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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att analysera den nominella växelkursens påverkan på utrikeshandel och 

göra en jämförande studie mellan ett EU-land (Sverige) och ett EMU-land (Tyskland). Fokus 

för denna undersökning kommer att ligga på vad som skedde med utrikeshandeln under de två 

ekonomiska kriserna på 2000-talet, men även ge en generell bild för utrikeshandeln under 

hela perioden 2000-2010. Uppsatsen avser att besvara om det finns några skillnader i hur 

ländernas handel påverkades under kriserna med avseende på växelkursen, samt om 

handelssammansättningen av handelspartners förändrats. Detta kommer undersökas för att se 

hur Sveriges utrikeshandel påverkats av att stå utanför EMU.  

Resultaten visar på att den nominella växelkursen inte haft stor betydelse för utrikeshandeln 

under den undersökta tidsperioden. Både export och import har ökat under perioden, men det 

går inte att finna någon direkt koppling till växelkursförändringar. Under de båda kriserna har 

både import och export tenderat att förändras mer än växelkursen. Vidare har Sveriges 

handelspartners inte ändrats nämnvärt. Därför kan vi anta att Sveriges utrikeshandel inte 

påverkats av att stå utanför EMU med avseende på den nominella växelkursen. 
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Kapitel 1 - Introduktion 

1.1 Inledning 
Växelkursens utveckling har en central roll i öppna marknadsekonomier, den påverkar 

internationella flöden av arbetskraft, finansiellt kapital samt varor och tjänster. Dessa faktorer 

skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt, vilket ger växelkursen en central betydelse för 

världshandeln och länders utvecklingsmöjligheter (Ekholm, 2010). Den reala växelkursen 

mäter länders relativa köpkraft och påverkar även den andel vi exporterar (Carlin & Soskice, 

2006, s.471).  

 

Perioden mellan 1890 fram till första världskriget 1914 kallas “the first Golden Age of trade”, 

under dessa år ökade den internationella handeln kraftigt till följd av förbättrade transporter 

och bättre teknik (Feenstra & Taylor, 2008, s.11). Sedan dess har en globalisering skett och 

banker och finansiella institutioner närmar sig hela tiden varandra.  Konjunkturcykeln världen 

över har därför fått ett tydligare samband. Under 2000-talet har världen drabbats av två större 

ekonomiska kriser. Under sådana kriser uppvisar växelkurser volatila mönster vilket skapar en 

osäkerhet på marknaden och detta gör att utrikeshandeln påverkas (Fregert & Jonung, 2008, 

kap.26).  

 

År 1992 skrev EU:s medlemsländer under Maastrichtfördraget, där de fastslog beslutet om att 

upprätta en gemensam ekonomisk och monetär union (EMU). Euron infördes som fysisk 

valuta 2002 och idag är det 17 medlemsländer som tillhör EMU. År 2003 röstade Sverige nej 

till att ingå i EMU-samarbetet. Sverige är dock med i EU och mycket handel sker med övriga 

Europa. Sveriges största handelspartner är sedan länge Tyskland (Handelskammaren, 2011) år 

2010 gick 10 % av Sveriges totala export dit och importen uppgick till 18 % (Exportstatistik 

2010, Exportrådet). 

 

1.2 Problemformulering 

De ekonomiska kriser som världen upplevt på 2000-talet har skapat nya problem och 

utmaningar för världens länder. Utrikeshandeln har påverkats bland annat genom den reala 

växelkursen, aggregerade efterfrågan och förändringar i handelshinder. Hur påverkas den 

nominella växelkursen under en kris och vilken effekt har detta på utrikeshandeln? Går det att 

urskilja några skillnader mellan hur ett EMU-land respektive ett EU-land som inte är med i 

EMU (Sverige) har påverkats? Vilka effekter har det haft att Sverige valt att stå utanför EMU 
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med avseende på utrikeshandeln (Krugman & Obstfeld, 2006, kap 2)? Har det påverkat 

sammansättningen av Sveriges handelspartners? Sveriges största handelspartner är Tyskland 

(Handelskammaren, 2011), det är därför intressant att belysa om och vilken effekt införandet 

av euron har haft på handeln mellan länderna. Det kan även vara intressant att undersöka 

vilken betydelse handelshinder har (Feenstra & Taylor, 2008, kap 1). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera den nominella växelkursens betydelse för 

utrikeshandeln under 2000-talet, med fokus på krisåren för Sverige och ett EMU-land. 

Följande frågor vill vi besvara: 

– Finns det några skillnader i hur Sverige och ett EMU-land har påverkats av kriserna med 

avseende på växelkursen, och vilka effekter har detta haft på utrikeshandeln? 

– Har handelssammansättningen av handelspartners ändrats för Sverige sedan euron infördes, 

och vilken roll har växelkursen i så fall haft? 

– Hur har Sveriges utrikeshandel påverkats av att stå utanför EMU med avseende på 

växelkursen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många variabler och faktorer som förklarar export och import men vi kommer i 

denna uppsats främst belysa växelkursen betydelse. Vi kommer även att redogöra för olika 

handelsmodeller för att sedan rama in växelkursens betydelse. För att kunna göra en tydlig 

jämförelse mellan ett EMU-land och ett icke EMU-land har vi valt att jämföra Tyskland och 

Sverige. Tyskland valdes som jämförelseland på grund av dess makroekonomiska struktur 

som är relativt lik Sveriges, samt att länderna har ett stort och betydande handelsutbyte med 

varandra. Vi kommer att utgå från tiden kring de två stora kriserna under 2000-talet, men även 

ta fram data för hela 2000-talet för att få en helhetsbild över växelkursens påverkan på 

utrikeshandel.  

 

1.5 Metod 
Vi har använt oss av utrikeshandelsteorier, ränteparitetvillkoret och villkor för real och 

nominell växelkurs
1
 med flera. Statistiken består av sekundärdata från vedertagna källor: 

                                                           
1
 Den nominella växelkursen kommer i vissa fall omnämnas som växelkursen. 



8 
 

Eurostat, Statistiska Centralbyrån (SCB), Exportrådet och Riksbanken, (sammanställning av 

data finns i bilaga 1). Det är främst statistik om export, import, växelkurser, BNP-utveckling 

och handelspartners. En viss del av den statistik vi har tagit fram har använts för att göra 

diagram, för att på ett tydligt och överskådligt sätt kunna redovisa den framtagna statistiken. I 

ett flertal fall har statistik saknats för år 2010 och vi har i dessa fall valt att använda perioden 

2000-2009. Information om aktuella handelshinder mellan Tyskland och Sverige har 

framtagits för att se vilken effekt detta har på utrikeshandeln mellan länderna, samt den 

generella effekten detta har på utrikeshandel. Vi har även valt att göra en kort redogörelse för 

det ekonomiska läget generellt i Sverige och EU i samband med krisåren. Vidare har vi valt 

att inkludera den nominella växelkursen med ett tredje land för att kunna bredda analysen.  

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 2: Utrikeshandel 

I detta kapitel redovisas olika teorier och modeller om handel, växelkurs och handelsbalans. 

Dessa har vi valt att lyfta fram för att göra det möjligt att förstå uppsatsens innehåll och 

analys. 

 

Kapitel 3: Empiri 

Här kommer relevant handelsdata och handelsstatistik att redovisas. Detta kommer framförallt 

redovisas i form av tabeller och diagram. Vi kommer även göra en kort generell genomgång 

av det ekonomiska läget i Sverige och Europa under krisåren. 

 

Kapitel 4: Analys 

I detta kapitel appliceras de valda teorierna på den empiri som tidigare redovisats, vidare 

kommer en analys att genomföras. 

 

Kapitel 5: Slutsats och reflektioner 

Här kommer uppsatsens syfte besvaras samt en diskussion föras angående de frågor som 

kommit upp i analysen. Vidare kommer förslag på fortsatt forskning i detta ämne föreslås. 
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Kapitel 2 - Utrikeshandel 
I detta kapitel kommer relevanta faktorer som påverkar handel beskrivas och förklaras för att 

möjliggöra en analys av uppsatsens syfte. 

 

2.1 Handelsmodeller 

Gravitationsmodellen
2
 förklarar varför handel uppstår mellan länder med hjälp av följande 

ekvation: 

 

                                      Ekvation 1 

 

   = Storleken på handeln mellan land i och land j 

  = konstant 

  = land i:s BNP 

  = land j:s BNP 

   = avståndet mellan de två länderna 

     = används för att få så exakt data som möjligt, om dessa är 1 kan ekvationen skrivas generell.    

   

Modellen visar att handelsmönster beror på avståndet mellan länderna och storleken på 

länders ekonomier. Den visar att om allt annat lika, A, så är storleken på handeln mellan två 

länder proportionell mot båda ländernas BNP och minskar med avståndet. En stor ekonomi 

tenderar att exportera och importera stora mängder varor och tjänster, en följd blir därför att 

handel ofta uppstår mellan länder som har högt BNP. Transportkostnaden har betydelse för 

utrikeshandeln eftersom den kan utgöra hinder och extra kostnader för att frakta varor och 

tjänster. När ett land kan producera vissa varor billigt så skulle man utan hänsyn till 

transportkostnaden kunna exportera dessa, för varor med dyr produktion så skulle import vara 

en lösning. Transportkostnaden måste därför räknas med för att beräkna om det är värt att 

importera och exportera och ju längre avstånd det är mellan länderna desto dyrare blir 

transportkostnaden.  

 

Gravitationsmodellen har historiskt sett haft stor framgång med att beskriva handelsmönster 

empiriskt. Exempelvis är USA:s största handelspartners i Europa; Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien, vilka är Europas tre största ekonomier. Avståndet har dock en negativ 

inverkan på handel och tidigare empiri visar att om avståndet mellan två länder ökar med 1 

                                                           
2
 Vi utgår från Krugman & Obstfeld, 2006, kap 2 och Feenstra & Taylor, 2008, kap 6. 
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procent så minskar handeln med 0,7-1 procent. Handel uppstår lättare om länder har olika 

band till varandra, till exempel liknande kultur, historiska förbindelser eller annan 

samhörighet. Dessa band är svårare att uppnå om länderna ligger långt ifrån varandra. 

Faktorer som dessa hamnar i konstanten A (se ekvation 1) (Krugman & Obstfeld, 2006, kap 

2).   

 

Standard-handelmodellen är en generell handelsmodell som innehåller olika delar från 

Ricardianska modellen och Heckscher Ohlin modellen. Den bygger på antaganden om att 

handelsmönster beror på länders komparativa fördelar som i sin tur beror på skillnader i 

alternativkostnader. Ricardianska modellen utgår från att det finns två länder, två varor och en 

produktionsfaktor, arbetskraft. Heckscher-Ohlin modellen gör samma antaganden med 

skillnaden att det istället är två produktionsfaktorer, arbetskraft och kapital.  En kombination 

av modellerna kan därför bidra med en mer generell bild av utrikeshandeln, eftersom 

modellerna egentligen visar specialfall. Standard-handelmodellen är en 2-2-2-modell som 

visar att länderna exporterar de varor som mest kräver den produktionsfaktorn man har fördel 

i, och importerar de andra varorna. Den bygger på fyra huvudsamband: (1) relationen mellan 

produktionsmöjligheter och det relativa utbudet, (2) relationen mellan relativa priser och den 

relativa efterfrågan, (3) jämvikten på världsmarknaden fastställs av relativa världsutbudet och 

världens relativa efterfråga, (4) effekten av handelsvillkoren för ett lands välfärd (Krugman & 

Obstfeld, 2006, kap 3-5). 

