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1 Inledning
1.1 Bakgrund

”Nobody can really guarantee the future. The best we can do is size up the
chances, calculate the risks involved, estimate our ability to deal with them,
and then make our plans with confidence.” 

– Henry Ford II (Shapiro s. 501, 1998)

Under de senaste decennierna har världen utvecklats mot ett alltmer globalt
samhälle där trenden har varit mot ökad öppenhet och integration vilket lett
till att handel och kapitalflöden accelererat markant (Shapiro, 1998).
Tillväxten på världens valutamarknader speglar den kraftiga tillväxten i
handel och kapitalflöden. 1998 nådde omsättningen en nivå på cirka 1 500
miljarder dollar dagligen, vilket är en ökning med 26 % sedan 1995 och 83
% sedan 1992 (www.bis.org, 2001-05-02). Denna internationella
utveckling har lett till stora förändringar och ökade möjligheter men
samtidigt också till en större osäkerhet för ledare vid såväl nationella som
internationella företag (Oxelheim & Wihlborg, 1997).

Den svenska ekonomin har alltid varit mycket beroende av utrikeshandel
(Levy et al., 1999). Exporten av varor och tjänster uppgick 1999 till 938
miljarder kronor (49 % av BNP) medan importen uppgick till 774 miljarder
kronor (SCB, 2000). Den svenska industrin var länge skyddad bakom
devalveringar, valutaregleringar och en fast växelkurs (Kling, 1985). Under
sommaren 1989 togs dock det slutliga steget mot avveckling av den
svenska valutaregleringen och när regeringen, efter att ha försökt försvara
den svenska ECU-kopplingen, hösten 1992 beslutade att låta kronan flyta
ledde det till en depreciering på ca 15 % (Nilsson & Nyström, 1998).
Denna depreciering har sedan fortsatt, först och främst gentemot den
viktiga amerikanska dollarn (SCB, 2000).

Företag lever i en omgivning som utsätter dem för olika typer av risker, allt
ifrån politisk risk i form av lagar och regelsystem, via affärsrisk i form av
konkurrens, efterfrågan och inflation, till finansieringsrisk i form av
räntenivåer och skuldsättningsgrad samt inte minst valutarisk i form av
inbetalningar och utbetalningar i utländsk valuta. (Bennet et al., 1987)
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Svängningarna (volatiliteten) i förhållande till andra länders valutor har
medfört att riskerna i samband med transaktioner i utländsk valuta och
behovet att reducera dessa ökat (Bennet, 1996). Den starka dollarn och den
allt svagare euron har lett till att svenska företag förlorat
mångmiljonbelopp. ”Vi köper i dollar och säljer i euro. Det betyder att när
dollarn stärks mot euron, så förlorar vi intäkter”, säger Leif Lindberg på
Avesta Sheffield (Dagens Industri, 2000).

Alla företag är utsatta för valutarisk, antingen direkt eller indirekt. Intäkter
och kostnader eller lån och fordringar i utländsk valuta ger upphov till en
direkt valutaexponering medan en indirekt sådan uppstår när företaget
utsätts för exempelvis utländsk konkurrens (Bennet et al., 1987). Den
direkta valutarisken delas i sin tur in i tre huvudtyper – transaktionsrisk,
ekonomisk risk och omräkningsrisk.

Transaktionsrisk innebär att valutakursförändringar ger ett ändrat
kassaflöde i redan ingångna avtal. Den ekonomiska risken uppstår då
oväntade valutakursförändringar påverkar det operativa kassaflödet och
därmed företagets nuvärde. Omräkningsrisken uppstår då utländska
dotterbolags eller andra reala tillgångar ska räknas om till moderbolagets
hemvaluta. (Eiteman et al., 1998) Valutarisken har i många företag kommit
att ses som den enskilt viktigaste riskfaktorn (Affärsvärlden, 1995).

För att skydda sig mot olika valutors fluktuationer kan företaget tillämpa en
rad olika hedgingmetoder (säkringsmetoder) såsom naturlig hedging och
”back-to-back loans”1. Dock är det framför allt olika finansiella instrument
som används vid valutahantering. De vanligaste av dessa så kallade
derivatinstrument är på den svenska marknaden terminer, optioner och
swapar (Ernst & Young, 1996). Användningen av dessa instrument har det
senaste decenniet ökat kraftigt i omfattning, vilket tyder på ett stegrat
intresse och behov från företagens sida. Företagens förhållande till och

                                          
1 Vid naturlig hedging ser företaget till att få in- och utflöden i samma valuta. Vid back-
to-back loans involveras två olika företag i två separata länder, vilka sedan lånar ut sin
egen hemvaluta till det andra företagets dotterbolag. På detta vis undgår man helt och
hållet valutamarknaden och därmed valutarisken.
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strategier för valutahantering, det vill säga valutapolicyn2, har i dagens
globala affärsmiljö därför blivit en allt mer aktuell fråga.

1.2 Problemdiskussion

Användandet av valutasäkringsinstrument präglas av en del frågetecken,
och på frågan om ett företag ska ägna sig åt valutariskhantering eller ej
finns det flera svar. Området är föremål för ständig diskussion och debatt.
Nedan ska vi till att börja med försöka sammanfatta några av de vanligaste
argumenten för och emot valutasäkring. Vidare ska vi även kort beröra
vilka frågeställningar som företaget bör behandla vid utformningen av en
valutapolicy.

Ett av argumenten för säkring av kassaflöden i utländsk valuta är att
företaget genom säkringen minskar sannolikheten för så kallad ”financial
distress”3. Financial distress uppstår då företagets kassaflöde hamnar under
ett nödvändigt minimum. Situationen kan innebära att långivare och
leverantörer undviker att ge företaget ytterligare krediter, men även att
företaget tvingas till betalningsinställelse. Genom att minska risken att
hamna i denna situation skulle företagets riskpremie minskas, vilket i sin
tur höjer företagets värde (Brealey & Myers, 1996).

Ytterligare ett skäl för att företaget och dess ledning ska ägna sig åt
valutasäkring är att ledningen, när det gäller att bedöma företagets
risksituation, har en fördel gentemot den enskilde aktieägaren. Oavsett hur
öppen och informationsrik företagets redovisning än är, har ändå ledningen
bättre insikt i företagets verksamhet. Alltså bör valutariskhanteringen och
dess tillvägagångssätt läggas i företagsledningens händer (Eiteman et al.,
1998).

Andra teoretiker hävdar istället att valutarisken med fördel läggs i
investerarnas egna händer. Om en investerare inte är villig att acceptera den
risksituation ett visst företag befinner sig i kan denne diversifiera sin
                                          
2 Med valutapolicy menas de strategier och riktlinjer som det enskilda företaget har satt
upp för hanteringen av sina valutarisker (Shrivastava, 1994). Detta är något som vi
kommer att behandla mer ingående i referensramen.
3 Financial distress kommer att behandlas i referensramen
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portfölj tills dess att önskad risknivå uppnås. Då aktieägarna tar hand om
valutarisken själva, tillför företagets egen hantering inget ytterligare värde
utan tummar snarare på dess knappa resurser (Eiteman et al., 1998). Den
centrala frågan i det här argumentet blir vem som bäst kan diversifiera sin
risk – företagsledningen eller investeraren.

Anhängare av tanken om en effektiv valutamarknad4 menar att
företagsledningen inte kan ”slå” marknaden och att resultatet på sikt blir ett
nollsummespel. På en effektiv marknad utjämnas valutafluktuationer över
tiden och det skulle då inte finnas anledning för företagen att ägna sig åt
valutasäkring. Vid en effektiv marknad blir därför valutasäkring snarare
värdesänkande än värdeskapande och är därmed inte något som företaget
ska ägna sig åt (Nilsson & Nyström, 1998). Vidare ska företaget, förutom
att besvara frågan om det ska ägna sig åt valutariskhantering över huvud
taget, bestämma sig för vilken typ av valutaexponering som ska hanteras,
på vilken tidshorisont valutariskhanteringen ska fokuseras samt vilken
riskattityd företaget ska ha (Bennet et al., 1987).

 När det gäller valutariskhantering och en policy för denna handlar det
således om att ta ställning till ett flertal olika argument och valet kommer
att variera från företag till företag. Inte minst frågan om riskattityd är något
som till stor del beror på företagsledningens och andra befattningshavares
förväntningar på, och förmåga att, förutsäga framtida valuta- och
ränteutvecklingar. Är tron på denna förmåga stor kan företaget kosta på sig
en aggressivare riskattityd. Anser företaget istället att valutamarknaden
präglas av alltför stor oförutsägbarhet kan det bestämma sig för att täcka all
exponering, vissa delar av den (selektiv hedging/riskstrategi) eller lämna
den helt och hållet åt sitt öde (Bennet et al., 1987).
 

 I problemdiskussionen ovan visas att det inte finns något entydigt svar på
problematiken om valutariskhanteringen, och att det finns en hel del
utrymme för ställningstaganden. Den ekonomiska teorin ger en klar
vägledning. Företagsledningen skall handla på ett sådant sätt att det i
ägarnas ögon ökar företagets värde (Brealey & Myers, 1996) och för att
                                          
4 Med begreppet marknad menas att det existerar många aktörer och att affärerna är
förenade med mycket små transaktionskostnader (Hässel & Norman, 1997). Är
marknaden effektiv reflekteras dessutom all relevant och tillgänglig information i
marknadspriserna (Brealey & Myers, 1996).
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kunna agera korrekt behöver därför ledningen veta hur investeraren
värderar företaget. Således krävs för att en framgångsrik
valutariskhantering ska kunna bedrivas, en samstämmighet mellan
företagsledningens och investerarens syn på företaget.
 

1.3 Frågeställningar

 Frågeställningar som ovanstående diskussion utmynnar i är:
 

• Hur har företagen valt att utforma sin policy för valutariskhantering?

• Varför har företagen valt denna policy?

• Hur ser företaget på valutapolicyn och dess värdeskapande?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företagen, sett ur ett
ledningsperspektiv, hanterar problematiken med valutarisk, och hur de med
hjälp av olika instrument och tillvägagångssätt löser denna problematik.
Vidare avser uppsatsen belysa hur företagen anser att vald valutapolicy är
värdeskapande.

1.5 Avgränsningar

Då vi valt att studera valutafunktionen och valutastrategin hos ett antal
svenska företag är det naturliga att avgränsa studien till företag med
utrikeshandel. Studien kommer att inriktas på stora och medelstora företag,
då vi bedömt att det är mest sannolikt att dessa företag har en utarbetad
valutafunktion och en uttalad valutapolicy.

Vi har valt att avgränsa undersökningen till valutariskhanteringen hos
svenska icke-finansiella företag. De finansiella företagen har uteslutits på
grund av att deras valutafunktion i många avseenden skiljer sig från andra
företags. Vidare är vi intresserade av företag som är exponerade mot en
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direkt valutarisk samt uppnår en viss grad av utlandsberoende. Detta
beskriver vi ytterligare i metodkapitlet.

Undersökningen begränsas även till att behandla transaktionsrisken. Detta
görs dels av utrymmesskäl och dels för att den grundar sig på reala
affärsmässiga transaktioner, medan vi anser att exempelvis
omräkningsrisken är mer av bokföringsmässig risk. Omräkningsrisken
uppkommer endast när utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar
ska räknas om till moderbolagets hemvaluta, och ger inte upphov till några
reala flöden.
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2 Metod

Ett metodavsnitt syftar till att öka läsarens förståelse för uppsatsen som
helhet. Genom att redogöra för olika sätt att se på vetenskap och för våra
egna ställningstaganden försöker vi uppfylla detta syfte. Vidare leder
beskrivningen av det tillvägagångssätt som författaren har använt sig av
till att läsaren själv kan avgöra vilken vikt denne vill lägga vid uppsatsen
och dess resultat. Nedan följer en redogörelse för olika perspektiv för
synen på vetenskap, vilket avslutas med våra egna ställningstaganden.
Därefter följer en beskrivning av det faktiska tillvägagångssättet.

2.1 Företagsekonomi som vetenskap

Utmärkande för de flesta socialvetenskaper, däribland företagsekonomi, är
att det existerar ett stort antal olika vetenskapsideal, världsbilder och
forskningsinriktningar. Inom ett och samma ämne finns det flera
forskningsparadigm och synsätt som styr forskningen. Detta gäller inte
minst inom företagsekonomin. (Brunsson, 1981)

Brunsson (1981) betonar skillnaden mellan företagsekonomi som
avbildning och företagsekonomi som språkbildning, det vill säga skillnad
vad gäller vilket syfte som forskningen har. Ett inflytelserikt
vetenskapsideal som betytt mycket för synen på forskning som avbildning
har varit positivismen. Enligt positivismen ska en studie ha en fast empirisk
förankring och korrekta avbildningar av studieobjektet ska göras.
Svårigheterna med att avbilda sociala system har inneburit att detta synsätt
hamnat i skymundan för att lämna plats åt ett perspektiv som betonar
språkbildning. En forskare med det här perspektivet försöker inte enbart
åstadkomma ”korrekta” avbildningar av verkligheten, utan erbjuder även
varianter på språk som praktikern kan använda för att hantera och förstå
verkligheten. Detta innebär att det kan finnas flera konkurrerande teorier
om liknande fenomen, vilket ger en fördel i och med att praktikern då har
ett stort utbud av teorier att välja ibland. (Brunsson, 1981)

Vi delar Brunssons (1981) åsikt om att forskningen syftar till att påverka
och förändra sociala system. Påverkan sker genom att ett speciellt ”språk”
eller en begreppsapparat skapas. Vi håller även med om att den gamla
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synen på samhällsvetenskapen som enbart avbildande inte längre är
relevant och avbildningen är istället en metod för att uppnå
språkbildningssyftet. Vidare är varje företag unikt vilket medför att vi, i
denna uppsats, inte kommer att finna endast ett riktigt tillvägagångssätt för
hantering av valutarisker, utan istället flera konkurrerande teorier och
förklaringar.

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Det vetenskapliga förhållningssätt forskaren intar genomsyrar hela
forskningsprocessen. Förhållningssättet påverkar dels hur forskaren ser på
sig själv men också dennes syn på vilken empiri som kan generera
kunskap. Många forskare är inte direkt medvetna om vilket förhållningssätt
han/hon själv har (Patel & Davidson, 2000), men det kan vara av betydelse
för läsaren att själv kunna bedöma vilken vikt forskaren lägger vid olika
typer av empiri. Detta för att själv kunna bilda sig en uppfattning om i
vilken utsträckning slutsatser kan dras och har dragits från den presenterade
empirin.

Nedan ska två viktiga vetenskapliga förhållningssätt eller skolbildningar
presenteras. Dessa är positivismen och hermeneutiken.

2.2.1 Positivismen

Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och var, när den vid mitten
av 1800-talet presenterades av Auguste Comte, mycket en reaktion mot det
som kallades filosofisk spekulation, metafysik och ”ovetenskap” (Patel &
Davidson, 2000).

Positivisterna menar att forskaren ska bygga upp kunskap bestående av
generella lagar av kausal natur (Lindholm, 1980). Vidare ska forskningen
bedrivas enligt den hypotetiskt-deduktiva metoden, det vill säga att
hypoteser härleds utifrån etablerad teori, vilka sedan vetenskapligt prövas
empiriskt (Patel & Davidson, 2000). Förfaringssättet innebär således ofta
insamlande av kvantitativa data som sedan, för den empiriska prövningen,
analyseras statistiskt (Holme & Solvang, 1991).
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Forskarens roll ska enligt positivisterna vara objektiv och denne ska inta en
yttre relation till forskningsobjektet. Forskarens egna normer och
värderingar ska inte på något sätt kunna påverka forskningsresultatet. I
princip ska forskaren kunna bytas ut och resultatet ändå bli detsamma
(Patel & Davidson, 2000).

2.2.2 Hermeneutik

Hermeneutiken är på många sätt positivismens motsats och är betydligt
mera heterogen i sin framtoning (Lindholm, 1980). Hermeneutikern strävar
inte i samma utsträckning som positivisten efter att förklara olika
företeelser med hjälp av kausala samband. En hermeneutiker är istället
inriktad på förståelse av människors talade och skrivna språk samt deras
handlingar och livsyttringar (Patel & Davidson, 2000). Språket intar i detta
förhållningssätt en central roll och hermeneutikers arbete handlar därför
ofta om insamlandet av ”mjuk” data genom exempelvis intervjuer och
samtal.

Den hermeneutiske forskaren får en något annorlunda roll till sin forskning
jämfört med positivistens. Inom hermeneutiken är forskarens egen
förförståelse, egna tankar och kunskap en tillgång i tolkningen och
förståelsen av forskningsobjektet. Samtidigt kan forskaren ställa sig själv
som subjekt i relation till forskningen för att sedan kunna inta både
subjektets (intervjuarens) och objektets (den intervjuades) synvinkel, och
på så sätt öka förståelsen för det studerade problemet (Patel & Davidson,
2000). Forskarens förhållningssätt präglas alltså av inlevelse, värdering och
subjektivitet.

När det gäller det vetenskapliga förhållningssättet anser vi att det inte finns
vare sig någon renodlad positivism eller hermeneutik och vår uppsats
kommer därför att utgöra en hybridform av de båda perspektiven.
Uppsatsen kommer att ha tidigare vedertagna teorier som utgångspunkt,
men vi gör inte anspråk på att visa några generella samband då vi inte avser
att göra någon kvantitativ undersökning. Vår undersökning har mer
gemensamt med det hermeneutiska perspektivet då vi genomfört en
kvalitativ undersökning (se nedan) med huvudsyftet att beskriva, förstå och
komma till insikt i hur företagen hanterar sin valutarisk. Tyngdpunkten har
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därför legat i insamlandet av ”mjuk” data via intervjuer i syfte att nå de
bakomliggande resonemangen.

2.3 Vetenskapligt arbetssätt

I allt vetenskapligt arbete finns viljan att utveckla en bättre uppfattning,
förklaring eller förståelse för det fenomen som studeras. Underlaget för
detta ”teoribyggande” är den insamlade datan och informationen (empirin)
om det studerade fenomenet. Forskarens uppgift är att sedan relatera teorin
och den studerade verkligheten till varandra, och för detta finns i huvudsak
två tillvägagångssätt - deduktion och induktion (Mårtensson & Nilstun,
1988).

2.3.1 Deduktion

Deduktion eller hypotetisk-deduktion innebär att forskaren ur allmänna
principer och redan befintliga teorier härleder (deducerar) hypoteser. Dessa
hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten, prövas sedan
genom empiriska undersökningar. Resultatet av dessa undersökningar kan
sedan förkasta eller acceptera den testade hypotesen och sedan i sin tur
försvaga eller stärka den befintliga teorin (Holme & Solvang, 1991).
Deduktion kräver att forskaren redan har insikt i och kunskap om redan
befintliga teorier och förfaringssättet och lämpar sig därför bäst för just
hypotesprövning.

Den redan befintliga teorin bestämmer alltså vid det hypotetiskt deduktiva
arbetssättet vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas samt
hur den ska relateras till den redan befintliga teorin, det vill säga om denna
förstärks eller försvagas (Patel & Davidson, 2000). Genom deduktionens
process går forskaren med hjälp av logiska slutledningsmetoder från ett
samband till ett annat. Varje nytt samband kan sedan ge upphov till nya
frågor och nya hypoteser som sedan i sin tur kan prövas empiriskt.
Forskningsprocessen kan därför betecknas som en kontinuerlig process.
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2.3.2 Induktion

Ett omvänt förhållande gentemot det deduktiva tillvägagångssättet gäller
om forskaren arbetar induktivt. Vid induktion kan forskaren studera
fenomenet utan att först ha förankrat den i tidigare vedertagen teori. Teorin
ska istället, utifrån insamlad data och information, konstrueras i efterhand
(Patel & Davidson, 2000).

Forskaren arbetar således vid det induktiva arbetssättet mera öppet och ska
om möjligt upptäcka något som kan formuleras i en teori. Forskarens idéer
och föreställningar kommer ofrånkomligt att färga de slutsatser som dras
och de teorier som utvecklas ur den insamlade empirin (Patel & Davidson,
2000). Induktion kräver inte i samma utsträckning som deduktionen en stor
förförståelse i det studerade problemet. De tankegångar och slutsatser som
framkommer genom induktionen kan dock i efterhand lämpa sig för
hypotetisk deduktion där hypoteserna prövas empiriskt.

Som sagts ovan kommer vår uppsats att ha sin utgångspunkt i redan
etablerade teorier och förklaringssätt och basen blir därför deduktiv. Dock
kommer arbetet även att ha induktiva inslag då vi avser att göra inledande
förstudier. Dessa kommer att göras relativt förutsättningslöst men kommer
sedan till viss del att ligga till grund för den fortsatta undersökningen.
Vidare besvaras vissa av de frågor vi ställer oss i problemformuleringen
lämpligen på induktiv väg. Förhoppningen att finna ytterligare, icke
tidigare kända, faktorer som påverkar utformningen av valutapolicyn, ger
en ansats mer åt det induktiva hållet. Vårt arbetssätt kommer således att
präglas av en perspektivväxling mellan deduktion och induktion.

2.3.3 Värderingar, relevans och objektivitet

”Med en värdering menas en föreställning om ett önskvärt tillstånd eller ett
önskat mål.” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, s.36, 1997). En allmän åsikt
är att samhällsvetenskaperna grundas på värderingar som påverkar både
forskaren och forskningsprocessen. Värderingarna styr exempelvis vilken
litteratur forskaren utgår ifrån, vilken metod som väljs samt vilka empiriska
iakttagelser som görs. Dessutom påverkar värderingarna också synen på
vad som är en relevant frågeställning och därmed också vad som kommer
att undersökas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)
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Forskarens värderingar påverkar hela forskningsprocessen och därmed
uppstår problem med objektiviteten. Att någon total objektivitet inte går att
uppnå torde stå ganska klart, men utredaren bör i alla fall sträva efter något
som kan kallas ”begränsad objektivitet”. Med detta menas att forskaren ska
ha en viss grad av relevans i det han/hon studerar, det vill säga det ska vara
betydelsefullt för andra människor och grupper. Vidare ska utredningen ha
rimliga och väl underbyggda slutsatser, bygga på en neutralitet som inte
överbetonar eller döljer fakta, samt finna en lämplig balans mellan det egna
och andras perspektiv. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)

I och med att vår undersökning har sin utgångspunkt i hermeneutiken faller
det sig naturligt att inte göra anspråk på den ”totala” objektivitet som
nämns ovan. Dock anser vi att det är viktigt att sträva efter det som
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) kallar ”begränsad objektivitet”. Det
är därför viktigt att presentera intervjuerna på ett så neutralt sätt som
möjligt och underbygga slutsatserna med goda argument. Detta möjliggör
en kritisk granskning av de slutsatser som dras och för att motverka att
uppsatsen inte bara består av forskarens egna värderingar och åsikter.

2.3.4 Undersökningsstrategi

De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur stor förförståelse
forskaren har i ämnet och problemområdet innan undersökningen tar sin
början (Patel & Davidsson, 2000).

När det finns luckor och frågetecken inom det problemområde som
studeras eller när problemområdet är svårdefinierat kan undersökningen
betecknas som explorativ eller utforskande. Syftet blir då att inhämta så
mycket information som möjligt för att få allsidig belysning av området.
Den explorativa undersökningens resultat kan sedan ligga till grund för
ytterligare studier och det är därför viktigt att den är idérik och kreativ.
(Patel & Davidsson, 2000; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)

När det redan finns en viss mängd kunskap, som är relativt systematiserad,
inom ett problemområde och undersökningen inte syftar till att undersöka
orsaksförhållanden kan den betecknas som deskriptiv eller beskrivande
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(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Beskrivningarna av det fenomen
som studeras är detaljerade och grundliga (Patel & Davidsson, 2000).

När kunskapsmängden har blivit ännu mer omfattande och teorier har
utvecklats kommer undersökningen att vara hypotesprövande. Från
teorierna kan antaganden göras om verkligheten i form av ”om… så…”
förhållanden. Dessa kallas för hypoteser och uttrycker samband. (Patel &
Davidsson, 2000)

Vår undersökning kommer att vara deskriptiv, men med explorativa inslag.
Förstudierna i form av pilotintervjuerna utgörs av en öppen
intervjusituation där syftet är att skaffa oss en bättre bild omkring
problematiken. Dessa kan därför betraktas som explorativa då
förhoppningen är att de ska öka vår förförståelse inför huvudintervjuerna.
Huvudintervjuerna ska sedan, inom ramen för våra frågeställningar,
resultera i en rik och detaljerad beskrivning av företagens
valutariskhantering och denna del kan därmed i huvudsak betraktas som
deskriptiv eller beskrivande. De explorativa inslagen återkommer sedan i
analyskapitlet samt även i kapitlet Egna reflektioner.

2.3.5 Undersökningsansats

Det finns två olika metodologiska angreppssätt att välja mellan –
kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Valet förs utifrån vilken sorts
information som undersöks och utifrån studiens frågeställningar (Holme &
Solvang, 1991).

Kvantitativa metoder präglas av att de är förhållandevis formaliserade och
strukturerade. Vidare har forskaren mycket kontroll över studien, då denne
strikt definierar vilka förhållanden som ska anses som intressanta och vilka
frågor som ska ställas (Holme & Solvang, 1991). Surveyundersökningar
eller kvantitativa studier, ofta med hjälp av större enkäter, studerar och
mäter ett mindre antal variabler genom användandet av många
undersökningsenheter. Undersökningen och den information som samlas in
är upplagd för att möjliggöra statistiska generaliseringar. Den kvantitativa
studien är vidare ofta deduktiv till sin karaktär, det vill säga forskaren
försöker finna information som passar in på en redan befintlig teori
(Merriam, 1998). Vi har i denna uppsats valt att inte utföra en kvantitativ
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studie, då vi anser att en sådan inte kan besvara de frågeställningar och
uppfylla det syfte som ligger till grund för uppsatsen.

Den kvalitativa studien inriktar sig i motsats till den kvantitativa på insikt,
upptäckt och tolkning. Det främsta syftet är alltså att förstå innebörden av
ett visst fenomen och forskaren kan ställa sig frågor som ”varför” och ”på
vilket sätt”. Forskaren koncentrerar sig här på många eller alla variabler
hos fenomenet som studeras. Resultatet presenteras sedan med hjälp av ord
och bilder i en rik och omfattande kvalitativ beskrivning (Merriam, 1998).
En djupare förståelse betonas framför generaliserbarhet (Holme & Solvang,
1991).

Vidare kan den kvalitativa studien ha karaktären av en fallstudie. Med detta
menas att studien fokuserar på ett visst fall, till exempel en händelse,
situation eller företeelse, som sedan studeras med hjälp av en eller flera
undersökningsenheter. (Merriam, 1998)

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen och
vårt fall utgörs av företagens valutariskhantering. Frågeställningarna är
formulerade som så att det krävs mer djupgående studier än vad en
kvantitativ ansats skulle kunna bidra med. Vi vill beskriva de
bakomliggande resonemangen som lett fram till vald valutapolicy. Detta är
ett exempel på frågeställning där vi vill ha fram motiven bakom valet för
att på så sätt nå en ökad förståelse. Här lämpar sig den kvalitativa ansatsen
bättre än en kvantitativ då möjligheten att kunna ställa följdfrågor är viktig.

2.4 Tillvägagångssätt

Efter att ha valt området valutariskhantering som ämne för vår uppsats
gjordes till en början studier om vad som tidigare skrivits på området.
Information hämtades från bland annat böcker, tidnings- och
tidskriftsartiklar samt tidigare uppsatser inom ämnet. Detta gjordes för att
skaffa sig en så god bild som möjligt om ämnet som helhet samt dess
problemområden.

