välja vilka derivat de ska använda för att säkra sin 
nettoexponering. Sohlman påpekar att detta bara är ett av de sätt som företaget jobbar på. 
 
Sektorerna inom Electrolux sammanställer själva sina flöden och valutaexponeringar. När 
sammanställningen är gjord väljer de vad de vill säkra. Om de exempelvis vill sälja 
valuta x och köpa valuta y, skickar de ett önskemål med givna summor och vilken 
tidsperiod det gäller, till finansavdelningen i Stockholm. Finansavdelningen bestämmer 
sedan kurserna till vilka valutorna säkras mellan de interna sektorerna och moderbolagets 
finansavdelning. Detta innebär att säkringen ska tas upp i det enskilda bolagets 
redovisning. När koncernen sedan upprättar en koncernredovisning syns inte de interna 
säkringarna. Anledningen till att säkringen går mot moderbolaget, är att de vill ha ett 
internt nettningsförfarande innan de hanterar riskerna externt, vilket betyder att 
finansavdelningen hanterar de interna riskerna centralt. Ett exempel på det är om ett tyskt 
dotterbolag har överskott av dollar och ett amerikanskt dotterbolag är i behov av euro, så 
kan finansavdelningen ”kvitta” behoven mot varandra. Sektorerna kan välja vilken 
säkringsgrad de vill ha och säkrar sedan mot moderbolagets finansavdelning, som i sin 
tur väljer att behålla exponeringarna eller att göra något med dem externt. På det här 
sättet nettar de riskerna och ser till att centrera dem hos någon som hela tiden sitter och 
jobbar med den finansiella marknaden. 
 
Electrolux har inga krav på att valutasäkringarna ska vara en viss procent av sina flöden, 
utan det är istället beroende av bland annat följande punkter: 
 

• Hur pass säkert vet företaget vilka flöden det kommer att få?  
• Hur är prisförhandlingen satt?  
• Är det någon som köper av dem till fast pris? 
• Hur mycket av flödena vet företaget om när de går in i början av året?  
• Hur snabbt kan priserna justeras?  

 
Sektorerna använder sig uteslutande av terminer. Sedan hanterar finansavdelningen 
riskerna ut mot den externa bankmarknaden. Avdelningen kan sedan välja vilka 
instrument som de anser passar bäst. De använder sig bland annat av terminer, optioner 
och valutaränteswapar. Företaget hanterar inte transaktionsexponeringen med lån i 
utländsk valuta, men likviditetsöverskott i utländsk valuta förekommer. 
 
Terminer används för att det dels är mycket lättare att förstå, för dem som jobbar med 
det, och dels för att det är det billigaste sättet att säkra sig på när företaget vet hur flöden 
ser ut. Framförallt använder Electrolux terminer av enkelhetsskäl. 
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Electrolux hanterar transaktionsexponeringen som en given risk från sektorernas sida, det 
vill säga de som driver den operativa verksamheten har sitt sätt att se på 
valutariskhanteringen. När finansavdelningen sedan tar emot sektorernas 
transaktionsrisker är det som vilken finansiell risk som helst. Vilka instrument Sohlman 
använder beror på hur allting är prissatt och hur förväntansbilden ser ut. Han hanterar 
alltså alla finansiella risker som koncernen har, därför blir transaktionsrisken bara en risk 
bland alla andra. Finansavdelningen kan inom vissa ramar bestämma vilken risknivå de 
vill ha. 
 
Electrolux säkrar för tolv månader framåt och detta sker rullande. Det är enligt Sohlman 
ganska naturligt att ha ett tolvmånaders perspektiv av flera skäl. Ett redovisningsmässigt 
skäl är att de orealiserade vinsterna eller förlusterna i utestående derivat under 
innevarande år inte behöver skrivas mot eget kapital.  
 

4.4.1 Euro delen 
Sohlman anser att ett svenskt inträde i EMU inte är relevant för Electrolux. Den svenska 
delen av koncernen är så liten, att effekterna av ett svenskt EMU-medlemskap knappast 
skulle påverka helheten. Principen för valutasäkringen hade sett likadan ut, däremot hade 
de flöden som ligger mot den svenska kronan sett annorlunda ut. Detta spelar dock ingen 
roll eftersom den svenska kronan inte är någon stor valuta för Electrolux. 
 
Moderbolaget redovisar inte i euro. Det som skulle kunna underlätta för Electrolux är 
enligt Sohlman om den svenska kronan skulle kopplas direkt mot dollarn och de därmed 
också kunde redovisa i dollar. 
 

4.5 Intrac 
 

 
 

Intrac group är ett företag som säljer skogsmaskiner, lyftkranar, grävmaskiner och 
truckar. Moderbolaget är svenskt och har 6 anställda samt tre dotterbolag i de baltiska 
länderna med totalt 200 anställda. Företagets omsättning uppgick 2006 till 85 miljoner 
euro. 
 
Intervjun som presenteras nedan har genomförts med Christian Steinbeck, ekonomichef 
och delägare på Intrac group. 
 
Intrac valutasäkrar euro mot svenska kronan och använder sig då av terminer och swapar. 
Anledningen till varför de inte använder optioner är på grund av att de anser att det är 
absurt att betala en avgift för att om en viss period eventuellt genomföra en affär. 
Företaget säkrar kronan och brittiska pund mot euron. Kronorna köps en gång i veckan 
och om kursen är låg, köper de för en eller flera månader framåt.  
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Valutaaffärer kan enligt Steinbeck aldrig skapa resultat. Därför går det inte att påstå att 
ett företag tjänar på valutaaffärer, frågan blir istället hur mycket de förlorar. Om Sverige 
hade antagit euro som valuta, hade företagen inte behövt valutasäkra i samma 
utsträckning som de gör idag. 
 

