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Vartannat handelsberoende företag påverkas negativt av en svagare 
krona  
 

Hälften av de mest import- och exportintensiva företagen anser att den svagare kronan påverkar 
deras lönsamhet negativt jämfört med vart femte företag som anser att den har en positiv effekt. 
Främst gäller detta tjänstesektorn, där sex av tio företag uppger detta. Det visar en 
undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort bland 400 inköpschefer1 som 
representerar de största företagen inom industrin och tjänstesektorn.  
 

Inom industrisektorn är bilden mer splittrad än i tjänstesektorn och andel företag där som anser att den 
svaga kronan har en negativ påverkan på lönsamheten är nästan lika stor som de som anser att den 
påverkat i positiv riktning, 37 respektive 31 procent.  
 

– Det är ändå värt att notera att det är en så stor andel industriföretag som påverkas negativt av 
kronförsvagningen, vilket stödjer bilden av att många företag har ett stort importinnehåll i sin 
produktion, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.  
 

Svenska storföretag har stark exponering mot utländsk valuta 
 

Då de svenska storföretagen har merparten av sin försäljning och sina inköp utanför landets gränser är 
det naturligt att deras exponering mot utländsk valuta är stor. Inte minst på grund av ökad 
specialisering i näringslivet där delar av produktionen flyttats utomlands eller köps in från utländska 
leverantörer för att effektivisera och minimera produktionskostnaderna.  

Undersökningen visar att fyra av tio företag har en inköpsandel i utländsk valuta på över 50 procent av 
företagets totala inköp av varor och tjänster. Trenden med ökade utländska inköp bland svenska 
företag innebär även att företagens totala inköpskostnader påverkas av valuta-kursförändringar. Nio av 
tio företag, inom såväl industrin som tjänstesektorn, uppger att inköpen av varor och tjänster har blivit 
dyrare under det senaste året på grund av den svagare kronan. 
 

Under 2017 fanns det 120 000 importörer enligt SCB, vilket är tre gånger fler än antalet 
exportörer. Majoriteten av dem är småföretag. Årets Småföretagsbarometer2 visar att det är 
vanligare att lönsamheten försämrats i företag med importverksamhet än i exportföretag. Det 
gäller särskilt inom handeln där nästan var tredje företag upplevt en försämrad lönsamhet 
under det senaste året. 
 

- Det innebär att en svagare krona även är utmanande för de mindre företag med 
importverksamhet vilka ofta inte har samma resurser för valutariskhantering som 
storföretagen i allmänhet har, säger Jörgen Kennemar.  
 
För mer information:  
Jörgen Kennemar, senioranalytiker, tfn 070 643 83 29  www.swedbank.se/framtid 

                                                
1
 Swedbank ställde frågor om företagens brexit-förberedelser i samband med Inköpschefsindex i april 2019. Inköpschefsindex omfattar cirka 400 inköpschefer från tillverkningsindustrin och 

privata tjänstesektorn och görs i samarbete mellan inköpsorganisationen Silf och Swedbank sedan 1994. Inköpscheferna representerar de största företagen och urvalet av företag ska 
spegla den faktiska branschstrukturen för tillverkningsindustrin och för privata tjänstesektorn. 
 
2
 Småföretagsbarometern görs årligen sedan 1985 och redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar konjunkturen, tillväxt-förutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste 

framtiden. Den omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund 
och Swedbank. 
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Tips! Så kan företag göra vid valutaförändringar 
 

 Se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den 
svagare kronan. 

 Se över företagets valutaexponering och att använda valutasäkringar kan vara ett sätt att 
begränsa effekterna vid valutakursförändringar.  

 

 
BILAGA: Tabeller över kronkursens påverkan på lönsamhet och inköp 
 

Hur bedömer ni att försvagningen av kronkursen mot t.ex. euro och dollar påverkar företagets lönsamhet? 

Negativ påverkan Positiv påverkan Marginell påverkan Vej ej

Totalt 47,1% 20,6% 22,6% 9,7%

Tjänsteföretag 58,9% 9,6% 19,2% 12,3%

Industriföretag 36,6% 30,5% 25,6% 7,3%  
 
 
Anser ni att den svaga kronan har fördyrat företagets inköp av varor och tjänster under det senaste året?

Ja,till viss del Ja,påtagligt Nej Vet ej

Totalt 45,8 41,9 7,7 4,5

Tjänsteföretag 52,1 35,6 5,5 6,8

Industriföretag 40,2 47,6 9,8 2,4  
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