För att sedan skaffa ytterligare insikt och förståelse beslutades att
genomföra tre stycken inledande intervjuer inom ramen för en förstudie.
Dessa har genomförts med representanter från näringslivet – en revisor, en
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banktjänsteman och en finansansvarig. Valet av dessa respondenter gjordes
med avsikten att, ur olika perspektiv, få en bred beskrivning av
problemområdet. Dessa pilotintervjuer har genomförts explorativt, det vill
säga relativt öppet och förutsättningslöst för att om möjligt komma åt
sådant vi inte själva haft i åtanke. Dessutom var tanken att de ska ge oss en
fingervisning om relevansen i uppsatsens frågeställningar.

Resultaten från de inledande intervjuerna låg sedan till grund för
utformningen av ett intervjuunderlag vid insamlingen av empirin. Nedan
kommer denna att presenteras mer ingående.

2.4.1 Urval

För att strukturera urvalet kan företagen klassificeras.
Organisationsforskaren Joan Woodward studerade samband mellan hur
framgångsrika företag var och hur de var strukturerade. Hon delade in
företagen efter hur teknologiskt komplexa de var och hur produktionen var
utformad och detta resulterade i en indelning i tre olika nivåer (Rollinson et
al, 1998):

- Enhetsproduktion och produktion av små serier, som har en låg teknisk
komplexitet där företaget tillverkar efter kundens enskilda önskemål.

- Massproduktion och stora serier, där den tekniska komplexiteten ligger
på en medelsvår nivå. Produktionen sker i stora mängder och på
exempelvis löpande band.

- Processproduktion med hög teknisk komplexitet. Här ska produktionen
ske under löpande förhållanden, varje timma, varje dag. Exempel på
sådan produktion kan vara kemikalie-, gas- och oljeproduktion.

Vi har valt att ha Joan Woodwards företagsklassificering som grund för
denna undersöknings urval. Dock har vi främst valt att ta fasta på hennes
indelning av produktionen då vi anser att avvikelser och skillnader i olika
företags och branschers tillvägagångssätt i produktionen är mest relevant
för vår studie och dess syfte. Detta då det verkar troligt att företag som
arbetar mera projektstyrt (enhetsproduktion efter kundens önskemål) kan
ha en valutariskhantering som avviker från hanteringen i exempelvis
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process- och serieproducerande företag, då olika sätt att hantera
valutarisken kan antas bero på flödenas karaktär. Dessutom har vi försökt
använda oss av bolag i ett flertal olika branscher.

Vidare har vi gjort en viss uppdelning när det gäller företagens
utlandsberoende, det vill säga i vilken utsträckning de säljer, köper till/från
samt producerar i utlandet. Vi har således sökt företag som främst är
beroende av utlandet på försäljningssidan (>50 % av sin försäljning utanför
Sverige), inköpssidan (>50 % av sina inköp utanför Sverige) samt företag
med starkt utlandsberoende. Med starkt utlandsberoende menar vi företag
med största delen av både försäljning och inköp utomlands samt en
omfattande produktion utanför Sveriges gränser. Fastställandet av att de
valda företagen uppfyller dessa kriterier har främst gjorts genom studier av
deras årsredovisningar. I den mån de har funnits tillgängliga vid
undersökningstillfället har årsredovisningar från år 2000 använts.

Urvalsprocessen bestod av tre steg. Dels utifrån Woodwards
produktionsklassificering, dels utifrån var företaget har sitt utlandsberoende
och hur stort det är. Dessutom har vi försökt välja företag från olika
branscher. Syftet med detta urval har varit att täcka in så mycket som
möjligt av fenomenet valutariskhantering utan att för den skull ha för avsikt
att dra slutsatser om populationen.

Vidare har vi som nämnts tidigare valt att fokusera på svenska medelstora-
och stora bolag med utrikeshandel. För att kunna avgöra vad som räknas
som ett medelstort- respektive stort bolag har vi valt EG-rättens definition.

Enligt artikel 27 i fjärde direktivet definieras medelstora bolag som företag
vilka på balansdagen ej överskrider två av följande tre gränsvärden.

- Balansomslutning: 8 000 000 ECU
- Nettoomsättning: 16 000 000 ECU
- Medelantalet anställda under räkenskapsåret: 250

Naturligt av detta då följer att företag som överskrider minst två av dessa
gränsvärden räknas som stora bolag och med dessa tillsammans med
ovanstående kriterier föll vårt val på följande företag:
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Enhetsproduktion Processproduktion Serieproduktion

Försäljning >
50% utomlands

IFS (kap. 4.1.1) Holmen (4.2.1) SlipNaxos (4.3.1)

Inköp > 50%
utomlands

Telia (4.1.2) Perstorp (4.2.2) Cloetta Fazer (4.3.2)

Stark
utlandskoppling

NCC (4.1.3) BT (4.2.3) Scania (4.3.3)

Figur 2.1: Urvalsmatris.

I första hand har vi inriktat oss på att nå finans- eller ekonomiansvariga på
respektive företag. I de fall då dessa inte har varit tillgängliga eller haft tid
under tiden för undersökningens genomförande har vi istället vänt oss till
anvisade medarbetare. Vissa intervjuer har därmed gjorts med exempelvis
seniorhandlare eller andra ansvariga inom finans- eller treasuryavdelningar

Första kontakten med företagen togs via telefon. De som accepterade att
ställa upp för en intervju fick om de så önskade en kortare beskrivning av
uppsatsens syfte och större frågeställningar skickade till sig via e-mail (se
bilaga). Perstorp och NCC intervjuades via telefon på grund av tidsbrist
och lång resväg. Dessa fick intervjuguiden skickad till sig cirka en vecka
före intervjutillfället. Ingen av de andra ansåg sig behöva se intervjuguiden
före själva intervjutillfället.

Då vi vid intervjutillfället inte exakt visste hur resultaten av intervjuerna
skulle sammanställas kontaktades respondenterna i efterhand via telefon
angående detta. I samtalet förklarades ingående hur vi gjort
sammanställningen och den fick då godkännas eller underkännas av
respondenten. De som ville fick även sin sammanställda intervju skickad
till sig för påseende och godkännande. Samtliga intervjuade företag har
godkänt respektive intervjusammanställning.
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2.4.2 Undersökningsteknik

Det finns ett flertal tekniker för att samla in information i syfte att få ens
frågeställningar besvarade. Teknikerna kan vara allt i från befintliga
dokument, tester och prov, via olika typer av observationer till enkäter och
personliga intervjuer. Ingen teknik kan generellt sägas vara bättre än någon
annan och valet beror på vilken som ger bäst svar på undersökningens
frågeställningar. Valet av teknik ska sedan ställas i förhållande till den tid
och de medel som står till forskarens förfogande (Patel & Davidson, 2000).

Denna uppsats primärdata samlades först och främst in via bandade
personliga besöksintervjuer där vi båda intervjuar en respondent i taget.
Anledningen till valet av just intervjuer beror på att vi i första hand avser
göra en deskriptiv studie där beskrivningen av företagens
valutariskhantering blir relativ detaljerad och grundlig. Besöksintervjuer
ger en intervjusituation där intervjuaren får möjlighet att ställa mer
komplicerade frågor, följa upp frågor samt rätta till eventuella
missförstånd. Intervjun ger också möjlighet till att uppfylla
undersökningens explorativa inslag, såsom att finna motiv bakom vald
valutapolicy och kanske eventuellt aspekter vi inte själva tänkt på i
förhand. Något som inte i samma utsträckning tillåts vid exempelvis en
enkätundersökning.

Grunden för dessa intervjuer var, som nämnts tidigare, vara någon typ av
intervjuguide eller intervjuhandledning (se bilaga). Denna guide har
givetvis sin utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar och syfte, men har
även utformats utifrån resultatet av de inledande förstudierna
(pilotintervjuerna) samt referensramen. De inledande frågorna är av en mer
allmän karaktär för att kontrollera om vi har träffat rätt i vårt företagsval
utifrån de ovan ställda kriterierna. Vi har genomgående försökt ställa frågor
av en öppen karaktär för att inte leda respondenten till något visst svar.
Intervjuerna skall dock inte strikt styras av underlaget, utan detta är snarare
tänkt att fungera som en mall för att leda intervjuerna i en för
undersökningen relevant riktning.

Intervjuguiden eller handledningen underlättar även senare vid
kategoriseringen och analysen av svaren. Har författaren på förhand
någorlunda strukturerat upp frågeställningarna under olika rubriker i
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intervjuguiden är det senare lättare att bearbeta svaren och på så sätt fås en
bättre överblick av materialet.

Sammanställningen av intervjuerna är sedan gjord i två steg. Först
genomfördes en noggrann och ordagrann nedskrivning av den bandade
intervjun. Därefter gicks avskriften igenom och bantades ner till den storlek
och längd som intervjuerna har i empiridelen. Det som vi sedan har valt att
presentera i empiridelen är sådant som vi har ansett vara relevant och som
svarat på de frågor vi ställt, samt sådant som vi i övrigt har ansett kunna
bidra till att besvara uppsatsens frågeställningar.

2.4.3 Metodkritik

Vissa av de valda företagens position i matrisen kan diskuteras. Exempelvis
ska nog Perstorp återfinnas i rutan för stark utlandskoppling snarare än i
rutan för utlandsinköp större än 50 procent. Dessutom passar inte BT riktigt
in under rubriken processföretag. Det var svårt att före intervjutillfällena få
fram den information om exempelvis utlandsinköp som krävdes för att
kunna göra en bra placering av företaget i matrisen. Dock har matrisen
använts främst i syfte att få ett brett urval för att fånga in så mycket som
möjligt av fenomenet valutariskhantering, och vi anser att det urval vi gjort
ändå uppfyller detta syfte. Vi gör heller inga anspråk på att generalisera
inom respektive grupp men vi anser att det är viktigt att vara medveten om
matrisens brister.

Vidare vill vi peka på att vi bara intervjuat en representant på varje utvalt
företag vilket kan tyckas ge en lite onyanserad och ensidig bild av det
studerade fenomenet. Vi hade inledningsvis som utgångspunkt att intervjua
i alla fall två representanter per utvalt företag, men märkte ganska snart att
detta skulle bli problematiskt. Företagen hänvisade till tidsbrist och
personers otillgänglighet. Dock har vi i möjligaste mån försökt få tag i
personer som är väl insatta i problematiken, och vi anser att det inledande
telefonsamtalet i mångt och mycket garanterade detta. Dessutom har den
intervjusammanställning som skickades ut till respondenterna efter
genomförd intervju gett dem möjligheter att komplettera med ytterligare
information.
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Vid genomförandet av intervjuer finns en risk för den så kallade
intervjuareffekten, det vill säga risken att intervjuaren påverkar
respondenten. Vidare finns risken för att frågor kan missuppfattas eller att
respondenten glider ifrån ämnet och inte svarar på den fråga som har ställts.
Vi har i möjligaste mån försökt korrigera missförstånd och förklara syftet
med frågan, utan att vara ledande. Vi anser att det är viktigt att
intervjuarens åsikter påverkar intervjusituationen så lite som möjligt då det
är den intervjuades uppfattning som ska komma fram.

Under intervjutillfället kan det uppstå problem med att den intervjuade inte
svarar helt sanningsenligt på frågorna utan förmedlar en tillrättalagd bild av
verkligheten. Problemet är svårt att komma till rätta med men vi anser att
det är viktigt att vara medveten om att det finns.

Intervjuerna med NCC och Perstorp genomfördes i form av
telefonintervjuer och vi är medvetna om att dessa präglas av lite annorlunda
förutsättningar än övriga intervjuer. I en intervjusituation över telefon kan
bara en person intervjua och dessutom får intervjuaren inte samma närhet
till respondenten som vid besöksintervju. Dessa intervjuer har
kompletterats upp och tydliggjorts via ytterligare telefonsamtal och vi anser
inte att dessa har resulterat i annorlunda empiri jämfört med övriga
intervjuer.



21

3 Referensram

Detta kapitel ska presentera de underliggande teorier, resonemang och
tankegångar som denna uppsats grundar sig på för att ge den förståelse
som vi tror är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig de svar vi fått
under intervjuerna. Inledningsvis beskrivs valutamarknadens uppbyggnad
och dess jämviktsvillkor. Nästa del behandlar de valutarisker som företaget
kan stöta på i sin verksamhet och dessa kan hanteras med hjälp av olika
derivatinstrument. Avslutningsvis presenteras framtagandet av en
valutapolicy, samt vår syn på företagsvärde.

3.1 Valutamarknaden

”Exchange rates worked in our favor in 1991, unlike 1990. This of course,
was none of our doing; nor do we claim credit for it - just as we were
blameless for the corresponding losses in the previous years. We view
exchange rates much as farmers view the weather; we are never entirely
satisfied.”

- SANDOZ, Limited, 1991 Annual Report, p.7.
(Kaen, 1995 s. 893)

Valutamarknadens viktigaste funktioner är att överföra köpkraft mellan
exportörer och importörer i olika länder, erbjuda internationell kortfristig
finansiering och placering, samt att skapa möjligheter för kurssäkring
genom användningen av derivatinstrument och andra finansiella
transaktioner (Bennet, 1996).

Förutsättningarna för det internationella företaget skiljer sig i många
avseenden från det nationella. En av de stora skillnaderna är att det
internationella företaget kan ha kassaflöden i ett flertal olika valutor
förutom den egna så kallade inhemska valutan5. Problemet med
kassaflöden i andra valutor är att värdet på den egna valutan ändras så snart
växelkursen ändras. Dessa förändringar påverkar i sin tur företagets
marknadsvärde då detta beror på företagets faktiska och förväntade
kassaflöde i den egna valutan (Kaen, 1995).
                                          
5 I redovisningssammanhang kallad rapportvaluta
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För att bedöma och hantera den risk som oförutsedda fluktuationer i
växelkursen utsätter företaget för kan det vara värdefullt att kunna
prognosticera och bedöma växelkursens utveckling. Kapitlet nedan
kommer att inledningsvis presentera jämviktsvillkor, det vill säga de
grundläggande ekonomiska samband som utgör kärnan i den internationella
ekonomiska teorin (Eiteman et al., 1998).

3.1.1 Jämviktsvillkor

”Sound decision-making in managing foreign exchange risks requires an
understanding of the key equilibrium relations involving international
prices, interest rates, inflation rates, and spot versus forward exchange
rates.”

- Copeland & Weston, 1988, s. 790

Paritetsvillkoren eller jämviktsvillkoren används för att förklara relationer
mellan olika länders ekonomiska variabler såsom räntenivåer, priser och
inflation, vilka sedan binds samman av valutamarknaden. Paritetsvillkoren
fungerar som en länk mellan dessa olika variabler och utgår från att
avkastningen på finansiella tillgångar på olika marknader borde vara
densamma. Gäller inte detta uppstår arbitragemöjligheter6 och aktörerna på
marknaden kommer då att se till att jämvikt uppstår (Shapiro, 1998).

De fem nyckelvillkor som brukar presenteras i den ekonomiska litteraturen
är:

• Köpkraftsparitetsteorin eller PPPabsolut och PPPrelativ
7

• Fishereffekten
• Internationella Fishereffekten
• Ränteparitetsteorin eller IRP8

• Relationen terminskurs och framtida avistakurs9

                                          
6 Bennet (1996) definierar arbitrage som ”att dra fördel av samtida skillnader i priset på
samma vara på olika marknader”.
7 Köpkraftsteorin heter på engelska Purchasing Power Parity och förkortas PPP
8 Ränteparitetsteorin heter på engelska Interest Rate Parity och förkortas IRP
9 Avistakurs är den kurs som används för omedelbar leverans av valuta (Bennet, 1996)
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Dessa kommer var för sig att beskrivas ytterligare nedan.

Köpkraftsparitetsteorin

Köpkraften hos en valuta bestäms av landets prisnivå, det vill säga priset
för en given varukorg, uttryckt i landets valuta (Kinnwall & Norman,
1994). Kursen mellan två länders valutor är lika med kvoten mellan de två
valutornas köpkraft:

e = 
*P

P

där e = valutakursen, P = priset på inhemsk valuta och P* = priset på
utländsk valuta.

Det här är köpkraftsparitetsteorin i dess absoluta form. Den säger att
prisnivåerna borde vara desamma över hela världen om priserna uttrycktes
i samma valuta. Således har ett lands valuta samma köpkraft över hela
världen (Shapiro, 1998). Växelkursen bestäms alltså enligt den absoluta
köpkraftsparitetsteorin av relativpriset mellan två olika länders identiska
varukorgar (Eiteman et al., 1998).

Detta kan åskådliggöras med ett enkelt exempel. Låt oss anta att en Big
Mac i Sverige kostar 24 kronor och att den i USA kostar 2,50 US-dollar.
Enligt PPPabsolut blir växelkursen då:

/USD, SEK 
,USD 
,SEK 609
502
0024 =

Denna framräknade växelkurs jämförs sedan med den verkliga växelkursen
för att se om den är ”riktig” och på så sätt kontrollera om den är över-
eller undervärderad.

Om inte villkoret gäller är det möjligt att växla till sig det andra landets
valuta och köpa varukorgen i det landet för att sedan sälja den hemma och
göra vinst. Det finns därmed möjligheter att göra arbitragevinster på
varumarknaden. Först när växelkursen eller prisnivån eliminerat
möjligheterna till arbitrage uppstår jämvikt. Vid bedömningen av
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arbitragemöjligheter bör det dock observeras att i praktiska sammanhang
måste villkoret korrigeras med de eventuella kostnader som är förenade
med köp i ett annat land. Sådana kostnader kan vara tullar,
transportkostnader eller skillnader i skatteregler. (Kinnwall & Norman,
1994).

Det absoluta köpkraftsparitetsvillkoret kan modifieras vilket resulterar i
något som brukar kallas för det relativa köpkraftsparitetsvillkoret. Den
relativa köpkraftsteorin säger att den procentuella förändringen i
växelkursen är lika med den procentuella förändringen i ländernas
prisnivåer (Kinnwall & Norman, 1994). Växelkursen bestäms i detta fall av
ländernas inflation och länder med hög sådan jämfört med omvärlden
borde därför få se sina valutor deprecieras.

Formeln för den relativa köpkraftsteorin:

et = e0 * 
f

h

I
I

+
+

1
1

där et = avistakursen vid tidpunkt t, e0 = avistakursen vid tidpunkt 0, Ih =
inflation i hemlandet och If = inflationen i utlandet.

Den relativa köpkraftsteorin kan åskådliggöras genom följande exempel.
Om vi använder växelkursen från föregående exempel på SEK 9.60/USD
och vi antar en inflation i Sverige på 5 % samt en inflation i USA på 2 %
får vi följande uträkning:

et = 9.60 * 
02.01
05.01

+
+

et ≈ 9.88

Denna framtida växelkurs speglar därmed skillnaden mellan ländernas
inflationsnivåer. Enligt PPPrelativ bör således den svenska kronan
deprecieras gentemot den amerikanska dollarn.



25

Fishereffekten och den internationella Fishereffekten

Köpkraftsteorin beskriver genom växelkurserna hur priset på varor i olika
länder borde vara relaterade till varandra. Fishereffeketen beskriver istället
förhållandet mellan växelkurser, ränte- och inflationsnivåer.

Den generella Fishereffekten säger att den nominella räntan i varje land är
lika med realräntan plus kompensation för förväntad inflation (Brealey &
Myers, 1996). Ekvationen blir därför:

i = r + π + rπ

där i = den nominell räntan, r = den reala räntan och π = förväntad
inflation.

Den reala avkastningen är normalt den som är av störst betydelse för såväl
borgenärer som gäldenärer och Fishereffekten förutsätter att denna är
internationellt utjämnad. Skulle så inte vara fallet skulle valutor flöda till
placeringsalternativ med den högre avkastningen tills dess att
arbitragemöjligheten försvunnit. Således tillåts ingen långsiktig avvikelse
från jämviktsläget och då den reala avkastningen är relativt stabil över tiden
(Nilsson &Nyström, 1998) kan avvikelser i olika länders räntenivåer
förklaras av skillnader i inflation. Valutor vars länder har en relativ hög
inflation bör därför ha en högre nominell räntenivå än länder med lägre
inflation (Shapiro, 1998).

Kombineras Fishereffekten med köpkraftsparitetsteorin fås någonting som
brukar kallas för den internationella Fishereffekten. Denna förklarar
relationen mellan växelkurser och olika länders räntenivåer. Ekvationen för
den internationella Fishereffekten är:

rh - rf = 
0

01

e
 - ee

där rh = inhemsk räntnivå, rf = utländsk räntenivå, e0 =avistakurs vid
tidpunkt 0 och e1 = avistakurs vid tidpunkt 1.
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Den internationella Fishereffekten säger att det för den internationelle
investeraren, förutsatt fria kapitalflöden, ska vara betydelselöst i vilken
valuta han/hon investerar. Investerare måste alltså ha kompensation för att
investera i ett land med en lägre räntenivå genom en fördelaktig justering
av valutakursen (Eiteman et al., 1998).  Valutor med låg nominell ränta
förväntas därför apprecieras relativt valutor med en hög nominell räntenivå.
Gäller inte detta uppstår möjligheter till arbitrage.

Exempel: Anta att räntan i Sverige är 10 % och att den i USA är 5 % samt
att växelkursen vid tidpunkt 0 är SEK 10,00/USD. För att investeraren ska
vara likgiltig inför att investera i antingen Sverige eller USA krävs att US-
dollarn stärks med 5 % gentemot kronan. Den förväntade växelkursen vid
tidpunkt 1 blir då SEK 10,50/USD.

Ränteparitetsteorin

Ränteparitetsteorin beskriver relationen mellan skillnaden i länders
räntenivåer på jämförbara finansiella instrument och skillnaden mellan
dagens avistakurs och den framtida växelkursen. I jämvikt, på en marknad
utan transaktionskostnader, ska skillnaden i räntenivåer vara densamma
som skillnaden mellan avistakursen och den framtida växelkursen
(terminskursen). Ränteparitetsvillkoret säkerställer således att avkastningen
på en utländsk placering kommer att vara exakt densamma som på en
inhemsk investering med samma risk. Skulle inte detta gälla skulle det
finnas möjlighet till konstanta arbitragevinster och därmed en
”pengamaskin” (Shapiro, 1998).

Detta jämviktsläge skrivs som:

rh – rf = 
0

01

e
ef −

där rh = inhemsk (nominell) ränta, rf = utländsk (nominell) ränta, f1 =
terminskurs vid tidpunkt 1 och e0 = avistakurs.

Bakom villkoret ligger resonemanget om att värdet på den utländska
investeringen kommer att förändras i takt med att värdet på den egna
valutan förändras. Om exempelvis den egna valutan faller i värde kommer
den utländska investeringen att bli mera värd. Avkastningen på en utländsk
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investering blir därför räntan på investeringen plus förväntade förändringar
i växelkursen. Räntan och växelkursförändringarna under en viss
placeringshorisont tar i jämvikt ut varandra och inga arbitragemöjligheter
finns (Kinnwall & Norman, 1994).

Exempel: Antag att förutsättningarna är desamma som i exemplet med den
internationella Fishereffekten, det vill säga att räntan i Sverige är 10 %
och i USA 5 % samt en växelkurs på SEK 10,00/USD. För att investeraren
ska vara indifferent inför sitt val av land att placera i, måste terminskursen
på ett års sikt vara SEK 10,50/USD. Med en placeringshorisont på tre
månader skulle terminskursen istället bli SEK 10,125/USD10.

Relationen terminskurs och framtida avistakurs

Både avistakursen och den framtida växelkursen (terminskursen) är starkt
påverkad av nutida förväntningar om framtida händelser och de rör sig
tillsammans. Den länk som knyter dem starkast till varandra är olika
länders räntnivåer och information om nya ränteskillnader reflekteras
därför nästan omedelbart i såväl avista- som terminskurs (Shapiro, 1998).
På en effektiv marknad där all information är känd bör således
terminskursen kunna förutsäga den framtida växelkursen. Emellertid bör
noteras att varje liten händelse ändrar förutsättningarna, såsom införande av
statliga regleringar, förändringar i ränte- eller inflationsnivåer etc.

Sambandet mellan terminskurs och framtida växelkurs:

f1 = ê1

där f1 = terminskurs vid tidpunkt 1 och ê1 = framtida växelkurs vid tidpunkt
1.

Alltså ska terminskursen spegla den förväntade framtida avistakursen den
dag då terminskontraktet tecknas. På samma sätt som för aktier kan
investerare kräva en riskpremie för att köpa en viss valuta på termin och då
kommer inte terminskursen att spegla den framtida växelkursen. I ett sådant

                                          
10 0,025 – 0,0125 = 

10
101 −f  (Räntan i Sverige på tre månader: 10/(12/3))
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fall är det således inte enbart ränteskillnader och placeringshorisonten som
avgör terminskursen. (Shapiro, 1998)

Hur de fem paritetsvillkoren hänger ihop kan sammanfattas i följande figur:

Figur 3.1: Paritetsvillkoren vid jämvikt. Källa: Egen bearbetning av Eiteman et al,
1998, s 131.

Om den nominella räntenivån i Sverige är 4 procent lägre än i USA säger
den Internationella Fishereffekten att den svenska kronan ska stärkas
relativt US-dollarn med 4 procent. Om den Internationella Fishereffekten
ger en förväntad förändring av avistakursen på plus 4 procent måste även
terminskursen ligga 4 procent över den nuvarande avistakursen, enligt
Relationen terminskurs och framtida avistakurs. På samma sätt kan pilarna
i figuren följas i övriga riktningar.

3.1.2 Jämviktsvillkoren som prognosinstrument

Jämviktsvillkorens förmåga att prognosticera utvecklingen av växelkurser
är en aning begränsad då de bygger på förenklingar av verklighten
(Shapiro, 1998). Såväl ränteparitetsvillkoret och köpkraftsparitetsteorin
vilar på förutsättningen att kapital- respektive varumarknaderna är perfekta
marknader. Detta betyder att alla aktörerna på marknaden har full
information om dagens priser samt rationella förväntningar om framtida
priser. Om sedan marknaderna är perfekta kommer avvikelser från
paritetsvillkoren elimineras genom arbitrage (Kinnwall & Norman, 1994).

Fishereffekten

Skillnader i nominella
räntenivåer (-4%)

Ränteparitetsteorin

Köpkraftsparitetsteorin

Internationella
Fishereffekten

Förväntade skillnader i
inflationsnivåer (-4%)

Terminskurs för
utländsk valuta (+4%)

Relationen terminskurs och
framtida avistakurs

Förväntad förändring i
avistakurs (+4%)
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Nedan kommer några empiriska exempel på villkorens giltighet eller icke-
giltighet att presenteras.

För att köpkraftsparitetsteorin ska gälla förutsätts som ovan nämnts
perfekta marknader där varor i olika länder är identiska eller uppfattas som
likvärdiga, samt att aktörerna på marknaden har full information och att
transaktionskostnaderna är små (Kaen, 1995). Den generella slutsatsen från
empiriska studier av köpkraftsparitetsvillkoret är att det håller på lång sikt,
men sämre i det kortare perspektivet. Förklaringen till detta kan vara att
priser på kort sikt är tämligen fasta, vilket leder till avvikelser från
villkoret. Vidare ignorerar villkoret problemet med jämförelsen av olika
prisindex, relativa prisförändringar och sk. ”nontradable” varor och tjänster
(Shapiro, 1998). Som långsiktig förklaring till växelkursförändringar har
dock den relativa köpkraftsparitetsteorin ett värde och den verkar hålla
bättre för höginflationsländer med relativt outvecklade finansmarknader
(Eiteman et al., 1998).

För såväl den generella som den internationella Fishereffekten finns det
visst empiriskt stöd. Tendenser finns att länder med hög inflationsnivå
generellt sett har en högre räntenivå, och med tanken om att förväntad real
avkastning är ungefär jämn länder emellan11 bestäms således den nominella
räntan av inflationsförväntningarna. Empiriska studier visar att valutor med
en hög räntenivå tenderar att deprecieras relativt valutor vars länder har en
lägre räntenivå (Shapiro, 1998). Dock är det inte helt säkert att ökade eller
minskade ränteskillnader länder emellan enbart beror på
inflationsskillnader. Skillnaden kan också bero på fluktuationer i den reala
avkastningen beroende på investerares krav på riskpremie för att investera i
vissa länders valutor. Därför behöver inte den förväntade förändringen i
växelkursen enbart förklaras av skillnaden i räntenivåer (Eiteman, 1998).