4.5.1 Euro delen 
År 2004 bytte företaget redovisningsvaluta från svenska kronor till euro. Anledningen till 
att de inte bytt tidigare beror på att i folkomröstningen 2003 hoppades de på ett ja. Om 
inte möjligheten, att redovisa i euro hade funnits hade de funderingar på att flytta 
moderbolaget till ett annat EMU-land, till exempel Finland. Intrac har ingen försäljning i 
Sverige och endast 10 procent av alla inköp sker i landet. Försäljningen sker i de baltiska 
länderna; Lettland, Estland och Litauen. De baltiska länderna har inte euro som valuta, 
men samtliga är med i EU och har låst valuta. Tillverkning sker i övriga Europa, bland 
annat i Tyskland, Frankrike, Italien och Finland, men även i England och USA.  All 
fakturering sker i euro, med undantag från den brittiska leverantören där faktureringen 
sker i brittiska pund. Oavsett om företaget köper in från Sverige, Europa (ej England) 
eller USA blir de fakturerade i euro. Detsamma gäller om de ska fakturerar till ett 
utländskt företag. På det viset blir dollarn utkonkurrerad, menar Steinbeck.  
 
Företaget är inte börsnoterat, men om det någon gång skulle bli det finns flera alternativ 
vid val av börsplats, eftersom företaget redovisar i euro.   
 
Steinbeck anser att, om 50 – 60 procent av balansräkningen är i euro, bör företaget 
redovisa i euro. Att byta valuta kännetecknas av komplexitet. För att byta 
redovisningsvaluta måste företaget ha stor kännedom om sina processer – stora och små. 
Med processer menas bland annat löneredovisning, momsredovisning och 
affärsprocesser, det vill säga försäljning och inköp. Utifrån dagens processer planerar 
Intrac för framtiden. Trots det anser han att det inte är svårare än att redovisa i svenska 
kronor. Steinbeck tillägger att det beror på vilket perspektiv och inställning företaget har 
och hur nackdelar vägs mot fördelar. Om redovisningen är i euro och lönerna är i svenska 
kronor, måste företaget köpa kronor, vilket medför extrajobb och merkostnader. Han 
påpekar att det i slutändan är bankerna som tjänar på valutadifferenserna från 
valutasäkringsinstrumenten.  
 
Steinbeck menar att redovisningsvalutan också har en stor betydelse vid värdering av ett 
företag som ska köpas. Om ett tyskt företag ska köpa ett företag som redovisar i euro 
värderas det högre än om redovisningen varit i svenska kronor, enligt Steinbeck. Han 
menar att det blir lättare att jämföra resultat mellan svenska företag och företag i EMU-
länder och att det därmed finns fler potentiella köpare.  
 
Steinbeck påpekar att det även föreligger svårigheter vid omräkning av utländska 
dotterbolags redovisning när koncernredovisningen ska upprättas. Leverantörsskulder, 
kundfordringar samt kassa ska omräknas till bokslutskursen, medan lager ska tas upp till 
anskaffningsvärdet och omräknas enligt historiska kurser. Det innebär att 
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leverantörsskulder, kundfordringar samt kassa kommer att ”hoppa hopprep” medan lager 
kommer att vara konstant. Det har inget med verkligheten att göra, anser Steinbeck. 
 
Om redovisningen upprättas i euro och företaget gör en vinst, ska utdelningen till ägarna 
utbetalas i svenska kronor. Det medför att kassan måste valutasäkras i svenska kronor, 
vilket är praktiskt krävande och inte medför något mervärde för ägarna.  
 

4.6 Sammanställning av samtliga företag 
  BLÅKLÄDER AB EFG AB ZEPRO ELECTROLUX INTRAC 

GROUP 
Andel 
export/import (av 
omsättningen) 

50 % 38 %/ 27 % 65 % Svårt att bedöma Vet inte 

Valutor USD,SKR,NKR, EURO DKR, SKR, GBP, 
EURO 

EURO, NKR, DKR, 
USD, SGD 

Många Euro, GBP, SKR 

Valutasäkrings 
instrument 

Terminer, optioner, flexibla 
terminsoptioner 

Terminer, Booster Terminer, swapar Terminer, optioner, 
valutaswapar mm. 

Terminer, swapar 

Valutakonto Ja Ja Ja Ja Ja 
Tidsintervall Treårs plan, löpande Två år, löpande Ett års sikt, rullande 12 månader rullande Rullande, ingen 

uppsatt tidshorisont
Säkringsandel 60-70 % 6 mån 100 %, 6-12 

mån 80 %, 24 mån 60 
% 

50-80 %, (100 %) Beror på många 
variabler 

Beror på många 
variabler 

För/emot/spelar 
ingen roll 

Spelar ingen roll Varken för eller emot För Spelar ingen roll För 

Redovisning i euro Nej Nej Nej Nej Ja 

     
Figur 8: Egen bearbetning samt sammanställning av intervjuerna i en tabell. 
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5. Analys & slutsats 
 
 

 

 

I analys- och slutsatskapitlet analyserar vi svaren utifrån empirin och anknyter dem till 
referensramen, valutariskhanteringen och eurodelen hanteras var för sig. Vi framför 
också våra slutsatser samt ger förslag på fortsatta studier inom området.  