2.1.1 Handelshinder 

Handelshinder är politisk-ekonomiska instrument som används för att skydda inhemsk 

produktion mot utländsk konkurrens för att på sikt öka den ekonomiska tillväxten. Det finns 

olika typer av handelshinder, till exempel tullar, subventioner och kvoter (Feenstra & Taylor, 

2008, kap 8). Det kan även uppstå tekniska handelshinder, vilket innebär att det finns 

produktregler på hur varor utformas och kontrolleras, i form av märkning, provning, 

certifiering med mera (Kommerskollegium). Enligt World Trade Organization (WTO) leder 

liberala handelspolicies till att konkurrenskraften skärps (Understanding the WTO). 

 

I små öppna ekonomier utan handelshinder och perfekt konkurrens agerar länder som 

pristagare, världspriset gäller även på hemmamarknaden och de kan inte påverka världspriset. 

Införandet av en importtull kommer i en liten öppen ekonomi endast påverka priset på 

hemmamarknaden, vilket leder till minskad välfärd och allokeringsförluster. Anledningen till 
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att importtullar införs beror bland annat på att det ger uppkomst till statliga inkomster och 

skyddar specifika industrier som anses viktiga för landet. Vid införande av en importtull för 

en stor öppen ekonomi blir följderna annorlunda eftersom landet inte är pristagare utan 

producerad kvantitet och pris i landet påverkar världspriset. Införandet av en importtull 

kommer därför påverka landets handelsvillkor och sänka världspriset. Det uppstår även här en 

allokeringsförlust, men den totala effekten kan bli positiv om handelsvillkorens förbättring är 

större än allokeringsförlusten.  För stora ekonomier finns därför en optimal importtull som gör 

att landets välfärd ökar (Feenstra & Taylor, 2008, kap 14). 

 

Importkvoter innebär att länder inför en restriktion på hur mycket som får importeras av en 

specifik vara. För små öppna ekonomier ger detta i princip samma effekt som importtullar, 

priset stiger och det uppstår en allokeringsförlust (Feenstra & Taylor, 2008, kap 14). 

Importkvoters effekt på ett lands välfärd beror på vilken marknadsstruktur det råder på 

hemmamarknaden. Exempelvis kan en importkvot omvandla ett potentiellt monopol till ett 

monopol genom att produktionen kan skyddas helt från utländsk konkurrens (Gandolfo, 1998, 

kap 8). 

 

Staten kan välja att subventionera den inhemska produktionen. Det gör att producenterna kan 

öka sin produktion vilket leder till att importen minskar, konsumentöverskottet kommer inte 

ändras då konsumenterna fortfarande betalar samma pris. Subventionen leder till lägre 

kostnader för producenter vilket underlättar produktion och export, följden blir därför en 

överföring från utländsk till inhemsk produktion (Gandolfo, 1998, kap 10). Vid 

exportsubventioner påverkas konsumenterna i hemlandet, eftersom subventionen höjer priset 

på samtliga varor och inte enbart på de som exporteras. När ett litet land inför en 

exportsubvention påverkas inte världspriset. Exempelvis brukar högteknologiska varor få 

exportsubventioner med motivering att tillverkning av dessa kan leda till gynnsamma spill-

over-effekter (Feenstra & Taylor, 2008, kap 10).  

2.1.2 Den effektiva graden av protektionism 

För att beräkna protektionismens välfärdseffekter används den effektiva graden av 

handelshindret. Det innebär att man tar hänsyn till vilken effekt en tull har på en insatsvara 

för den slutgiltiga produkten. Det kan vara skillnad på den nominella tullen på en vara, och på 

den implicita tullen för den ekonomiska aktivitet det krävs för att tillverka slutprodukten. För 

att undersöka effekten av handelshinder måste därför den effektiva graden av handelshindret 
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beräknas (Gandolfo, 1998, kap 8). Internationell handel minskar företagens monopolistiska 

konkurrens och policies som inskränker på frihandel kan då leda till att den marknadskraften 

stärks (Krugman & Obstfeld, 2006, Appendix 2). Litteraturen om strategisk handelspolicy 

hävdar att statlig intervention i internationell handel kan höja den inhemska välfärden. Statlig 

hjälp att exportera från industrier där det inte råder fullständig konkurrens kan leda till att 

inhemska företag fångar upp den ekonomiska “kvothyran” från utländska företag, vilket ökar 

den inhemska välfärden. Dessa teorier ifrågasätter den traditionella ekonomiska teorin om 

frihandel och kastar nytt ljus till debatten om handelspolicy (Irwin, 1991). 

 

2.2 Växelkurser 
Växelkursen påverkar utrikeshandeln eftersom den tillsammans med det relativa priset har en 

betydelse för länders konkurrenskraft (Carlin & Soskice, 2006, s.296). Växelkursen har även 

relevans för innehav av utländska tillgångar. Volatilitet i växelkurser har betydelse för 

helheten i verksamheten hos företag, staten och för individer i en ekonomi (Feenstra & 

Taylor, 2008, s.437). 

 

                                                       Definition 1 

  
                                              

                  
 

   

 
          Definition 2 

 

e = nominell växelkurs 

  = real växelkurs 

   = prisnivå i utlandet 

 = prisnivå hemma 

 

Det relativa priset av en varukorg och den nominella växelkursen är en av de viktigaste 

variablerna i internationell makroekonomi och är känd som den reala växelkursen, detta är ett 

tal som mäter ett lands konkurrenskraft. På kort sikt är priser konstanta vilket gör att en 

förändring i den nominella växelkursen direkt får genomslag i den reala växelkursen (Feenstra 

& Taylor, 2008, kap 13). 

 

Enligt lagen om ett pris, LOP (the Law of One Price) leder internationell handel, vid frånvaro 

av handelshinder, transportkostnader och med fullständig konkurrens, till att identiska varor 
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som säljs i olika länder har samma pris när priset är uttryckt i samma valuta. Om detta 

stämmer är priset lika på samma vara i alla länder (Carlin & Soskice, 2006, s.296-298). 

 

Köpkraftsparitetsvillkoret, PPP (Purchasing Power Parity), innebär att växelkurser relateras 

med relativa priser för en korg med varor, för att ta bort effekten av att länder har olika 

prisnivåer (Eurostat, GDP per capita in PPP). När två länder har samma prisnivå uttryckta i 

samma valuta råder PPP, vilket gör att inget arbitrage uppkommer (Feenstra & Taylor, 2008, 

kap 14). 

 

Absolut PPP kan omformuleras i termer av den reala växelkursen. Absolut PPP innebär att 

den reala växelkursen är lika med 1 (Carlin & Soskice, 2006, s.298), alla varukorgar har 

samma pris när de är uttryckta i samma valuta. Om den reala växelkursen är lägre än 1 så 

antas hemmavalutan vara stark och de utländska varorna billigare. Absolut PPP betyder 

därmed att växelkursen mellan två länder är lika stor som den relativa prisnivån i de olika 

länderna (Feenstra & Taylor, 2008, kap 14)
3
. 

 

                  
  

         Definition 3 

 

  = nominell växelkurs 

  =prisnivån i hemlandet 

P* = prisnivån i utlandet 

 

Relativ PPP betyder däremot att deprecieringstakten eller apprecieringstakten av den 

nominella växelkursen är lika med skillnaden i prisnivå (Feenstra & Taylor, 2008, kap 14). 

 

                             Definition 4 

 

   = förändring i nominell växelkurs 

π= inflation i hemlandet 

π*= inflation i utlandet 

 

                                                           
3
 Den nominella växelkursen kan räknas ut med hjälp av prisnivåerna i två länder. Om en varukorg kostar 520 

SEK i Sverige och motsvarande korg kostar 65 euro i ett EMU-land, ger PPP en nominell växelkurs på 520/65=8 
SEK per euro. 
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LOP och PPP uppnås inte i verkligheten på grund av transportkostnader och handelshinder. 

Villkoren har även blivit ifrågasatta eftersom produkter differentieras och att det inte råder 

fullständig konkurrens på marknaden (Carlin & Soskice, 2006, s.299). 

2.2.1 Ränteparitetsvillkoret 

Valutahandel uppkommer främst på grund av finansiella transaktioner, men även på grund av 

utrikeshandel som kräver olika valutor. Att finansiella transaktioner dominerar 

valutatransaktioner förklarar att jämviktsväxelkurs beräknas med hjälp av det så kallade 

osäkrade ränteparitetsvillkoret. Det säger att investeraren är likgiltig mellan två alternativa 

placeringar i räntepapper, obligationer, om avkastningen på hemmaobligationen är lika med 

avkastningen på en utländsk obligation med hänsyn taget till den procentuella förväntade 

växelkursförändringen. Ränteparitetsvillkoret kan då skrivas på följande sätt (Carlin & 

Soskice, 2006, s.307): 

 

      
    

 
             Ekvation 2 

 = avkastning på obligationer i hemlandet. 

    
    

 
      avkastning på utländsk obligation 

 

e= nominell växelkurs. 

  = förväntad nominell växelkurs. 

 

Om ränteparitetsvillkoret håller kan e lösas ut, vilket ger jämviktsväxelkurs e: 

 

        

   
       Ekvation 3 

Istället för förändringar i växelkursen vid givna tider har den centrala frågan under senare år 

blivit variabilitet, definierat som växelkursvariationer över en tidsperiod. Det råder konsensus 

om växelkursförändringars effekt på utrikeshandel, följderna av variabilitet är dock mer 

kontroversiell. Historiska resultat visar att volatilitet i den reala växelkursen har en negativ 

effekt på utrikeshandel och att handelsflöden växer mindre i miljöer med hög volatilitet i den 

reala växelkursen. Variabilitet innebär volatilitet och förskjutning av växelkursen från sitt 

jämviktsläge, variabilitet påstås minska handelsvolymen men även påverka relationen mellan 

växelkursen och handelsvariabler. Det finns två olika kategorier i analysen av variabilitet. 

Den ena behandlar variabilitetens effekt på utvecklingen av priser och handelsvolym, den 
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andra kategorin behandlar effekten på handelsvolym och priset på förändringar i växelkursen 

(Sekkat, 1997). Tidsaspekten är en viktig faktor vid växelkursförändringar, om förändringen 

antas vara tillfällig är det rimligt att detta inte har stor effekt på priser och effekten blir då 

måttlig. Om det är en bestående förändring borde genomslaget bli större vilket skulle betyda 

att variabilitet minskar handelsvolymen (Ekholm, 2011). Svårigheten i att skatta variabilitet 

beror på att det är svårt att veta jämviktsväxelkursen eller hur den ska räknas ut. Inom EU har 

det visats att variabilitet i växelkursen har haft effekt på handelsvolymen, samtidigt som priser 

är känsliga för relativa kostnader. Det har även visats att en ökning av volatilitet i växelkursen 

endast leder till kortsiktiga förändringar i handelsvariabler (Sekkat, 1997). 

 

2.3 Export och import 

Ett lands BNP påverkas av utrikeshandel eftersom export och import är en del av den 

aggregerade efterfrågan
4
. Exportfunktionen ser ut på följande sätt: 

 

               Ekvation 4 

 

x= export 

σ = andel av världsproduktionen 

y*= världsproduktionen 

 

Exporten beror på den reala växelkursen, hemlandets marknadsandel av världsmarknaden och 

på omvärldens BNP. Importfunktionen ser ut på följande sätt: 

 

                    Ekvation 5 

m= import 

  = marginella importbenägenheten 

 y= hemmaproduktionen 

 

Importen beror på den reala växelkursen, den marginella importbenägenheten och på 

storleken av hemmaproduktionen. Importbenägenheten är exogent bestämd och avgörs av 

individers efterfrågan på utländska varor respektive hemmavaror. 