Ränteparitetsteorin är ett av de mest empiriskt dokumenterade sambanden
in den internationella finansvärlden. En avvikelse är lätt att spåra och leder
till omedelbar arbitragehandel och därför används skillnader i räntenivåer

                                          
11 Detta kan inte direkt testas empiriskt, men många finner det osannolikt att skillnader i
den reala avkastningen långsiktigt kan bestå på dagens alltmer internationella
kapitalmarknader. Avkastningen utjämnas via arbitrage (Shapiro, 1998).
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på eurodepositmarknaden12 för att fastställa terminskurser. Avvikelser från
ränteparitetsvillkoret kan uppkomma p.g.a. olika former av restriktioner
(eller hot om sådana), skatter och transaktionskostnader. Dessa avvikelser
tenderar dock att vara små och kortlivade. (Shapiro, 1998)

Naturligtvis finns det ett starkt samband mellan terminskursen och den
framtida växelkursen. Dock finns det ingen perfekt korrelation eftersom
den framtida växelkursen hela tiden kommer att påverkas av en rad olika
händelser som endast kan förutsägas med en viss grad av osäkerhet
(Shapiro, 1998). Det brukar hävdas att terminskursen är en ”unbiased”
predikator av den framtida växelkursen, och med detta menas att
terminskursen kommer att överskatta den framtida växelkursen lika ofta
som underskatta den (Eiteman, 1998).

Terminskurser är ett frekvent använt instrument för att förutsäga en valutas
utveckling. Terminers användbarhet som prognosinstrument begränsas
dock av att kontrakten normalt inte tecknas längre på längre sikt än ett år.
(Shapiro, 1998) Vid mer långsiktiga bedömningar kan istället andra teorier
såsom exempelvis den internationella Fishereffekten fungera som
användbara prognosinstrument.

3.1.3 Valutamarknadens effektivitet

Med att valutamarknaden är effektiv menas, enligt Eiteman et al. (1998),
(1) att all relevant information snabbt reflekteras i såväl avista- som
terminskurser, (2) att transaktionskostnaderna är små och (3) att
instrumenten på marknaden är perfekta substitut för varandra oavsett i
vilken valuta de är uttryckta. Priser ändrar sig därför nästan omedelbart då
ny information når marknadens aktörer och prisernas fluktuationer präglas
på den effektiva marknaden av något som brukar benämnas ”random
walk”13. Innebörden av detta är att historiska priser inte är till någon nytta
på den effektiva marknaden när det gäller att göra systematiska vinster. En
                                          
12 En euro-valuta är en valuta som är deponerad i en bank utanför det land som valutan
härrör från. Eurodepositmarknaden utgörs således av de banker som tar emot
deponeringarna och ger lån i euro-valutor. (Shapiro, 1998)
13 Med ”random walk” menas att prisförändringarna inte följer något givet mönster (van
Horne, 1992).
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minutiös bevakning av marknaden kan därmed sakna poäng eftersom
priserna redan har anpassat sig till den nya informationen när beslutet för
att handla tas (van Horne, 1992).

Ytterligare ett sätt att definiera marknadseffektivitet är att se på aktörernas
möjligheter till arbitrage. Copeland & Weston (1988) menar att det lägsta
kravet för att en marknad ska anses vara effektiv är att inga
arbitragemöjligheter ska finnas. Genom aktörernas ständiga jakt på dessa
riskfria arbitragevinster kommer marknadspriserna hela tiden att röra sig
mot det jämviktsläge där alla sådana möjligheter är eliminerade. Enligt den
här definitionen är marknadseffektivitet frånvaron av arbitragemöjligheter
och att marknaden därmed befinner sig i jämvikt. (van Horne, 1992)

För att valutamarknaden ska kunna bedömas som effektiv ska inga
arbitragemöjligheter finnas och då måste de tidigare beskrivna
jämviktsvillkoren gälla, eller i alla fall att avvikelser snabbt elimineras.
Vissa av villkoren såsom exempelvis köpkraftsparitetsteoremet gäller enligt
ovan endast i det medellånga eller långa perspektivet (se även avsnitt 3.1.2)
och kan därmed vara osäkra som verktyg när det gäller att bedöma
marknadseffektivitet. I det kortare perspektivet är ränteparitetsteorin (IRP)
betydligt mera användbar. Bestående och systematiska avvikelser från IRP
(med hänsyn tagen till eventuella transaktionskostnader) kan därför tolkas
som att marknaden inte är effektiv (Copeland & Weston, 1988).

Eiteman et al. (1998) menar vidare att om valutamarknaden är effektiv kan
ett enskilt företag inte göra systematiska vinster genom egna prognoser om
valutans utveckling. Anledningen till detta är att på den effektiva
valutamarknaden kommer terminskursen att spegla den framtida
växelkursen eftersom all känd information som kan påverka redan är
”inbakad” i kursen. Naturligtvis kan den framtida växelkursen, på grund av
att ny information hela tiden strömmar till, avvika från terminskursen.
Problemet ligger i att företaget inte på en effektiv marknad kan veta om
terminskursen kommer att över- eller underskatta den framtida
växelkursen. Det förväntade medelvärdet av avvikelserna från
terminskursen är noll (”random walk”), och därmed gäller att på en effektiv
marknad är terminskursen en ”unbiased” predikator av den framtida
växelkursen (Copeland & Weston, 1988). Kurserna på en effektiv marknad
representerar alltså den ”samstämmiga” prognosen marknaden som helhet
gör för en viss valuta eller ett visst instrument (van Horne, 1992). På en
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effektiv marknad blir därför ett företags säkringsaktiviteter utan värde då
det kommer att ”lyckas” lika ofta som det ”misslyckas”, och nuvärdet av
säkring blir därför noll (Eiteman et al., 1998). Förfarandet blir något av ett
”nollsummespel”.

Undersökningar och studier gjorda i syfte att undersöka valutamarknadens
effektivitet har gjorts vid flera tillfällen och med olika resultat. Några pekar
på marknadseffektivitet och andra inte (Eiteman et al., 1998). Det går dock
inte att komma ifrån det faktum att företagets uppfattning om
valutamarknadens effektivitet bör beaktas vid utformningen av ett företags
valutapolicy.

3.2 Företagets valutakursrisker

Fluktuationer i olika länders valutor kan leda till att företags in- och
utbetalningar blir större eller mindre än förväntat på grund av förändringar i
valutakursen. När ett företag ställs inför en osäkerhet på grund av valutan
talas det om valutaexponering eller valutaposition. Valutaexponeringen är
ett mått på potentiella förändringar i ett företags nuvärde, det vill säga i
nettokassaflöde, lönsamhet och marknadsvärde, som orsakas av en
valutakursförändring. (Eiteman et al., 1998) Valutarisker kan delas in i tre
huvudtyper: transaktionsrisk, ekonomisk risk och omräkningsrisk, men
först en diskussion om begreppet risk.

3.2.1 Riskbegreppet

Riskbegreppet åsyftar i allmänhet på storleken och sannolikheten för icke
förväntade förändringar i omvärlden som påverkar ett företags kassaflöde,
värde eller avkastning. Förändringar i omvärlden kan vara både förväntade
och icke förväntade och riskbegreppet är endast ett mått på de icke
förväntade förändringarna. De förväntade förändringarna är redan
förutsedda genom prognoser och beräkningar medan de icke förväntade
uppkommer först då verkligheten inte stämmer överens med prognoserna.
(Oxelheim & Wihlborg, 1997)

Närvaron av osäkerhet behöver inte alltid vara av ondo. Osäkerhet kan
innebära möjligheter för det enskilda företaget och då speciellt för dem som
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lyckas göra bättre prognoser och de som kan vara så pass flexibla i sitt
handlande att de kan dra fördel av förändrade omständigheter.
Riskhantering handlar därför om prognostisering av ekonomiska variabler
som inflation och växelkurser, men även om uppskattning av sannolikheten
för att dessa prognoser är felaktiga och därmed sannolikheten för att en
icke förväntad förändring inträffar. (Oxelheim & Wihlborg, 1997)

3.2.2 Transaktionsrisk

En transaktionsrisk uppkommer när ett företag har framtida transaktioner i
utländsk valuta som kommer att leda till in- eller utbetalningar (Campbell
& Kracaw, 1993). Exempel på detta kan vara när ett företag säljer varor på
kredit i utländsk valuta och betalningen ska ske efter exempelvis 30 dagar.
Risken ligger i att valutakursen ska förändras under denna tid och beroende
på hur omfattande den eventuella förändringen blir, kan då företaget tjäna
eller förlora på transaktionen.

Situationer där transaktionsrisk kan uppkomma kan enligt Eiteman et al.
(1998) vara

- vid köp eller försäljning av varor eller tjänster på kredit där
priserna är uttryckta i utländsk valuta,

- vid upplåning eller utlåning där återbetalningen av lånet ska ske i
utländsk valuta,

- när framtida kontrakt ska ingås enligt existerande avtal
- om företaget på annat sätt än de ovan nämnda, erhåller tillgångar

eller skulder nominerade i utländsk valuta, till exempel om ett
företag frivilligt tar en position i utländsk valuta utan att någon
underliggande transaktion föreligger.

Hur en transaktionsexponering uppkommer och hur länge den består kan
åskådliggöras med hjälp av följande figur:
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Figur 3.2: Hur transaktionsexponering uppstår. Källa: Egen bearbetning av
Åkesson Dolfe, 1996, s 69.

3.2.3 Hantering av transaktionsrisker

När företag ska hantera sina valutarisker vill de undvika eller åtminstone
minska de effekter som valutaexponeringen kan medföra genom att säkra
sig mot växelkursförändringar. Detta kallas även för hedging och
grundtanken med denna metod är att företaget först ska identifiera vilken
sorts exponering som det handlar om och sedan ta ställning till
exponeringens omfattning. Slutligen konstrueras en annan position med en
motsatt exponering, som får till följd att de båda postionerna tar ut
varandra. (Campbell & Kracaw, 1993) Exempel på detta kan vara när en
värdeminskning i en valuta kompenseras genom en motsvarande
värdeökning i det säkringsinstrument som används.

Figuren nedan visar fördelningen av ett nettokassaflöde runt ett förväntat
framtida värde [E(V)] på kassaflödet. Enligt figuren reducerar säkringar
nettokassaflödets spridning från det förväntade värdet, vilket illustreras av
den ”smalare” normalfördelningen. Hos det säkrade företaget blir
spridningen mindre och därmed minskar sannolikheten för stora kursvinster
eller kursförluster. (Eiteman et al, 1998)
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Figur 3.3: Säkringens effekt på förväntat kassaflöde. Källa: Egen bearbetning av
Eiteman et al, 1998, s 189.

Vilka säkringsinstrument som ska användas styrs av vilken typ av
exponering som det rör sig om och i denna uppsats tar vi främst hänsyn till
transaktionsrisken.

Transaktionsexponeringens storlek är, som beskrivits ovan, beroende av
tidsavståndet mellan offert och avtalets fullgörande (Eiteman et al., 1998).
Ett sätt för företaget att minska sin valutaexponering kan därför vara att
försöka minska detta tidsavstånd. Om detta inte är möjligt kan företaget
välja mellan att inte göra någonting eller att säkra positionen. Om företag
(vid import) inte gör någonting handlar de valuta till avistapris när
betalningen fullbordas. Väljer företaget däremot att säkra, så finns det en
rad olika så kallade derivatinstrument såsom terminer, optioner och swapar,
till hands. Vi kommer att gå in djupare på dessa i det följande. Företaget
kan även välja att direkt när exponeringen uppkommer köpa utländsk
valuta till sin framtida utbetalning och på så sätt säkra sig. Dock krävs då
att likvida medel frigörs omedelbart vid affärstillfället, vilket är något som
företaget förmodligen inte vill utsätta sig för då dessa medel kan behövas
till annat.

3.3 Derivatinstrument

När ett företag vill säkra sig mot valutaexponering kan det använda sig av
olika derivatinstrument. Ett derivatinstrument är ett finansiellt instrument
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som erhåller sitt värde från en underliggande tillgång eller från ett annat
instrument. Derivatinstrument kan vara exempelvis aktie-, ränte- eller
valutarelaterade. (Shapiro, 1998) De vanligaste derivatinstrumenten på
valutamarknaden är terminer, optioner och swapar (Ernst & Young, 1996).

3.3.1 Terminer

Det allra vanligast förekommande av valutaderivatinstrumenten är
valutaterminen. Valutaterminskontrakt kan vara antingen OTC-kontrakt
eller standardiserade kontrakt. OTC står för ”over the counter” och innebär
att kontraktet handlas ”över disk” hos exempelvis en bank. Vid OTC-
kontrakt krävs således inte att handeln sker via någon särskild börs och
parterna kan därmed komma överens om vilken kvantitet och löptid de vill.
Löptiden överstiger oftast inte ett år. Standardiserade terminskontrakt
(futures) finns inte på någon svensk marknad. (Ernst & Young, 1996)

En valutatermin ger innehavaren rättigheten och skyldigheten att vid en
bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja valuta till en på förhand
bestämd kurs (Campbell & Kracaw, 1993). Parterna i ett terminskontrakt är
köpare respektive säljare av valuta med leverans i framtiden och kontraktet
är bindande. Detta innebär att företaget är tvunget att köpa eller sälja
valutan när terminens löptid har gått ut och därmed går möjligheten att
eventuellt tjäna på en positiv valutakursrörelse förlorad. (Gillani, 1996) En
terminsaffär kan åskådliggöras på följande sätt:

Figur 3.4: Terminsaffär. Källa: Egen bearbetning av Ernst & Young, 1996

Prissättningen på terminer sker i anslutning till avistakurserna och
avspeglar utöver avistamarknadsläget skillnaden i räntenivåer mellan de
valutor som kontraktet gäller (Uggla, 1982). Beroende på om skillnaden i
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ränta mellan valutorna är positiv eller negativ kallas räntedifferensen för
terminspåslag eller terminsavdrag (Ernst & Young, 1996).

Terminer kan fylla en viktig funktion när till exempel ett export- eller
importföretag vill kunna kurssäkra sina valutaexponeringar. Om
exempelvis en svensk importör har köpt en produkt från ett tyskt företag på
30 dagars kredit, kan denne genom en att köpa en termin fastställa en
SEK/euro-kurs för betalningstillfället. På så sätt kan importören försäkra
sig om att i alla fall inte behöva betala någon annan kurs än terminskursen.
Vidare lämpar sig terminer då sannolikheten är hög för att ett flöde
verkligen ska infinna sig. Detta då skyldigheten att lösa terminen kvarstår
även om det underliggande flödet aldrig infinner sig.

3.3.2 Optioner

En valutaoption är ett instrument som ger innehavaren av optionen
rättigheten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en viss mängd valuta
till ett förutbestämt pris (lösenpris) och inom en viss tidsperiod (löptiden)
(Shapiro, 1998). Utställaren av optionen har en skyldighet att fullfölja sitt
åtagande som det står skrivet i avtalet om innehavaren så önskar. För att
utställaren av optionen ska tycka att det är värt att ikläda sig denna
skyldighet tar denne vid försäljningen ut en premie på optionen. Premien är
det pris som innehavaren måste betala för optionen på premiens likviddag.
(Ernst & Young, 1996)

Figur 3.5: Optionsaffär. Källa: Egen bearbetning av Ernst & Young, 1996

På affärsdagen bestäms belopp, löptid och lösenkurs för optionen.
Prissättningen på en option kan förklaras på följande sätt (Ernst & Young,
1996 s. 133): ”Prissättningen är en funktion av optionens lösenpris, tid till
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lösen, den riskfria räntan (svenska och utländska), valutakursen samt
valutakursens volatilitet.”

För företag kan optioner vara speciellt användbara vid större affärer som
befinner sig i offertstadiet, eftersom företaget ännu inte vet säkert att en
affär kommer att äga rum (Åkesson Dolfe, 1996). Företaget ges då
möjligheten att köpa eller sälja till ett visst pris, men är ej tvungna att göra
det om inte affären blir av eller om valutakursen har förändrat sig på ett för
företaget fördelaktigt sätt (Gillani, 1996).

3.3.3 Swapar

Ett valutaswapkontrakt kan ingås mellan exempelvis två företag som
avtalar om att byta eller swapa lån eller valutaflöden med varandra.
Kontraktet är bindande för båda parter vad avser rättigheter och
skyldigheter. Exempel på valutaswap kan vara när ett företag har ett
kassaflöde i en valuta, men byter detta mot ett flöde i den valuta som
företaget hellre vill ha. (Shapiro, 1998)

Det finns två typer av valutaswapar att tillgå, nämligen en kortfristig kallad
för just valutaswap och en långfristig kallad för valutaränteswap. En
valutaswap konstrueras vanligtvis genom att valutan köps avista och säljs
sedan på termin. Parterna som involveras i en valutaswap kan vara två
låntagare som avtalar om att byta (swapa) lån med varandra. Grunden är
ofta att den ena parten har fördelaktigare lånevillkor i en valuta, medan den
andra parten har bättre villkor i en annan valuta. Exempelvis får ett svenskt
företag ofta fördelaktigare lånevillkor på lån i svenska kronor i Sverige,
medan motsvarande situation gäller för ett amerikanskt företag i USA. De
båda företagen tar efter överenskommelse upp lån i respektive valuta och
byter sedan lån med varandra, det vill säga de sköter varandras betalningar.

Valutaränteswapen är däremot oftast en långsiktig upplåning i utländsk
valuta. Den ena parten betalar under löptiden de belopp som motsvarar
räntor och amorteringar för den andres skuld i motpartens valuta. I utbyte
betalar den andra parten motsvarande belopp för den första partens skuld.
(Ernst & Young, 1996)
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Figur 3.6: Valutaränteswapaffär. Källa: Egen bearbetning av Ernst & Young,
1996

På affärsdagen bestäms storleken på lånebeloppet till avistakurs samt
storleken på amortering, ränta och slutbetalning. I normala fall byts
kapitalbeloppen vid anskaffningstillfället och sedan återbetalas de
beslutade kapitalbeloppen brutto på förfallodagen. Prissättningen av en
valutaswap kan ses som en funktion av räntedifferensen mellan de två
parternas skulder i respektive valuta som swapkontraktet omfattar. (Ernst &
Young, 1996)

En valutaswap kan vara användbar när ett företag exempelvis under en
kortare period är i behov av en viss valuta. Vid periodens början byter
företaget till sig den önskade valutan för att sedan byta tillbaka vid
periodens slut.

3.4 Program för valutariskhantering – valutapolicy

Företag är exponerade för valutarisk när valutakursförändringar, på kort
eller lång sikt, kan påverka företagets resultat, konkurrensposition och/eller
tillväxt. Nästan alla företag är exponerade till valutarisker, antingen direkt
eller indirekt. Där företagen är direkt exponerade innebär
växelkursförändringar att valutakursvinster och förluster på olika sätt
relativt omgående påverkar företagets resultat- och balansräkning. En
exponering för indirekta valutarisker innebär å andra sidan att företaget
vistas i en miljö, där det utsätts för utländska och inhemska konkurrenter
exponerade till en annan kostnadsstruktur. För att alla inblandade ska sträva
åt samma håll bör företagets attityd till och hantering av dessa risker
utformas i ett program för valutariskhantering, det vill säga en valutapolicy.
(Bennet, 1996)
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Shrivastava (1994) definierar policy som en strategi för att organisera
arbetet inom företagets olika funktioner, och det kan handla om allt ifrån
miljö- och produktionspolicies till redovisnings- och finanspolicies.
Valutapolicyn ska således klargöra strategin för företagets
valutariskhantering, det vill säga vilken exponering som ska hanteras,
vilken tidshorisont valutariskhanteringen ska fokuseras på samt vilken
riskattityd företaget ska ha. Dessutom ska policyn även ge svar på frågor
som vilka risktäckningstekniker och instrument som får användas i
valutahanteringen och hur stor resultatpåverkan får bli av ofördelaktiga
valutakursförändringar. (Bennet, 1996)

Först och främst måste dock varje företag ta ställning till om valutarisken
över huvud taget är någonting att bry sig om.

3.4.1 Ska företaget ägna sig åt valutariskhantering?

Den första och största frågan företaget måste ställa sig är om valutarisken
över huvud taget är någonting att bry sig om (Bennet, 1996). Ekonomen
Lars Oxelheim (1987) har tagit fram tre kategorier av argument i
diskussionen om valutarisken är någonting företaget bör ägna sig åt:

• Den första kategorin tar valutamarknadernas jämviktsvillkor som
utgångspunkt och hävdar att om dessa håller existerar inga risker eller
vinstmöjligheter. Detta argument äger sin riktighet (som visats ovan)
främst i det långa perspektivet då de kortsiktiga avvikelserna från
exempelvis köpkraftsparitetsteoremet och den internationella
Fishereffekten är avsevärda. Om dock företaget, i det korta perspektivet,
kan överleva de ”resultatchocker” som negativa valutakursjusteringar
medför kan detta argument lyftas fram för att lägga bekymret med
valutarisken åt sidan.

• Den andra kategorin framför argument som stödjer sig på idén om att det
företaget gör kan investeraren också göra och då kanske billigare. Det
hela bygger på att på effektiva kapitalmarknader har inte investeraren
högre transaktions- eller informationskostnader än företaget och därmed
blir företagets riskdiversifiering överflödig. Mot detta argument står
dock förhållandet att den enskilde investeraren inte har någon möjlighet
att utifrån företagets externa redovisning fastställa företagets
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riskexponering. Det föreligger således ett informationsproblem för en
effektiv riskhantering från investerarens sida. Vidare finns det i det
moderna företaget fler intressenter än aktieägarna. Såväl anställda som
långivare är exempelvis måna om att växelkursförändringar inte orsakar
sådana fluktuationer i företagets kassaflöden att deras intressen äventyras
(mer om detta nedan).

• Den tredje kategorin argument medger förekomsten av risker, åtminstone
i det korta perspektivet, och att företaget bär ansvaret för dessa. Tanken
är dock att ingen säkring av valutakursrisken ska göras, med hänvisning
till valutamarknadens effektivitet. Argumentet är att terminskurserna ger
en genomsnittligt korrekt bild av den framtida växelkursen, och att ett
successivt säkringsförfarande därmed ger upphov till en förlust som
motsvarar den samlade transaktionskostnaden. Argumentet kan ha viss
relevans för det riskneutrala företaget, det vill säga det företag som
endast intresserar sig för att maximera förväntad avkastning utan hänsyn
till risker exempelvis valutakursförändringar kan medföra. Dock
uppkommer åter problemet med andra intressenters inställning till risk,
och antagandet att exempelvis anställda och kreditgivare i någon mån är
riskaverta är väl inte helt osannolikt.

Dessa tre argument är något företag vid fastställandet av valutapolicy måste
ta ställning till. Naturligtvis behöver det inte handla om endast det ena eller
det andra tillvägagångssättet utan varianter och kombinationer kan
förekomma (Bennet, 1996).

3.4.2 Utveckling av en valutastrategi

Om nu företaget kommit fram till att det är viktigt att utveckla en strategi
för valutariskhanteringen måste företagsledningen besvara tre viktiga
frågor. Ett entydigt svar på någon av dessa frågor är naturligtvis svårt att ge
och svaren kommer att variera från företag till företag. Ofta blir det fråga
om subjektiva bedömningar och resultat av undersökningar har indikerat att
ingen riktig konsensus finns om vilken strategi som är effektivast (Eiteman
et al., 1998). De tre frågor företagsledningen i detta skede måste ta ställning
till är enligt Bennet (1996):
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• Vilken typ av valutaexponering skall hanteras?
• Vilken tidshorisont skall företagets valutariskhantering fokuseras på?
• Vilken riskattityd skall företaget ha?

Första frågan handlar om vilka av de olika valutariskerna, transaktions-,
omräknings och/eller ekonomisk risk, som ska beaktas. För att få full
kontroll över sin exponering bör företaget ha sin valutariskhantering med
utgångspunkt i den ekonomiska exponeringen. Den ekonomiska
exponeringen är dock den mest komplicerade och är förhållandevis svår att
mäta (Bennet, 1996).

När det gäller val av tidshorisont handlar ställningstagandet om vilken
möjlighet företaget har att justera priserna för sina produkter samt inom
vilket tidsperspektiv priserna på insatsvarorna förväntas förändras som ett
resultat av valutakursförändringar. Andra faktorer som påverkar kan vara
tillgången till en effektiv valutamarknad, politisk stabilitet eller instabilitet
etc. (Bennet, 1996)

Vidare hänger den här frågeställningen ihop med företagets syn på
valutamarknadens jämviktsvillkor. Tror företaget att dessa gäller i det långa
perspektivet men inte i det korta och att företaget inte har råd att ignorera
de kortsiktiga resultatsvängningar som valutakursförändringar ger upphov
till, kan valutariskhanteringen fokuseras på att jämna ut dessa kortsiktiga
avvikelser. (Bennet, 1996)

När det gäller den tredje frågan finns skalans två ytterligheter -
riskneutralitet eller fullständig riskaversion. Det riskneutrala företaget visar
ingen oro för fluktuationer i valutakursen, medan det riskaverta företaget är
berett att ta en kostnad för att reducera svängningarna i växelkursen. Det
enskilda företagets förmåga att förutsäga den framtida valutautvecklingen
är, vid fastställandet av riskattityd, av stor betydelse (Oxelheim &
Wihlborg, 1997).

Oxelheim & Wihlborg (1997) talar om två tänkbara riskstrategier för såväl
det riskneutrala som det riskaverta företaget. Om det riskneutrala anser att
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valutamarknaden är effektiv14 bör en ”laissez-faire”-strategi väljas.
”Laissez-faire” innebär att företaget ignorerar valutarisken med hänvisning
till marknadens effektivitet. Marknadseffektivitet ger inte företaget några
vinstmöjligheter genom val av olika valutapositioner, och om företaget har
sina fordringar eller skulder i den ena eller den andra valutan spelar således
ingen roll. Alternativet, om företaget inte anser att valutamarknaden är
effektiv, blir för det riskneutrala företaget en aggressiv strategi. En
aggressiv strategi syftar till att företaget försöker maximera vinsten genom
spekulation, med hjälp av egna eller köpta prognoser. Vinsten maximeras
genom att företaget aktivt växlar mellan positioner i olika valutor.

För det riskaverta företaget som tror på en effektiv valutamarknad väljs en
strategi där syftet är att minimera exponeringen för valutakursförändringar.
Företaget intar därmed olika finansiella positioner (med hjälp av
exempelvis derivatinstrument) som syftar till att i största möjliga
utsträckning eliminera valutarisken. Tror det riskaverta företaget å andra
sidan inte på valutamarknadens effektivitet och anser att företaget kan
utnyttja marknaden för att göra vinster, ställs det inför valet mellan
riskreduktion och vinstmöjlighet. Företagets riskstrategi blir i detta fall
selektiv där företaget väljer att säkra sig selektivt eller delvis utifrån vissa
faktorer. (Oxelheim & Wihlborg, 1997) Den selektiva riskstrategin kan
därför sägas ligga någonstans mellan den riskneutrala och den riskaverta
strategin, då företaget i vissa situationer väljer att ta en risk men i vissa fall
istället väljer att säkra sig.

Bennet (1996) pekar på ett antal faktorer kan påverka den andel av
valutaexponeringen som ska säkras:

• Företagets förväntningar om valutautvecklingen
• Tillgången till alternativa risktäckningstekniker det vill säga vilka

tekniker företaget har att välja mellan. Detta kan förutom
derivatinstrument vara interna tekniker såsom exempelvis
förändringar i betalningsvillkor, nettning/matchning, förändringar i
prispolitik och/eller inköpsverksamhet etc.