5.1 Valutarisk 
Samtliga av de intervjuade företagen bedriver handel med länder som har euro som 
valuta. Eftersom vi har utgått från ”Sveriges största exportföretag”, är också företagens 
export större än import inom EMU-området. De intervjuade företagen handlar även med 
länder belägna utanför unionen, som till exempel Storbritannien, Norge, Danmark och till 
viss del USA. Detta innebär att valutaexponering även uppstår mellan andra valutor än 
svenska kronan och euron. Valutaexponering uppstår när ett företag ställs inför en 
osäkerhet gällande en viss valuta. I första hand är det transaktionsexponering, det vill 
säga valutarisken vid framtida in- eller utbetalningar i en utländsk valuta, som företagen 
säkrar sig mot.  
 
Vi intervjuade fem företag i olika branscher och med olika storlek. Det företaget som 
utmärker sig och skiljer sig mest från de övriga är Electrolux. Valutariskhanteringen är i 
Electrolux på en helt annan nivå än hos de övriga. De har en finansavdelning som 
sektorerna handlar med och kan på det sättet hantera många risker internt. Sohlman7 
förklarade att de försöker ”netta” riskerna internt, innan finansavdelningen hanterar 
koncernens risker externt. De jobbar alltså på ett annorlunda sätt än de övriga.   
 

5.1.1 Hanteringen av valutarisker 
Genomgående för alla företag är att de har valutakonton för alla de valutor som används 
vid handel med utlandet. Valutakontona minskar riskerna när svängningar i en viss valuta 
uppstår. Det faller sig ganska naturligt att företagen använder valutakonton, eftersom det 
skulle medföra stora kostnader om de hela tiden skulle köpa och sälja med den svenska 
kronan. Visserligen kan de fortfarande tvingas att göra detta i vissa situationer, till följd 
av att kontots saldo inte överensstämmer med beloppen i en viss affär, men tillfällena blir 
betydligt färre.       
 
När företagen exporterar sker faktureringen i det mottagande landets valuta. Den största 
valutan i EU-området är euro och inbetalningarna blir för företagen därför ganska stora i 
just denna valuta. För att kompensera inbetalningarna i euro förklarade bland annat 
Electrolux och Z-lyften att de försöker få leverantörerna att fakturera dem i euro. På det 
sättet kvittas inbetalningar mot utbetalningar och den totala valutaexponeringen minskas. 

 
7 Jonas Sohlman, finansavdelningen Group Treasury Electrolux, intervju den 30 april 2007. 
 

 41



Valutarisker och euro 
ANALYS & SLUTSATS 

________________________________________________________________________ 
 

                                                

De kostnader som fortfarande måste betalas i den lokala valutan är då bland annat löner 
och driftskostnader. Att företagen använder valutakonton och balansering av in- och 
utbetalningar i en viss valuta, tyder på att de vill minska sin nettoexponering så mycket 
som möjligt innan de säkrar med derivatinstrument. De anser att det är bättre att i första 
hand använda sig av naturliga metoder, eftersom kostnaderna och administrationen runt 
valutasäkringen blir mindre. Det företaget som kommit längst inom detta område är 
Intrac, som fakturerar och faktureras i euro till och från alla länder förutom 
Storbritannien.      
 
Vid valutasäkring använder de intervjuade företagen terminer och till en viss del optioner 
och swapar. Vissa företag har dock provat på andra valutainstrument, exempelvis har 
Blåkläder använt flexibla terminsoptioner medan EFG använt boosters. Samtliga ansåg 
att terminer var det ”bästa” instrumentet, eftersom de är enklast att tillämpa och billiga i 
jämförelse med exempelvis optioner. Vid tecknande av en option måste företagen betala 
en premie oavsett om de utnyttjar optionen eller inte, vilket Steinbeck8 ansåg var absurt. 
Det negativa med terminer är dock att företagen inte har möjlighet att göra en vinst på en 
eventuell kursuppgång. Men när de intervjuade företagen säkrar sina flöden är de inte ute 
efter att skapa vinster, utan de säkrar snarare för att veta vilken kurs de kommer att 
handla med. Detta medför att det blir lättare att göra kalkyler och fluktuationerna 
minskas. Vi kan inte säga att terminer används genomgående för alla svenska företag som 
handlar med utlandet, eftersom vi bara intervjuat fem företag, men det kan vara en 
fingervisning om hur det ser ut även i andra företag. De företag vi intervjuat tillhör inte 
samma bransch och är av olika storlek, men uppfattningen om terminer som det ”bästa” 
instrumentet gäller hos alla.          
 
Företagens valutasäkringar är beroende av vilken policy de har och om denna bestäms av 
det enskilda företaget eller koncernen. De företag vi har intervjuat skiljer sig ifrån 
varandra, eftersom vissa är dotterbolag och andra moderbolag. Det innebär att till 
exempel Z-lyften (dotterbolag) inte skulle ha valutasäkrat på det sätt som de gör idag om 
de fick bestämma själva. Koncernen som de ingår i bestämmer vilka instrument som ska 
användas och hur mycket av flödena som ska säkras. Högnäs9 från Z-lyften påpekar 
speciellt, att om de hade fått bestämma valutasäkringsförloppet själva skulle de lägga in 
en spekulativ aspekt. Anledningen till att koncernen vill att policyn ska följas, är 
framförallt för att undvika dessa spekulationer. På det sättet vet företaget hela tiden till 
vilken kurs de kommer att handla. Som Högnäs såg på saken är det ”onödigt” att säkra 
när exempelvis dollarn är så låg som den är idag. Han ansåg att den säkrade andelen i alla 
fall inte skulle vara lika stor som när kursen bedöms som hög. Den syn som Högnäs har 
på valutasäkringarna stämmer överens med det sätt som EFG använder sig av. EFG gör 
just dessa bedömningar innan de väljer hur mycket som ska säkras. Frågan är dock; när är 
kursen hög och när är den låg? Kan företagen enbart se tillbaka på historien och 
valutakursens tidigare fluktuationer för att bestämma när de ska säkra? 
 