                                                           
4
 Vi utgår från Carlin & Soskice, 2006, kap 9. 
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Handelsbalansen blir då: 

 

                             Ekvation 6 

 

På hemmamarknaden konkurrerar hemmavaror, som har det inhemska priset (P), med 

importvaror, vars pris bestäms av den nominella växelkursen och prisnivån i utlandet (P*e). 

Det relativa priset (P*/P) blir då ett sätt att mäta konkurrenskraften tillsammans med nominell 

växelkurs, vilket ger oss den reala växelkursen (θ) (Carlin & Soskice, 2006, kap 9). En stark 

real växelkurs ger högre köpkraft för hemmavalutan i utlandet. Samtidigt innebär dock en 

stark real växelkurs att hemmaproducerade varor blir dyrare jämfört med utländska varor och 

konkurrenskraften blir därmed svagare (Ekholm, 2011). Detta gör att förändringar i den reala 

växelkursen, eller konkurrenskraften, påverkar landets export och import. Den reala 

växelkursen påverkar handelsbalansen på tre sätt när till exempel en depreciering sker: 

exporten ökar eftersom varor producerade hemma blir billigare utomlands, följden blir att 

dess andel av världsproduktionen ökar; importen minskar eftersom utländska produkter blir 

relativt dyrare; handelsvillkoren försämras då samma andel import blir dyrare. 

Handelsvillkoren bestämmer sammansättningen av export och import (Carlin & Soskice, 

2006, kap 9). 

 

En depreciering eller appreciering av den reala växelkursen har som ovan nämnts tre effekter 

på handelsbalansen, dessa sker dock endast om Marshall-Lerner villkoret är uppfyllt 

(Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010, s.373). Marshall-Lerner villkoret innebär att om 

summan av priselasticiteten för efterfrågan på export och import överstiger 1 kommer en 

depreciering att förbättra handelsbalansen (Feenstra & Taylor, 2008, Appendix 1 till 18). 

Antagandet är att priselasticiteten för efterfrågan är perfekt, vilket innebär att priset inte 

förändras när utbudet ökar. Ett annat antagande är att det råder handelsbalans mellan länderna 

i utgångsläget (Carlin & Soskice, 2006, s.302). 

 

Om Marshall-Lerner villkoret är uppfyllt leder en real växelkursdepreciering till att 

nettoexporten ökar på kort sikt. På kort kort sikt kommer däremot deprecieringen påverka 

importpriser och inte kvantiteter. Importpriserna ökar i hemlandet samtidigt som 

exportpriserna minskar, men kvantiteten på importen och exporten påverkas långsammare. 

Anledningen till detta är att konsumenterna inte upptäcker att de relativa priserna har ändrats 
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direkt, samt för att företag kan vara bundna i långvariga kontrakt (Blanchard, Amighini & 

Giavazzi, 2010, kap 18). Denna långsamma justering gör att handelsbalansen inte förbättras 

direkt när en depreciering sker. Exportvaror kommer fortsätta säljas i samma kvantitet och till 

samma inhemska pris, vilket gör att exportintäkterna är konstanta. Priset på de importerade 

varorna ändras i hemlandet vilket gör att de blir dyrare. Med samma kvantiteter på export och 

import, men med dyrare import, kommer handelsbalansen försämras. Det gör att antagandet 

om att en depreciering av den reala växelkursen förbättrar handelsbalansen inte håller på kort 

kort sikt (Feenstra & Taylor, 2008, kap 18). Efter en tid kommer effekten av förändringen i de 

relativa priserna på import och export bli större, detta kommer förminska priseffekten och 

leda till en förbättring av handelsbalansen, exporten ökar och importen minskar. Följden blir 

att handelsbalansen har passerat sitt utgångsläge och kommer vara bättre än den var innan 

deprecieringen. Denna process representeras i J-kurvan (Blanchard, Amighini & Giavazzi, 

2010, kap 18). 

 

Vid handel mellan två länder förbättras handelsbalansen för hemlandet när den reala 

växelkursen deprecieras. För att testa denna teori när ett land handlar med flera länder 

används den reala effektiva växelkursen som är ett sammanvägt medelvärde av priserna på 

alla varor från alla handelsländer, detta relativt till priserna på de inhemska varorna. För att 

lyckas med detta konstrueras ett multilateralt värde för att mäta reala växelkursrörelser, detta 

kallas den reala effektiva växelkursen. Enligt teorin bör en depreciering i den reala effektiva 

växelkursen leda till att handelsbalansen förbättras. Detta är dock en enkel modell och på 

grund av laggar och liknande, som till exempel beskrivs av J-kurvan följer inte alltid 

handelsbalansen detta mönster (Feenstra & Taylor, 2008, s. 718-719). Ett annat exempel på 

detta är det så kallade neutral band, vilket innebär att det finns en gräns där en appreciering 

eller en depreciering inte påverkar handelsbalansen. Detta för att transaktionskostnader bryter 

länken mellan prisförändringar och förändringar i efterfrågan (Feenstra & Taylor, 2008, 

s.254). 

 

En samlad bedömning är att på kort sikt ger växelkursförändringar ungefär en hälften så stor 

förändring av importpriser. Enligt analyser i Riksbankens allmänna jämviktsmodell Ramses 

tyder det på att försvagningar av kronan har haft effekter på både inflation och produktion. 

Länder som har hög BNP-tillväxt får vanligen förstärkt real växelkurs vilket i sin tur påverkar 

handelsbalansen. Historiskt går det att se att Sveriges handelsbalans och den reala växelkursen 

har haft ett tydligt samband. När kronan blev flytande år 1992 försvagades den reala 
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växelkursen med cirka 25 procent och Sverige har sedan dess i princip haft överskott i 

handelsbalansen (Ekholm, 2010). Empiriska studier visar att en försvagning av kronan med 4 

% höjer importpriserna med 2 %, vilket ger en genomslagskraft på 50 % på kort sikt (Ekholm, 

2011). 

 

2.4 Ekonomiska kriser 
En ekonomisk kris innebär att ett land genomgår en plötslig nedgång, detta leder till att BNP 

faller, det blir likviditetsbrist och antingen inflation eller deflation (Business Dictionary). 

Kriser sprider sig lättare mellan länder som delar ekonomiska funktioner. Om länderna är 

handelspartners och det ena landet drabbas av en chock så sprids detta till det andra landet via 

handel (Glick & Rose, 1999). När exporten minskar sker på kort sikt en depreciering, och vid 

flytande växelkurs så kan kostnaden för att produktionen minskar bli något mindre än vid fast 

växelkurs. På medelfristig sikt blir följden av handelschocken högre arbetslöshet, lägre 

reallöner, högre realkostnader för import och det blir även ett handelsunderskott (Carlin & 

Soskice, 2006, kap 11). Ju högre andel export och import det är på den totala inkomsten, desto 

större effekt har förändringar i real växelkurs på landets totala inkomst. Detta gör att länder 

med öppnare ekonomier blir mer angelägna att undvika volatilitet i den reala växelkursen 

(Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010, s.519). 

 

Enligt Minskymodellen så kommer händelser som leder till en ekonomisk kris från en boom i 

exogen faktor, en chock utanför det makroekonomiska systemet. Om chocken är stor och 

tillräckligt ihållande kommer de ekonomiska följderna bli att vinstmöjligheterna ökar för 

någon sektor i ekonomin. Företag och människor drar fördel av de ökade förväntningarna 

vilket gör att den ekonomiska tillväxten ökar, vilket kan leda till ännu större optimism. Ett 

“follow-the-leader”-mönster uppkommer då alla vill göra lika stora vinster. Någon gång tar 

detta slut och då spricker bubblan. En prisbubbla definieras som en bubbla med icke-hållbart 

prismönster eller pengaflöde, och de spricker alltid. Följden blir att priser på varor och 

värdepapper faller kraftigt, vilket skapar negativa spridningseffekter eftersom fler vill ha sina 

tillgångar i pengar, vilket gör att priserna faller ytterligare (Kindleberger & Aliber, 2005, kap 

1-2). 
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Kapitel 3 - Empiri 
I detta kapitel kommer främst statistik redovisas. Fokus ligger på krisåren, men hela perioden 

2000-2010 gällande export, import, BNP, prisutveckling och växelkurser kommer att 

redovisas. Vidare kommer en beskrivning av Sveriges och omvärldens ekonomiska utveckling 

i samband med kriserna ges. 

3.1 Utrikeshandel 
Sveriges största exportvaror består av skogs-, mineral-, kemi-, energi- och verkstadsvaror 

(SCB), Sverige är världsledande inom miljöskydd och förnyelsebar energi (Bardosson, 2011). 

Sveriges handel har ökat de senaste tio åren, denna utveckling visas i diagram 1. Det går att 

utläsa att både import och export har ökat, med undantag av en nedgång som startade i början 

av 2008 och fortsatte till mitten av 2009. I början av 2000-talet stagnerade både import och 

export. Exporten hade en liten ökning i mitten av 2001 men importen låg på samma nivå från 

2000 till mitten av 2003. Under hela perioden har Sverige haft större export än import, vilket 

följaktligen ger en positiv handelsbalans.  

 

 

 

Enligt tabell 1 har sammansättningen för Sveriges största importländer ändrats något de 

senaste tio åren (se bilaga 2 för exakta kvantiteter). Under hela perioden har Tyskland varit 

det största importlandet. Vidare har Danmark, Norge och Storbritannien (Great Britain) varit 

betydelsefulla handelspartners. Det är dock andra länder som har gått om Storbritannien under 

senare år och från att varit den näst största handelspartnern år 2000 så var landet det femte 

Diagram 1. Sveriges export och import 2000-2010 i miljoner kronor, löpande priser. Källa SCB. 
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största importlandet 2010. Under 2009 försvann Italien från listan över Sveriges tio viktigaste 

importländer. Under senare år har även USA blivit ett mindre betydelsefullt importland och 

under 2006 till 2008 fanns landet inte med bland de tio största. De nordiska länderna 

Danmark, Norge och Finland har under hela perioden varit stora exportörer till Sverige. Sedan 

2007 har även Kina blivit ett alltmer betydelsefullt importland för Sverige. Det går även att 

utläsa att det endast är Europeiska länder förutom Kina, Ryssland och USA som är Sverige 

största importländer.  