• Kostnaden för dessa alternativa risktäckningstekniker
                                          
14 Oxelheim & Wihlborg (1997) är av åsikten att det är den internationella
Fishereffekten (se avsnitt 3.1.1) som bör ställas i fokus vid en bedömning av
marknadens effektivitet.
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• Resultat- och balansräkningens känslighet för valutakursförändringar
• Uppställda riktvärden såsom budgetkurser och ”smärtgränser” för

olika valutor
• Möjlighet att ändra priset och/eller försäljningsvolymerna, samt

tidsperspektivet för detta

De vinster företaget kan göra av en utvecklad valutapolicy kan vara svåra
att beräkna, men kan vara ökad förutsägbarhet i kassaflödet, lägre
kostnader för finansiering och lägre förväntade likvidationskostnader i och
med att risken för att kassaflödet hamnar under ett nödvändigt minimum
minskar (mer om detta under i avsnitt 3.5.3). Kostnader för
valutariskhanteringsprogrammet kan dock uppstå genom exempelvis ökade
kostnader för personal, lokaler och datasystem. Dessutom kan
valutahanteringen ge upphov till transaktionskostnader för olika instrument
samt kostnader för olika typer av experthjälp. (Oxelheim & Wihlborg,
1997)

3.5 Företagsvärde

Synen på hur ett företag ska värderas är en fundamental fråga inom
ekonomin. Den nu dominerande teorin om företagsvärde är teorin om
shareholder value, som i korthet säger att alla aktiviteter ett företag
bedriver ska vara värdeskapande för dess ägare. Teorin överensstämmer
med vår egen syn på företagsvärdering och vi har därför tagit den som
utgångspunkt i texten nedan.

3.5.1 Shareholder value

Ur Irving Fischers arbete från 1930 föddes teorin om att en företagsledare
är en rationell företrädare för företagets ägare och vars enda uppgift är att
maximera företagets nuvärde av alla framtida kassaflöden. Om
företagsledaren lyckas med detta, kan denne lugnt konstatera att han/hon
har agerat med ägarnas bästa i åtanke. Om företaget enbart gör
investeringar som har ett positivt nuvärde så skapas det högsta möjliga
värdet åt ägarna. (Brealey & Myers, 1996)

Vid beräkningen av ett företags totala värde ses till nuvärdet av alla, såväl
dagens som framtidens förväntade kassaflöden. Nuvärdet beräknas genom
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att detta förväntade kassaflöde diskonteras med en räntesats, som även
kallas för avkastningskrav.

Nuvärdet kan räknas ut matematiskt med följande formel (hämtad ur
Brealey & Myers, 1996):

Nuvärde = C0 + 
+ t

t

t

r
C

)1(

där C0 är dagens kassaflöde, Ct är kassaflöde vid tidpunkt t och r är
avkastningskravet.

Av dessa tre delar i nuvärdesberäkningen är det endast dagens kassaflöde
som är en säker post. Det uppstår dock en del svårigheter vid
uppskattningen av de framtida kassaflödena samt avkastningskravet. De
framtida kassaflödena påverkas av en rad olika faktorer som till exempel
marknads- och teknikutveckling.

Vid beräkning av ett lämpligt avkastningskrav för ett företag, vägs de olika
intressenternas, det vill säga långivarnas och aktieägarnas, avkastningskrav
mot varandra för att på så sätt kunna få fram ett genomsnittligt vägt
avkastningskrav eller rWACC (Weighted Average Cost of Capital).

rWACC kan beräknas med följande formel (anpassad från Brealey & Myers,
1996):

rWACC = 
 SE 

S
+

 rS + 
SE 

E
+

 rE

Där E är eget kapital, S är skulder, rE är aktieägarnas avkastningskrav på
eget kapital och rS är den genomsnittliga skuldräntan.

Tillvägagångssättet blir alltså att skuldernas andel av det totala kapitalet
multiplicerat med den genomsnittliga skuldräntan adderas till summan av
andelen eget kapital av det totala kapitalet multiplicerat med
avkastningskravet. Detta resulterar alltså i det vägda avkastningskravet.
Formeln kan utvidgas för att då ta hänsyn till skatter, då ränteutgifter är
avdragsgilla och detta leder till minskad skatt. Det ger att ju högre
skattesats desto mindre blir långivarnas avkastningskrav. (Brealey &
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Myers, 1996) Uppgifter om eget kapital och skulder finns att hämta i
balansräkningen medan den genomsnittliga skuldräntan fås när
räntekostnaderna (ur resultaträkningen) ställs i förhållande till skulderna.

Kvar blir då aktieägarnas avkastningskrav, som kan uppskattas med hjälp
av Capital Asset Pricing Model, eller CAPM. Modellen innebär här att ett
företags avkastningskrav bestäms utifrån vilken risk som företaget har. Ju
högre risk desto högre blir avkastningskravet. Formeln för CAPM ser ut
som följer:

rE = rF + β  (rM – rF)

där rF är den riskfria räntan, rM är den förväntade marknadsavkastningen
och β  är tillgångens systematiska risk i förhållande till marknaden.

En akties β-värde är dess bidrag till risken i en fullt diversifierad
aktieportfölj. Marknaden har ett β-värde på 1. Aktier med ett högre β-
värde än 1 svänger i genomsnitt mer än marknaden och aktier med ett lägre
β-värde än 1 svänger mindre.

Exempel: Antag att den riskfria räntan eller ränta på en statsskuldväxel är
5 % och att marknadens riskpremie för att investera på aktiemarknaden
uppgår till 9 %. β-värdet för det här placeringsalternativet är 1,3. Nu kan
vi räkna ut avkastningskravet på det egna kapitalet genom att använda
CAPM.

rE = rF + β  (rM – rF) rE = 5 % + 1.3 (9 %)

rE = 16.7 %

Nästa steg blir att beräkna företagets rWACC. Antag att företaget har eget
kapital som uppgår till 100 miljoner kronor, skulder på 200 miljoner
kronor och en genomsnittlig skuldränta på 8 %. Vi tar inte hänsyn till
företagsskatt. rWACC blir då:

rWACC = 
 SE 

S
+

 rS + 
 SE 

E
+

 rE rWACC = 
300
200 * 8 % + 

300
100 * 16.7 %

rWACC = 10.9 %
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Nu kan värdet på företaget beräknas utifrån nuvärdesmodellen ovan. Antag
ett årligt positivt kassaflöde på 30 miljoner kronor och att detta belopp
kommer att återkomma varje år. Eftersom vi antar att kassaflödet kommer
att vara detsamma för alltid kan rWACC placeras direkt nämnaren. Nuvärdet
blir då:

Nuvärde = C0 + 
+ t

t

t

r
C

)1(
Nuvärde = 30 000 000 + 

109.0
000 000 30

Nuvärde ≈ 305 miljoner kronor

Det bör observeras att detta exempel är en kraftig förenkling av
verkligheten, men att det ändå illustrerar principerna för hur företag
värderas enligt teorin om shareholder value.

3.5.2 Valutariskhanteringen och företagets intressenter

Ett företags intressenter består av alla de individer och organisationer -
interna eller externa - som påverkar eller påverkas av ett företag.
Intressenterna utgörs av exempelvis av aktieägare, företagsledning,
anställda, kunder och leverantörer som alla har olika intressen att försvara.
Genom att analysera och förstå de olika intressegruppernas behov och krav
kan det enskilda företaget hitta tillvägagångssätt som i så stor utsträckning
som möjligt balanserar dessa olika gruppers intressen. (Shrivastava, 1994)
Nedan följer en beskrivning av olika intressegruppers tänkbara påverkan på
företagets valutariskhantering.

Aktieägarnas intresse i företaget ligger bland annat i att få utdelning på sitt
satsade kapital och få en värdestegring på sitt aktieinnehav (Shrivastava,
1994). Aktieägarna föredrar oftast en diversifierad portfölj för att i så stor
utsträckning som möjligt reducera risken. Dock förutsätter inte detta att en
diversifiering och riskreduktion utförd av det enskilda företaget, genom
exempelvis valutasäkring eller aktiva valutaval per automatik är önskvärt
av aktieägarna. Med tillgång till effektiva marknader skulle aktieägarna
nämligen kunna sköta det själva. Det kan därför hävdas att företaget inte
ska bry sig om exempelvis i vilken valuta det har tillgångar och skulder,
utan istället fokusera på att maximera investeringens avkastning. Ett sådant
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företag där riskreduktionen helt och hållet läggs i investerarens händer
brukar benämnas riskneutralt. (Oxelheim & Wihlborg, 1997)

Förutom investerarens tillgång till effektiva marknader förutsätter
resonemanget ovan att denne har möjlighet att bilda sig en god uppfattning
om det enskilda företagets riskexponering, vilket kan vara nog så svårt
utifrån den externa redovisningen. Dessutom finns det andra argument,
såsom accepterandet av en lägre soliditet och minskad risk för företaget att
hamna i ”financial distress”, som ur en investerares perspektiv kan
motivera en viss riskaversion (mer om detta i avsnitt 3.5.3).

Även om aktieägarna i vissa fall skulle ha en väldigt öppen inställning till
risk finns det andra intressegrupper som kan tänkas ha en annan
uppfattning. En sådan är långivarna. Om kostnader som uppkommer vid en
eventuell konkurs förutspås vara stora blir det viktigt för långivarna att
företaget i möjligaste mån undviker konkurs genom att ha ett stabilt
kassaflöde. Ett kassaflöde präglat av kraftiga svängningar torde kunna öka
risken för konkurs, vilket på grund av långivarnas ökade osäkerhet i så fall
kommer att avspegla sig i högre kapitalkostnader (rS  stiger) för företaget.
Således skulle långivare som intressegrupp i ett delvis lånefinansierat
företag kunna vara anledning till att företaget blir mer riskavert och därmed
utformar en policy baserad på säkringsverksamhet. (Oxelheim & Wihlborg,
1997)

Vidare utgör företagsledningen en stark intressegrupp och dess mål
överensstämmer inte alltid med aktieägarnas. Enligt agentkostnadsteorin
finns ibland ägarna i den ena ringhörnan och företagsledningen i den andra.
I de flesta aktiebolag äger VD och styrelsemedlemmar endast en bråkdel av
företagets aktier och således existerar en separation av ägande (många
aktieägare) och kontroll (företagsledningen). Agentkostnader uppkommer
när företagsledningen avviker från att fatta värdemaximerande beslut samt
om ägarna drar på sig kostnader för att påverka företagsledningen
(agenterna). (Brealey & Myers, 1996)

Det råder ofta en skillnad mellan ägarnas och företagsledningens
inställning till risk och företagsledningen är oftast mer riskavert än ägarna
(Eiteman et al., 1998). Uppsatta personer i företaget har investerat tid och
resurser på att utveckla företagsspecifik kompetens och är därmed måna
om sina jobb, vilka beror på företagets långsiktiga överlevnad. (Oxelheim
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& Wihlborg, 1997) Detta kan leda till att riskfyllda investeringar uteblir
trots ett positivt nuvärde och till en alltför stor försiktighet i ledningens
agerande, och därmed även försiktighet i valutariskhanteringen.

Företagsledningens belöningssystem är också en faktor som påverkar dess
beteende. Det är viktigt att aktieägarna skiljer på resultatfluktuationer
orsakade av temporära faktorer och fluktuationer som uppkommer på grund
av ledningens långsiktiga åtaganden. Görs inte denna åtskillnad och
ledningens belöningssystem är baserat på kortsiktiga vinster leder detta till
att ledningen blir riskavert. (Oxelheim & Wihlborg, 1997) Detta kan då
resultera i en valutapolicy inriktad på att reducera de kortsiktiga
svängningarna i kassaflödet.

Även företagets övriga anställda värdesätter ofta ett stabilt kassaflöde.
Främst då på grund av risken att förlora jobbet i tider av sämre lönsamhet.
Ett stabilt och förutsägbart kassaflöde minskar även företagets
förutsättningar för personalplanering och minskar därmed sannolikheten för
att onödiga uppsägnings- och anställningskostnader skall uppkomma.
Likaså kunder och leverantörer värdesätter stabilitet. Kunderna vill att
företagets prissättning ska vara förutsägbar och leverantörer är förmodligen
mer villiga att sälja till ett lägre pris till ett företag som kan visa på en stabil
efterfrågan. (Oxelheim & Wihlborg, 1997)

Texten ovan har pekat på det inflytande olika intressegrupper kan ha på
företagets riskhantering, och som vi sett är flera av dem troligen betydligt
mera riskaverta än investerare och aktieägare. Även om aktieägaren kan ses
som den enskilt viktigaste intressenten kommer troligen flera av de
spänningar som övriga gruppers intressen ger upphov till avspegla sig i
företagens valutapolicy.

3.5.3 Financial distress cost

Copeland & Copeland skrev hösten 1999 i tidskriften Financial
Management att användningen av derivatinstrument, med det enskilda
syftet att minska fluktuationerna i kassaflödet, varken är ett nödvändigt
eller tillräckligt argument för att ägna sig åt säkringsverksamhet.
Reduktionen i fluktuationerna måste således vara nödvändig ur andra
aspekter menar de båda författarna, och de tar fram minskad risk för
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”business disruption” eller ”financial distress cost” som tänkbart mål för
företagets säkringsverksamhet.

Konceptet ”financial distress cost” kan till svenska översättas med
kostnaden för företaget att hamna i betalningssvårigheter, vilket i sin tur
sedan kan leda till betalningsinställelser och/eller konkurs. Sannolikheten
för att det enskilda företaget ska hamna i denna situation hänger nära
samman med hur skuldsatt företaget är. Brealey & Myers (1996) beskriver
värdet av det belånade företaget med följande formel:

firm of
Value    =   firm financedequity 

all the of Value    +    shieldtax of
value Present    -   costs distress financial

of value Present

Formeln ovan säger att företaget ökar sitt värde genom ökad skuldsättning,
eftersom räntekostnader är avdragsgilla. Detta stämmer dock bara vid små
och medelstora skuldsättningsnivåer då nuvärdet av ”financial distress
cost” är liten och fördelarna med skatteskölden överväger. I takt med att
skuldsättningsgraden sedan stiger ökar också nuvärdet av ”financial
distress cost”, och till slut nås den punkt då nuvärdet för ”financial distress
cost” överstiger nuvärdet av skatteskölden, vilket leder till att ytterligare
belåning sänker företagets värde (Brealey &Myers, 1996).

Kostnaderna för ”financial distress cost” beror dels på sannolikheten för att
företaget verkligen hamnar i en situation av betalningsinställelser eller
konkurs, men beror även på storleken av de faktiska kostnader som uppstår
då situationen infinner sig (Brealey & Myers, 1996). Dessa kan bestå av
direkta kostnader för olika slags experthjälp vid en konkurs, men även
indirekta kostnader i form av uteblivna investeringar på grund av ett lågt
kassaflöde. Det låga kassaflödet kan sedan i sin tur leda till högre räntor
från långivarnas sida och till att investerarna höjer sitt avkastningskrav på
bolaget. Vidare kan företaget få svårigheter att anställa kvalificerade
medarbetare, få bevittna försämrade kundrelationer etc. (Copeland &
Copeland, 1999). Genom att minska sannolikheten för att företagets
kassaflöde når så låga nivåer att risken för att dessa kostnader inträffar kan
således avkastningskravet på företaget sänkas. Enligt nuvärdesformeln
ovan ökar ett lägre avkastningskrav företagets värde.

Hur passar då ett företags valutapolicy in i det här resonemanget? Copeland
& Copeland (1999) menar att ett värdeskapande
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valutariskhanteringsprogram baserat på säkring måste minska risken för att
kassaflödet ska bli så lågt att ”financial distress costs” uppkommer.
Valutariskhanteringens ”vinst” måste således överstiga kostnaderna för
själva hanteringen, annars är den inte värdeskapande. Vinst definieras i det
här sammanhanget som minskad sannolikhet för de kostnader som uppstår
då företaget hamnar i ”financial distress”.

Areskär & Järnhäll (2001) menar att ett valutariskhanteringsprogram som
grundar sig på säkring skulle kunna minska konkursrisken för det enskilda
företaget, och därmed vara värdeskapande på grund av det sänkta
avkastningskravet. Med en säkringsverksamhet som ger ett stabilare
kassaflöde skulle investerarna, med bibehållet avkastningskrav, kunna
acceptera en lägre soliditet15. Detta leder till att företagets rWACC minskar
eftersom lånat kapital normalt är förenat med ett lägre avkastningskrav.

Copeland & Joshi pekar på att sannolikheten för att ”financial distress cost”
ska uppstå varierar från företag till företag, och menar att säkringar i vissa
fall därmed är överflödiga. Om företagets kassaflöde redan befinner sig
markant över fasta kostnader eller om kassaflödets fluktuationer redan är
små, kan sannolikheten för ”financial distress cost” redan vara
försvinnande liten.

Dock är det inte självklart att en reduktion i kassaflödet leder till en lägre
kapitalkostnad. För att aktieägare och/eller långivare ska minska sina
avkastningskrav krävs att de värdesätter ett stabilare kassaflöde. Detta
beror sannolikt i hög grad på företagets finansiella situation, och om
företaget har en hög soliditet kan det vara tveksamt. (Areskär & Järnhäll,
2001)

Copeland & Joshi tar även upp en säkringsverksamhets förmåga att skapa
värde genom att ge företaget nya affärsmöjligheter. De menar att företag
med jämnare kassaflöde kan ha ett övertag gentemot andra i branschen. Ett
ryckigare eller mer volatilt kassaflöde kan leda till osäkerhet hos
företagsledningen och en nedgång i kassaflödet skulle exempelvis kunna
leda till nedskärningar i inom områden som Forskning och Utveckling
                                          
15 Soliditeten är ett mått på andelen eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna,
och kan ses som ett mått på företagets långsiktiga finansiella styrka (Hallgren, 1996).
Desto högre soliditet desto lägre andel skulder.
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(FoU). Områden som kan vara avgörande i vissa branscher där utveckling
av nya produkter är vitalt. Sådana branscher skulle kunna vara exempelvis
IT/Telecom och läkemedel.

3.6 Sammanfattande modell

Referensramens olika delar kan knytas samman och sammanfattas i
nedanstående figur. Figuren visar också en uppdelning mellan referensram
och empiri. Anledningen till denna uppdelning är att referensramens
beskrivning av valutamarknaden och paritetsvillkoren främst syftar till att
ge en för ämnet nödvändig förförståelse.

Figur 3.7: Referensramens olika delar och hur de hänger samman.

Ett företags valutapolicy fungerar som länken mellan företaget och
valutamarknaden. Detta kan förklaras med att alla transaktioner som
företaget gör i utländsk valuta styrs på ett eller annat av policyn
utformning. Policyn är utformad i syfte att på ett eller annat sätt tackla den
valutarisk företaget utsätts för i sin verksamhet. Företaget påverkas i sitt val
av valutapolicy av en rad faktorer, men vi har i vår uppsats fokuserat på
dess förmåga att skapa värde. Företagets val av policy studeras därför
utifrån teorierna om shareholder value, financial distress samt ur
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företagsintressenternas perspektiv. Policyn kan sedan vara utformad så att
företagets operationer på valutamarknaden inkluderar eller inte inkluderar
användandet av säkringsinstrument. Valutamarknaden och hur väl den går
att förutsäga påverkas sedan i sin tur av paritetsvillkorens giltighet, det vill
säga valutamarknadens effektivitet, vilket bör påverka policyns utformning.
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4 Empiri

I kapitlet nedan kommer den empiri intervjuerna resulterade i att
presenteras. För att få struktur på empirin har presentationen gjorts enligt
den urvalsmatris som återfinns i avsnitt 2.4.2. De representanter som
intervjuades för de olika företagen var Stefan Danielsson (IFS), Lennart
Söderman (Telia), Mattias Ekblad (NCC), Lennart Svensson (Holmen),
Jonas Persson (Perstorp), Rikard Sagent (BT-Industries), Ulf Englund
(SlipNaxos), Ulf Bergwall (Cloetta Fazer) och Patrik Sandell (Scania).
Citaten i texten nedan kommer från dessa representanter.

4.1 Enhetsproducerande företag

4.1.1 IFS AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

Företaget var inte av den åsikten att IFS var ett traditionellt och rent
tjänsteproducerande företag. IFS erbjuder i samband med sina tjänster
också företagets egna produkter, och företagets konsultorganisation jobbar
enbart med dessa. IFS definierar därför sig själv som ett produkt- och
tjänsteproducerande företag där produktionen utförs i projektform.

Var har Ert företag sin största valutaexponering?

Exponeringen finns främst på försäljningssidan. Alla bolag ute i världen
jobbar dock främst i sin egen lokala valuta, och har eget ansvar för såväl
balans- som resultaträkningen. Nettoflödet är idag begränsat då företaget
befinner sig i en kraftig expansionsfas och intäkterna investeras därför till
stor del i rörelsekapital på respektive marknad.

IFS befinner sig i en väldigt personalintensiv bransch och den största
kostnaden blir därmed för personal, vilken betalas i respektive bolags
lokala valuta. Den näst största kostnaden är då ett utländskt bolag sålt en
licens eller ett projekt, och därmed ska erlägga ersättning för produkten till
koncernens producerande företag, R & D (Research & Development). R &
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D är främst stationerat i Sverige och därmed uppstår en stor
valutaexponering när den olika bolagen runt om i världen köper från denna
svenska leverantör.

Den valuta företaget främst exponeras för är den amerikanska dollarn,
mycket på grund av den stora expansionen där. Dessutom är vissa asiatiska
länders marknader i mångt och mycket dollariserade och då blir dollar den
valutan som transfereras mellan länderna. I övrigt har IFS också större
exponeringar gentemot euron och det engelska pundet.

Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

IFS valutapolicy säger att företaget inte ska ha någon exponering ute i
organisationen utan en eventuell sådan ska centraliseras, och därmed
behöver kompetensen bara finnas centralt. Företaget arbetar sedan aktivt
med valutasäkringar för att skydda sig mot exponering i det flöde som
uppstår. Dock är expansionstakten för tillfället så stor att det inte blir några
större flöden att hantera, då intäkterna, som nämnts ovan nämnts,
återinvesteras på de lokala marknaderna. Dessutom dras en del marknader
med väldigt långa effektiva betalningstider, och dessa långa ”outstandings”
gör att mycket kapital binds i rörelsekapitalet.

Företaget grundar olika valutors volymbedömningar på tre- och
tolvmånadersprognoser, men för att få en ökad träffsäkerhet görs rullande
uppdateringar med en respektive tre månaders intervall. De korta
prognoserna delas sedan in ytterligare i tiodagarsintervall för det mer
operativa flödet.

Säkringsnivån, anser IFS, sedan bör ligga på cirka 40 till 60 % av
exponeringen, men kanske nå upp emot 75 % när det enligt prognosen
närmar sig leveranstidpunkten. Företaget är dock inte av den åsikten att en
säkringsnivå på 100 % är något att sträva efter, då risken för att utfallet inte
blir enligt det prognostiserade är alltför stor. Företaget vill i möjligaste mån
undvika att säkra något som senare inte kan realiseras.

De problem IFS ser med i sin valutariskhantering är, förutom frågan om
hur stor andel företaget ska säkra, träffsäkerheten i prognoserna. ”Blir en
prognos på fem miljoner verkligen fem miljoner?” Merparten av företagets
projekt är inte speciellt långa utan sträcker sig från enmånadsprojekt upp



56

till sexmånadersprojekt, vilket medför att företaget gör en stor mängd
affärer årligen, och att det därmed aldrig är hundraprocentigt säker på
inflödet. Den stora frågan, på grund av osäkerheten i prognoserna, blir
alltså: ”Hur mycket av det prognostiserade flödet ska vi våga säkra?”

Skulle företaget istället ha valt en riskstrategi som grundar sig på att
säkringsverksamheten helt läggs åt sidan, är IFS av den uppfattningen att
det förmodligen på lång sikt skulle var ”gungor och karuseller”, det vill
säga upp ibland och ner ibland. Detta innebär vid ett ungefär lika stort
kassaflöde hela tiden att valutakursförändringarna på lång sikt inte skulle få
så stora konsekvenser.

Dock är företaget av den åsikten att det är viktigt att kunna säkerställa
budgetkurser och prognoser i det korta perspektivet och detta kan ju också
göras om företaget ägnar sig åt en säkringsverksamhet. Den eventuella
avvikelsen blir förhållandevis liten jämfört med om företaget skulle ha låtit
hela valutaexponeringen vara osäkrad.

De största vinster IFS gör i sin valutariskhantering ligger i att kunna
säkerställa budgetkurser och kalkylkurser. Offerter på marknader utanför
Sverige ska kunna läggas på ett säkert sätt, då en affär inte får gå med
förlust bara på grund av en missbedömning av valutaeffekterna. Det
mervärde som skapas, menar IFS, är att medarbetarna ska kunna känna
trygghet i de kalkyler och offerter de släpper ifrån sig. Detta är även en
nödvändighet, då företaget inte anser sig ha den ”buffert” som krävs för att
kunna ta en alltför stor risk. Denna buffert anser företaget skulle kunna
skapas med hjälp av optioner, men säger samtidigt att det är relativt dyrt.

Kostnader uppstår ju då det krävs resurser för att hålla ett adekvat
informationssystem för bevakning av marknaden. Dessutom kan kostnader
uppkomma då företaget exempelvis köpt en option som det sedan väljer att
inte utnyttja.

Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

Styrelsen är det beslutande organet och den bestämmer vilken risknivå
bolaget ska ha. Delaktiga i utformningen är eventuellt någon/några
styrelseledamöter, koncernekonomi och lokala controllers i respektive land.
Dessa fungerar främst som bollplank för att kunna identifiera risker och för
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att utbyta erfarenheter med. Dessutom inkluderas CFO och ett par
medlemmar i styrelsen i processen för utarbetandet av en policy. Det
viktiga är att policyn inte får bli en ”one-man-show” utan att den är väl
förankrad i hela organisationen.

Vilken riskattityd har Ni?

Säkerhet före risk ska gälla. Företaget har inte någon aktiv
tradingverksamhet i syfte att spekulera utan jobbar enbart med
underliggande flöden. IFS var annars av den åsikten att en
tradingverksamhet är ett väldigt bra sätt att hålla kompetensen vid liv. IFS
förutsättningar gjorde att företaget inte har råd med det, eller som det
uttrycktes: ”Går det bra så är det klart har man råd med det, men man ska
ju ha råd att ta eventuella förluster också. Det har inte vi och vi kommer
därför tills vidare inte att ha det mandatet.”.

I övrigt har IFS inställningen att en relativt stor andel, dock inte allt, ska
säkras. Att säkringen inte uppgår till 100 % beror inte på att företaget vill ta
en liten risk utan snarare, som nämnts tidigare, på att det då en vacker dag
kan upptäckas att det säkrats för mycket. Detta är det avgörande.
Uppfattningen skulle säkert vara annorlunda i ett annat bolag med andra
grundförutsättningar men IFS vill inte ta alltför stora risker.

Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering? Vilken betydelse har kostnader och avgifter
vid Ert val av instrument?

Det som säkras idag säkras med hjälp av terminer. Optioner kan bli aktuellt
vid större offerter, då det främst är vid större affärer en option kan bli
prisvärd.

Kostnaderna tillsammans med förutsättningarna avgör om optioner ska
användas eller inte. Är konkurrenssituationen hård och företaget inte har
råd att tappa om än så litet så kan optioner, som försäkring, även bli ett
alternativ.
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Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

IFS jobbar först och främst utifrån så kallade budgetkurser vilka företaget
sedan har som mål att klara och säkerställa. Dock är det ju alltid en strävan
att försöka överträffa budgeten, och egentligen skulle en säkringsnivå på
100% vara önskvärd. Företagets korta prognosperiod och prognosernas
träffsäkerhet tillåter emellertid inte detta, då ett sådant tilltag skulle kunna
bli alltför dyrbart när prognosen inte överensstämmer med verkligheten.