 
8 Christian Steinbeck, ekonomichef Intrac group, intervju den 3 maj 2007. 
9 Kjell Högnäs, ekonomichefen Z-lyften, intervju den 30 april 2007. 
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Företagen använder ett perspektiv från ett till tre år för valutasäkringarna. Även om 
perspektiven är olika mellan företagen så säkrar de flödena löpande. Det innebär att de 
säkrar en högre grad för de flöden som är inom den närmaste tiden, beroende på att det är 
svårt att veta hur flödena verkligen faller ut i framtiden. Den längsta tidshorisonten hade 
Blåkläder, med förklaringen att de är exponerade mot dollarn och måste därför tänka 
långsiktigt. Tellström10 menade att dollarn fluktuerar mycket vilket medför en stor 
osäkerhet för företaget. Electrolux använde sig av ett perspektiv på 12 månader rullande. 
Ett skäl till detta var enligt Sohlman11 redovisningsmässigt. När de orealiserade 
vinsterna/förlusterna i utestående derivatinstrument är inom en given närtid behöver inte 
företaget skriva dem mot det egna kapitalet. Vidare ansåg Sohlman12 att det är naturligt 
att använda sig av 12 månader, eftersom planering och kalkyler i övrigt har detta 
tidsperspektiv. Tidsperspektiven måste givetvis anpassas till det enskilda företaget och 
dess verksamhet, men att som Blåkläder säkra så långt som tre år framåt känns lite väl 
försiktigt.  
 
Uppföljningen och kontrollerna för hur väl valutasäkringarna slår mot den verkliga 
kursen är genomgående ganska dålig. Företagen använder samma procedurer och invanda 
mönster istället för att lägga resurser på utvärdering och förnyelse. Detta tyder på att 
företagen är nöjda med hur det ser ut idag, men valutasäkringarna kanske skulle kunna 
utföras på ett bättre sätt om de bara tog sig tid till uppföljning. Administrationen och 
kostnaderna som följer av detta behöver inte betyda att det blir dyrare i längden.   
 
På frågan om det finns svårigheter vid upprättandet av koncernredovisningen var 
Steinbeck13 den enda som hade klara åsikter om vilka problem som skulle kunna uppstå. 
Han ansåg att omräkningsmetoden (monetär metod) gör att vissa poster kommer att 
”hoppa hopprep” sett över en längre tid. Detta eftersom anskaffningskurs och 
bokslutskurs ska användas för olika poster. Han menade att det inte speglade 
verkligheten.  
 

5.2 Euro delen 
Inför folkomröstningen 2003 skrevs det en ansenlig mängd böcker och artiklar som 
behandlar fördelar och nackdelar med EMU. Många experter varnade innan valet för 
allvarliga konsekvenser för de svenska företagen om vi inte anslöt oss till EMU. Vi 
tyckte därför att det skulle bli intressant att undersöka om deras förutsägelser har gått in. 
Efter valet sjönk dock intresset för euron bland forskare, vilket har gjort det svårare för 
oss att hitta information om ämnet skriven senare än 2003. 
 
Med hjälp av den begränsade teori som har skrivits efter omröstningen och av 
respondenternas svar på intervjufrågorna, har vi kommit fram till att följderna av att stå 
utanför inte har blivit fullt så dramatiska som vissa trodde att de skulle bli. Det har nu gått 

 
10 Inga-Lena Tellström, vikarierande ekonomichef Blåkläder, intervju den 26 april 2007. 
11 Jonas Sohlman, finansavdelningen Group Treasury Electrolux, intervju den 30 april 2007. 
12 Ibid. 
13 Christian Steinbeck, ekonomichef Intrac group, intervju den 3 maj 2007. 
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ungefär fyra år sedan folkomröstningen och eftersom utanförskapet inte har haft så stor 
inverkan på de intervjuade företagens verksamhet, koncentrerade vi oss på att granska 
saker som skulle kunna påverka företagen vid en eventuell EMU-anslutning. 
 

5.2.1 Varför inte EMU 
Eftersom de intervjuade företagen skiljer sig åt, vore det inte konstigt om de ställde sig 
olika till en EMU-anslutning. Det visade sig dock att en klar majoritet av respondenterna 
inte trodde att deras företag skulle påverkas nämnvärt av ett eventuellt EMU-inträde. 
Inget av de tillfrågade företagen hade heller någon strategi för hur de skulle agera om det 
blev ett Ja i valet, inför omröstningen 2003. Majoriteten av respondenterna verkade ha 
både bristfällig kunskap och ett måttligt intresse, för hur ett svenskt inträde i EMU skulle 
kunna påverka deras företag. Lax14 på EFG ansåg till exempel att ett EMU-medlemskap 
skulle vara positivt för företaget, men han kunde inte motivera varför. Det enda 
undantaget var Steinbeck15 på Intrac, som brann för frågan. 
 
Med tanke på den betydande mängd information som finns om ämnet, väcks frågan 
varför inga av företagen förutom Intrac, visar större intresse av EMU. Beror det på att 
Sverige antagligen inte kommer att gå med i unionen inom en snar framtid, eller är 
företagen likgiltiga inför situationen på grund av att de kan för lite om för- och 
nackdelarna för att ta ställning.  
 