 

Tabell 1 Sveriges största handelspartner 2000-2010 -import 

Källa SCB   

 

   

            

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland 

2. GB GB Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Norge Norge 

3. Norge Norge GB GB Norge Norge Norge Norge Norge Danmark Danmark 

4. Holland Danmark Norge Norge GB GB GB GB GB Holland Holland 

5. Danmark Holland Holland Holland Holland Holland Holland Finland Holland GB GB 

6. USA Frankrike Frankrike Finland Finland Finland Finland Holland Finland Finland Finland 

7. Frankrike USA Finland Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Ryssland 

8. Finland Finland USA Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Ryssland Belgien Frankrike 

9. Belgien Belgien Belgien USA USA USA Ryssland Italien Belgien USA Kina 

10. Italien Italien Italien Italien Italien Italien Italien Kina Italien Kina Belgien 

 

Tabell 2 visar sammansättningen av Sveriges största handelspartners inom export (se bilaga 

två för exakta kvantiteter). Tyskland är även på exportsidan en av Sveriges viktigaste 

handelspartner, tillsammans med USA och Norge. Handeln med USA är följaktligen större på 

exportsidan, dock är det värt att notera att USA 2008 och 2009 var Sveriges femte viktigaste 

handelspartner. Kina har även på exportsidan fått större betydelse som handelspartner i slutet 

av 2000-talet. Sveriges största handelspartners när det gäller både export och import är 

ungefär samma länder och de flesta länderna ligger i Europa.  
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Tabell 2 Sveriges största handelspartner 2000-2010 – export 

Källa SCB      

            

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Tyskland USA USA USA USA USA Tyskland Tyskland Tyskland Norge Tyskland 

2. USA Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland USA Norge Norge Tyskland Norge 

3. GB GB Norge Norge Norge Norge Norge USA Danmark GB GB 

4. Norge Norge GB GB GB GB GB Danmark GB Danmark USA 

5. Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark GB USA USA Danmark 

6. Finland Finland Finland Finland Finland Finland Finland Finland Finland Finland Finland 

7. Frankrike Frankrike Holland Holland Frankrike Frankrike Frankrike Holland Holland Frankrike Holland 

8. Holland Holland Frankrike Frankrike Holland Holland Holland Frankrike Frankrike Holland Frankrike 

9. Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien 

10. Italien Italien Italien Italien Italien Italien Italien Italien Italien Kina Kina 

 

Diagram 2 visar Sveriges handel med Tyskland och hur utvecklingen sett ut under de senaste 

tio åren. 

 

 

I absoluta kvantiteter visar diagram 2 att handeln med Tyskland ökat väsentligt under 

perioden 2000-2010. Import och export har dock minskat under senare delen av 2008 och i 

början av 2009 för att sedan öka under mitten av 2009, och nu börjar närma sig nivåerna 

innan lågkonjunkturen. Diagrammet visar att Sverige importerar mer från Tyskland än vad vi 

exporterat, skillnaden mellan import och export har även ökat något mellan 2000-2010. Under 

mitten av 2001 ökade importen och exporten minskade, detta varade fram till mitten av 2003 

Diagram 2. Sveriges handel med Tyskland i tusentals kronor, löpande priser under 

perioden 2000-2010. Källa Eurostat. 
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då även exporten började öka. I mitten av 2009 och framåt så ökade importen kraftigare än 

exporten.  

Diagram 3 visar Tysklands utrikeshandel. Både import och export har följt samma utveckling, 

handelsbalansen var dock något mindre i början av perioden än i slutet. Fram till 2008 ökade 

både import och export för att sedan minska något. Totalt sett ligger dock både import- och 

exportnivåerna något högre 2009 än 2000.  

 

 

 

3.1.1 Handelshinder 

Sedan 1970-talet har antalet tullar nästan försvunnit helt, medan andra handelshinder finns 

kvar och har i vissa fall ökat, till exempel subventioner och antidumping. Dessa handelshinder 

har ökat för att kompensera borttagandet av tullar (Milner, 1999). I slutet av 1992 startade 

EU:s “Singel Market Programme” med syfte att minimera handelshinder mellan EU:s 

medlemsländer (Europaparlamentet), samt att öka intra-EU-handeln och konkurrenskraften i 

regionen (Chen, 2004). Varor som importeras från ett EU-land räknas i det flesta fall som 

inrikeshandel och det finns inga tullar (Tullguiden, Tullverket). Det finns dock fortfarande 

vissa handelshinder mellan EU-länder och dessa utgörs till störst del av handelshinder på 

varumarknaden. Handelshinder mellan Sverige och Tyskland består av problem som 

uppkommer vid märkning av varor, förpackningar och ömsesidigt erkännande, vilket gör att 

handel mellan länderna vid flera tillfällen hindrats. Tyskland är det EU-land som ger mest 

stöd till näringslivet, exempelvis fick stenkolindustrin statligt stöd på cirka 7 miljarder euro 

under 2004. Det största handelshindret för Tyskland vid import från Sverige är tekniska 

Diagram 3. Tysklands export och import i miljoner euro under perioden 2000-2009. 

Källa Eurostat. 
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hinder, vid import till Sverige från Tyskland är problem med skattefrågor och säkerhetskrav 

vanligt förekommande (Öfele, 2004). 

 

3.2 Växelkurser 
Växelkursutvecklingen för den nominella växelkursen SEK/€ visas i diagram 4. 

 

 

Kronan har varit relativt stabil mot euron under första halvan av 2000-talet, den nominella 

växelkursen låg runt 9,1–9,3 kronor för en euro. Efter 2007 har kronan deprecierats mot euron 

för att i mitten av 2009 nå en toppnotering då en euro kostade drygt 10,6 kronor. Från mitten 

av 2009 har en appreciering skett och kronan har stärkts gentemot euron. 

I diagram 5 visas Sveriges respektive Tysklands reala effektiva växelkurs med år 1999 som 

index 100. Sveriges reala växelkurs var stark under 2000-talet, och hade under denna period 

tre nedgångar, varav den senaste nedgången som började 2007 fortfarande pågick 2010. 

Tysklands reala växelkurs har under hela tiden varit lägre än Sveriges men följt samma 

mönster i de två första nedgångarna. Sverige och Tysklands reala växelkurser har från 2006 

rört sig i motsats riktning. När Sveriges tredje nedgång började 2007 var Tysklands reala 

effektiva växelkurs redan nere i en nedgång för att ett år senare börja öka igen.  

 

 

Diagram 4. Nominell växelkurs SEK/€, års medelvärde. Källa Eurostat. 
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Diagram 6 visar växelkursen €/$ under perioden 2000-2010. Euron har under större delen av 

perioden apprecieras gentemot den amerikanska dollarn. Dock skedde en depreciering under 

första delen av år 2000 (ECB:s årsrapport 2000). I slutet av året stärktes euron dels på grund 

av den oroliga ekonomiska utvecklingen i USA (Riksbankens årsredovisning 2000). Mellan 

2001 och 2008 apprecierades sedan euron för att 2008 påbörja en depreciering som pågick 

fram till 2010. I början av perioden kostade en USD lite under 1,1 euro för att vid slutet av 

2010 kosta precis under 0,8 euro. 
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Diagram 6. Den nominella växelkursen euro/USD 2000-2010. Källa OECD 

Diagram 5. Den reala effektiva växelkursen för Sverige respektive Tyskland, 

1999=100. Källa Eurostat. 
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För att en depreciering ska leda till att nettoexporten ökar krävs det att Marshall-Lerner 

villkoret är uppfyllt, vilket innebär att summan av priselasticiteten för efterfrågan på export 

och import är större än 1. Tabell 3 visar elasticiteter för Sverige och Tysklands efterfrågan på 

export respektive import. Data är hämtad från 1984, vissa elasticiteter saknas och är 

markerade med ett streck. Elasticiterna är skattade i tre olika tidsperioder för att kunna 

tydliggöra vilken påverkan växelkursen har på handel på kort kort sikt, kort sikt och lång sikt. 

  Elasticiteten för efterfrågan på export Elasticiteten för efterfrågan på import   

  
Kort kort sikt 
(0-6 mån) 

Kort sikt 
(6-12 
mån) 

Lång sikt 
(12-∞) 

Kort kort sikt 
(0-6 mån) 

Kort sikt (6-
12 mån) 

Lång sikt 
(12-∞)   

          

Sverige 0.27 0.73 1.59 - - 0.94   

Tyskland - - 1.41 0.57 0.77 0.77   

                

 

3.3 BNP- och prisutveckling med fokus på krisåren 

Diagram 7 visar BNP-utvecklingen per capita i PPP-kurs där EU:s 27 medlemsländer (EU-27) 

används som jämförelseobjekt. Diagrammet visar att Sverige under hela perioden haft högre 

BNP per capita jämfört med Tyskland. Vidare har förändringen i Sveriges BNP visats vara 

högre än Tysklands. Under senare delen av 2000-talet har Tysklands BNP varit nästan 

konstant och Sveriges har minskat. Det går även att se att Sveriges BNP har minskat under 

hela perioden medan Tyskland har legat på en relativt konstant nivå. 
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Diagram 7. Sveriges respektive Tysklands BNP per capita uttryckt i PPP där 

EU27 används som jämföresleobjekt=100. Källa Eurostat. 

Tabell 3. Skattade elasticiteter för internationell handel med varor för Sverige och Tyskland.        

Källa: Krugman & Obstfeld, 2009, s.459. 
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Den ekonomiska tillväxten visas i diagram 8, där vi kan se att både Tyskland och Sveriges 

tillväxt har varierat under perioden 2000-2010. 

 

 

 

Diagram 8 visar att för både Sverige och Tyskland startade 2000-talet med en positiv tillväxt. 

Båda hade sedan en nedgång, Tysklands nedgång var något större med en negativ förändring i 

BNP 2003. Sverige återhämtade sig tidigare än Tyskland och fick då en större ökning. Mellan 

2008 och 2009 drabbades både Sverige och Tyskland av en kraftig negativ tillväxt, 

minskningen var nästan sex procent. Sveriges BNP minskade något mer än Tysklands och föll 

även tidigare. Från mitten av 2009 har ländernas BNP åter stigit för att nu ha en positiv 

utveckling. 

 

 

Diagram 9. Sveriges och Tysklands inflation 2000-2010. Källa Eurostat. 

Diagram 8. Den ekonomiska tillväxten för Sverige och Tyskland, jämfört med året innan. 

Källa Eurostat. 
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Diagram 9 visar Tysklands och Sveriges inflation för perioden 2000-2010.  Den visar tydliga 

volatila mönster för båda länderna. Sveriges inflation ökade mer än Tysklands under år 2000, 

under 2001 minskade inflationen för båda länderna, för att sedan öka åter igen för Sverige 

med början 2002. Från 2003 till 2008 såg inflationsmönstren olika ut, och i mitten av 2006 

ökade inflationen långsammare för Sverige. Tysklands inflation föll kraftigare jämfört med 

Sverige från och med 2008. Inflationen har för Sveriges del legat på en konstant nivå sedan 

början av 2009, medan Tysklands inflation har ökat sedan dess.  

3.3.1 IT-krisen 

År 2000 var ett gynnsamt år för Sverige, med en tillväxt på 4 procent och den genomsnittliga 

inflationstakten mätt med konsumentprisinflationen (KPI) låg på 1,3 procent. Jämfört med 

övriga Europa låg Sveriges inflation på en låg nivå på 1,3 procent mätt med det internationellt 

harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), genomsnittet för euroområdet var 2,3 procent. 

Under 2000 skedde en kraftig ökning av oljepriset och det blev dyrare att importera varor till 

Sverige. Priset på oljan ökade med 60 procent jämfört med 1999 (Riksbankens årsredovisning 

2000). Oljepriset påverkade hela Europa (ECB:s årsrapport, 2000) och gjorde att KPI för 

euroländerna låg på över 2 procent och fortsatte att stiga. Det var samtidigt en stark tillväxt 

(Riksbankens årsredovisning 2000). På grund av oljeprisökningen och deprecieringen av 

euron så steg importpriserna även för euroländerna under 2000. I euroområdet ökade BNP 

under 2000 trots en viss tröghet i slutet av året, ökningen var den största sedan 1990 med ett 

genomsnitt på 3,4 procent (ECB:s årsrapport, 2000). Anledningen till att ökningen var 

långsammare under andra halvåret var för att den privata konsumtionen och investeringarna 

minskade. Sveriges BNP hade en genomsnittlig ökning på 3,6 procent under år 2000 

(Riksbankens årsredovisning, 2000). 