Under senare tid har det inte varit några speciella situationer som föranlett
något särskilt beteende, men om dollarn skulle nå en nivå av ”all-time-
high”, så skulle det bli intressant att avyttra dollar. Då är uppfattningen att
det är en mental känsla de inblandade får gå på eftersom det är väldigt svårt
att veta om dollarn kommer att stiga ytterligare eller inte.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

Rent ekonomiskt handlar det för IFS om att kunna säkerställa den budget
och de kalkyler hela organisationen ”kämpat ihop”. ” Budgeten kan ju inte
bara äventyras på grund av att valutan går åt fel håll! Det får ju bara inte
hända!”

Publika bolag måste, menar IFS, hantera risker på ett vettigt sätt. Den risk
företaget egentligen ska ta är ju affärsrisken, det vill säga se till att nya
affärer görs. Ägare och styrelse vill att företaget ska utvecklas och tjäna
pengar på kärnverksamheten, och då ska det inte heller tas större risker än
de nödvändiga affärsrisker som olika projekt medför. Pengar ska inte tjänas
och inte heller förloras på valutaförändringar. I alla fall inte så länge
företaget inte har råd med det. Om IFS idag säkrar 75 % kanske företaget
den dag det har råd bara säkrar 60 %. Reduktionen av risken är det värde
IFS valutariskhantering tillför företaget.

Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?

IFS tror att kreditgivarna är väldigt måna om att deras kunder är styrda. Om
ett företag inte har råd med lite ”extravaganser”, vilket valutarisken kan
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tänkas vara, då är IFS av den uppfattningen att hanteringen ska vara klart
utstakad.

Dessutom är ju en tydlig ram en trygghet för den som sköter
riskhanteringen, om denne vet vad han/hon får och inte får göra.

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

”Både ja och nej. Den är väl inte effektiv eftersom vi har så enormt stora
kast i valutorna och vi ser hur kronan flyter och dollarn reser iväg, då kan
man ju ifrågasätta prissättningen - är den korrekt. Ska verkligen ett lands
valuta öka eller sjunka i värde med flera procent på en halvtimme eller
timme? Att man kan omvärdera Sverige eller något annat land och gå till
något annat land bara för att man råkar lämna en statistikuppgift eller
kommer med en budget eller en nyhet om en sjuk president eller vad det nu
kan vara --- det är ju rätt skrämmande. Går det upp så är du ju i bästa fall
alert och hinner sälja, men ska du köpa så kanske du skräms av att köpa nu
då det kan gå ner om någon minut, eller halvtimme eller dag. Du vet ju inte
om det är början på en lång trend eller om det är det här lilla kastet.”

”Samtidigt är ju marknaden effektiv, för det är ju utbud och efterfrågan
som sätter priserna, det är oerhört många aktörer och det är oerhört lätt
tillgänglig och snabb information. Alla har tillgång till samma information
och det kännetecknar en effektiv marknad.”

4.1.2 Telia AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

Telia är ett tjänsteföretag inom telecomsektorn. Företaget säljer tjänster
som fast telefoni, mobiltelefoni och datakommunikation, som exempelvis
internet. Dessutom sysslar Telia med så kallad carrierverksamhet, vilket
innebär att företaget köper och säljer kommunikationskapacitet. De jobbar
mycket i olika projekt, där Corporate Finance avdelningen oftast är
inblandad.
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Var har Ert företag sin största valutaexponering?

Den största valutaexponeringen i form av transaktionsexponering
uppkommer dels i samband med den fasta telefonin. Där är Telia
nettoköpare av valutor, eftersom svenskarna ringer mer utomlands än vad
utlänningar ringer till Sverige. Företaget betalar för den telefontrafik i
andra länder som de svenska kunderna står för. Den andra stora delen i
valutaexponeringen är när företaget köper varor och materiel i olika former
såsom datasystem, kablar, fiberoptik från andra länder. Även där är Telia
köpare av valutor.

De valutor som företaget exponeras mot är traditionellt sett främst US-
dollar (ungefär 60 %) och euro (uppgår till 34 % och inkluderar även andra
valutor inom EMU-området). Dessutom finns exponering mot brittiska
pund och de nordiska valutorna.

Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

Telia har en förhållandevis ny valutapolicy som säger att dotterbolagen
måste kurssäkra sig hos internbanken och att de ska säkra all faktisk
transaktionsexponering. Den icke faktiska, prognostiserade exponeringen,
ska säkras till viss del och då rekommenderas en säkring på mellan 25 och
75 procent av exponeringen, beroende på hur pass säker prognosen är.
”Den faktiska exponeringen, den fakturerade, den avtalade exponeringen
ska säkras med valutaderivat har man sagt och då är det egentligen
valutaterminer och valutaoptioner som är aktuella”. Telia menar att denna
policy innebär att dotterbolagen måste kurssäkra sig och på så sätt kan
dotterbolagens verksamhet och effektivitet mätas på ett bra sätt. Tidigare
hade företaget en policy där dotterbolagen som hade valutaexponering,
rapporterade in prognoser på denna exponering. Prognoserna gällde för tolv
månader framåt i tiden och rapporterades rullande en gång i månaden till
avdelningen Koncernfinans. Där sammanställdes prognoserna och behoven
av olika valutor matchades så att företaget fick fram ett netto i varje valuta.
Därefter säkrade handlarna nettoflödena i valutamarknaden. Det här
innebar att koncernen var kurssäkrad på koncernnivå, men att
dotterbolagen inte var säkrade i sig. Med hjälp av den nya policyn undviker
företaget resultatsvängningarna på dotterbolagsnivå.
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Telia använder sig i första hand av tolvmånadersprognoser. Om en faktisk
och konstaterad exponering överskrider tolv månader kurssäkras denna,
efter en bedömning av både Koncernfinans och dotterbolaget i fråga, över
hela avtalstiden. Vid prognostiseringen används dock en tidshorisont på
tolv månader men företagets historik säger att säkringarna i praktiken läggs
på tre till sex månader.

De problem som Telia upplever i valutariskhanteringen är inte att fastställa
att företaget ska säkra, utan svårigheten är snarare att avgöra hur mycket av
den prognostiserade exponeringen som ska säkras. Verksamheterna i
dotterbolagen varierar mycket vilket medför att olika bolag har olika svårt
att prognostisera sina exponeringar. Därför har Telia valt att ha en mjuk
formulering i policyn för dessa flöden. Genom en kontinuerlig diskussion
med och rådgivning åt dotterbolagen kommer parterna överens om en
lämplig strategi. Tilläggas bör att denna del av Telecomsektorn förändras
snabbt och ofta, och innebär att det inte är möjligt att förlita sig på en
”statisk” historik för alla bolag i koncernen. Den faktiska exponeringen är
redan känd och därför anses inte denna utgöra något problem.

Anledningen till att Telia har en policy som är baserad på säkring beror på
”att vi inte vill se några resultatfluktuationer i koncernen och på
bolagsnivå på grund av valutafluktuationer, så att både ägarna och vi
själva kan mäta vår lönsamhet och effektivitet”. Telias representant menar
vidare: ”Du kan ju aldrig på förhand säga att det är lönsamt att säkra
valutor, det är oerhört riskabelt att säga det, och det gör vi inte heller, men
du vet i varje fall i förväg valutarörelserna inte kommer att påverka ditt
rörelseresultat.”

De vinster som företaget ser med sin valutariskhantering är att
resultatfluktuationer i företaget kan reduceras genom användande av
valutasäkringar. På både koncernnivå och dotterbolagsnivå kan
dotterbolagens resultat och effektivitet mätas. ”Har man en valutaeffekt på
något som inte är kurssäkrat så har man väldigt svårt att bedöma om
affärerna och affärsidéerna har varit lönsamma.” Förmågan att bedöma
verksamheten och stabilitet i resultatet är alltså väldigt viktigt.

Kostnaderna ligger främst i administrativa kostnader för
informationssystem och personal, vilka tas centralt då internbanken ses
som ett ”cost center”.
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Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

Förslaget till policyn grundas på koncernfinansavdelningen av i första hand
Corporate Banking and Finance, som har hand om utformning av
koncernreglerna för Finansverksamheten. Dessutom kommer de personer
som i praktiken hanterar dessa risker på Internbanken och ute på
dotterbolag med synpunkter och förslag. Sedan ska styrelsen godkänna och
besluta om koncernreglerna.

Vilken riskattityd har Ni?

Som tidigare har nämnts så ska all faktisk exponering säkras, medan 25 till
75 procent av den icke faktiska exponeringen ska säkras beroende på hur
säkra prognoserna är. Detta är de riktlinjer som dotterbolagen ska följa och
när de har gjort sina säkringar gentemot internbanken ska internbanken
sedan göra samma säkringar externt i marknaden.

Internbanken har ett visst mandat att avvika från de säkringar som
dotterbolagen har gjort. Mandatet ska dock i första hand användas till att ta
sådana positioner där internbanken tycker att dotterbolagets säkring inte
stämmer med den underliggande exponeringen. Telia menar att: ”Vi ska
inte syssla med spekulation i den bemärkelsen att vi ska ta egna positioner,
utan det ska vara kommersiella positioner som underbyggs av den
exponering som skapas kommersiellt.”

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Telia har sedan relativt lång tid tillbaka uppmärksammat valutariskerna
som väldigt betydande eftersom de kan leda till stora fluktuationer. Därför
poängterar företaget att det är viktigt att vara medveten om dessa risker och
att de hanteras lämpligast möjligt. Dock anser företaget att volymen på
valutaflödena var liten i jämförelse med exempelvis volymen på
låneportföljen, men risken att risken var relativt större på grund av den
stora volatiliteten i valutamarknaden.
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Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering? Vilken betydelse har kostnader och avgifter
vid Ert val av instrument?

Det är terminer och optioner som används. Terminer används i särklass
mest och är det som anses vara det mest kostnadseffektiva instrumentet.
Vid större avtal eller offerter kan det dock passa bra med optioner mellan
offerttiden och tidpunkten för avtal. En sannolikhetsbedömning för om ett
avtal ska gå igenom eller inte görs från fall till fall, och sedan bedöms hur
mycket som ska säkras. Det är dessa alternativ som Telia anser vara
användbara: ”Det fungerar inte för oss att låna upp valutor och på det
sättet netta exponeringen, det matchar inte riktigt våra kommersiella
behov.”

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Internbanken rådgör med dotterbolagen kontinuerligt, men generellt görs
säkring direkt när en exponering uppstår. De väntar alltså inte på bättre
nivåer i marknaden för att då göra sina säkringar, utan när exponeringen
uppstår så kontaktar bolagen internbanken och gör en terminssäkring. I
annat fall vore det spekulation.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

”Ja, om man med värdeskapande menar att vi egentligen ska syssla med
vår kärnverksamhet, det vill säga telecomaffärer och inte med valuta- och
räntespekulation, så är det absolut värdeskapande.” Vidare anser Telia att
det måste vara lättare för en ägare att kunna se och mäta resultatet,
likviditet och risker om denne vet att valutafluktuationerna inte betyder
något för resultatet. På det sättet kan det anses vara värdeskapande.

Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?

Telia anser att en klar och tydlig valutapolicy absolut minskar spänningarna
mellan intressenterna. Oavsett vilken policy ett företag har så finns det ett
krav på tydlighet i vad företaget gör och inte gör. ”Förhoppningsvis så gör
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väl de bolagen som säger att de gör en viss sak även det i praktiken, annars
skulle jag som ägare bli ganska förbryllad.” Telia anser att de är tydliga i
sin kommunikation med marknaden genom till exempel årsredovisningen
om vad företaget gör och menar att det också görs i praktiken, vilket bör
vara bra för både ägare och långivare.

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

Telia menar att det endast är ett fåtal valutapar som handlas i riktigt stor
omfattning runt om i världen, och med detta menas de stora valutorna när
de handlas mot varandra. De största är euro, US-dollar, yen, schweizerfranc
och pund. ”De valutorna är väl till mångt och mycket en effektiv och bra
marknad.” Däremot ansågs att marknaden för en mindre valuta som till
exempel kronan inte alltid är lika effektiv. Det kan ibland vara väldigt
illikvit och ett flockbeteende kan ofta skönjas. Ett sådant beteende kan
förekomma om det handlar om stora volymer, vilket kan problematisera
stora investeringar, försäljningar och inköp av bolag, anser Telia. Vidare
anser företaget att det är den här typen av flöden och framför allt
fondflöden som påverkar marknaden starkt. Dessutom är den svenska
marknaden illikvid på så sätt att det är relativt få aktörer som är market
makers i svenska kronor.

Telia har en ständig intern diskussion om det på lång sikt lönar sig att
bedriva säkringsverksamhet. Det hela kanske jämnar ut sig över tiden, men
”då är ju bara frågan: vad ska man ha för tidsperspektiv? Om man säger
att en viss marknad har jämnat ut sig på femton år med kursfluktueringar
upp och ned, då skulle man ju fråga sig: Våra ägare, är dom investerare
under femton år? Det var bara ett exempel, men det finns ju investerare
som är ettåriga, tvååriga, treåriga, kanske trettioåriga. Vilka ska man då
hänge sig åt egentligen? Då kan det vara bättre att kurssäkra sig och
stoppa fluktueringarna i resultatet, än att låta det fluktuera från tid till
annan”.
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4.1.3 NCC AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

NCC är ett byggföretag som arbetar inom en rad olika områden med bland
annat bostadsbyggande, anläggningsarbeten av typen vägar och så vidare
Ett nytt affärsområde som tillkommit på senare tid är Telecom där företaget
ska arbeta med att bygga basstationer. Produktionen bedrivs i projektform
och utförs under de olika affärsområdena.

Var har Ert företag sin största valutaexponering?

NCC:s dotterbolag arbetar i så stor utsträckning som möjligt i deras egna
valutor, men valutaexponering uppstår exempelvis då de olika
dotterbolagen lägger anbud på internationella projekt i andra valutor än
deras inhemska valuta.

Dessutom sker finansieringen till koncernens olika projekt och arbeten
genom NCC Treasury. NCC Treasury lånar genom olika
finansieringsprogram upp kapital på marknaden i olika valutor, och de
swapas sedan om och lånas ut till de producerande dotterbolagen i deras
lokala valutor. När sedan lånen återbetalas till NCC Treasury i
dotterbolagens lokala valuta uppstår en transaktionsexponering.

Företagets huvudmarknader ligger förutom i Sverige även i Finland,
Danmark, Norge och Polen, och NCC exponeras därmed mot respektive
lands valuta.

Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

Policyn är att företaget ska minimera sina valutarisker och sin
valutaexponering så mycket som möjligt genom att kurssäkra. Resultatet
ska inte präglas av svängningar som kan tillskrivas valutaexponeringen.

Dotterbolag ska säkra sin transaktionsexponering så snart den fastställts.
Dessutom är företaget av den åsikten att det är lämpligt att även säkra delar
av den prognostiserade transaktionsexponeringen under exempelvis ett
anbudsförfarande. Den avgörande faktorn blir då den bedömda
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sannolikheten för att anbudet senare ska resultera i avtal. Optioner som
många gånger är det mest ändamålsenliga instrumentet i ett
anbudsförfarande utesluts ofta då det skulle tumma alltför mycket på de
redan ofta små marginalerna.

Själva idén med NCC:s internbank är att försöka ”netta” olika valutor mot
varandra i så stor utsträckning som möjligt. Nästa steg, efter ”nettningen”,
blir att kursäkra koncernens exponering externt eller att direkt omvandla
nettot till den valuta som behövs för att om möjligt undvika belåning
externt. Om exempelvis ett norskt bolag placerar pengar ”hos oss internt,
men sedan kanske vi ser att vi behöver euro då kan vi ju swapa om de
norska kronorna och använda dem till euro istället”. Internbanken ska alltså
sitta som en samordnare för att undvika placeringar och lån externt, och
därmed undvika ”spreaden”, det vill säga skillnaden mellan in- och
utlåningsräntor. ”Har vi överskott i en valuta och underskott i en annan,
swappar vi om överskottet till valutan med lånebehov”, säger NCC:s
representant.

All valutahantering sker hos internbanken inom så kallade risklimiter,
vilket är uppsatta gränser för varje valuta inom vilka valutan får fluktuera.
Generellt gäller för limiten att en svängning på 7 till 10 procent var OK,
annars skulle företaget ta till säkringar.

NCC ser inga direkta problem när det gäller att fastställa sin valutapolicy.
Risken ska centraliseras till internbanken i Sverige.

De största vinsterna NCC såg med sitt sätt att hantera valutarisken är just
samordningen och matchningen mellan in- och utflödena i olika valutor.
Om de olika dotterbolagen själva skulle sköta sina bankkontakter skulle
detta leda till att ”någon sitter och lånar och någon sitter och placerar”.
”Eftersom man har en ”spread” mellan in- och utlåning överallt då så
förlorar man ju hela tiden koncernmässigt sett”. Det poängteras dock att
detta förutsätter att internbanken hela tiden kan hålla marknadsmässiga
priser och att det därför inte ska löna sig för dotterbolagen att söka sig
externt.

Några större kostnader ser företaget inte då alternativet med en hantering
ute på dotterbolagsnivå skulle leda till betydligt större kostnader för
exempelvis personal och hantering. Dessutom skulle ett sådant förfarande



67

leda till att förmågan att se helheten går förlorad och företaget missar
därmed samordningsvinster.

Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

Finanschefen, NCC Treasurys och bolagets styrelse är ansvariga för
utformningen av valutapolicyn.

Vilken riskattityd har Ni?

NCC ska enligt deras policy ”minimera valutaexponeringen så mycket som
möjligt genom användandet av olika kurssäkringstekniker i syfte att
undvika icke kontrollerbara förändringar i koncernens resultat och
konkurrenskraft”. ”Valutarisken ska kurssäkras så snart som möjligt när
den blivit definitiv. Stabiliteten i koncernens resultat har högre prioritet än
potentiella valutakursvinster baserade på spekulation.” För NCC-
koncernen är det således inget självändamål att tjäna pengar på
valutahanteringen, men gör det inom limitens gränser så professionellt som
möjligt.

Målet för NCC är alltså att minimera valutarisken men företaget menar
samtidigt att det inte går att matcha varje affär. Därför finns risklimiten,
vilken sätter gränser för den valutarisk företaget får ta.

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Då NCC i hög grad har expanderat de senaste åren och köpt på sig flera
bolag utomlands, har valutarisker uppkommit i större omfattning än
tidigare. Det gäller att upplysa dotterbolagen om att det finns en valutarisk
och se till att de förstår den, säger NCC, och då målet är att minimera
valutarisken så gäller det också att förklara hur denna hanteras.

Vilka instrument och andra tillvägagångssätt använder sig företaget av
i sin valutariskhantering? Vilken betydelse har kostnader och avgifter
vid Ert val av instrument?

NCC har i sin valutariskhantering möjlighet att använda sig av en mängd
instrument och tillvägagångssätt, men främst handlar det om
valutaterminer, valutaswapar och optioner.  Terminen är det instrument
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som används mest frekvent, men optioner skulle kunna utnyttjas mer men
bedöms i de flesta fall som alltför kostsamma.   

Optioner skulle, som nämnts tidigare, kunna bli aktuella i exempelvis
dotterbolagens anbudsförfaranden, men kostnaderna bedöms ofta som
alltför stora. Av samma anledning säkras inte andra prognostiserade flöden
särskilt ofta.

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Kontroll sker hela tiden. Om det är oroligt i någon valuta kontaktar vi
berörda Affärsområden för att se om ytterligare åtgärder bör vidtas för att
minska riskerna. Sådana situationer skulle exempelvis kunna uppstå om
Treasury bedömer att ett företag sitter på alltför stora exponeringar i en viss
valuta, och inte några matchande in- eller utflöden verkar stå för dörren. I
sådana fall kontrollerar Treasury först att risken verkligen existerar och
sedan hanteras den genom exempelvis användandet av terminer eller
optioner.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

NCC menar att samordningsvinsterna (experter och stora flöden) och att
företagaet i slutändan ska få ett bättre resultat, och därmed lägre
upplåningskostnader för koncernen som helhet är det som skapar värde i
företagets valutariskhantering. Samordningen ger större volymer, vilket
resulterar i större upphandling på lån och bättre avtal med bankerna i
övrigt.

Om NCC istället skulle tillämpa en policy där företaget lämnade sin
valutaexponering öppen skulle det få till följd att resultatet svänger väldigt
med valutarörelserna. Utsattheten blir då väldigt stor och det går stick i stäv
med företagets policy i övrigt. NCC menar att ”företaget ska ju inte behöva
tänka på om danska kronan går upp eller ner --- det ska ju inte avgöra om
resultatet blir plus eller minus”. Företaget ska ägna sig åt sin
kärnverksamhet och varken tjäna eller förlora pengar på hur valutorna
förändras.
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Anser Ni att en klar valutapolicy minskar spänningarna mellan
företagets intressenter?

Om valutapolicyn är klart och tydligt uppsatt kan alla dotterbolag och
affärsområden se vad som gäller, säger NCC. Detta leder till mindre
diskussioner när det gäller hanteringen av valutariskerna, utan policyn talar
om hur enheterna ska handla.

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

NCC prioriterar riskminimering men utnyttjar, inom risklimiten, de
tillfällen som finns för att spara pengar. Det finns alltid ”felprissättningar”
på marknaden som går att utnyttja, menar NCC, eftersom alla gör sina
tolkningar av informationen och därmed inte alltid ställer samma priser.

Vidare menar NCC att marknaden går mot en allt högre grad av
effektivitet, då alla aktörer sitter på i stort sett samma information. Dock
tolkas ju informationen olika av olika aktörer och det är därmed väldigt
svårt att förutsäga valutamarknadens rörelser. De ekonomiska fundamenten
stämmer ibland och ibland inte, menar NCC, och när de inte stämmer
uppstår aktivitet på marknaden.

4.2 Processproducerande företag

4.2.1 Holmen AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

Rent tekniskt så tillverkar Holmen papper som en insatsvara för vidare
förädling - papper som sedan blir tidningar, konsumentförpackningar och
liknande. Karaktären är således råvarubaserad processindustri, med
produktion, produktutveckling och marknadsföring av papper som en
insatsvara. Holmen möter inte konsumenten eller detaljhandeln utan
kunderna är industrier som i sin verksamhet trycker eller förpackar.

Var har Ert företag sin största valutaexponering?
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Holmen har en mycket, mycket övervägande exponering på
försäljningssidan och en högst begränsad exponering på inköpssidan, då en
stor del av företagets insatsvaror är råvaror och energi, vilka är svenska.
Exponeringen på inköpssidan är ett normalt år endast fem procent av
faktureringsvärdet. Denna siffra kan dock variera de år större investeringar
görs i exempelvis nya maskiner för tillverkningen.

Holmen är ett traditionellt exportföretag och har medvetet valt strategin att
i första hand vara i Sverige, då uppfattningen är att detta är den bästa vägen
till bra lönsamhet. Valutaexponeringen blir därför också som exportör
specifik och därmed lagd på försäljningssidan. Den totala exponeringen
ligger årligen på cirka tio miljarder kronor i nettoflöde, det vill säga flödet
efter intern nettning.

De valutor Holmen exponeras för är främst euro (75%), engelska pund
(15%) och den amerikanska dollarn (10%), medan övriga valutor är
marginella.

Har Ni någon utarbetad policy för er valutariskhantering?

Kundernas ordertid är för Holmen ganska kort och beställningar görs inte
för mer än 60 eller 80 dagar framåt i tiden. Detta innebär att företaget
teoretiskt inte vet sin valutaexponering längre framåt i tiden än så, och även
om det är väldigt låg sannolikhet för många av kunderna att göra
leverantörsbyte så har företaget ändå valt att endast säkra de redan
fastställda och kontrakterade flödena.

Holmen har valt en valutapolicy för sin transaktionsexponering som säger
att företagsledningen till koncernstyrelsen, vid varje ordinarie styrelsemöte
(en gång i kvartalet), ska lägga fram ett förslag hur eller om
transaktionsexponeringen ska hedgas. Utgångspunkten för förslaget är att
de utstående fordringarna och fasta större order, det vill säga de
valutaflöden företaget med säkerhet vet ska komma in, ska säkras.

I övrigt läggs det då fram förslag om vilken valutaposition företaget ska ta.
Förslaget kastar dock inte mellan att inte säkra någonting alls och en
säkring på flera år. Det handlar snarare om att lägga sig på ett par månader
eller kanske säkra 50% av ett årsflöde. Dock säkras aldrig mer än ett års
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flöde. Säkringen kan därmed variera från cirka 35%, vilket är det fasta
kontrakterade årsflödet, till att vara en väldigt stor säkringsposition på upp
100% när företaget gör en fördelaktig bedömningen av kronkursen. Det
betonas dock att beslutet ska grunda sig på ett välmotiverat förslag och
beslut tagit av styrelsen.

När det gäller att fastställa flödet ser Holmen inte några större problem, då
företagets flöden anses ha en relativt stor stabilitet. Problemen uppstår
istället om företaget tycker att säkring är rätt i princip, och nästa steg då blir
att avgöra hur stor andel av årsflödet som ska säkras. Om sedan 50 eller 75
% säkras beror på företaget erfarenhet och känsla, samt en övervägan gjord
av ansvariga och medarbetare. Holmens valutapolicy är således en
”utpräglad pragmatisk och erfarenhetsbaserad beslutsmodell”, där
företaget valt att ”abdikera från tron att det lönar sig med en fyrkantig
modell”, och där företaget inte vill ta större risk än det kan hantera. ”Skulle
dollarn stiga till 15 kronor och då vi sitter där med våra sålda dollar. Det
är ju då en ”loss of profit”. Det är ju ingen förlust egentligen, men i
Dagens Industri kommer det att stå att Holmen har gjort katastrofala
valutaaffärer. Det vill vi ju inte.”

De främsta ”vinsterna” Holmen ser med sin hantering av valutarisken är
den kunskapsmässiga uppfattning om och det förhållningssätt till om denna
specifika risk som hanteringen ger. Vidare säger Holmen att valutarisken,
trots företagets relativt stabila förhållanden i övrigt, är en av Holmens
största affärsrisker, och denna måste företaget, precis som alla andra risker,
ha en ”intelligent uppfattning om”. Är företaget medvetet och har en
uppbyggd kunskap om valutarisken kan även nya arbets- och
tillvägagångssätt tänkas uppstå i framtiden.

Dock menar företaget att den ekonomiska vinsten av att löpande säkra
transaktionsexponeringen i det långa loppet är begränsad. ”Det kvittar
antagligen, i vår situation, i det långa loppet, om vi säkrar 0, 35 eller 55
%.” Vinsten består i istället i att ha en policy som tillåter ett agerande när
företaget tror att det ekonomiska klimatet är rätt.

Kostnaderna ser Holmen främst i den organisation och tradingverksamhet
som krävs för hanteringen. Dock menar företaget att organisationen i stort
ändå måste finnas för att ta hand om de löpande flödena även om företaget
inte säkrar. Dessutom är Holmen av den åsikten att terminsavdraget, det
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vill säga skillnaden mellan avistakurs och terminskurs, är en kostnad då en
valuta säljs på termin.

Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

Chefen för koncernens finansfunktion har fått i uppdrag att utarbeta ett
förslag till valutapolicy. Detta har vederbörande gjort genom sina
medarbetare och genom konsultation med externa experter, rådgivare och
kanske andra företag. Det slutliga beslutet om godkännande har sedan
tagits i styrelsen. Policyn är relativt bred i sin definition på styrelsenivå,
men blir mer specifik längre ner i organisationen.

Vilken riskattityd har Ni?

Holmen är, enligt deras egen definition, ”icke riskbenäget”, och företaget
ska inte ta en risk som är större än att den går att hantera. Dock har
företaget haft diskussionen om att inte säkra alls, och därmed ta en stor
risk. Intas en sådan attityd är företaget av den åsikten att det då aldrig ska
säkra över huvud taget, och Holmen som är ett bolag med hög soliditet
(”nästan skuldfritt”) skulle förmodligen ha råd att ta den risken. En sådan
attityd skulle dock leda till att företaget förlorar vetskapen, kunskapen och
insikten i marknaden - något Holmen, enligt ovan, satte stort värde på.