Vi har fått den uppfattningen att respondenterna har tagit ställning till euron på 
känslomässig basis, snarare än på fakta, men det är inte riktigt hela sanningen. Flera av 
dem har faktiskt kommit med giltiga förklaringar till varför det inte spelar så stor roll för 
deras företag om Sverige är med i EMU eller inte. En av anledningarna är att alla de 
intervjuade företagen bedriver handel med länder utanför EMU-området. Generellt sett 
går ungefär 40 procent av den svenska exporten till länder utanför EMU-området. Därför 
skulle ett eventuellt byte av valuta till euro, visserligen betyda att företagen inte behöver 
säkra kronan mot euron, men fortfarande skulle problematiken med valutasäkring kvarstå 
gentemot andra valutor. Uppenbarligen anser huvuddelen av företagen vi har talat med att 
deras handel är så stor mot euroländerna, att säkringen blir effektiv och kostnaderna 
därmed försumbara, sett mot storleken på beloppen som de handlar med.  
 
Det skulle ha varit intressant att veta hur mycket som företagen skulle spara in på 
växlings- och valutasäkringskostnader, vid ett Svenskt EMU-inträde. Tyvärr har inga av 
de utfrågade företagen räknat ut vilka kostnader som kan hänföras till växlingen och 
säkringen mot EMU-området, separat från kostnaderna till resten av världen. Detta 
troligtvis till följd av att det inte är aktuellt för dem. 
 
I referensramen tog vi upp att Elgemyr, Hedlund och Roos (1997) tror att ett EMU-
medlemskap skulle gynna de mindre svenska företagen. De större företagen har redan 
den rätta kunskapen och en väl uppbyggd organisation för att valutasäkra sig. Om man 

 
14 Göran Lax, redovisnings och managementansvarig EFG, intervju den 27 april 2007. 
15 Christian Steinbeck, ekonomichef Intrac group, intervju den 3 maj 2007. 
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ska tro denna teori, är de företagen vi har valt att intervjua troligtvis för stora för att falla 
under den kategori företag som Elgemyr et al. talar om. Detta kan också vara en 
förklaring till det bristandet intresset för EMU bland våra respondenter, Steinbeck är 
undantagen16.   
 
Sverige har under lång tid haft stabil ekonomi, något som har bidragit till att ett 
utanförskap i EMU inte påverkat ekonomin nämnvärt. Frågan är dock vad som händer 
när dagens högkonjunktur avtar? Det är kanske svårt att utvärdera hur utanförskapet 
påverkar Sverige eftersom valutaunionen är relativt ung och har ifrågasatts lika mycket 
som den har hyllats. EMU:s påverkan på företag är samtidigt beroende av hur det 
enskilda företagets verksamhet och handel med övriga världen ser ut.  
 

5.2.2 Vad skulle hända vid ett svenskt EMU-medlemskap 
Idag varierar konkurrenskraften gentemot EMU-länderna bland annat till följd av den 
svenska kronans svängningar. När kronan är stark har svenska företag svårare att 
konkurrera med utländska företag än när kronan är svag, och vice versa. Vid ett svenskt 
anslutande till unionen skulle detta problem försvinna då euron har samma värde i alla 
EMU-länder. Vi anser att eftersom kronans värde har en central roll för företagens 
konkurrenskraft borde de även ha ett större, kunskap om detta, än vad de intervjuade 
företagen haft.  Det är också lite underligt att inget av företagen förutom Intrac hade 
någon strategi, innan EMU-omröstningen, för hur de skulle agera om Sverige gick med i 
unionen.  
 
Det finns många olika åsikter om hur den europeiska ränte- och valutapolitiken skulle 
påverka Sverige om vi anslöt oss till unionen. Det är lockande att se till USA, som är 
uppdelat i en mängd olika stater och använda deras framgång som ett exempel, för att det 
faktiskt fungerar att ha samma valuta mellan stater med olika skattesatser och 
bidragssystem. Vi menar dock att det inte går att jämföra USA med Europa. Det må vara 
vissa skillnader i den ekonomiska politiken mellan staterna i USA, men de tillhör 
fortfarande samma land med ett gemensamt språk, samt likheter i kulturen och 
arbetsmoralen i de flesta områdena. EMU består istället av länder där ekonomierna har 
utvecklats med betydande skillnader. Visserligen måste alla länder som vill ingå i 
unionen uppfylla vissa kriterier för att få bli medlemmar. Det behöver dock inte betyda 
att de även fortsättningsvis kan upprätthålla kriterierna, när de väl är medlemmar. Tre av 
EMU:s tungviktare, Frankrike, Italien och Tyskland, kunde till exempel för några år 
sedan inte uppfylla de uppställda budgetkraven. Därför är det svårt att säga att 
penningpolitiken kommer att fungera lika bra för EMU:s medlemmar, som det överlag 
har gjort för USA:s stater.  
 
Vi tycker att det är intressant att Friberg och Ganslandt (2003) tror att Sverige skulle 
klara av att anpassa sina priser till ett EMU-snitt om vi gick med i unionen. Enligt dem 
skulle den stärkta konkurrenssituationen vara nog för att motivera Sverige att anpassa sig 
efter de andra ländernas priser i unionen. Vi är väl medvetna om hur viktigt det är för de 

 
16 Christian Steinbeck, ekonomichef Intrac group, intervju den 3 maj 2007. 
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svenska företagen, att priserna på deras varor och tjänster inte är högre än de utländska 
konkurrenternas. Men frågan är om det verkligen är troligt att ett medlemskap i EMU 
skulle vara motivation nog, för att slå på bromsen när det finns risk för inflation. De 
kraftiga devalveringarna under 70-och 80-talet visade att vi inte klarade att hålla nere 
inflationen då, så varför skulle vi göra det nu? Kanske kan vetskapen om att devalvering 
nu inte är ett alternativ, vara tillräckligt avskräckande för att Sverige ska sköta sig om vi 
går med i EMU.   
 