 

Aktiekurserna nådde i början av 2000 toppnoteringar efter flera års uppgång. Nedgången 

därefter var särskilt stor för IT-relaterade aktier. Under hösten ledde detta tillsammans med de 

stigande oljepriserna till en ökad osäkerhet om den internationella konjunkturen (Riksbankens 

årsredovisning, 2000). Drivkraften bakom högkonjunkturen före IT-krisen var den 

amerikanska ekonomin och optimistiska förväntningar inom IT- och telekomsektorn 

(Riksbankens årsredovisning, 2001).  

 

IT-bubblan som sprack 2000 drabbade Sverige hårt, BNP sjönk kraftigt, arbetslösheten ökade 

i Sverige (EKN:s årsredovisning, 2008) och kronan försvagades gentemot dollarn och euron 
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(Riksbankens årsredovisning 2000). Under 2001 sjönk exporten och kronan deprecierades. 

Återhämtningen från IT-krisen gick snabbare än väntat och tre år efter krisen hade 

tillväxttakten återhämtat sig. Detta skedde i många länder på grund av en stärkt 

konkurrenssituation för exportindustrin då valutorna försvagats kraftigt under krisen (EKN:s 

årsredovisning, 2008).  

 

Diagram 10 visar hur svensk import och export ändrades i samband med IT-krisen. Både 

import och export har varierat under perioden men handelsbalansen har hela tiden varit 

positiv.  

 

 

 

Diagrammet visar att import och export följde samma mönster, dock har variationerna i 

exporten varit något större. I slutet av 2000 sjönk handeln, det går att se att exporten låg 

konstant under första kvartalet 2001 men minskade under andra kvartalet. Vidare kan vi se att 

både export och import var högre i slutet av 2002 än i början av 2000. 

 

Diagram 11 visar förändringen i den nominella växelkursen i samband med IT-krisen. Kronan 

deprecierades mot euron från andra kvartalet 2000 till och med fjärde kvartalet 2001, för att 

sedan apprecieras och endast uppvisa små förändringar under 2002. 

 

Diagram 10: Sveriges export och import kvartalsvis under perioden 2000-2002, miljoner kronor i 

löpande priser. Källa SCB. 



29 
 

 

 

3.3.2 Finanskrisen 

På grund av kraftigt stigande priser på livsmedel och energi så ökade det globala 

inflationstrycket under det första halvåret 2008 (ECB:s årsrapport, 2008). I Sverige låg 

inflationen i genomsnitt på 3,4 procent mätt med KPI. Under andra halvåret sänktes 

råvarupriserna och den utvecklingen fortsatte på grund av oron på de finansiella marknaderna. 

Fram till början av september 2008 höjde Riksbanken reporäntan från 4 till 4,75 procent på 

grund av den snabbt stigande inflationen (Riksbankens årsredovisning, 2008). 

 

Krisen som startade i september 2008 hade sin början i USA men spreds till resten av den 

industrialiserade världen via utrikeshandel (Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010, kap 20). 

Det som från början kallades för finansiell oro övergick till en global finansiell kris när den 

amerikanska banken Lehman Brothers ansökte om konkurs (Riksbankens årsredovisning, 

2008). Under den finansiella krisen rasade USA:s import 
5
, effekten blev stor för USA:s 

handelspartners eftersom landet är världens största importör av varor. Tyskland var ett av de 

länder som drabbades hårdast eftersom landet är väldigt beroende av sin utrikeshandel 

(Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010, s. 428). Den internationella handelsvolymen 

minskade med totalt 12 procent under 2009 (Finanspolitiska rådets rapport, 2010). För att 

förhindra att krisen blev djupare sänkte centralbanker räntan nära noll och staten använde 

finanspolitik för att ersätta privat efterfrågan med offentlig efterfrågan. Följden blev att 

budgetunderskottet ökade, dels på grund av statliga investeringar och dels på grund av de 

automatiska stabilisatorerna (Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010, kap 20). På grund av 

                                                           
5
 från juli 2008 till februari 2009 föll USA:s import med 46 procent. 

Diagram 11. Den nominella växelkursen SEK/€ kvartalsvis perioden 2000-2002. Källa Eurostat. 
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den finansiella krisen sjönk euroområdets reala BNP-tillväxt med 0,2 procent under tredje 

kvartalet 2008, anledningen var det negativa exportnettot som berodde på att importen ökade 

kraftigt men exporten minskade. Under fjärde kvartalet sjönk det med ytterligare 1,5 procent 

och under hela året steg reala BNP-tillväxten med totalt 0,8 procent (ECB årsrapport, 2008). I 

Sverige ökade reala BNP-tillväxten med 0,2 procent under tredje kvartalet och sjönk med 4,9 

procent under sista kvartalet. Genomsnittlig förändring under hela året var 0,9 procent 

(Riksbankens årsredovisning, 2008). 

 

Riksbanken tillsammans med många andra centralbanker sänkte räntan med 0,5 

procentenheter den 8 oktober, detta gjordes med bakgrunden att risken för inbromsning av 

den ekonomiska tillväxten samt minskade inflationsrisker på grund av de sjunkande priserna 

på olja och andra råvaror. Riksbanken sänkte räntan ytterligare två gånger och i slutet av 2008 

låg den på 2 procent. ECB höjde räntan under första halvåret men låg på slutet av året på 2,5 

procent med en sänkning av totalt 175 punkter (Riksbankens årsredovisning, 2008). 

 

Sveriges ekonomi drabbades hårt av finanskrisen men hade 2010 återhämtat sig väl. 

Bidragande faktorer till detta var att Sverige lärde sig att hantera externa chocker vid 90-

talskrisen och att Sverige innan krisen hade en välplanerad finanspolitik (OECD Ecomomic 

Surveys Sweden 2011). Växelkursutvecklingen som skett sedan finanskrisen utgör en 

osäkerhetsfaktor då en kraftig förstärkning av kronan till följd av de offentligfinansiella 

problemen i omvärlden kan få negativa effekter på svensk export (Finanspolitiska rådets 

rapport, 2010). Den globala återhämtningen var under andra halvan av 2010 på väg uppåt och 

tillväxten i världen var 3,75 % (IMF, World Economic Outlook, april 2011). 

 

Diagram 12 visar hur svensk export och import har ändrats i samband med finanskrisen. 

Import och export har följt samma mönster och hade en nedgång under 2009. Under de tre 

första kvartalen 2009 var export och import nere på sina lägsta nivåer. Vidare kan vi se att 

både import och export har återhämtat i slutet av 2010 till de nivåer de hade i början av 2008.  
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Diagram 13 visar vad som hände med den nominella växelkursen i samband med 

finanskrisen. I början av tredje kvartalet 2008 skedde en kraftig depreciering av kronan, denna 

nådde sin topp första kvartalet 2009 då en euro kostade 10,9. Från och med första kvartalet 

började kronan apprecieras mot euron. 

 

 

 

3.4 Tidigare forskning 
Sedan 1800-talet har det funnits en teori om att fast växelkurs gynnar utrikeshandel, 

anledningen till detta är att den osäkerhet som flytande växelkurs skapar, försvinner. 

Forskning tyder på att euron har haft positiva effekter på handeln inom euroområdet, och 

Diagram 13. Den nominella växelkursen SEK/€ kvartalsvis under perioden 2008-

2010. Källa Eurostat. 

Diagram 12. Sveriges export och import i kvartalsvis perioden 2008-2010, miljoner 

kronor i löpande priser. Källa SCB. 



32 
 

mellan länder i euroområdet och länder utanför. Studier visar på att handeln mellan EMU-

länder ökade under 2004-2005 med 30 procent, och mellan EMU-länder och övriga länder 

ökade handeln med 10 procent (Flam, 2008). Det har även påvisats att effekten av 

växelkursvolatilitet på handel inte är särskilt stor. Frankel och Wei (1993) gjorde en 

undersökning med fokus på Europas växelkursstabilisering och använde sig av ett litet 

datamaterial. Resultatet visade att osäkerhet i växelkurser endast har en liten effekt på handel 

(Rose, 2000). Vidare har det påvisats att handel mellan två länder ökar till det dubbla när de 

bildar en valutaunion (Rose & Glick, 2001). 

Kapitel 4 - Analys 
I detta kapitel kommer teori och empiri bindas samman och analys av empiri kommer med 

stöd av de valda teorierna att genomföras. 

4.1 Handelsmönster 
Sveriges största handelspartner är Tyskland, under 2000-2010 har Tyskland varit Sveriges 

största importland, på exportsidan har landet under samma period varit antingen den största 

eller näst största handelspartnern. Sverige importerar i absoluta tal mer från Tyskland än vad 

de importerar från Sverige. Enligt gravitationsmodellen beror storleken på handeln mellan två 

länder på ländernas BNP och på avståndet dem emellan. Avståndet mellan Sverige och 

Tyskland är 138 kilometer (mellan Trelleborg och Sassnitz)
6
 (Googlemaps). Mellan Tyskland 

och Sverige finns möjligheter att transportera varorna via land samt sjöväg, och eftersom det 

är relativt korta avstånd så borde inte transportkostnaderna vara så stora, vilket förenklar 

handelsmöjligheterna. Sveriges BNP år 2010 uppnådde 369 miljarder USD och Tysklands var 

3 108,4 miljarder USD (OECD iLibrary). Storleken på handeln mellan Sverige och Tyskland 

blir enligt ekvation 1: 

 

          
      

   
         

 

Storleken på handeln blir 8 311,59  miljarder USD. Två stora handelspartner för Sverige är 

även Norge och USA. Det är därför intressant att göra en jämförelse mellan dessa länder för 

att se om gravitationsmodellen stämmer. Vi utgår från att avståndet mellan Sverige och Norge 

är 0 km, det är värt att notera att trots att avståndet är 0 km kan dock topografin försvåra 

                                                           
6
 Vi utgår här från ländernas närmsta landsgränser. 
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transportmöjligheter mellan länder vilket kan medföra höga transportkostnader. År 2010 

uppnådde Norges BNP 274,5 miljarder USD (OECD iLibrary). Storleken på handeln mellan 

Sverige och Norge blir då: 

 

                         

 

Avståndet mellan USA och Sverige är 6068 kilometer (City Distance Tool), USA:s BNP är  

14 582,4 miljarder USD
7
 (OECD iLibrary). Storleken på handeln mellan Sverige och USA 

blir: 

 

          
       

    
        

 

Enligt dessa ekvationer ska handeln vara störst mellan Sverige och Norge, och minst med 

USA. Tabell 1 och 2 som visar Sveriges största import- och exportländer visar att modellen 

inte riktigt stämmer, eftersom i verkligheten är Sveriges största importland Tyskland och 

Norge har under perioden 2000-2010 varierat mellan att vara det andra och tredje största 

importlandet. På exportsidan har USA varit Sveriges största handelspartner under större delen 

av denna period, trots det stora avståndet. Gravitationsmodellen kan dock fortfarande stämma 

eftersom det kan vara många faktorer som ligger i konstanten A som förklarar detta. Om de 

faktorerna har tillräckligt höga värden kan detta förklara varför USA är det största 

exportlandet, även fast det enligt ekvationen visar det motsatta. Det som kan ligga i 

konstanten för handelsförbindelserna mellan USA och Sverige kan vara att varorna som 

Sverige exporterar har stor efterfrågan i USA, exempelvis förnyelsebar energi. Det kan även 

bero på att länderna har snarlika traditioner och kultur, något som påverkar efterfrågans 

sammansättning på grund av liknande indifferenskurvor. Samt att liknande affärskultur leder 

till förenklad handel. En anledning till att USA är ett stort importland kan vara att stora 

ekonomier har råd att importera från länder som ligger längre bort, och eftersom USA har ett 

högre BNP än Norge är det möjligt att USA kan importera mer och har råd att göra det, trots 

högre transportkostnader. Förutom USA är det endast Kina som är icke-europeiskt av 

Sveriges tio största exportländer. Frågan är varför Kina under senare år blivit en av Sveriges 

största handelspartners, om det beror på att Kina har ett högt BNP eller om det beror på andra 

faktorer som finns i konstanten?  