En större andel lån skulle förmodligen leda till en annan riskattityd och
valutariskhantering. Holmen menade att en sådan finansiell situation vid
stora valutaförluster skulle kunna leda till utebliven utdelning. Företaget
befann sig i en sådan situation i början av 1990-talet och
valutariskhanteringen är således i många avseenden risk- och
situationsberoende.

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Stor del, ty ”med en omsättning på 15 miljarder och en valutaexponering
på 10, marginaler som ligger på.....rörelsemarginaler som ligger på 15-20
procent så behövs det ju inte så stora förskjutningar för att en successivt
förstärkt krona ska äta upp våra rörelsemarginaler”.  Holmen har ju
genom att ha större delen av sin kostnadsstruktur i Sverige heller ingen
möjlighet att ”hedga” sig emot en starkare krona genom att sänka sina
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kostnader, vilket ytterligare bidrar till företagets utsatthet för
valutakursförändringar.

”Om vi säger så här att om någon hade insyn i valutakosmos maskinrum
och visste att om ett år skulle SEK/EURO ligga i åtta kronor då skulle vi
säkert säkra 24 månader. Och då kan man ju fråga sig varför 24 och inte
36 månader?”

Vilka instrument och tillvägagångssätt använder sig Ert företag sig av
i sin valutariskhantering?

I policyn ingår möjlighet till användning av både valutaterminer och
optioner, men under lång tid har Holmen använts sig nästan uteslutande av
terminer. Dock är det ett stående alternativ att använda sig av optioner om
det skulle anses nödvändigt för att åstadkomma någonting önskvärt.

Vilken betydelse har kostnader och avgifter vid Ert val av instrument?

Anledningen till att Holmen inte använder sig av en större andel optioner
beror dels på de premier som är förknippade med instrumentet, men även
på den karaktär företagets flöden har. Företaget är av den åsikten att en
option kan vara ändamålsenlig om det anses vara önskvärt att försäkra sig
mot att exempelvis dollarn bryter igenom ett visst kursmässigt ”golv”16.

Holmen var också av den åsikten att marknaden för optioner inte var så
effektiv. Många ”skräddarsydda” affärer slår igenom på priserna och
optionsaffärerna blir därför inte prisvärda.

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Om signaler skulle indikera att exempelvis dollarn nått något som Holmen
historiskt sett anser vara en väldigt hög nivå, föranleder detta till eftertanke.
Ser företaget samtidigt att exempelvis amerikanska konkurrenter inte säljer
till Europa, pga dålig lönsamhet, är det ju tecken på att dollarn är

                                          
16 Med kursmässigt ”golv” menas en, av företaget uppsatt, undre gräns för vilken
växelkurs som kan accepteras för att exempelvis inte en affär ska gå med förlust.
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övervärderad mot kronan just då, och detta kan föranleda att företaget säljer
av framtida inflöden av dollar.

Det som styr Holmen är således konkurrenskraftsbedömelser, historiska
jämförelser och känsla. Holmen är snarare ett pragmatiskt och
erfarenhetsbaserat än modellbaserat företag.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

Holmen är av åsikten att deras valutariskhantering de senaste tio åren har
varit vinstgivande om en jämförelse görs mellan avistakurser och de
valutakurser som erhållits genom säkringarna. Dessutom har hanteringen
lett till kunskap, uppfattningar och löpande analyser, som kanske resulterat
i ett förfarande som förhindrat ett alternativt, kanske rent felaktigt
förfarande. Bedömningen i den här frågan är, enligt företaget, mycket svår
att göra.

Utgångspunkten är dock utan tvekan att en medvetenhet om valutarisken,
som en av företagets största affärsrisker, har ett värde. ”Vi har ju en dialog
med affärssidan, alltså --- våra marknadschefer brukar ju ha en sonderad
uppfattning om när de ska sluta avtal, och den här kunskapen om valutor
gör att vi vet hur lönsamheten och kostnadsbilden ser ut för våra
konkurrenter. Därmed vet man också om man exempelvis kan höja priset.”
Här menar företaget att det finns mycket kunskap att utnyttja men
poängterar samtidigt att värdet är svårt att mäta.

Anser Ni att en klar och tydligt utformad valutapolicy minskar
spänningarna mellan företagets intressenter?

Holmen anser absolut att policyn ska vara en glasklar tanke, sedan kan
policyn som sådan se ut på lite olika sätt. Den får inte heller vara för
komplicerad och tekniskt utan ska var skriven på ett ”rakt språk”, då den
ska vara möjlig att förmedla till styrelsen, fackliga representanter,
aktieägare och intressenter i övrigt. Sedan kan den gärna bli mer detaljerad
på lägre nivå.
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Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

”Ja, det måste man väl anse. Det finns väl ingen som kan ha exklusiv
information.” Kunskapsmässigt och insynsmässigt är således åsikten att
den är effektiv, och slumpstyrd, men samtidigt menar man att det finns
aktörer på marknaden som är starkare än andra.

”Dock kan man ju ha olika uppfattningar om viken kurs som är den
långsiktigt stabila, men marknaden är så gigantisk att den inte är
felvärderad. Däremot kan den styras av spekulativa flöden, vilka då,
istället för att ”rent kostnadsbaserade värden”, sätter priserna. Även om
man utifrån fundamentala samband anser att en valuta är rätt eller fel
värderad kan man sitta på en sådan uppfattning hur länge som helst, utan
att det blir så. I den meningen är inte marknaden felvärderad. Hur illa man
än tycker om en viss situation så måste marknadens växelkurser accepteras
som ”a matter of fact”.”

4.2.2 Perstorp AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

Perstorp är ett industriföretag som producerar en mängd olika kemikalier
och olika typer av golv. Produktionen bedrivs i olika former beroende på
vilka produkter det gäller. Till största delen handlar det om
processtillverkning vid produktionen av kemikalier, men det förekommer
även serietillverkning samt en växande andel kundspecifik
specialtillverkning.

Var har Ni Ert företag sin största valutaexponering?

Perstorp har sin största valutaexponering på försäljningssidan. Företaget är
nettosäljare av US-dollar och nettoköpare av euro vilket beror på att en stor
kostnadsmassa finns i de europeiska länderna inom EMU och att en stor del
av exporteras till USA. Detta förhållande kommer dock att vridas en aning i
och med utförsäljningen av en av företagets verksamheter, vilket får till
följd att försäljningen i USA minskar.
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Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

Policyn går ut på att företaget inte ska ägna sig åt någon säkring av
transaktionsexponeringen alls. Dock ska riktigt stora flöden säkras, som
exempelvis vid försäljning av en fabrik eller om företaget binder upp
licenser på lång tid. Alla dessa flöden ska säkras enligt policyn.

Detta val av policy gjordes när ett annat företag gav ett bud på Perstorp.
”När dom lade budet så sa vi att vi lägger ner allting här nu. Allt
spekulativt – vi hade ju tradingverksamhet innan där vi satt och
spekulerade i valutor, optioner och allt vad det nu var för något. Det lade
vi då åt sidan för att vi skulle få lite mer lugn och ro, likadant med
valutasäkringen.” Anledningen till detta agerande kan bero på den stora
mängd säkringar som företaget gjort under de senaste tio åren, menar den
intervjuade. Dessa säkringar har inneburit att företaget har gått miste om
väldigt mycket pengar då först och främst US-dollarn har stärkts kraftigt
mot den svenska kronan. Med dessa erfarenheter tog koncernledningen
beslutet att upphöra med säkringar av transaktionsexponeringen. Företaget
anser att effekterna av valutakurserna jämnar ut sig på lång sikt och därför
behöver inte några säkringar göras.

Vidare säger policyn att ”ansvaret åvilar underkoncernerna och respektive
bolag och regleras genom respektive underkoncerns finanspolicy”, alltså
hur dotterbolagen ska valutasäkra. Dock styrs dotterbolagens respektive
finanspolicy av koncernens och de måste rätta sig efter vad som står skrivet
där. Om ett dotterbolag ska valutasäkra måste säkringen ske genom
koncernens finansavdelning.

Dotterbolagen är varje månad skyldiga att rapportera till finansavdelningen
vilken prognostiserad valutaexponering de har för de närmaste tolv
månaderna. På så sätt kan finansavdelningen kontrollera in- och utflödena
från dotterbolagen. ”Vi ligger hela tiden och kollar hur det ser ut från idag
och ett år framåt hela tiden. Skulle det vara att vi känner att det här är
faktiskt stora flöden, så kan vi faktiskt gå in och säkra dem”.

Några problem vid fastställandet av valutapolicy har inte upplevts, förutom
konflikter mellan människor. ”Det är ju alltid någon som tycker att man
ska säkra och alltid någon som tycker att man inte ska säkra.”
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Den största vinsten som Perstorp ser med att säkra ett flöde är vetskapen
om storleken på det framtida betalningsflödet, medan de kostnader som
finns är relaterade till framtagandet av prognoser och rapporter om framtida
exponering.

Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

Det är koncernledningen och finansavdelningen som är delaktiga i
utformningen av policyn. Eventuellt också en revisor som godkänner den i
slutskedet.

Vilken riskattityd har Ni?

Finansavdelningens respektive koncernledningens syn på risk skiljer sig åt.
Finansavdelningen ser helst att företaget ska säkra mer av exponeringen än
vad som görs i dagsläget, medan koncernledningen står fast vid åsikten om
inga säkringar alls. Detta kan ses som att koncernledningen är relativt
öppen för risk. Detta trodde Perstorps representant kunde bero på att
koncernledningen inte ser valutaexponering som en risk och att det
möjligtvis krävs en för företaget negativ kursutveckling för att denna
uppfattning ska ändras.

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Trots att inga valutasäkringar genomförs, så lägger företaget ändå en viss
vikt vid valutarisken. Alla flöden och exponeringar från dotterbolagen
rapporteras och följs sedan upp på koncernnivå, vilket pekar på att det finns
en medvetenhet om vikten av att ha koll på vilka flöden som företaget har.

Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering?

När Perstorp valutasäkrar sig är det uteslutande terminer som används.
Tidigare har företaget även använt sig av valutaoptioner, men enligt
policyn får dessa inte användas i dagsläget.
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Vilken betydelse har kostnader och avgifter vid Ert val av instrument?

Kostnader och avgifter har inte någon större betydelse vid valet av
instrument. Anledningen till att optioner inte kan användas i dagsläget är
att koncernledningen tycker att det är för riskfyllt17 med optioner, snarare
än att de är för dyra. Det står skrivet i policyn att optioner inte får
användas.

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Företaget tittar inte på några särskilda indikatorer eller händelser i
omvärlden. Det är dotterbolagen som styr. Innan den nuvarande policyn
fanns och säkringar gjordes, kunde dotterbolagen rapportera vad de ville
säkra eller om de ville växla pengar och sedan var finansavdelningen
tvingad att göra motsvarande affär i valutamarknaden. Det var snarare detta
som styrde koncernens agerande och inte vad som hände i omvärlden.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

Företaget anser att det förmodligen inte är värdeskapande att valutasäkra.
Dessutom menar Perstorp att det kan vara svårt att mäta om företaget rent
ekonomiskt tjänar eller inte tjänar på att säkra sig. ”Ju mer ineffektiv som
man ser att valutamarknaden är, desto mer kanske man fattar att det här
får nog leva i sin egen värld på något sätt.” Det påpekas dock att
valutasäkringar kan vara värdeskapande i och med att företaget och dess
ägare vet vad som kommer att hända i framtiden, men företaget framhåller
vidare det kostar en hel del att säkra sig. Framförallt nämns då kostnader
för personal.

Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?
                                          
17 Optioner borde ju ha en lägre risk än terminer, då innehavaren av en option, till
skillnad från innehavaren av en termin, kan välja mellan att utnyttja den eller att avstå.
Vi tror därför att koncernledningen syftar på den kostnad som företaget ådrar sig i och
med köpet av optionen, och då det finns en risk att den inte utnyttjas kan kostnaden
tyckas hög.
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Perstorp menar att det absolut är viktigt med en klar, tydligt och dessutom
skriven policy. På så sätt vet intressenterna och medarbetarna vad det är
som gäller och hur företaget ska gå tillväga.

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

”Valutamarknaden ska ju vara effektiv, men den är ju definitivt inte det.
Det är en hop med människor som springer efter varandra (…) Det är
ingen som går på fundamenta längre, utan är det någon som visslar där
borta så springer alla dit.” Företaget menar vidare att marknaden hela
tiden överreagerar på de signaler som ges från olika håll och att
ryktesspridning och flockbeteende är ständigt återkommande fenomen.
Anledningen till detta flockbeteende kan bero på att många använder sig av
teknisk analys och på så sätt använder sig av exakt samma indikatorer för
marknadens rörelser.

4.2.3 BT-Industries AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

BT:s produkter (främst truckar och lyftanordningar för lagerhantering)
tillverkas huvudsakligen i ett antal fabriker lokaliserade i Sverige, Belgien,
USA och Kanada. Fabrikerna i Sverige och Belgien producerar och säljer
främst på den europeiska marknaden medan fabrikerna i USA och Kanada
verkar på den Nordamerikanska.

Produktionen är i huvudsak kundorderstyrd med undantag för mindre
produkter, men det handlar inte om att göra en speciell produkt för en
enskild kund. Vill en kund ha en speciell variant av truck för sin
lagerhantering, med exempelvis extra långa gafflar ordnas detta, och
produktionen har därmed likheter med bilindustrins. ”Man har ett skal och
sedan bestämmer man färg, AC och lite så där.” Det stora antalet varianter
gör att produktionsserierna blir tämligen korta.
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Var har Ert företag sin största valutaexponering?

BT har sin största exponering på försäljningssidan och den största
exponeringen ligger hos fabriken i Mjölby, där 90 % av försäljningen går
på export. Företaget är nettopositivt, dvs det säljer mer i utländsk valuta än
vad det importerar för. Hos övriga fabriker är exponeringen betydligt
mindre eftersom de har sin försäljning och sina inköp på i huvudsak samma
marknader eller i samma valuta.

Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

Företagets norm är att säkra 80 % av prognostiserade flöden de närmsta sex
månaderna. Befinner sig BT på den nivån ligger företaget enligt sin egen
definition på en risknivå som är lika med noll. ”Då är vi neutrala
valutamässigt och det är en definition som vi har valt. Det finns andra som
valt --- säger att tre månader räcker medan vissa säger 50 % på sex
månader eller 50 % på 12 månader, men vi har valt detta.”

Företaget anser att normen är kopplad till bland annat orderstocken.
Längden på säkringarna enligt normen anses rimlig med tanke på att
företagets leveranstider för de olika produkterna varierar från två upp till
sex eller sju månader och ibland ännu längre.

Siffran 80 % beror sedan på att BT relativt väl kan bedöma hur stort det
årliga flödet är. Jämförelsen gjordes med företag vars flöden varierar
kraftigt från år till år och från valuta till valuta. I ett sådant fall menade BT
att företaget inte kunde säkra i samma utsträckning, utan att man då snarare
fick se till det enskilda fallet. Säkerheten i flödena var således en viktig
faktor varför denna policy valts.

Företaget har även valt möjligheten att kunna avvika från normen och säkra
flödena på en kortare eller längre tid. ”Vi har då möjlighet att gå ”från”
policyn --- kortare eller längre med upp till tre månader.” Finans kan här
göra en bedömning och om de exempelvis anser att euron är relativt lågt
värderad kan de gå ner på kortare säkringar för att kanske få bättre betalt
längre fram. Förhoppningen är att Finans genom det här agerandet kan
tillföra värde till koncernen.
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BT har även valt att inte låta sina affärsområden ta några beslut vad gäller
valutariskhanteringen. Finansfunktionen tar istället in prognostiserade
flöden från de olika affärsområdena och ger sedan dessa en fast kurs - ett
fast pris - på valutan hela året ut. Det är sedan upp till Finans att, när de
finner det lämpligt, sköta valutahandeln med bankerna. All handel sker
dock under den ovan nämnda normen, det vill säga 80 % säkring på tre till
nio månaders prognostiserade flöden. För att sedan underlätta för finans att
göra ett bra jobb, görs även kontinuerliga uppdateringar av de
prognostiserade in- och utflödena.

Företaget har valt det här tillvägagångssättet för att affärsområden ska
kunna utvärderas efter vad de presterar i form av volym, effektiv
produktion och så vidare, och valutakursförändringar ska därmed inte slå i
deras resultat. Det ska inte vara så att en enhet eller affärsområden straffas
eller belönas bara för att den/det under- eller överstiger sin budget på grund
av valutakursförändringar hänförliga till transaktionsexponeringen. Hela
risken med valutakursförändringar tas således hos finansfunktionen och det
är där det uppstår ett plus eller minus.

Det problem BT såg med sin valda valutapolicy var att fastställa en fast
växelkurs gentemot de olika affärsområdena. Kursen sätts någon gång i
september, oktober och ska sedan gälla ett år efter det. Denna kunde dock
behöva ändras i värsta fall, men företaget såg det så pass fördelaktigt att
kunna bibehålla den ursprungliga kursen, på grund av av kopplingen till
prislistor m.m., att det valt att jobba i det här tidsperspektivet.

De vinster som BT såg med sitt tillvägagångssätt var först och främst den
möjlighet till nettning som uppstår genom centraliseringen av flödena. De
netton i olika valutor som sedan blir över försöker företaget sedan få ut den
bästa möjliga kursen ur genom möjligheten att gå kortare eller längre i sin
säkring. Vidare leder centraliseringen till stordriftsfördelar och till att
företaget kan undvika, ur koncernens perspektiv, icke-rationellt
beslutsfattande ute på de olika enheterna.

En policy som BT:s leder också till en noggrann prognostisering av
verksamheten. Detta ger förutom kontroll även att medarbetare och
anställda sätter sig in i verksamheten och därmed att de får en känsla för de
generade flödena. Kontroll och uppföljning av flödena ger också möjlighet
till ytterligare utvärdering av företagets verksamhet och resultat.
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De kostnader som uppkommer är bland annat kostnader för prognoser och
uppföljning, men BT ser inga direkta säkringskostnader. ”Man säljer ju det
här på termin, det visar egentligen ränteskillnaden mellan de två
valutorna. Egentligen vad får man mer eller mindre? Många hävdar väl då
att när svenska räntan var högre än de andra valutorna att man då skulle
sälja bara för att man fick påslaget och nu då när den svenska räntan
oftast är lägre än andras får man ett avdrag, och då tänker man ”OK, en
kostnad”, men det är ju i princip ingen kostnad, utan det är ju mera en
matematisk effekt.”

En policy som istället skulle ha grundat sig på att lämna valutakurserna åt
sitt öde skulle göra att de möjligheter som finns inte skulle kunna utnyttjas.
Flödena skulle då istället ge precis det de var värda när de kom in, och om
en order då tagits på marginalen skulle det i värsta fall kunna leda till en
förlust.

Sedan vill BT även betona vikten av att ha flexibilitet i policyn. ”Det enda
man får om man alltid säkrar 80 % av 6 månaders flöden är en 6-
månaders förskjutning av valutaförändringarna. Då skulle vi lika gärna
kunna ha valt att aldrig säkra någonting över huvud taget. I princip kan vi
lika gärna flytta gränsen till en säkringsnivå på 80 % på 0 eller 3
månaders sikt, men vi har valt att ha en förskjutning av resultatet och vi vill
vara säkra på resultatet på 3 månader i alla fall. Sedan vill vi också ha en
flexibilitet hos finans så att de förhoppningsvis ska kunna addera värde
genom att sälja flöden vid rätt tid.”

Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

Policyn hos BT var först utarbetad av vice VD och finansavdelningen och
den godkändes sedan i styrelsen. ”Detta tycker vi är viktigt att förankra på
styrelsenivå, så att styrelsen kontinuerligt får sätta sig in i frågeställningen.
Det har ju mera också, vad ska jag säga, ett lärosyfte. Det är ju inte alltid
så att, eftersom många av de här [åsyftar på policyn] är ju ganska tekniska
och jag tror det är viktigt att många av de på styrelsenivå som har en
annan bakgrund, sätter sig in i det här.”
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Vilken riskattityd har Ni?

Det viktigaste för BT är i första hand att identifiera vad det finns för risker
och sedan centralisera dessa. ”Sedan bestämmer vi ju oss på koncernnivå
hur stora risker vi ska ta, och vi är väl hyggligt riskpositiva. Från tid till
annan kan vi ta en större risk, men egentligen är det inte så stora risker ur
koncernens perspektiv.”

”Om vi har en nettoexponering på en miljard totalt sett under ett år, och
tio procent förändring på det, ger ju en effekt på 100 miljoner. En
förändring på tio procent är en ganska stor förändring och det måste
beröra alla valutor samtidigt för att få den fulla effekten för koncernen. I
och med att vi är exponerade i många olika valutor så kan olika valutor ta
ut varandra och därmed eliminera den totala effekten. Även om effekten
skulle blir mellan 50-100 miljoner på årsbasis, och det är ganska mycket
pengar, så påverkar detta inte koncernens totala resultat i allt för stor
utsträckning.”

BT har även gett finansfunktionen mandat att spekulera upp till ett
begränsat belopp. Även om denna ”spekulativa trading” kan ses som
väldigt kortsiktig och inte ger några större vinster innehåller den positiva
moment. ”Syftet är att det ska vara en liten krydda för de som jobbar med
valutahanteringen då vi tror att man som individ om man tar en egen
position blir väldigt mycket mer insatt i ”hur tror jag att marknaden går”
och det blir ofta så att de valutor vi är väldigt intresserade av
kommersiellt, det är också de man spekulerar i och känner att man är bäst i
också.”

Samtidigt syftar den mer spekulativa valutahandeln till att underhålla
relationerna med bankerna. ”Det är lite grann så här att banker vill ju inte
bara låna ut pengar, utan de vill ha mycket mera av det andra, det vill säga
valutaaffärer och så vidare. Det kan faktiskt vara så att det betalar sig
genom att man bara gör valutaaffärerna genom att bankerna då känner att
man får mera affärer. Sedan får man då bättre villkor (förf. anm. bättre
lånevillkor etc.) på den andra sidan”.

BT ägnar sig därmed åt två moment av spekulation. Dels spekuleras på de
operativa flödena genom att företaget har möjligheten att gå kortare eller
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längre än de prognostiserade flödena, och dels spekulation genom den rena
”tradingverksamheten”.

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Valutarisken ses inte som någon större risk hos BT. Genom kombinationen
en stor export och en relativt stor import, samtidigt som företaget
producerar på ett antal platser i världen har BT uppnått en form av ”naturlig
hedging”. ” Tidigare hade vi åttiofem procent i Europa, medan vi nu har 45
Europa, 45 Nordamerika och knappt 10 resten av världen. Det gör då att vi
har en ganska bra balans. Går USA bra och Europa dåligt så tar de ut
varandra och vice versa.”

Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering?

BT använder sig främst av att sälja avista, terminer och i mindre
utsträckning optioner. För användningen av optionerna spelar kostnader
och avgifter en relativt stor roll. I och med att BT förhållandevis väl kan
förutse sina flöden de närmast sex månaderna och därmed vet hur
exponeringen ser ut blir terminer mera fördelaktigt än optioner. Detta då
företaget måste erlägga premier för optionerna.

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Först och främst är det ”vanliga ekonomiska fundament”, det vill säga
räntebeslut, ekonomiska prognoser och liknande, som styr BT:s
valutahantering. Det är då som spannet kommer in i bilden. Utifrån vad BT
tror om framtiden tas olika beslut om att gå långt eller kort jämfört med
policyns norm.

Likaså skulle olika situationer kunna leda till ett visst handlande. Om
företaget exempelvis skulle få en större order på en väldigt liten marknad,
som ligger utanför de vanliga valutorna så beaktas det. Vidare har finans
hela tiden en kontinuerlig bevakning på marknadssidan. Om orderingången
är mycket större än budget, kan företaget förvänta sig större inflöden vilket
i sin tur påverkar valutariskhanteringen.
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Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

”Om vi säger så här --- det finns olika moment i det här i och med att vi
har ett spann att välja, det vill säga att säkra eller icke säkra. Det är ju ett
sätt att påverka resultatet och förhoppningsvis kan man ju då skapa värde.
Det är ju lite som att ha en säljare som kan sälja en order till olika pris.
Och förhoppningsvis kan han vara duktig och sälja till rätt person vid rätt
tillfälle och till rätt pris.”

Sedan menade BT också att det för ett börsnoterat bolag var väldigt viktigt
att undvika alltför stora svängningar i de olika kvartalsresultaten. ”Ofta är
det så att företag som har en jämnare resultatförbättring får en högre
värdering på sikt än de som går upp och ner. Företag med volatil
resultatutveckling relativt de som stiger sakta ger oftast en högre
värdering, i och med att man kanske upplever att management har en
bättre kontroll, och du blir aldrig utsatt för stora förändringar i
intjäningsförmågan. Det skulle kunna tillföra något till värdet för företaget
och då är det bra för ägarna.” En valutasäkringspolicy som leder till att
BT lättare kan uttala sig om framtiden och därmed styra mot detta är
därmed av värde för företaget.

Alternativet skulle vara att ägarna själva säkrade sig mot de svängningar
företagets valutaexponering medför. BT menar dock att det oftast är mest
effektivt om företaget sköter detta, då företagsledningen sitter betydligt
närmare verksamheten och därmed exakt vet hur exponeringen ser ut.
Dessutom skulle en passiv valutapolicy leda till att företaget förlorade
kontroll över enheter och affärsområden. Detta skulle kunna leda till att
dessa fattade beslut som ur deras perspektiv var helt rationella, men som ur
koncernens perspektiv kan ses som icke-rationella.

Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets olika intressenter?

Ägarna och kanske främst långivarna är intresserade av att ett företag inte
spekulerar i alltför stor utsträckning, och att deras kunder har policys som
skyddar mot bland annat ränte- och valutaförändringar. BT var av den
uppfattningen att långivare precis som ägare föredrar en lugn och stabil
utveckling framför svängiga resultat.
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”Det värsta som kan hända om man går till banken är om man helt
plötsligt ett kvartal gör 40 % lägre resultat. Då undrar ju banken direkt
vad som händer och då får man en massa andra kostnader, kostnader som
man inte kan mäta - man måste träffa banken, man måste diskutera med
banken, ledningens tid ska tas i anspråk, man ska diskutera och förklara,
man kanske måste lägga om nya lån, villkoren för lånet kan ju ändras. Det
ger mycket effekter som kan vara svåra att mäta, men som förmodligen är
negativa.”

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

Enligt BT är det svårt att hitta någon marknad där det finns fler aktörer och
där det råder en större likviditet än valutamarknaden. Dock kan det i vissa
fall förekomma ”felaktiga” värden under vissa perioder beroende på
exempelvis uttalanden, vilket skapar flockbeteende. Därmed finns det
möjlighet att från tid till annan utnyttja marknadens ”felvärdering” och
förhoppningsvis addera värde till företaget. BT betonar dock än en gång att
policyns absolut viktigaste syfte är att uppnå kontroll och motverka icke-
rationellt beslutsfattande.

Under en viss tidshorisont skulle valutahandeln kunna bli ett
nollsummespel, men ”även om det skulle vara ett nollsummespel på en viss
tidshorisont, kanske det är så att vi har inte konstanta flöden vid all tid
fram dit utan de här varierar. Ibland blir det så och då vill man ju inte vara
riskutsatt under den här perioden och inte göra något, utan man vill säkra
de här 3 månaderna.”

4.3 Serieproducerande företag

4.3.1 SlipNaxos AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

SlipNaxos är till stora delar en verkstadsindustri med ett sortiment på cirka
40 000 artiklar. Produkterna utför kvalificerad industrislipning av allt ifrån
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stål och kullager till möbler och kristall. Flera av produkterna finns i ett
stort antal varianter, och ofta är det bara en kund på varje variant. Stora
kunder är stålverk, kullagerindustri (t.ex. SKF), bilindustri och
verktygsindustri (t.ex. Sandvik och SECO).