5.2.3 Redovisning i euro 
Ett företag som speciellt sticker ut från de andra är Intrac, som sedan 2004 bytt 
redovisningsvaluta till euro. Steinbeck17 är den enda respondenten som anser att det 
skulle underlätta för företag ur alla synvinklar, att redovisa i euro. De övriga 
respondenterna är medvetna om att möjligheten finns, men de ser ingen anledning att 
införa den förändringen. 
 

5.3 Slutsatser 
Nedanför kommer vi kortfattat att redogöra för våra slutsatser. Det innebär att vi besvarar 
frågorna vi ställde i problemformuleringen. Svaren grundas på intervjuerna och kan inte 
generaliseras till andra svenska företag.  
 
Hur skyddar sig svenska företag mot de valutarisker som uppstår på grund av att 
Sverige inte har euro som valuta? 
Vi har i uppsatsen sökt svar på hur företagen skyddar sig mot de valutarisker som uppstår 
till följd av att euron inte antagits i Sverige. Om Sverige skulle gå med i EMU minskas 
företagens valutasäkringar olika mycket, beroende på hur stor företagets handel med 
EMU-området är. En del företag kommer fortsatt att behöva säkra mycket, medan andra 
får en betydligt lägre valutaexponering.   
 
Företagen använde genomgående terminer för att säkra sig mot valutakursförändringar. 
De ansåg att det var det ”bästa” alternativet, på grund av att det är enkelt och relativt 
billigt. Ett annat skäl är att de vet till vilken kurs den framtida transaktionen kommer att 
genomföras och undviker därmed spekulationer. Optioner och en del andra 
derivatinstrument har använts och används också till viss del nu. Omfattningen kan 
däremot inte jämföras med terminer. Det är i första hand optionspremien som företagen 
vill undvika. De tycker att det är en onödig kostnad, även om optionen öppnar för 
kursvinster.  
 
För att minska nettoexponeringen använder företagen valutakonton samt försöker 
balansera in- och utgående betalningar i utländska valutor. På det sättet behöver de inte 
använda derivatinstrumenten i samma utsträckning, utan minskar den totala exponeringen 
med naturliga metoder. 

 
 

17 Christian Steinbeck, ekonomichef Intrac group, intervju den 3 maj 2007. 
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Hur ser företagen på att Sverige inte är med i EMU och hur ställer de sig till en 
eventuell anslutning? 
Det står ganska klart för oss att alla respondenter förutom Steinbeck18, tycker att det inte 
gör så mycket för deras företag att Sverige inte är med i EMU. Det har överlag inte gjort 
så mycket att stå utanför unionen som många ekonomer varnade för innan omröstningen. 
Företagen verkar på grund av detta ganska ointresserade av frågan. Vi vill dock påpeka 
att det inte var så länge sedan som EMU upprättades, vilket gör det svårt att bedöma hur 
de långsiktiga effekterna påverkar företagen.  
 
Kunskapen om EMU:s inverkan på företagen var genomgående ganska dålig, bland 
intervjuobjekten, vilket gjorde att de inte kunde säga ifall ett inträde är positivt eller 
negativt. Vidare kan vi konstatera att det inte spelar någon större roll att det finns en 
möjlighet att redovisa i euro. Ingen respondent förutom Steinbeck19 såg några fördelar 
med detta. 
 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Under uppsatsen gång upptäckte vi att det skulle vara intressant att genomföra en studie 
över de företag som har bytt redovisningsvaluta till euro efter 2003. Enligt Dabijeva20, 
finns det idag 60 företag i Sverige som redovisar i euro. Uppsatsen skulle kunna bygga på 
vilka fördelar och nackdelar som uppstår när företagen redovisar i euro, istället för 
svenska kronor. En annan intressant aspekt vore att undersöka hur mindre företag ser på 
en eventuell EMU-anslutning och byte av redovisningsvaluta.  

 

 
18 Christian Steinbeck, ekonomichef Intrac group, intervju den 3 maj 2007. 
19 Ibid. 
20 Stefka Dabijeva, statistiker Bolagsverket, telefonsamtal den 11 april 2007. 
 

 47



 

Referensförteckning 

Böcker  
Ahlström, G. & Carlson B. (2006) Vägval i valutafrågan Sverige och Bretton Woods, 
Stockholm: SNS förlag 
 
Artsberg, K. (2003) Redovisningsteori: -policy och –praxis, Malmö: Liber ekonomi 

Bergvall, A. (2002) Essays on Exchange Rates and Macroeconomic Stability, Uppsala: 
Universitetstryckeriet 

Ditt företag och euron: en bok om vad införandet av en gemensam valuta betyder för Dig 
och Ditt företag. (1997) Stockholm: Svenska arbetsgivareföreningen och 
industriförbundet 
 
Eiteman, D. K., Stonehill, A. I. & Moffett, M. H. (2004) Multinational Business Finance, 
USA: Pearson Education 
 
Elgemyr, A., Hedlund, E. & Roos R. (1997) JA eller NEJ till EMU?, Borås: Bokförlaget 
DN 
 