                                                           
7
 Uppskattat värde. 
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Förklaringen till varför Sverige och Tyskland är stora handelspartners kan också förklaras av 

gravitationsmodellen trots att ekvationen ovan inte visar på detta. Tyskland är en stor 

ekonomi och den största ekonomin närmast Sverige, detta skulle kunna förklara varför 

Tyskland är den största handelspartnern. Andra förklaringar kan även här ligga i modellens 

konstant. Länderna har historiska samband och handeln mellan länderna sträcker sig långt 

tillbaka i tiden. En annan bidragande faktor kan vara att både Tyskland och Sverige är med i 

EU, till skillnad från Norge, det är mycket möjligt att detta förenklar handel länderna emellan. 

 

När det gäller Sveriges import har kanske avståndet större betydelse, med tanke på att USA 

inte ens är bland Sveriges åtta främsta importländer. Det är möjligt att Sverige som har ett 

relativt lågt BNP jämfört med USA inte är villiga att betala dyra transportkostnader, utan 

istället väljer att handla med närliggande länder. EU-medlemskapet och den inre marknaden 

påverkar säkert också Sveriges val av importland.  

 

Gravitationsmodellen förklarar tydligt varför handel uppstår mellan vissa länder, dock gör 

osäkerheten om vad som finns i konstanten att modellen ibland blir svåranvänd. Spekulationer 

om vad som finns i konstanten får oss att ifrågasätta om det ytterst inte är komparativa 

fördelar som förklaras av konstanten? Detta skulle innebära att komparativa fördelar 

tillsammans med avstånd och BNP förklarar handelsmönster. Vi kan även tänka oss att 

differentierade produkter och marknadskraft påverkar. 

4.1.1 Handelshinder 

EU:s inre marknad strävar efter att minimera handelshinder mellan medlemsländerna, men det 

finns fortfarande handelshinder kvar som försvårar handel mellan länderna. Tyskland är det 

EU-land som ger mest stöd till sitt näringsliv, vilket försämrar svenska företags 

konkurrensförhållanden. Detta ger tyska företag möjlighet att producera varor på ett icke 

effektivt sätt och kan försvåra för svensk produktion och export. Eftersom Tyskland är en av 

Sveriges viktigaste handelspartners är det möjligt att den statliga subventionen som ges till det 

tyska näringslivet har en negativ effekt på handel. Det försämrar konkurrensförhållanden för 

svenska produkter och möjligheten att exportera till Tyskland försvåras. Det leder även till att 

Sverige kanske importerar varor från Tyskland som egentligen skulle kunna produceras 

effektivare i Sverige. Det kan även tänkas att subventionen skapar spill-over-effekter vilket 

kan göra att andra sektorer i ekonomin också drabbas genom försämrade 

konkurrensförhållanden. 
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Övriga handelshinder mellan Tyskland och Sverige är problem som uppkommer när två 

länder har olika märkning av varor, förpackningar och ömsesidigt erkännande av produkter. 

Detta borde rimligtvis ha effekten att handel försvåras och att produktionen i de respektive 

länderna inte sker på effektivaste sättet. Detta kan även leda till att länderna inte producerar 

och exporterar de varor som man har komparativa fördelar i, vilket i sin tur gör att 

handelsmönster som uppstår inte är optimala. 

 

4.2 Handelsutvecklingen 
Handelsbalansen förbättras för ett land när den reala växelkursen deprecieras om Marshall-

Lerner villkoret är uppfyllt. Tabell 3 visar uppskattningar av priselasticiteten för export och 

import. För Sverige saknas det uppgifter för importens efterfrågeelasticitet på kort kort sikt. 

Exportens efterfrågeelasticitet är dock liten vilket gör att vi kan anta att Marshall-Lerner 

villkoret inte är uppfyllt för Sverige på kort kort sikt. På kort sikt är efterfrågans priselasticitet 

för export 0.73 och uppgift saknas om importens efterfrågeelasticitet. Vi antar dock att 

summan överstiger 1, vilket gör att en depreciering av den reala växelkursen på kort sikt leder 

till att handelbalansen förbättras. Även på lång sikt saknas uppgifter om importens 

efterfrågeelasticitet, men exportens efterfrågeelasticitet är 1.57 och följden blir att på lång sikt 

är Marshall-Lerner villkoret uppfyllt. Detta skulle innebära att teorin om J-kurvan är 

applicerbar på Sverige. En depreciering skulle alltså i första hand leda till en försämring av 

handelsbalansen för att sedan på kort sikt ha en positiv effekt. 

 

Det är dock värt att notera att uppgifterna om elasticiteten för export och import är från 1984 

och att elasticiteten kan ha ändrats sedan dess. Frågan är dock åt vilket håll de borde ändrats? 

Har världshandeln blivit mer känslig för förändringar i den reala växelkursen? Det skulle 

innebära att elasticiteten är större än 1 även på kort kort sikt, eller har effekten av reala 

växelkursförändringar minskat?  Det skulle i så fall bidra med att elasticiteten är mindre än 1 

även på kort sikt. Dagens ekonomier har blivit mer internationaliserade vilket har skapat nya 

förutsättningar, men samtidigt har protektionistisk handelspolitik ökat. Så går det verkligen att 

använda samma elasticitet som på 80-talet för att analysera växelkursförändringars effekt på 

utrikeshandel 2010?  

Ett antagande enligt Marshall-Lerner villkoret är att det råder handelsbalans mellan länderna i 

utgångsläget. Råder det inte handelsbalans blir det svårare att mäta effekten av en 

depreciering eller appreciering på handelsbalansen, även då summan av priselasticiteten för 
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export och import överstiger 1. Detta är värt att ha i åtanke genom analysen då reala 

växelkursförändringar inte nödvändigtvis får genomslag i handel enligt Marshall-Lerner 

villkoret. 

 

Sveriges handel har ökat under 2000-talet, både allmänt och gentemot Tyskland. Växelkursen 

har fram till 2007 inte varit särskilt volatil, och det har inte skett några kraftiga apprecieringar 

eller deprecieringar, även om trenden pekar mot en svag depreciering fram till 2008. Handeln 

har dock ökat. Enligt teorin om neutral band påverkas inte handelsutvecklingen av små 

förändringar i växelkursen. Det borde därför finnas en annan förklaring än den svaga 

deprecieringen av kronan för att förklara den tydliga handelsökningen som skett för Sverige. 

Denna förklaring skulle kunna vara teorin om variabilitet. Sveriges växelkurs mot euron kan 

sägas varit konstant fram till 2007, om detta även skulle vara ett jämviktsläge kan detta ligga 

som grund för den ökade handeln. En växelkurs som visar variabilitet påverkar 

handelsvolymen negativt, därför kan vi anta att en växelkurs som är i jämviktsläge och inte 

varierar över tiden borde leda till ökade handelsvolymer. Är det rimligt att anta att 

växelkursen varit i jämvikt mellan 2001 och 2007? Euron infördes så sent som 2002 som 

fysisk valuta och det kan då vara svårt att säga om ett jämviktsläge redan har uppnåtts. Efter 

kronans depreciering och appreciering så närmar vi oss dock samma läge igen. Bristen på 

variabilitet och den stabila kronan skulle i så fall kunna vara en orsak till att Sveriges 

utrikeshandel ökat. Vilket skulle innebära att så länge en liten valuta är stabil ger det positiva 

effekter för ett lands utrikeshandel. 

 

Den reala effektiva växelkursen är ett annat verktyg för att analysera effekter av 

växelkursförändringar. Den används för att se vad som händer med ett lands handelmönster i 

helhet och inte bara för handeln mellan två länder när växelkurser ändras. Vår analys bygger 

på en jämförelse mellan Tyskland och Sverige, men för att förklara handelsmönstren för 

Sverige kan det behövas en bredare jämförelse som utgår från Sveriges totala handel och inte 

bara med Tyskland. En depreciering av den reala effektiva växelkursen leder till en 

förbättring i handelbalansen. Enligt diagram 5 har Sveriges reala effektiva växelkurs visat 

volatilitet under 2000-talet, något som enligt teorin om variabilitet borde ha lett till en 

minskad handel. Eftersom handel tvärtemot denna teori ökat, kan vi försöka se vilken effekt 

den reala effektiva växelkursen istället haft på handel. Två tydliga deprecieringar har skett för 

Sveriges reala effektiva växelkurs, en skedde i början 2001 och en började 2006, handeln bör 

därför under dessa perioder ha ökat. På grund av laggar och J-kurvan kan man tänka sig en 
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fördröjning av denna ökning. Enligt empirin så ökade handeln kraftigare mellan 2003 och 

2005. Efter 2006 blev den mer konstant och minskade i samband med finanskrisen. 

Deprecieringen av den reala effektiva växelkursen som skedde kan alltså ha påverkat den 

ökning i handeln som skedde mellan 2003 och 2005, om vi antar att lag-perioden är cirka 2 år. 

Frågan är om det är rimligt att anta laggar på upptill två år? Fenomenet J-kurvan beskriver 

vad som händer på kort kort sikt vilket inte förklarar en fördröjning av ökningen på två år. 

Om det är möjligt att anta laggar på upp till två år kan vi se ett samband mellan 

deprecieringen av den reala effektiva växelkursen och ökningen i handel. Det finns dock 

många andra faktorer som kan ha bidragit till handelsökningen. Sverige hade till exempel en 

positiv BNP-utveckling från 2000 och enda fram till 2007, något som kan ha orsakat 

handelsökningen. Detta borde mest ha påverkat importen eftersom den är beroende av vårt 

BNP, samtidigt som exporten påverkas av omvärldens BNP. Enligt diagram 1 har både import 

och export ökat. Från 2007 och framåt apprecierades den reala effektiva växelkursen och 

under samma period minskade även handeln. När finanskrisen inträffade 2008 hamnade hela 

världens ekonomier i en lågkonjunktur. Vid kriser som denna kan inte gällande teorier 

appliceras på verkligheten, därför går det inte att säga vilken enskild effekt apprecieringen av 

den reala effektiva växelkursen hade på handeln. 

 

Från 2006 gick den reala effektiva växelkursen från att samvarierat mellan Sverige och 

Tyskland till att börja röra sig i motsatt riktning. Den reala effektiva växelkursen ger ett 

multilateralt värde, det är därför svårt att dra exakta slutsatser om varför den går åt motsatt 

riktning eller varför den samvarierar. Tyskland har möjligen andra handelspartners än de 

Sverige har, vilket skulle kunna vara en orsak till varför de inte samvarierar. Detta ligger 

utanför vår analys men är värt att notera då Tyskland och Sverige antas vara strukturellt lika, 

men något gör att deras reala effektiva växelkurs skiljer sig åt från 2006 och framåt. Vad 

beror detta på? Kan det bero på EMU-medlemskapet? Kan denna faktor fångas upp med hjälp 

av konstanten i gravitationsmodellen? Varför har de samvarierat fram till 2006 för att sedan 

röra sig i motsatt riktning, och varför har handelsutveckling trots detta följt samma mönster? 