Tillverkningen sker på order och standardtillverkning förekommer endast i
väldigt liten omfattning. Produktionsserierna är små och präglas av mycket
hantverk, vilket gör det svårt att standardisera produktionen.

Var har Ert företag sin största valutaexponering?

För SlipNaxos del ligger exponeringen både på försäljnings- och
inköpssidan. Av koncernens omsättning på ca 300 miljoner ligger 70
procent på utlandsmarknaden och 30 procent i Sverige, men bilden är lite
splittrad. Företaget har en hel del försäljning i utländsk valuta.
Dotterbolagen i England och Danmark fakturerar i respektive lands
inhemska valuta, då policyn är att inte lägga valutarisken på döttrarna utan
den risken tas centralt hos moderbolaget.

Sedan har SlipNaxos rent generellt ett överskott18 i dollar och ett underskott
i euro. Mycket av inköpen ligger i euro då många av
råmaterialleverantörerna är belägna i Europa, med många stora leverantörer
inom EMU-området. Dollaröverskottet ligger sedan någonstans i nettot 20
miljoner årligen uttryckt i SEK.

Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhanteringen?

SlipNaxos har inte någon formell policy nedskriven, utan det är mera upp
till de ansvarigas egen bedömning när de kan finna det lämpligt att göra
något. När det helt enkelt anses vara ett bra läge att göra en säkringsaffär
görs den, och det bedöms hela tiden från fall till fall och från  tidsperiod till
tidsperiod.

”När vi talades vid i telefon hade vi inte ett enda terminskontrakt, men
strax efteråt sålde vi inkommande betalningar i bägge dotterbolagens
valutor - danska kronor och engelska pund - samt i USD. Vi tyckte det var
                                          
18 Överskott i en valuta innebär att företaget säljer mer i en viss valuta än det köper för.
Underskott är följdaktligen när inköpen är större än försäljningen.
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läge eftersom alla tecken tyder på att kronan successivt kommer att
stärkas, och det kändes rätt att säkra en del av de valutaingångar vi har för
resten av året.”

Sunt förnuft och känsla präglar hanteringen. Samtidigt finns dock en
medvetenhet om att resonemanget hade varit annorlunda i ett företag med
exempelvis tillverkning av stora maskiner, båtar eller flygplan.
”Kundstruktur och produktionen samt den dagliga verksamheten påverkar
ju sådana här bitar.”

Policyn är anpassad till företagets affärsmiljö. Vid SlipNaxos typ av
verksamhet, det vill säga en verksamhet med ett stort antal kunder, är
företaget av den åsikten att det inte går att säkra löpande eftersom de
framtida valutaflödenas utseende är osäkert. Vid en högre säkerhet skulle
det vara möjligt att göra lite försiktigare bedömningar om hur mycket
företaget skulle få in månad för månad. Därmed öppnar sig också dörren
för ett annat förfarande i sin valutariskhantering.

SlipNaxos ser det inte som något problem att inte kunna planera flödet,
speciellt inte för tillfället då dollarn ha ett ”bra” värde. Förändras
växelkursen skulle det ge ett tapp på resultatet, men detta upplevs inte som
något stort problem.  Det hela går på ett ut i det långa loppet. Företaget
påpekar att säkringar inte görs för att göra bra eller dåliga säkringsaffärer,
utan för att kunna säkerställa en bild av framtiden. ”Dock är det ju alltid
positivt om man kan säkra vissa flöden på den fördelaktiga sidan om
budgetkursen.”

Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

SlipNaxos anser att intresset för valutariskhantering är svagt uppe på
styrelsenivå. Ansvaret och besluten ligger således, efter diskussion med
VD, på ekonomichefsnivå.

Vilken riskattityd har Ni?

SlipNaxos anser sig vara relativt öppna för risk, och anser att företagets
storlek och förutsättningar i övrigt gör att en viss risk kan tas.  SlipNaxos
pekar på sina försäkringar som belysande exempel.
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”Våra försäkringar exempelvis --- där jobbar vi med höga självrisker. Vi
har 20 basbelopp som självrisk i våra sakförsäkringar. Vi tar en risk och vi
har tittat på vårt skadeutfall bakåt i tiden, med väldigt få skador. Så
sannolikheten att vi drabbas av en skada får ju då ses som liten. Och de
skillnader vi då ser om vi slår ut den premievinst som vi gör genom den
höga självrisken, den får vi ju liksom tillbaka. Så får vi ta en stor smäll,
betalar vi ju den här självrisken, men den har vi ju antagligen redan tjänat
ihop flera gånger.”

”Man kanske inte riktigt kan jämföra detta med valutarisken, men det
speglar ju i alla fall vilken riskfilosofi vi har, det vill säga den att det ska
finnas lite av katastrofrisk i bedömningen. Det gör ju också det att jag
känner inget behov av att säkra varenda dollar som kommer in. Det är
”gungor och karuseller hela tiden”.”

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Valutarisken uppfattas som en relativt liten risk hos SlipNaxos. ”Det är
klart att det slår ju ett antal miljoner naturligtvis, på skillnaden om kronan
är svag eller om kronan är stark. Förra året då dollarn steg fick vi ju
mycket positiva valutaeffekter i resultatet. Om vi nu istället skulle få en
kraftig förstärkning av kronan och dollarn dalar kommer det att slå ett
antal miljoner negativt mot resultatet. Nu har vi dock gjort ett antal
säkringar för att minska dessa effekter.”

”Förra året säkrade vi ingenting. I år har vi säkrat ungefär 30 miljoner av
300 miljoners försäljning varav 70 procent går på export.”

Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering? Vilken betydelse har kostnader och avgifter
vid Ert val av instrument?

SlipNaxos använder sig av terminer i första hand. Det har, säger företaget,
inte varit aktuellt med några optioner på senare år, men möjligheten finns
om det skulle anses nödvändigt. Detta om det skulle bedömas önskvärt att
göra en ren försäkringslösning, och om situationen involverar relativt stor
risk. Det är då bara i syfte att undvika ”katastrofhistorier”. Optionen ska då
fungera som någon form av försäkringsskydd, och optionspremien ses då
helt enkelt som en försäkringspremie.
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Kostnaderna är inte av någon större betydelse. Ändamålet styr valet av
instrument.

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på ett
visst sätt?

Normalt sett går inte SlipNaxos på en osäker valuta om de inte blir
”tvingade” till det av försäljningsskäl för att ta hem en stor affär.
Exempelvis säljer företaget inte till Chile i chilenska pesos, utan flödet
försöks styras till en ”säkrare” valuta, och därmed utnyttja ”nettning” i så
stor utsträckning som möjligt. Skulle företaget dock ”tvingas” att gå in i en
valuta som normalt skulle undvikas uppstår en specialsituation där optioner
skulle kunna bli en aktuell lösning.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

Den skapar inte värde i den bemärkelsen och valutarisken är ju egentligen
effekter av affärer, menar SlipNaxos. Att säkra sig mot risk kostar pengar
och företaget har beslutat att till en viss del ta risken självt. ”Slår man ut
alla premiekostnader i det långa perspektivet, så går det nog på ett ut.
Grundtanken är således att det är riskfyllt att göra affärer, och sedan får
man försöka hantera risken så gott man kan genom att vara skicklig och
samtidigt ha lite tur i bedömningarna.”

Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?

SlipNaxos var inte av den uppfattningen att de svängningar i resultatet som
växelkursförändringarna gav upphov till ökade dessa spänningar.
Långivarna borde inte heller fästa någon större uppmärksamhet vid den
valda policyn då ”lånen ligger i svenska kronor och i det långa loppet är
det ”gungor och karuseller”.”

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

”Jag tycker att de kontakter vi har med marknaden fungerar alldeles
utmärkt. Sedan tycker jag i alla de här sammanhangen, att man aldrig kan
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begära att någon annan tar ansvaret för ett beslut. Man kan ju alltid
använda bankerna som bollplank och för att få ett råd men man kan ju
aldrig begära att de säger att vi skall göra si eller så. Ansvaret ligger ju
alltid på en själv! Man förstår ju valutamarknaden i grund och botten, men
det är oerhört svårbedömt.”

4.3.2 Cloetta Fazer AB19

Hur ser Ert företags produktion ut?

Cloettas produktionsteknik är oförändrad sedan långt tillbaka i tiden.
Företaget producerar i stort sett samma produkter hela tiden och i stora
mängder vilket får till följd att produktionsserierna blir väldigt långa.
Avbrott i mönstret sker dock för enskilda kortare serier av mer udda
produkter.

Var har Ni Ert företag sin största valutaexponering?

Cloetta har sin främsta valutaexponering på inköpssidan då de köper in
råvaror som exempelvis kakao från utlandet. Detta innebär att företaget är
nettoköpare av valutor.

Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

Cloetta har en finanspolicy som styr vilket risktagande som företaget får ta.
De dotterbolag som ingår i handelsdelen i koncernen ska sköta sina
säkringar själva i den mening att de självständigt köper sina valutor på
termin med internbanken som motpart. Dotterbolagen som ingår i
konfektyrdelen ska vända sig till internbanken när de har ett in- eller
utflöde av valuta. Internbanken ska alltså sköta den valutasäkringen, och
det är nettoflöden i respektive valuta som säkras. Internbanken gör en
bedömning av marknaden för ett år framåt och bestämmer vilka kurser som
ska erbjudas till dotterbolagen. Dessa kurser gäller sedan för hela året. ”Vi
tar ju risken, jag tar ju risken hos mig. Jag vill inte ha valutarisker ute hos
                                          
19 Då Cloetta och Fazer slogs ihop så sent som i januari 2000 (www.cloettafazer.se) har
de inte helt hunnit integreras och det är i mångt och mycket Cloettas historia som
präglar koncernen. Därför används beteckningen Cloetta genomgående.
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dotterbolagen för de ska ju inte syssla med sånt, utan de får ju göra interna
terminskontrakt.”

Cloetta har relativt stabila flöden och policyn är ganska flexibel när det
gäller tiden och procenten av flödena som kan hanteras. Den går ut på att
företaget ska säkra mellan 50 och 100 procent på nio till tolv månaders sikt.
Det innebär alltså att om säkringen görs så lite och så kort som möjligt så
görs den med 50 procent av exponeringen på nio månader. Om säkringen
således görs så stor och lång som möjligt så säkras 100 procent av på tolv
månader, det vill säga hela flödet ett år framåt.

En anledning till denna utformning på policyn är att Cloetta vill ha en
ganska flexibel finanspolicy som ger internbanken handlingsutrymme och
inte fastslår att en viss procent av exponeringen alltid ska säkras.
Interbanken gör ”avancerade gissningar och agerar sedan efter den här
bedömda kursutvecklingen”.

Cloetta såg inga större problem när det gällde att fastställa policyns
utformning. Det kunde dock uppstå pedagogiska problem då
finansavdelningen ska beskriva företagets verksamhet och varför det är bra
att ha en finans- och valutapolicy för styrelsen. Det kan ibland vara svårt
för styrelsemedlemmar utan finansiell bakgrund att förstå ”vad vi pratar
om egentligen”.

Den största vinsten som Cloetta ser med valutariskhanteringen är
möjligheten att planera för framtiden. Företaget anser att om ingenting
säkras är framtiden egentligen ingenting mer än avancerade gissningar.
Istället värdesätts att företaget vet ganska mycket om framtiden nio till tolv
månader framåt såsom kostnader för exempelvis råvaror och vilka inflöden
företaget kommer att ha vid försäljning. Dessutom anser Cloetta att det är
viktigt att företaget inte råkar ut för några alltför stora överraskningar som
kan störa exempelvis prislistor.

Den kostnad som kan uppkomma är i form av en alternativkostnad, det vill
säga om företaget i efterhand ser att det skulle ha blivit bättre om ingen
säkring hade ägt rum. Det här anser dock Cloetta är en kostnad som är
acceptabel för att kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt.
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Vilka är delaktiga utformningen av valutapolicyn?

Ekonomidirektör och finanschefen har diskuterat och utformat policyn och
sedan godkänner styrelsen den.

Vilken riskattityd har Ni?

Cloetta säger att de försöker hålla en ganska låg riskprofil och betonar att
det är mycket viktigt att kunna planera för framtiden. Att alla flöden säkras
mer eller mindre tyder på just denna låga riskvillighet.

Cloetta ägnar sig inte alls åt spekulation och har därför inte någon
tradingportfölj.

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

”Jag tror det finns andra risker som man diskuterar mer.” Exempel på
sådana risker kan vara risken för kundförluster eller risken för att få in
någonting i fabriken som exempelvis salmonella eller något liknande. ”I
det sammanhanget är ju det här med valutorna inte så stort.”

De valutor som Cloetta exponeras mot är först och främst euro, men norska
och danska kronor är också ganska stora. Utöver dessa valutor så exponeras
företaget i viss omfattning mot brittiska pund, US-dollar, AUS-dollar och
även schweizerfranc.

Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering? Vilken betydelse har kostnader och avgifter
vid Ert val av instrument?

Företaget använder sig uteslutande av vanliga terminer vid deras
valutasäkring. Anledningen till detta är att företaget anser att terminer är en
ganska enkel produkt som är enkel att värdera och som tillfredsställer deras
behov. Inga optioner används, utan dessa skulle kunna användas vid andra
tillfällen såsom på ett offertstadium, men det är inte något som är aktuellt
för Cloetta. ”Jag tycker att terminer räcker åt oss, man behöver inte göra
det svårare än vad det är egentligen.”

Kostnader för instrumenten är ingenting som företaget tänker på.
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Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Cloetta tittar inte på några särskilda indikatorer när beslut ska tas om
valutasäkringar, utan det handlar snarare om att skapa en helhetsbild av all
information som genereras från olika håll. Det handlar om att försöka
samla så mycket information som möjligt och försöka bearbeta den. ”Det
är väl vissa nivåer som man tycker är attraktiva helt enkelt och det är ju
något som man känner att det här är jag nöjd med.”

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

Cloetta anser att det ligger ett värde i att företaget är medvetet om dess risk
och att det gör någonting åt denna. ”Det är ju så att säga ett värde för
aktieägarna, att vi mäter vår risk och redovisar den.” Företaget framhåller
vikten av att risken identifieras och säger att ”så här stor är risken och vi
jobbar inom de här ramarna och så här stor får den vara”. Dessutom
anses ett mervärde ligga i att företaget känner framtiden lite bättre genom
att säkra sig och risken för obehagliga överraskningar är mindre.

Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?

Företaget hävdar att exempelvis banker nog uppskattar att företaget har en
policy som gör att det går ”lugnt och fint” till och eventuella negativa
överraskningar uteblir, såsom att företaget åker på smällar på valutasidan.
Om en banks inställning till ett företags valutapolicy säger Cloetta: ”Jag
vet inte om man ställer det som ett krav, det tror jag knappast, men man ser
det som något positivt, det tror jag.”

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

Cloetta menar att alla har möjlighet och tillgång till information ganska så
snabbt. Företaget menar att valutamarknaden i princip fungerar väldigt bra.
En annan aspekt är att det är i stort sett omöjligt att göra arbitrageaffärer i
dagsläget. Arbitragemöjligheter har med felprissättning att göra och när
dessa möjligheter försvinner kan marknaden sägas bli mer effektiv.
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Dock anser Cloetta att valutamarknaden kan ses som ganska stökig och
ologisk och valutorna har fluktuerat väldigt mycket under det senaste
halvåret.

4.3.3 Scania AB

Hur ser Ert företags produktion ut?

Scania ligger långt fram på marknaden för tunga lastbilar och bussar samt
industri- och marinmotorer. Huvuddelen av Scanias produktion och
förädlingsvärde ligger i Sverige. Scania jobbar i vad kan kallas för
modultänkande, vilket innebär att företaget försöker förenkla produkten
samtidigt som de försöker kontrollera kvaliteten på den i och med att
produktionen sker genom hopsättandet av moduler istället för en massa
lösa delar. På detta sätt försöker Scania skaffa sig större kontroll på både
in- och output genom att de ser till att det inte blir en alltför vildvuxen flora
av möjliga lösningar. Företaget producerar i princip mot order och bygger
därför inte upp något lager för att sälja produkterna vid ett senare tillfälle.
Själva produktionsprocessen bygger till viss del på
serietillverkningstänkandet.

Var har Ert företag sin största valutaexponering?

Scania har sin största valutaexponering på försäljningssidan.  Företaget har
en försäljning per år som uppgår till ungefär 50 miljarder kronor, och efter
matchning av valutaflödena för in- och utbetalningar kvarstår ett
nettovalutaflöde på ungefär 14 miljarder kronor. Genom att matcha in- och
utbetalningar tas alltså merparten av valutaexponeringen bort.

Då en stor del av företagets kostnadsmassa är koncentrerad till den svenska
kronan skapas ett ganska stort beroende av kronan. Den allra största delen
av intäkterna är i andra valutor det mesta av försäljningen sker på export.
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Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?

Scania har en för branschen relativt kort cykel, det vill säga från kundens
beställning till dess att produkten tillverkas och i slutändan betalas. Detta
leder till en relativt kort horisont på transaktionsexponeringen och en
ganska begränsad volym. Ofta handlar det om två, kanske max tre månader
från beställning till betalning. Företaget menar dock att det inte enbart är
den omedelbara kursrisken som säkras eftersom de med stor säkerhet vet
att det kommer uppstå in- och utflöden om tre, fyra eller fem månader.
Policyn bygger då i princip på att företaget kan ha allt ifrån inga säkringar
alls till upp till ett års säkringar av beräknat nettoinflöde per valuta. Scania
poängterar dock att handlaren själv inte kan gå ut och säkra ett års inflöde,
utan det måste beslutas högre upp i företaget vid en sådan viktig strategisk
fråga. Hur stor andel av exponering som ska säkras varierar och fastställs
genom kontinuerliga analyser för vad som är en bra kurs för företaget, samt
vad som är en bra kurs ur marknadssynpunkt. ”Man ska vara ganska så
nöjd med kursnivån på valutan för att man ska våga gå ut och ha en
horisont så lång som tolv månader”.

De problem som Scania ser i sin valutariskhantering är, förutom
fastställandet av längden på valutasäkringarna, vissa pedagogiska problem.
De menar att denna problematik uppstår när alla som berörs ska försöka
förstå vad policyn bygger på. Alla som internt ser effekten av säkringarna
kanske inte fullt ut förstår och är medvetna om varför de görs. Enligt
företaget gäller det att vinna en bred förståelse för det finansavdelningen
håller på med. Policyn är också viktig för att hindra internt kiv om vissa
säkringssbeslut. Vidare kan det vara svårt att hitta rätt policy för varje
bolag och ”dessutom finns det inga ”gratisluncher” vad det gäller att
säkra upp sig”.

Scania har även tänkt i banorna att inte säkra sitt nettoflöde. ”Sen kan man
ju hävda att det är bra att ha kvar den här nettoexponeringen i valuta för
att intressenterna själva kan välja huruvida man vill ha en euro/sek-
kursberoende aktie i sin portfölj eller inte. Med det är ju inte bara det som
det handlar om, det handlar ju om hur mycket pengar Scania ska tjäna
också. Scania är ju ett företag som är till för att tjäna pengar åt sina
aktieägare. Sen har ju aktieägare kanske en vy som säger att ”det handlar
om jag ska vara aktieägare i Scania eller inte”. Där kan man säga att det
finns en konflikt. Företaget har ju för avsikt att tjäna bra med pengar och
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överleva på lång sikt oavsett om aktieägare A går in och ur företaget vid
olika tillfällen för att optimera sin portfölj.” Företaget ska fullgöra sin plikt
på alla marknader, vilket även inkluderar kunder och anställda.

De vinster som Scania ser med sin valutariskhantering har att göra med att
företaget vill öka vissheten om framtida kassaflöden. ”Då kanske man kan
höja lägstanivån på det framtida kassaflödet i och med att man har snävat
ihop det här tänkbara variationsspannet genom att man inte har säkrat
någonting, genom att man har säkrat en del i alla fall”.

Ytterligare värde kan ses i och med att ”worst case” scenariot förbättras
med X antal procent på ett år. Ett teoretiskt sätt att resonera om huruvida
kurssäkring är värdehöjande eller ej kan vara följande: ”Företaget har en
nettovinst i utländsk valuta på 100, den historiska standardavvikelsen på
12 månader ligger på 10 %. Detta ger i praktiken ett framtida värde på
vinsten i spannet 90-110. En säkring på halva den förväntade nettovinsten i
detta fall skulle då resultera i ett snävare utfall av det framtida värdet på
95-105. Man kan i detta fall kanske motivera en upprevidering av det
förväntade utfallet med drygt 5 %.”

En sorts kostnader som enligt företaget kan uppstå är när en säkring har
gjorts och valutakursen på dollar går från 8.70 till 10.30 på ganska kort tid.
Frågan som uppkommer då är: ”Varför gjorde ni en säkring?”, när det
hade varit bättre om ingen säkring hade gjorts alls. Om kursens utveckling
istället var den rakt motsatta uppstår frågan: ”Varför gjorde ni inte lite
mera?”

Vilka är delaktiga utformningen av valutapolicyn?

De som i första hand är inblandade är finansavdelningen och styrelsen. Just
nu omarbetas Scanias policy för att den ”ska vara ganska generell och
övergripande till sin form när den går upp i styrelsen för att sen bli mer
detaljerad och specificerad för varje nivå man går neråt”. Företaget anser
att styrelsen ska ta ett beslut om inriktningen och var företaget är på väg
någonstans, medan finansavdelningen tar hand om detaljfrågorna i policyn.
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Vilken riskattityd har Ni?

Scania har en ganska hög villighet att ta risk genom att de enligt policyn
kan variera kraftigt mellan i princip inga säkringar och att säkra ett år
framåt i tiden till 100 procent. Scanias representant menar dock att detta
synsätt kan jämföras med ett tillvägagångssätt där ett företag alltid säkrar
på tre månader, punkt slut. Detta kan ju tyckas involvera mindre risk, men i
själva verket innebär det bara att effekten förskjuts och syns i resultatet tre
månader senare jämfört med om inte någon hade säkring alls har gjorts,
menar Scania. ”Jag håller inte med om att ha en statisk säkringshorisont är
nödvändigtvis det samma som lägre risk. Då måste man gå djupare och se
på hur man kommit fram till att den här statiska horisonten var rätt för
oss.”

Treasury-avdelningen har ett visst mandat att spekulera även om det inte är
deras främsta uppgift. Företaget anser att denna verksamhet är av stor vikt
genom att den ger en ständig närvaro i marknaden och att det är ett bra sätt
att hela tiden hålla sig uppdaterad om utvecklingen. ”Du kan snabbt dubbla
dina volymer med bankerna och då blir du ju naturligtvis en mycket
intressantare kund att hålla informerad om vad som händer i marknaden.”

Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

Valutarisken uppfattas som relativt stor hos Scania. ”Tittar man på Sverige
som land så har Sverige ett handelsbalansöverskott på kanske 130
miljarder. Vi pratar ju i storleksordningen 10 procent av nettoöverskottet i
svenska handelsbalansen som Scania ensamt står för (…) vi står ju inte för
tio procent av börsvärdet om man säger så. Rätt långt ifrån, så det blir ju
en förhållandevis stor strategisk fråga för företaget.”

De valutor som Scania exponeras mot är först och främst euron (över 50 %
av den totala nettoexponeringen). Dessutom finns en stor exponering i
engelska pund och en något mindre i US-dollar. Andra betydande valutor
är norska kronor, danska kronor och schweizerfranc. Företaget jobbar totalt
med ett tjugotal valutor.
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Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering? Vilken betydelse har kostnader och avgifter
vid Ert val av instrument?

Terminer är otvetydigt det instrument som används i störst omfattning av
Scania. Utöver det använder sig företaget även en hel del av valutaoptioner,
både köp- och säljoptioner. ”Vi har inga begränsningar i vår policy för
vilka instrument vi jobbar med.” Det poängteras att det viktiga är att
företaget kan hantera och mäta de effekter som instrumenten får. ”Så länge
som vi kan argumentera för att vi har kontroll över det här så kan vi
använda vilka instrument vi vill.”

Kostnader och avgifter spelar en viss roll och ingår som en del i analysen
vid val av instrument. Hänsyn tas exempelvis till vad företaget betalar för
eller hur mycket de får betalt för att köpa eller sälja en option.

Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

Vid exempelvis val av instrument kan Scania se hur marknaden ser ut idag
och hur har den betett sig under de två senaste månaderna. Sedan
analyseras vilken kursrörlighet eller volatilitet marknaden har. Ytterligare
en indikator är hur optionsmarknaden sätter sina priser för de närmaste två
månaderna, för att på så sätt kunna upptäcka en eventuell diskrepans åt
något håll. En sådan situation kan innebära en affärsmöjlighet.

Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

”Valutamässigt så kan vi ju skapa ett mervärde genom att öka vissheten om
framtida kassaflöden.” Företaget kan då genom sina valutasäkringar höja
miniminivån eller ribban för mängden kronor som företaget förväntas
skapa av nettoexportintäkterna. Detta kan då leda till en mer träffsäker
analys av Scanias framtida kassaflöden och denna möjlighet kan i sig anses
skapa ett mervärde.
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Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?

”Ja, jag tror att det i alla lägen är bra att ha hyfsat klara spelregler, hur
ska det här området hanteras så att det finns tillräckligt med information
för att svara på de frågor som intressenterna har.” Naturligtvis har inte
alla intressenter exakt samma motivering till varför de ställer en fråga om
hur företaget hanterar valutariskerna, men Scania anser att det är bra att
kunna vara så klar och tydlig som möjligt i sin policy för att på sätt kunna
minska risken för missuppfattningar.

Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?

”Man brukar ju säga att handeln mellan euron och dollarn är världens
mest likvida marknadsplats alla kategorier.” I den aspekten så är
valutamarknaden i högsta grad effektiv.
Dock tycker Scanias representant att de ibland stora fluktuationerna i
valutakursen kan ifrågasättas. ”Har allting i grunden förändrats så pass
mycket att värdet mellan de här två kontinenterna (dollar och euro) ska
röra sig 25-30 procent från ett år till ett annat?” Detta talar emot att
marknaden är effektiv i sin prissättning av valuta. En annan stor fråga för
dagen är: ”Varför är US-dollarn så stark? De har gigantiska underskott i
bytes- och handelsbalansen på 400 miljarder om året.”

Det finns även en tendens till flockbeteende på marknaden eftersom de
flesta arbetar på likartade sätt och har tillgång till samma information. Det
pågår till exempel en snabb tillväxt inom området av så kallade ”index-
traders” där fonder slaviskt ska följa beteende på marknaden.
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5 Analys och slutsatser

I analyskapitlet analyseras informationen som framkom i empirin utifrån
de teorier och resonemang som presenterades i referensramen. Kapitlet är
strukturerat efter frågorna i frågeformuläret och vi har inkluderat det vi
ansett vara mest väsentligt i varje fråga. Avslutningsvis presenteras de
slutsatser som analysen har resulterat i.

5.1 Valutapolicyns utformning

5.1.1 Allmänt

Enligt Bennet (1996) är en ”nettning” av ett företags flöden en intern
risktäckningsteknik, och samtliga bolag i vår undersökning centraliserade
sin transaktionsrisk till någon central enhet, oftast i form av en internbank.
Detta gjordes i första hand för att kunna utnyttja nettningsmöjligheterna,
det vill säga matcha koncernens alla olika valutaflöden mot varandra och
därmed i viss utsträckning eliminera valutarisken. De vinster som sågs
bestod också i form av stordriftsfördelar gentemot banker och kreditinstitut
samt den centralisering av expertis som en koordinering av flödena kunde
ge upphov till. Centraliseringen av flödena till en internbank eller
motsvarande gör också hela flödeshanteringen betydligt mera överskådlig
och hanterbar, i motsats till om alla enskilda transaktioner hanterades var
för sig.