Eriksson, L.T. & Wiedersheim- Paul, F. (1999) Att utreda forska och rapportera, Malmö: 
Liber ekonomi 
 
FAR, (2006) Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, Stockholm: FAR 
förlag  
 
Friberg, R. & Granslandt M. (2003) Därför Euron – tio ekonomer om den gemensamma 
valutan, Stockholm: Ekerlids Förlag 
 
Grath, A. (2004) Företagets utlandsaffärer: riskhantering, betalning, valuta och 
finansiering, Stockholm: Sveriges exportråd: Industrilitteratur  
 
Holme, I. M. & Solvang K. B. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Lund: Studentlitteratur 
 
Håkansson, P-E., Lundquist, L. & Rydin, U. (2001) Handel med finansiella instrument: 
kunskap för finansiell rådgivning. Malmö: Liber ekonomi 
 
Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur 
 
Lönnqvist, R. (2006) Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Lund: Studentlitteratur 
 
Modern finansiell ekonomi. (2000). 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag och Finanstidningen  
 

 46



 

Nirdén, G. (1998) EMU-guiden: fakta om euron och valutaunionen samt vägledning i 
förberedelsearbetet, Stockholm: KPMG Bohlins 
 
Nyberg, L., Viotti, S. & Wissén, P. (2006) Penningmarknaden, Stockholm: SNS Förlag 
 
Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P. (2004) Att skriva en bra uppsats, Malmö: Liber 
förlag  
 
Åkesson Dolfe, M. (1996) Likviditetsstyrning och valutahantering: cash management, 
Stockholm: Ernst & Young   
 

Elektroniska källor 
 
Dagens Industri (2007). Diagram SEK/EURO. Dagens Industri [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://.di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Indikatorer.aspx%3FMainIndexOptions%3DZ6
%26IndexView%3D3%26ecovid%3DZ6 (2007-04-19) 

EU-upplysningen (2007). Små och medelstora företag. [Elektronisk] Tillgänglig:  
http://www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1744.aspx, (2007-04-
24)  

EU-upplysningen (2007). EMU. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1673.aspx (2007-04-
24) 

EU-upplysningen (2007). Folkomröstningen. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1835.aspx  (2007-04-24 

Hult, A & Larsson, J. (2001) Valutasäkringars vara eller icke vara. [Elektronisk] 
Tillgänglig: www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-941-
1__fulltext.pdf  (2007-05-02) 
 
Largestcompanies (2007) De största exportföretagen. [Elektronisk] Tillgänglig: 
www.largestcompanies.se (2007-04-24) 
 
Riksbanken (1999). Konkurrens, handel och inflation. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=3460 (2007-05-03) 
 
Riksbanken (2006). Sverige - en låginflationsekonomi. [Elektronisk] Tillgänglig:   
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20974 2007-05-03 

Skatteverket (2007). Euro - information. [Elektronisk] Tillgänglig:  
http://www.skatteverket.se/skatter/euro/euro.4.906b37c10bd295ff4880002832.html 
(2007-04-06) 

 47

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Indikatorer.aspx%3FMainIndexOptions%3DZ6%26IndexView%3D3%26ecovid%3DZ6
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Indikatorer.aspx%3FMainIndexOptions%3DZ6%26IndexView%3D3%26ecovid%3DZ6
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1744.aspx
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1744.aspx
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1673.aspx
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1673.aspx
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1835.aspx
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1835.aspx
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-941-1__fulltext.pdf
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-941-1__fulltext.pdf
http://www.largestcompanies.se/
http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=3460
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20974
http://www.skatteverket.se/skatter/euro/euro.4.906b37c10bd295ff4880002832.html


 

Statistiska centralbyrån (2007) Utrikeshandel. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.scb.se/templates/Publikation____194435.asp (2007-04-06) 

 
Statistiska centralbyrån (2007) Valutakurser. [Elektronisk] Tillgänglig: 
www.scb.se/Statistik/OV/OV0011/2003M00/OV0011_2003M00_DI_01_SV_valutakurs
_ar.xls (2007-04-09) 

 

Elektroniska tidningsartiklar 
Halleröd, M. (2007). Gräl om eurons effekter på Sverige [Elektronisk] Dagens Industri, 8 
maj. Tillgänglig: Dagens Industri (2007-05-15) 
 

Elektroniska tidskriftsartiklar 
Gottfries, N. (2003) Ränta och växelkurs i och utanför EMU. [Elektronisk] Ekonomisk 
Debatt, 31 (4), pp. 43-49. Tillgänglig: Nationalencyklopedin (2007-05-16) 

Elektroniska uppslagsverk 
Magnusson, S. E Risker. [Elektronisk] Nationalencyklopedin. Tillgänglig:< 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=294214 > (2007-04-24) 

Lagar 
SFS 2000:46 Lag om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin 
redovisning i euro, m.m. 
 

 

 

 
 

 48

http://www.scb.se/templates/Publikation____194435.asp
http://www.scb.se/Statistik/OV/OV0011/2003M00/OV0011_2003M00_DI_01_SV_valutakurs_ar.xls
http://www.scb.se/Statistik/OV/OV0011/2003M00/OV0011_2003M00_DI_01_SV_valutakurs_ar.xls
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=294214


 

Bilaga 1 – Intervjufrågor angående valutasäkring samt 
euro 
 
Intervjufrågor angående valutasäkring 
• Hur stor del av er produktion går på export/import till och från EU-området? 

 
• Vilka valutor använder ni er av vid inköp och försäljning med EU-länder? Sker 

handeln enbart med en valuta, beskriv strukturen.  
 