 

4.3 Kriserna, utrikeshandel och växelkursen  

Både Sveriges och Tysklands inflation visade på volatila mönster under 2000-2010. Gällande 

Sveriges inflation så ökade den mer i början av 2000 under IT-krisen än för Tyskland, och 

under finanskrisen föll båda ländernas inflation. Inflationen påverkar den reala växelkursen 
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eftersom den bland annat beror på länders prisnivåer som i sin tur förklarar export och import. 

Under IT-krisen i början av 2001 så föll både Tysklands och Sveriges inflation, med ett 

kraftigare och mer långvarigt fall för Tyskland. Enligt teorin om den reala växelkursen så 

förändras växelkursen när prisnivåerna på varor ändras (relativ PPP). För Sveriges del så går 

det att se hur växelkursen påverkas av att inflationen minskar. För Tyskland som har euron är 

det inte bara prisnivån inom landet som påverkar den reala växelkursen, utan den reala 

växelkursen påverkas av alla EMU-länders prisnivå, vilket gör en jämförelse svårare. 

4.3.1 IT-krisen 

IT-krisen som skedde 2000 har enligt vår insamlade årsdata inte haft någon stor effekt på 

handel eller växelkursen. Enligt kvartalsdata (se diagram 10 och 11) går det att se effekter på 

handel och växelkursen under krisåren. Det går att se att både exporten och importen 

minskade under tredje kvartalet 2000 för att sedan återhämta sig under fjärde kvartalet och nå 

nivåer högre än i början av 2000. Växelkursen har från och med andra kvartalet 2000 

deprecierats, vilket borde ökat handeln. Under fjärde kvartalet 2000 ökade också handeln, 

men efter detta minskade den fram till mitten av 2001. Detta innebär att deprecieringen inte 

ledde till ökad handel efter IT-krisen. Frågan är vad detta kan bero på? Omvärlden drabbades 

inte särskilt hårt av IT-krisen enligt empirin, något som borde tala för att exporten inte borde 

påverkats. Detta skulle tyda på att kriser som endast drabbar ett land, och i detta fall en liten 

ekonomi, inte skapar de spridningseffekter som Glick & Rose hävdar. Det kan även diskuteras 

om IT-krisen var en prisbubbla? I så fall borde krisen kanske spridit sig till Sveriges 

handelspartners? Eller krävs det större ekonomier som till exempel USA för att kriser ska 

sprida sig via handel? 

 

Sverige drabbades hårt av IT-krisen enligt empirin, vilket borde haft negativa effekter på 

importen. Anledningen till att detta inte skedde kan bero på att IT-krisen inte ledde till en djup 

konjunkturnedgång. Sveriges BNP sjönk dock fram till 2001 då den stabiliserades, enligt 

teorin borde detta minskat importen, detta skulle kunna vara en förklaring till varför importen 

minskade 2001. Laggar och liknande kan ha gjort att genomslagskraften på importen från 

BNP dröjde. Under samma period steg även Sveriges inflation, vilket påverkar priser och 

borde ha en negativ effekt på konkurrenskraften om prisnivån, likaså växelkursen i utlandet är 

konstant. Den minskande handeln skulle även kunna förklaras av variabilitet, eftersom kronan 

kan sägas lämna sin jämvikt och deprecieras kraftigt mot euron. Att detta sker i samband med 

att euron infördes som fysisk valuta kan ha skapat en osäkerhet på marknaden om hur den 
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svenska valutan skulle påverkas av att stå utanför EMU-samarbetet. Frågan är dock om 

variabilitet ger effekter på handel under endast ett par år? Eller om det kan vara osäkerheten 

av vad som kommer ske när en liten valuta står utanför en penningunion som har påverkat 

handeln? 

 

Värt att notera är att variationerna mellan 2000 och 2002 var betydligt kraftigare i export och 

import än vad variationerna i växelkursen var. Detta tyder på att det finns andra faktorer som 

förklarar variationer i handel än växelkursen. 

 

För Tysklands del hade inte IT-krisen några större effekter på handeln. Euron började dock 

apprecieras mot dollarn 2001, en appreciering som sedan pågick mer eller mindre fram till 

2008. Denna appreciering borde enligt teorin leda till minskad export, då en stark 

hemmavaluta ger svagare konkurrenskraft. Detta skedde inte för Tyskland, istället ökade 

handeln under nästan hela perioden 2000-2008. Detta tyder på att apprecieringen ledde till 

motsatt effekt mot vad teorin hävdar. Kan detta berott på att införandet av euron lett till 

spekulationer om att euron i framtiden kommer vara en stabil valuta? 

4.3.2. Finanskrisen 

Finanskrisen som startade hösten 2008 har haft tydligare effekter på både BNP, utrikeshandel 

och växelkursen än vad IT-krisen hade. I slutet av 2008 skedde en depreciering av kronan 

(diagram 13), detta ska enligt Marshall-Lerner villkoret leda till ökad handel på kort sikt och 

enligt J-kurvan leda till en negativ handelsbalans på kort kort sikt. I slutet av 2008 minskade 

Sveriges export och import, och fortsatte falla till den låg på en konstant nivå under 2009, 

vilket gör att dessa två teorier inte riktigt stämmer. Orsaken kan vara att världen upplevde en 

global kris, vilket kan ha lett till att det var andra faktorer som påverkades. I detta fall kan 

man tänka sig att det berodde på att världsproduktionen föll vilket bidrog med att exporten 

minskade. Anledningen till att importen minskade kan berott på att Sveriges BNP sjönk, men 

även på att importbenägenheten ändrades något, vilket den har en tendens att göra under 

ekonomiska kriser. Det är svårt att lyfta fram den enskilda effekten växelkursen har haft på 

utrikeshandeln i samband med kriserna, det går dock att se att krisens effekt på BNP var större 

i Sverige än i Tyskland, men skillnaden var inte stor. Tysklands export och import minskade 

också, vilket förmodligen även det berodde på finanskrisen och att världsproduktionen föll. 

Länder som delar ekonomiska funktioner påverkas mer om ett land drabbas av en kris, och 

detta sprids genom handel. Sverige kan därför påverkas mycket av Tysklands konjunktur då 
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Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Eftersom Tyskland är mer beroende av sin 

utrikeshandel än Sverige skulle detta innebära att Tyskland drabbades hårdare av krisen, 

vilket enligt vår empiri inte tydligt går att bevisa. Det går dock se (tabell 12) att under 2009 

när finanskrisen började blev Sveriges största exportpartner Norge istället för Tyskland. En 

följd av finanskrisen var även att USA blev ett mindre betydelsefullt exportland för Sverige 

eftersom deras import föll kraftigt. Detta kan även bidragit med att Tyskland som är en stor 

handelspartner för USA drabbades mycket hårt. Om man utgår från gravitationsmodellens 

teori (ekvation 1) kan man tänka sig att avståndet får en större betydelse vid kriser. 

Anledningen till det kan vara att större vikt läggs vid transportkostnaderna och att länder till 

följd av en sämre ekonomisk situation måste spara mer. På importsidan var Tyskland det 

största importlandet för Sverige även under finanskrisen. Det kan möjligen bero på att Sverige 

inte drabbades lika hårt av krisen och att utrikeshandeln inte har samma betydelse som för 

Tyskland.  

 

I slutet av 2009 började Sveriges handel återhämta sig något, detta samtidigt som kronan 

apprecierades, något som borde minskat handeln. Samtidigt ökade dock BNP för både Sverige 

och Tyskland och den ökade handeln skulle kunna ses som en följd av detta.  

Kapitel 5 - Slutsats och reflektion 
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens syfte besvaras och en diskussion med förslag på 

fortsatt forskning inom området kommer ges. 

5.1 Slutsats 

 

- Finns det några skillnader i hur Sverige och ett EMU-land har påverkats av kriserna 

med avseende på växelkursen och vilka effekter har detta haft på utrikeshandeln? 

 

Handelsmönstren för de båda länderna har varit nästan likadana under den undersökta 

perioden. Utrikeshandeln har generellt ökat under hela tidsperioden och minskat under 

finanskrisen men inte under IT-krisen. Den enskilda effekt som växelkursen haft på handel 

har varit svår att identifiera.  Enligt diagram 5 (real effektiv växelkurs) så har växelkurserna i 

Tyskland respektive Sverige agerat annorlunda från 2006 och framåt, och hade helt olika 

mönster under finanskrisen 2008-2009. Det går samtidigt att se i diagram 1 och 3 att handeln i 

båda länderna följde samma mönster under den valda perioden. Detta talar för att det finns 
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skillnaderna i den reala effektiva växelkursen men att detta inte haft effekt på Sverige 

respektive Tysklands utrikeshandel. Slutsatsen blir att växelkursens effekt på handel inte är 

den viktigaste faktorn för handel utan att det finns andra faktorer som påverkar. 

 

- Har handelssammansättningen av handelspartners ändrats för Sverige sedan euron 

infördes, och vilken roll växelkursen i så fall haft? 

 

Nej, det går inte se att handelssammansättningen av handelspartners har ändrats. På 

importsidan har Sveriges största importland varit Tyskland både innan och efter att euron 

infördes och sammansättningen av andra handelspartner har inte ändrats märkbart. USA och 

Tyskland har på exportsidan varit Sveriges största handelspartner under nästan hela perioden, 

de förändringar som skedde under 2008 med att USA gick ner till att bli den femte största 

exportlandet berodde inte på växelkursen utan på att finanskrisen drabbade USA hårt med 

kraftigt minskande import. Slutsatsen blir därför att införandet av euron inte haft stor effekt på 

vilka handelspartners Sverige haft. 

 

- Hur har Sveriges utrikeshandel påverkats av att stå utanför EMU med avseende på 

växelkursen?  

 

Vi kan inte se att Sveriges utrikeshandel påverkats mycket av att Sverige stått utanför EMU 

med avseende på växelkursen. Handeln har under nästan hela perioden ökat, den nominella 

växelkursen SEK/€ har varit tämligen konstant under hela perioden förutom under 

finanskrisen. Om Sverige däremot varit med i EMU så är det möjligt att utrikeshandeln 

drabbats hårdare, eftersom om länder delar olika ekonomiska funktioner, såsom gemensam 

valuta, så sprider sig kriser lättare enligt Glick och Rose. Det är dock svårt att dra någon 

direkt slutsats om detta. Vi antar att Tysklands utrikeshandel drabbades hårdare av 

finanskrisen eftersom landet är mer beroende av sin utrikeshandel, men detta kan inte direkt 

ses som en effekt av att man är med i EMU.  

 

5.2 Vidare diskussion 
Utifrån vår empiri har vi inte funnit någon koppling till att handeln har påverkats på olika sätt 

för Sverige och Tyskland med avseende på den nominella växelkursen, vilket gör att det är 

svårt att se om Sverige har gynnats eller missgynnats av att står utanför EMU-samarbetet. 
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Dock är det värt att notera att export och import påverkas av den reala växelkursen och att den 

nominella växelkursen endast har direkt påverkan på den reala växelkursen på kort sikt då 

priser är konstanta. Vi valde Tyskland som jämförelseland, ett land som är med i EMU och 

som även varit vår största handelspartner under längre tid. Det är möjligt att om vi valt ett 

annat EMU land så kanske vi fått andra resultat, som visat att växelkursen faktiskt haft mer 

betydelse på utrikeshandeln än på de resultat vi fick fram som visade det motsatta. Det vore 

därför intressant för vidare forskning att göra en analys över hela EU och se om 

handelssammansättningen har förändrats, se om EMU-länder gått över till att handla mer eller 

mindre med varandra. När det gäller kriser och återhämtning efter en kris finns det forskning 

som pekar på att kriser drabbar länder med anknytningar till varandra hårdare, därför borde 

medlemskap i en valutaunion leda till djupare kriser Å andra sidan säger forskning om 

variabilitet att en stabil valuta nära sin jämviktskurs är viktigt för en positiv 

handelsutvecklingen. Frågan blir då om det är lättare för en valutaunion eller för en enskild 

valuta att uppnå stabil växelkurs? Att Sveriges handel ökat under den undersökta perioden och 

att det verkat som att växelkursen inte haft någon märkbar effekt kan bero på att växelkursen 

varit stabil. Om införandet av euro lett till att växelkursen SEK/€ blivit volatil hade det 

möjligen gått att se tydligare kopplingar mellan handel och den reala växelkursen. 
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Bilaga 1 – Handelsdata 
 

1.1. Sveriges totala export och import i varor och tjänster i miljoner kronor under 2000-2010. Källa SCB.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Export 1026,3 1 069,7 1 051,8 1 071,5 1 185,7 1 302,8 1 471,2 1 585,2 1 669,7 1 472,9 1 617,7 

Import 893,5 909 893,8 907,3 976,5 1102 1 241,1 1 359,6 1 458,6 1268 1 420,6 

 

 

1.2. Sveriges handel med Tyskland i tusentals kronor. Källa SCB. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Import 118068250 116337870 120218225 126176491 138293985 151518063 168622973 189411766 194063997 164402001 193549100 

Export 87766353 84143341 80775368 82209784 92055449 100867642 108069425 118900653 123950198 101427713 113203995 

 

 

1.3. Tysklands import och export i miljoner euro. Källa Eurostat. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Import 538325 542786 518488 534487 575401 624606 722112 769779 805730 672706 

Export 597455 638282 651259 664392 731479 780415 882532 964038 983255 807486 

 

1.4. Nominell växelkurs SEK/€ , års medelvärde. Källa Eurostat. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SEK/€  9,2551 9,1611 9,1242 9,1243 9,2822 9,2544 9,2501 9,6152 10,6191 9,5373 

 

 
           

1.5. Sverige och Tysklands reala effektiva växelkurs, 1999=100. Källa Eurostat. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sverige 102,82 96,78 97,93 102,79 103,15 99,22 97,69 101,31 98,49 91,09 

Tyskland 93,67 92,29 92,72 96,99 97,51 94,4 91,73 91,18 91,42 94,41 

 



47 
 

 

 

1.6. Nominell växelkurs €/$. Källa OECD. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

€/$ 1,084 1,118 1,060 0,885 0,806 0,805 0,797 0,730 0,681 0,718 0,750 
 

 

1.7. Sverige och Tysklands BNP utveckling i PPP-kurs med EU-27 som jämförelseobjekt (100). Källa Eurostat. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sverige 127 122 122 124 126 122 123 125 123 119 

Tyskland 118 117 115 116 116 117 116 116 116 116 

 

 
 

1.8. Sverige och Tysklands BNP förändring, jämfört med året innan. Källa Eurostat. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sverige 4,5 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5,3 5,5 

Tyskland 3,2 1,2 0 -0,2 1,2 0,8 3,4 2,7 1 -4,7 3,6 

 

 

 

 

 

 

           

1.9. Sverige och Tysklands inflation (årsgenomsnitt). Källa Eurostat. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sverige 1,3 2,7 1,9 2,3 1 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 

Tyskland 1,4 1,9 1,4 1 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 

 

 
            

 

1.10. Sveriges export och import i varor och tjänster i miljoner kronor kvartalsvis i samband med IT-krisen 2000-2001. Källa SCB. 

 2000 2001 2002 

Export 240,4 254,3 248,3 283,3 268,7 268,2 252,5 280,3 264,1 274,2 247,1 266,4 

Import 211,8 218,3 220,8 242,5 234 227,3 214,5 233,3 223,6 225,6 211,5 233,1 
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1.11. Den nominella växelkursen, SEK/€ , kvartalsvis, i samband med IT-bubblan. Källa Eurostat. 

 

 2000    2001    2002    

SEK/€  8,4955 8,2758 8,4040 8,6025 9,0038 9,1261 9,4067 9,4810 9,1589 9,1584 9,2301 9,0946 

 

 

1.12. Sveriges export och import i varor och tjänster i miljoner kronor kvartalsvis i samband med finanskrisen 2008-2010. Källa SCB. 

 2008 2009 2010 

Export 415,9 432,5 408 413,2 364,2 368,4 357,7 382,7 368,9 410,4 402,1 436,2 

Import 360 377,8 359 361,7 312,6 306,6 311,1 337,8 329,4 359,7 354,5 377 
 

 

 
 

 

1.13. Den nominella växelkursen, SEK/€ , kvartalsvis, i samband med finanskrisen. Källa Eurostat. 

 

 2008    2009    2010    

SEK/€  9,3996 9,3517 9,4738 10,2335 10,9410 10,7806 10,4241 10,3509 9,9464 9,6313 9,3804 9,2139 
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Bilaga 2 – Sammansättning av Sveriges största handelspartners för import och export 

2.1 Sveriges största handelspartner - import (tkr) Källa SCB         

Placering 2000  2001  2002  2003  2004  2005  

1. Tyskland 118068250 Tyskland 116337870 Tyskland 120218225 Tyskland 126176491 Tyskland 138293985 Tyskland 151518063 

2. 
Storbritannien 
och Nordirland 63670475 

Storbritannien 
och Nordirland 58569505 Danmark 59047420 Danmark 62877482 Danmark 68020373 Danmark 79227486 

3. Norge 55046038 Norge 56133711 
Storbritannien 
och Nordirland 57402469 

Storbritannien 
och Nordirland 54254656 Norge 56173849 Norge 68166031 

4. Nederländerna 51629576 Danmark 56019297 Norge 52089072 Norge 52016063 
Storbritannien 
och Nordirland 55056336 

Storbritannien 
och Nordirland 57777371 

5. Danmark 50129440 Nederländerna 46671261 Nederländerna 45584761 Nederländerna 45484478 Nederländerna 49916817 Nederländerna 54966316 

6. USA 46818637 Frankrike 42472486 Frankrike 36332697 Finland 40017154 Finland 47345852 Finland 50049855 

7. Frankrike 39153315 USA 37584628 Finland 34464123 Frankrike 37576692 Frankrike 41194966 Frankrike 42783575 

8. Finland 37725413 Finland 35340889 USA 31886094 Belgien 28303884 Belgien 29775537 Belgien 32996685 

9. Belgien 24744413 Belgien 24817686 Belgien 25524046 USA 27159386 USA 25561854 USA 28341616 

10. Italien 21138137 Italien 22078183 Italien 23037256 Italien 23320108 Italien 25351605 Italien 27476283 

             

             

 2006  2007  2008  2009  2010    

 Tyskland 168622973 Tyskland 189411766 Tyskland 194063997 Tyskland 164402001 Tyskland 193549100   

 Danmark 90610055 Danmark 94223759 Danmark 103027391 Norge 82518418 Norge 96329306   

 Norge 80225378 Norge 88276657 Norge 97436904 Danmark 81975568 Danmark 88306502   

 
Storbritannien 
och Nordirland 60619723 

Storbritannien 
och Nordirland 76885325 

Storbritannien 
och Nordirland 70377535 Nederländerna 58787554 Nederländerna 69148838   

 Nederländerna 58907237 Finland 64780639 Nederländerna 65154080 
Storbritannien 
och Nordirland 51189899 

Storbritannien 
och Nordirland 60460989   

 Finland 55286262 Nederländerna 63009120 Finland 63527302 Finland 47272511 Finland 56513777   

 Frankrike 44475777 Frankrike 50835368 Frankrike 55379292 Frankrike 45881144 Ryssland 50754641   

 Belgien 39324651 Belgien 42984226 Ryssland 44422303 Belgien 35350098 Frankrike 49191052   

 Ryssland 33093113 Italien 36211481 Belgien 42621993 USA 34900910 Kina 43250813   

 Italien 31806368 Kina 35734658 Italien 37533672 Kina 34677609 Belgien 41589420   
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2.2 Sveriges största handelspartner - export (tkr) Källa SCB         

             

Placering 2000  2001  2002  2003  2004  2005  

1. Tyskland 87766353 USA 89248863 USA 91828504 USA 94850120 USA 96594004 USA 102783486 

2. USA 81708139 Tyskland 84143341 Tyskland 80775368 Tyskland 82209784 Tyskland 92055449 Tyskland 100867642 

3. 
Storbritannien 
och Nordirland 75236693 

Storbritannien 
och Nordirland 70637143 Norge 69780971 Norge 71167024 Norge 78137195 Norge 83701427 

4. Norge 60056689 Norge 67617948 
Storbritannien 
och Nordirland 65985438 

Storbritannien 
och Nordirland 64036491 

Storbritannien 
och Nordirland 70581357 

Storbritannien 
och Nordirland 75734859 

5. Danmark 45998490 Danmark 47928543 Danmark 49095877 Danmark 52766274 Danmark 60319809 Danmark 67022067 

6. Finland 44197672 Finland 43805080 Finland 45682429 Finland 47101816 Finland 51627741 Finland 58581590 

7. Frankrike 41689755 Frankrike 40116701 Nederländerna 42037784 Nederländerna 40472358 Frankrike 43283244 Frankrike 46873545 

8. Nederländerna 39748065 Nederländerna 39611686 Frankrike 40596262 Frankrike 39958964 Nederländerna 43175843 Nederländerna 44209290 

9. Belgien 34206754 Belgien 35793841 Belgien 36952508 Belgien 37060832 Belgien 40905667 Belgien 41735887 

10. Italien 30965334 Italien 28141705 Italien 29750667 Italien 29356132 Italien 33447069 Italien 32785303 

             

             

 2006  2007  2008  2009  2010    

 Tyskland 108069425 Tyskland 118900653 Tyskland 123950198 Norge 105733617 Tyskland 113203995   

 USA 100895935 Norge 107273765 Norge 113481988 Tyskland 101427713 Norge 113191617   

 Norge 99370110 USA 86510694 Danmark 88254251 
Storbritannien 
och Nordirland 73874212 

Storbritannien 
och Nordirland 84004912   

 
Storbritannien 
och Nordirland 78426140 Danmark 83728644 

Storbritannien 
och Nordirland 87583937 Danmark 72854703 USA 83328624   

 Danmark 78339189 
Storbritannien 
och Nordirland 81664511 USA 78650957 USA 63756401 Danmark 74285710   

 Finland 68040247 Finland 70976691 Finland 75645416 Finland 63570691 Finland 70279468   

 Frankrike 53685226 Nederländerna 57639041 Nederländerna 61025026 Frankrike 50528715 Nederländerna 56093647   

 Nederländerna 52229005 Frankrike 57244201 Frankrike 58557599 Nederländerna 46662133 Frankrike 55668109   

 Belgien 49827597 Belgien 52327249 Belgien 51944547 Belgien 36498162 Belgien 45936657   

 Italien 36719760 Italien 36065480 Italien 37154469 Kina 31298154 Kina 35543819   

             

 