• Hur hanterar företaget valutariskhanteringen? Vilka åtgärder tillämpar ni för att 

försäkra företaget mot valutasvängningar och för att fortsatt vara konkurrenskraftiga? 
– Beskriv kortfattat hur policyn samt hur uppföljningsprocessen ser ut.  
 

• Vilka typer av valutasäkring använder ni er av? Till exempel terminer, optioner och 
swapar, eller placerar ni likviditetsöverskott i utländsk valuta i valutakonton, 
alternativt tar ni lån i utländsk valuta? 

 
• Varför använder företaget denna/dessa typen/typer av valutasäkringsinstrument? 

 
• Hur mycket tid och resurser lägger ni ner på att undersöka valutarisker och medel att 

minska riskerna? 
 
• Vid vilka tillfällen valutasäkrar ni er, till exempel vid handel med vissa länder och 

beroende på orderstorleken?  
 
• Tjänar ni på valutasäkringen och i så fall hur mycket? 
 
• Tar ni hjälp av banker eller andra finansinstitut vid valutaförsäkringsförloppet, i så 

fall vilka?  
 
• Inom vilka tidsintervall valutaförsäkrar ni?  

- Varför valutasäkrar ni just inom denna period? 
- Är det olika för olika instrument? 
 

• Finns det svårigheter med upprättandet av redovisningen, specifikt vid användandet 
av monetär- och dagskursmetoden?  

 
• Övriga kommentarer  
 
Intervjufrågor – angående Euron 
• Hur tror ni att ett inträde i EMU skulle påverka ert företag ekonomiskt? 
 
• Hur kommer det att påverka företaget om Sverige inte går med i EMU? 
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• Tror ni att ett inträde i EMU skulle underlätta för er ur en export- och import 
synpunkt? 
 

• Hade ni någon strategi innan EMU omröstningen i fall Sverige skulle gå med i 
unionen. Har ni en plan inför framtiden? 

 
• Kommer ni att flytta delar av verksamheten om Sverige inte går med i EMU? 
 
• Om Sverige hade gått med i EMU, hade valutasäkringen sett annorlunda ut? 
 
• Lägger ni någon vikt vid vilka länder som är med och inte med i EMU?  
 
• Har ni redovisning i euro, känner ni till att möjligheten finns? 
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Bilaga 2 - Sveriges varuexportmarknader 
 
Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Hela Europa utgör 
drygt 74 procent av Sveriges varuexportmarknad. Den andelen har varit relativt stabil 
under de senaste 25 åren, samtidigt som Nordamerika och Asien har ökat i betydelse.  
Sveriges varuexportmarknader 2006 

Sveriges varuexportmarknader 2006
Procent av totalt varuexportvärde, löpande priser

Källa: SCB Hämtat: 2007-04-17

EU-25: 59,7%

Övriga Europa: 14,0%

USA: 9,3%

Asien: 10,1%

Övriga områden: 6,9%

Procent av totalt varuexportvärde, löpande priser 
 
 

Mellan 2005 och 2006 ökade värdet av svensk varuexport med 12 procent. Bland annat 
ökade exporten till EU-25 med 14 procent, export till Asien med 10 procent men 
exporten till USA minskade med 2 procent. 
 
 
Den svenska varuexporten uppgick 2006 till drygt 1 085 miljarder kronor vilket är en 
värdeökning med 12 procent jämfört med 2005. Europa är den största marknaden för 
svenska exportvaror och drygt 60 procent av den totala varuexporten gick till länderna 
inom EU-25 och 14 procent till övriga Europa. 
Sveriges varuexportmarknader   
Procent av totalt varuexportvärde, löpande priser 
  1980 1995 2006 
Europa 76,4 73,5 73,7 
 - EU-25 62,0 61,5 59,7 
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 - Övriga Europa 14,3 12,0 14,0 
Nordamerika 6,5 9,3 10,4 
Asien 9,3 11,9 10,1  
Övriga områden* 7,9 5,3 6,9 
        
USA 5,4 8,1 9,3 
Källa: SCB 
* Övriga områden inkluderar små handelsnationer och ofördelade restposter. 
Europa utgör Sveriges största varumarknad men en annan viktig världsdel för svensk 
varuexport är Nordamerika. 2006 gick lite mer än tio procent av Sveriges varuexport till 
Nordamerika. I Nordamerika inräknas Kanada, Grönland och USA, där USA är den 
största nordamerikanska varuexportmarknaden med drygt 9 procent.  
Sveriges största nationella varuexportmarknad är Tyskland med 9,9 procent av 
exporten. Från 1980 fram till 2006 har Nordamerika och Asien vuxit i betydelse för den 
svenska exportindustrin, vilket är den tydligaste förändringen i exportens landfördelning.  
Asien som helhet står för drygt 10 procent av den totala varuexporten, vilket är en ökning 
med 10 procent från 2005. De mest expansiva länderna i Sydostasien hade tillsammans 
med Kina mer än fördubblat sin andel av den svenska exportmarknaden fram till 1997. 
Emellertid ledde den ekonomiska krisen i Sydostasien till en kraftig nedgång av svensk 
export till dessa länder under 1998. Men en snabb återhämtning där har lett till en förnyad 
svensk exporttillväxt i området. 
 
Idag har 27 länder medlemskap i EU. Två länder, Rumänien och Bulgarien gick med 
2007 och är inte medräknade i diagrammet ovan. Av de 25 länderna som nämns ovan har 
13 länder euro som valuta.   
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