NCC och BT framhöll även att centraliseringen medförde att problemet
med suboptimering kunde undvikas inom koncernen. Skulle valutarisken
placeras ute hos de enskilda dotterbolagen skulle detta leda till att felaktiga
beslut togs. Beslut som kanske var helt rationella ur dotterbolagens
perspektiv, men som ur koncernens perspektiv i vissa fall kan vara helt
irrationella.
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5.1.2 Utformning

IFS policy grundade sig på en säkringsnivå av 40-60 % av de
prognostiserade flödena och andelen ökade (upp emot 75 %) ju närmre man
kom den prognostiserade leveranstidpunkten. Den säkrade andelen nådde
dock aldrig 100 %, inte på grund av riskvillighet utan snarare på grund av
att företaget bedömde att det alltid fanns en risk att prognosen skulle slå fel.

Telia hade även de valt en policy baserad på säkring vilken sade att all
faktisk samt 25-75 % av den prognostiserade exponeringen skulle säkras.

NCC sade att valutarisken ska minimeras och att dotterbolagen ska säkra
sin transaktionsexponering så snart den fastställts. Dessutom var företaget
av den åsikten att det var lämpligt att även säkra den prognostiserade
transaktionsexponeringen, under exempelvis ett anbudsförfarande.

Hos Holmen sade policyn att företagsledningen vid varje styrelsemöte (en
gång i kvartalet) ska lägga fram ett förslag till styrelsen om hur företagets
transaktionsexponering ska hanteras. Utgångspunkten i förslaget var att de
utstående fordringarna och fasta större order, det vill säga de flöden
företaget med stor sannolikhet vet kommer att flyta in, ska säkras.

Perstorp hade som utgångspunkt i sin policy att inte säkra
transaktionsexponeringen. Undantaget är dock riktigt stora flöden eller
långsiktiga flöden, såsom vid exempelvis försäljning av en fabrik eller
långsiktiga licenser, vilka fortfarande ska säkras.

På BT har företaget valt en norm som sade att 80% av de prognostiserade
flödena de närmaste sex månaderna ska säkras, men företaget kan gå
kortare eller längre än normen med upp till tre månader.

SlipNaxos, som inte hade någon formellt nedskriven policy, hade valt en
flexibel policy som sade att det var upp till de ansvariga att agera då de
fann det lämpligt. Således gjordes en säkringsaffär då det ansågs lägligt och
det bedömdes hela tiden från fall till fall och från tidpunkt till tidpunkt.
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Policyn hos Cloetta var enligt deras egen bedömning ganska flexibel och
sade att företaget ska säkra 50-100 % av flödena på nio till tolv månaders
sikt.

Policyn hos Scania har inte ens som utgångspunkt att företaget ska ha några
av sina flöden säkrade över huvudtaget. I princip ger detta att företaget har
möjlighet att välja en säkringsnivå på alltifrån noll till hundra procent av ett
års nettoinflöde av en valuta.

5.1.3 Anledningar till policyns utformning

Branschtillhörighet och produktionssätt

Studeras vilka branscher företagen är verksamma i så ser vi att såväl IFS
som Telia har sin verksamhet i tillväxtbranscher (IT/Telecom) som för
närvarande präglas av utveckling och förändring. Detta kan vara en av
förklaringarna till deras önskan att ha en större stabilitet i sitt kassaflöde,
och företagen säkrar därmed, som ovan nämnts, en större andel ju mer
sannolikt det bedöms att ett prognostiserat flöde ska infinna sig.

Holmen, Perstorp, BT, Scania och i viss mån SlipNaxos som kan antas vara
verksamma i mer stabila branscher har inte samma osäkerhet i sin
verksamhet. I en stabil bransch är inte flödena lika ryckiga och då de alla är
process- eller serietillverkande företag kompenseras det ena flödet raskt av
ett nytt och betydelsen av det enskilda flödet kan därför tänkas vara mindre.
Därmed kan antas att dessa företag inte fäster samma vikt vid att fastställa
storleken på det enskilda flödet, utan andra faktorer kan styra
säkringsförfarandet. Dessa branscher tillåter därför företagen att ha en
högre flexibilitet i sin valutapolicy. Flexibiliteten tillåter dem att säkra i
vissa lägen, men även att avstå när de tror på en fördelaktig
valutakursutveckling.

Även Cloettas konfektyrbransch kan antas vara relativt stabil, men
företagets vilja att säkerställa sina inköpskostnader medförde ändå att en
säkringspolicy valts.

IFS, Telia och NCC angav även att produktionen bedrevs i projektform,
vilket borde leda till att beroendet av det enskilda flödet blir större. Om
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företaget arbetar i ett mindre antal större projekt per år, såsom exempelvis
NCC, blir beroendet väldigt stort, och valutakursförändringar kan därmed
snabbt äta upp företagets resultat. Detta kan vara ytterligare en faktor till att
framför allt Telia och NCC önskar minimera valutarisken.

Flödenas förutsägbarhet

Företagens förmåga att uppskatta och förutsäga sina flöden var en
återkommande faktor som påverkade policyns utformning. IFS och Telia
angav båda att de hade det relativt svårt att förutsäga sina flöden och att det
var den bedömda säkerheten i prognosen som avgjorde vilken andel av det
prognostiserade flödet som skulle säkras. IFS menade att prognosernas
osäkerhet berodde på det stora antalet affärer som gjordes årligen, medan
Telia betonade att branschens snabba förändring medförde att det inte gick
att förlita sig på historiken. Dock angav båda företagen att desto större
sannolikhet det bedömdes att ett flöde verkligen skulle flyta in, desto större
andel av det säkrades. Samma tankegångar kunde ses hos NCC, men det
angavs där inte att företaget säkrade någon stående andel av den
prognostiserade exponeringen.

Holmen, Scania och Cloetta gjorde bedömningarna att respektive företag
relativt säkert kunde prognostisera sina flöden, men angav inte i motsats till
IFS och Telia att företagen per automatik säkrade en större andel bara för
att säkerheten i prognosen ansågs hög. Holmen och Scanias policys
präglades istället av en stor flexibilitet, kanske speciellt hos Scania som
inte ens, i motstats till Holmen, hade som utgångspunkt att säkra sina fasta
och kontrakterade flöden. Avgörande för andelen var istället de
kontinuerliga bedömningar som gjordes av det ekonomiska klimatet, och
när företagen ansåg det lämpligt agerade de. Holmens och Scanias relativa
säkerhet i flödesbedömningen gjorde ändå att de kan tillåta sig en tidvis
hög säkringsnivå i sin policy. Företagen kan säkra det prognostiserade
flödet för en lång tid framöver, utan att för den skull i alltför hög
utsträckning riskera att hamna i en situation med för stora utstående
positioner utan några reella flöden i botten.

BT angav att siffran 80 % i deras säkringsnorm kom av att företaget relativt
väl kunde bedöma hur stort det årliga flödet var, medan sex månader
ungefär motsvarade den genomsnittliga ordertiden. Valet att gå kortare
eller längre i sin säkringsnivå i jämförelse med normen berodde dock inte
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på prognosernas säkerhet utan på om företaget gjorde bedömningen att det
kunde vara vinstgivande att ta en längre eller kortare valutaposition.

SlipNaxos var av den åsikten att företaget inte hade någon större möjlighet
att förutsäga sina framtida flöden, och att det därmed inte gick att säkra
löpande.

Företagets förmåga att förutsäga verksamhetens flöden är således inte, hos
de företag vi studerat, någon faktor som varit avgörande för hur
säkringsverksamheten utformades. Dock verkar en högre förutsägbarhet
helt logiskt tillåta en högre säkringsgrad, vilket syns tydligt i IFS och Telias
resonemang, men även tillåta en relativt stor flexibilitet som hos Holmen,
BT och Scania. Förutsägbarheten i flöden kan dock sägas utgöra en
begränsande faktor om företaget har en önskan att säkra en hög nivå.

Tidshorisont

Den tidshorisont i företagen hade som grund i sin policy var nästan
uteslutande prognoser för ett år eller kortare, det vill säga den
planeringshorisont företagen har i många övriga delar av sin verksamhet.
Bland annat betonade IFS, Telia och BT vikten av att påvisa en
resultatutveckling som är opåverkad av valutakursförändringar. Dock
tänkte bland annat Telia, Holmen och SlipNaxos även steget längre och
menade att säkringsverksamheten i det långa loppet kanske varken gjorde
från eller till om man såg till rent ekonomiska vinster och förluster.

Företagens fokus är alltså på årsbasis. Detta får till följd att många av de
paritetsvillkor som presenteras i referensramen, enligt Oxelheim kan
negligeras som prognosinstrument inom de studerade företagens
planeringshorisonter. Denna korta tidshorisont gör det rationellt att försöka
jämna ut de svängningar som valutamarknaden utsätter företagen för i det
korta perspektivet.

Bennet tar även upp företagens möjligheter till att justera priserna på dess
insatsvaror. Kan företagen göra detta kan valutafluktuationerna
kompenseras, men både BT och Cloetta anger att företagens prislistor har
koppling till växelkurserna, det vill säga försäljningspriserna är satta utifrån
en budget- eller kalkylkurs. Prislistorna är sedan låsta under en viss
tidsperiod och därmed kan valutakursförändringar snabbt reducera
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företagets marginaler. Speciellt Cloetta såg fördelen i att kunna fastställa
inköpskostnaderna för sina råvaror genom att använda säkringar.

5.1.4 Problem vid utformningen av policyn

De problem företagen såg i utformningen av sin policy handlade inte främst
om huruvida företaget skulle välja en säkringspolicy eller ej.

De två stora frågor IFS ställdes inför illustrerar de frågor i stort sett
samtliga företag brottades med. Dessa frågor var: ”Blir en prognos på fem
miljoner verkligen fem miljoner?” och ”Hur mycket av det prognostiserade
flödet ska vi våga säkra?”

Problemen löstes på lite olika sätt. IFS gjorde hela tiden rullande
uppdateringar av prognoserna för att på så sätt öka träffsäkerheten. Telia
angav att en kontinuerlig diskussion och rådgivning, mellan dotterbolag
och internbank för att de gemensamt skulle komma överens om en lämplig
strategi. Hos Holmen gjordes valet av säkringsandel istället utifrån
företagets ”utpräglade pragmatiska och erfarenhetsbaserade modell”, där
ansvariga och medarbetare utifrån ett övervägande, baserat på erfarenhet
och känsla, fastställde ett förslag att presentera för styrelsen.

Hos Perstorp däremot pekades på konflikter mellan personer inom
koncernen som utgjorde ett problem när inriktningen på policyn skulle
fastställas. Företagets finansavdelning såg helst att Perstorp säkrade en
större portion av sina flöden, men koncernens styrelse stod fast vid en
policy där säkringsinstrument endast används i en begränsad omfattning.

Cloetta och Scania såg, förutom problemen att fastställa längden på
säkringarna, precis som Perstorp vissa pedagogiska problem när det gällde
att få alla i organisationen att förstå vad policyn bygger på och varför
säkringarna görs. Det gäller att vinna en bred förståelse menar Scania, men
pekar samtidigt på problematiken att hitta rätt policy för varje enskilt bolag.

De pedagogiska problem som kunde skönjas hos Cloetta och Scania kan
kommenteras utifrån agentkostnadsteorin. Denna säger att
företagsledningen ofta är mer riskavert än ägarna och därmed kan problem
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uppstå vid fastställandet av policyn.  Hos Cloetta och Scania valdes i alla
fall en policy baserad på säkring, medan Perstorp hade valt att i relativt stor
utsträckning avstå från säkringar.

5.1.5 ”Vinster” med policyn

De vinster företagen såg med sin policy skiftade från företag till företag,
men alla företag förutom BT var överens om att de rent ekonomiska
vinsterna av säkringsverksamheten inte var den främsta anledningen till
policyns utformning.

IFS, Telia och NCC, som alla har en hög andel säkringar, betonade
stabiliteten i företagets verksamhet och resultat som de största vinsterna
med sina respektive valutapolicys. IFS talar om att säkerställa budget- och
kalkylkurser för att på så sätt skapa säkerhet och trygghet i företaget, vilket
också Bennet (1996) anger som faktorer som kan påverka
säkringsverksamheten. Likaså NCC menade att en överträdelse av
risklimiten utlöste säkringsförfarande.

Möjligen kan valet av policy förklaras av att IFS och Telia med verksamhet
i IT- och Telecombranschen har större behov av en korrekt utvärdering av
sin kärnverksamhet. Branschens höga tillväxttakt leder till satsningar på en
rad olika projekt inom olika områden, vilket kan medföra att det blir lätt att
tappa kontrollen. Företagen önskar därför ”skala av” valutaeffekterna för
att därmed lättare kunna se om företagets kärnverksamhet verkligen är
lönsam.

Holmens policy gav företaget ett mycket viktigt förhållningssätt till och en
kunskapsmässig insikt i företagets enskilt största risk. Dessutom satte man
stort värde på att ha möjligheten att agera om företaget gör en fördelaktig
bedömning av det ekonomiska klimatet. Flexibiliteten i policyn gav denna
möjlighet, menade Holmen.

Vinsterna Perstorp såg med sin policy var den reduktion i
hanteringskostnader, främst i form av personal, som kunde göras genom att
endast ägna sig åt säkringsverksamhet i begränsad omfattning. Samma
resonemang sågs hos SlipNaxos, men där angavs också att det ibland kunde
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vara av fördel att ha möjligheten att fastställa en bild av företagets framtida
flöden.

BT framhöll vikten av att reducera svängningarna i företagets resultat samt
att kontroll och uppföljning gav möjligheter till ökad utvärdering. Dock
poängterades att policyns flexibilitet valts med en baktanke att företaget
skulle utnyttja valutamarknaden för att göra vinster. BT underströk precis
som Holmen vikten av att kunna agera då det ekonomiska klimatet var rätt,
det vill säga utnyttja valutamarknaden för att göra vinster. Därmed måste
tron på företagets förmåga, enligt Oxelheim & Wihlborg (1997), att
bedöma och förutse marknaden vara stor.

”Om ingenting säkras är framtiden egentligen ingenting mer än
avancerade gissningar”, menade Cloettas representant. Därmed betonar
Cloetta vikten av att kunna planera inför framtiden och att kunna fastställa
sina råvarukostnader och därmed gjorde en säkringsverksamhet det lättare
för företaget att hålla fast vid sina prislistor.

Hos Scania användes säkringar först och främst för att öka vissheten om
framtida kassaflöden, och för att höja resultatets lägstanivå. Genom att
säkra i alla fall en liten del av flödet har resultatets tänkbara
variationsspann gjorts smalare och därmed har ”worst-case”-scenariot
förbättrats.

Sammanfattningsvis kan sägas att den återkommande vinst flertalet av
företagen såg i sin säkringsverksamhet bestod i att minska spridningen i
kassaflödet och därmed öka vissheten inför framtiden. Enligt Eitemans
figur i referensramen reducerar säkringar nettokassaflödets spridning från
det förväntade värdet.  Den ökade vissheten kan ta sig uttryck på flera olika
sätt, antingen genom att man önskar fastställa budget- och kalkylkurser
eller genom att man önskar se en stabil resultatutveckling. Nyckeln ligger
nog i att företagsledningen önskar större förutsägbarhet om framtiden då
det tillåter bättre planering. Högre planeringsgrad leder till att företaget vet
hur mycket det kan satsa i olika projekt och investeringar, i vilken
utsträckning det vågar anställa personal, törs utlova inköp från leverantörer
med mera, då företaget vet storleken på i alla fall en del av framtida
inflöden. Detta stöds av Oxelheims & Wihlborgs resonemang om att
företagsledningen bortsett från investerarna ser till sig själva och andra
företagsintressenter.
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5.1.6 ”Kostnader” med policyn

Valutariskhanteringens kostnader uppgav samtliga företag främst bestod i
skapandet och underhållandet av ett adekvat informationssystem. Dessutom
kostade hanteringen i form av den personal som bevakar marknaden och
gör prognoser för verksamhetens flöden.

Cloetta och Scania pekar också på de alternativkostnader som uppstår då
man i efterhand utvärderar sin valutariskhantering, och det uppstår frågor
som ”Varför säkrades detta?” eller ”Varför säkrades inte mera?”.

Homen, BT och Cloetta nämnde också att det kunde uppstå kostnader i
form av terminsavdrag mot valutor med högre ränteläge än Sverige. Andra
kostnader för själva instrumenten kunde vara om en köpt option inte
utnyttjades.

Hos samtliga företag som använder sig av säkringsverksamhet verkar
kostnaderna i form av personal för hantering, prognostisering och
uppföljning samt kostnader för ett adekvat informationssystem inte vara
något som avskräcker. Holmen uttrycker det så här: ”Organisationen måste
i stort ändå finnas för att ta hand om de flödena även om man inte säkrar.”
Avvikande är dock SlipNaxos och Perstorp som påpekar att det verkligen
kostar pengar att säkra sig mot risk.

5.1.7 Alternativ utformning till vald policy

Telia och Scania samt i viss mån Holmen, som i större eller mindre
utsträckning valt att använda sig av säkringar i sin valutariskhantering,
hade även resonerat i termer av att helt och hållet bortse från
säkringsverksamhet. Detta var ingenting som vi direkt frågade efter under
intervjun, men vi anser att det kan vara av värde att presentera då det kastar
ytterligare ljus över varför den nuvarande policyn valts.

Telia menade att en diskussion om säkringars vara eller icke vara, ständigt
fördes internt inom företaget. Den stora frågan som ställdes var om
säkringsverksamheten på lång sikt gick på ett ut och om det därmed inte
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lönade sig att säkra. Ett citat hämtat ur intervjun med företagets
representant är ganska talande: ”Om man säger att en viss marknad har
jämnat ut sig på femton år med kursfluktueringar upp och ned, då skulle
man ju fråga sig: Våra ägare, är dom investerare under femton år? Det var
bara ett exempel, men det finns ju investerare som är ettåriga, tvååriga,
treåriga, kanske trettioåriga. Vilka ska man då hänge sig åt egentligen? Då
kan det vara bättre att kurssäkra sig och stoppa fluktueringarna i
resultatet, än att låta det fluktuera från tid till annan”. Telias resonemang
om investerarnas skilda placeringshorisonter försvårar för företaget att
välja en policy enbart utifrån investerarens perspektiv. Olika
placeringshorisonter medför olika önskemål om företagets kortsiktiga och
långsiktiga utveckling, och därmed olika krav på bland annat
valutapolicyns utformning. En långsiktig investerare kanske anser sig
kunna bortse från valutarisken i det långa perspektivet, medan en
investerare med kort placeringshorisont känner vikt av att reducera de
kortsiktiga valutasvängningarna.

Scanias resonemang återfinns i Oxelheim & Wihlborgs (1997) tankar om
att företagets övriga intressenter ofta är mer riskaverta än investerarna.
Scania hade i likhet med Telia tänkt i banorna att inte säkra sitt nettoflöde,
och därmed låta ägarna själva avgöra om de vill eller inte vill ha en
EURO/SEK-beroende aktie i sin portfölj. Scanias representant menade
dock att det inte bara handlade om att se till aktieägarnas bästa och sa:
”Företaget har ju för avsikt att tjäna bra med pengar och överleva på lång
sikt oavsett om aktieägare A går in och ur företaget vid olika tillfällen för
att optimera sin portfölj.” Scania poängterade sina plikter både på
marknaden för arbetskraft och gentemot sina kunder och inte bara mot
aktieägarna. Åsikten var att säkringsverksamheten kunde bidra till att
plikterna uppfylldes.

Scania menar således att företaget har ett vidare ansvar. Företaget ska inte
bara svara upp mot aktieägarna, utan företaget ska även fortleva som sådant
och uppfylla sina plikter mot alla parter. Detta resonemang tillsammans
med Telias visar att policyn blir något som i mångt och mycket formas
utifrån ett företagsperspektiv och inte utifrån investerarens perspektiv.
Därmed faller det sig mer naturligt med en policy baserad på säkring, vilket
ger företaget större möjligheter till planering.
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Perstorp som har som utgångspunkt i sin policy att inte säkra sin
transaktionsexponering menade att det fanns en konflikt mellan
koncernledningen och finansavdelningen. Koncernledningen hade bestämt
att företaget inte i någon större utsträckning skulle ägna sig åt
säkringsverksamhet med motiveringen att effekterna av
valutakursförändringarna jämnade ut sig på lång sikt. Finansavdelningen
påpekar dock att valutasäkringar fyller ett viktigt syfte i att flöden och
resultat blir betydligt mera förutsägbara, men håller samtidigt med om att
de ekonomiska vinsterna med valutasäkring kan vara mer svårbedömda.

5.2 Vilka är delaktiga i policyns utformning?

De som var delaktiga i utformningen av företagens respektive valutapolicy
var genomgående företagens finansavdelningar eller finanschefer då en
sådan avdelning fanns på företagen. Policyn skulle sedan i samtliga företag
godkännas av styrelsen innan den togs i bruk. Utöver dessa inblandade
konsulterar exempelvis IFS med controllers vid de utländska dotterbolagen,
och Holmen med externa experter och rådgivare.

Anledningen till att det är dessa avdelningar och personer som först och
främst är inblandade i utformningsprocessen är ganska logiskt eftersom de
torde vara mest insatta i valutamarknaden och ha störst medvetenhet om de
valutarisker som företaget exponeras för. Dessutom är det dessa personer
som närmast kommer att arbeta med valutariskhanteringen och då blir det
naturligt att de har stort inflytande över utformningen av valutapolicyn.

Resonemanget ovan kan kopplas till problemen vid utformning av policyn.
Anledningen till att företagen inte såg några problem vid val av policy kan
ha att göra med det faktum att det endast är företagens personal som är
involverade i utformningen. Därmed blir en policy grundad på
säkringsverksamhet nästan given på förhand.

5.3 Företagens riskattityd

Bennet (1996) menar att det finns två ytterligheter för vilken riskattityd
som ett företag kan ha – riskneutralitet eller fullständig riskaversion.
Någonstans emellan dessa ytterligheter finns den selektiva riskstrategin där
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företaget väljer att säkra en viss andel av sin valutaexponering. Oxelheim
& Wihlborg (1997) menar vidare att ett företag med en selektiv riskstrategi
ställs inför valet mellan riskreduktion och vinstmöjligheter. Företagen i vår
undersökning kan alla sägas ligga förhållandevis nära någon form av
selektiv riskstrategi, men det avstånd som de befinner sig från denna
mittpunkt skiljer sig dock åt.

IFS, Telia, NCC och Cloetta kan klassificeras som mindre riskbenägna
företag.

IFS menar att säkerhet före risk ska gälla och därför säkras en stor andel av
exponeringen. Telia säkrar alla faktiska flöden samt desto säkrare
prognoserna blir över de ”icke faktiska” flödena, ju större andel av dessa
säkras. NCC har som mål att inte ha någon valutarisk alls, även om de är
medvetna om att detta kanske inte är möjligt i praktiken. Företaget ska
kurssäkra inom risklimiten och potentiella valutakursvinster är inte
prioriterade. Cloetta säger att de håller en ganska ”låg riskprofil” och de
flesta flöden säkras mer eller mindre.

Holmen säger sig vara ”icke riskbenäget” och är det i den bemärkelsen att
företaget inte ska ta en risk som är större än att den är hanterbar. Policyn är
dock flexibel då storleken och löptiden på säkringarna kan variera, vilket ur
denna synvinkel skulle kunna innebära att företaget ändå är riskbenäget.
Holmen påpekar att företaget skulle kunna ha högre risk och inte säkra alls
tack vare företagets goda soliditet, men den kunskap och insikt i
marknaden som säkringsverksamheten ger värderas högt.

BT, SlipNaxos, Scania och även Perstorp kan sägas vara riskvilliga företag.
Perstorp sticker ut något bland företagen i undersökningen. I och med att
företaget inte säkrar någonting kan det tolkas som att företaget är öppet för
risk. Enligt den intervjuade skiljer sig koncernledningens syn på risk från
finansavdelningens och detta är anledningen till att inga säkringar görs.
Företagsledningen ser inte transaktionsexponeringen som en risk över
huvud taget.

BT säger sig vara lite riskpositiva och säger att valutarisken inte är särskilt
stor ur koncernens perspektiv. BT anser att en valutakursförändring åt
något håll inte behöver vara katastrofal för företaget. Vidare har företaget
en förhållandevis flexibel valutapolicy där det är tillåtet att frångå principen
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om sex månaders säkring med tre månader kortare eller längre. SlipNaxos
säger sig vara ganska öppna för risk, vilket speglar sig i att företaget inte
har någon formell valutapolicy och att de inte säkert kan planera sina
flöden. Företaget gör en bedömning av det ekonomiska läget för att se om
det känns rätt att säkra. Scania har en policy där de kan variera mängden
och längden på sina säkringar från inga alls upp till 100 procent av flödena
under ett år vilket då kan tolkas som att de är relativt öppna för risk.

En policy som präglas av stor flexibilitet och därmed en liten andel ”fast
säkring” ger att företaget har en stor riskvillighet. Företagens ungefärliga
placering utifrån Bennets (1996) och Oxelheim & Wihlborgs (1997)
klassificering kan åskådliggöras med följande figur:

Figur 5.1: Företagens riskattityd.
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har råd med att syssla med tradingverksamhet, men anser dock att det
skulle vara ett bra sätt att hålla kompetensen vid liv för de personer som
sysslar med valutahandel. Telia ger finansavdelningen ett visst
avvikelsemandat om det anses att dotterbolagets säkring inte stämmer med
den underliggande exponeringen. Telia sysslar dock inte med någon
spekulation i form av att ta egna positioner, utan mandatet gäller bara för
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visst mandat att spekulera. Alla tre företagen menar att huvudsyftet med
tradingverksamheten inte är att göra stora ekonomiska vinster. Istället
pekar företagen på att det mest värdefulla med denna verksamhet är den
ständiga närvaron i valutamarknaden, som i sin tur höjer kunskapen och
leder till att de personer som handlar med valutor blir mer involverade och
insatta i marknaden.

Om företagen sysslar med tradingverksamhet eller inte hänger till viss del
samman med företagens riskattityd. BT och Scania kan klassificeras som
riskvilliga företag, medan Holmen klassificeras som mindre riskbenäget än
BT och Scania men sysslar ändå med trading. Detta visar på att själva
handeln och närvaron i marknaden värderas högt av företaget.
Tradingverksamheten kan ses som en sidoverksamhet till den ”vanliga”
säkringsverksamheten och bland företagen i undersökningen var det bara
de större som sysslade med trading. Detta kan bero på att de mindre
bolagen inte har tillräckligt med resurser för att kunna syssla med denna
verksamhet. Exempel på detta är SlipNaxos som är ganska riskpositiva,
men som inte sysslade med trading i någon form.

5.4 Vilken vikt fäster företagen vid valutarisken?

Bland företagen i undersökningen har vi inte hittat någon direkt koppling
mellan hur stor vikt företagen fäster vid valutarisken, vilken riskattityd de
har samt vilket/vilka tillvägagångssätt som används. Det som kan sägas
gemensamt om företagen är att de har alla en medvetenhet om valutarisken,
men att andra faktorer avgör policyns utformning.

5.5 Instrument och tillvägagångssätt?

Enligt Ernst & Young (1996) är terminer det allra vanligast förekommande
valutaderivatinstrumentet. Detta stämmer väl överens med företagen i
denna undersökning där samtliga använder sig av terminer i någon
omfattning. Även Perstorp använder terminer i de fall de säkrar stora
transaktionsexponeringar.

Sju av nio företag säger att de ser användandet av optioner som ett
alternativ till terminer. Dock är det enbart Scania som använder sig av
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optioner i någon anmärkningsvärd omfattning. Scania menar att så länge
som effekterna av ett instrument kan kontrolleras får företaget använda sig
av vilka instrument som helst. Åkesson Dolfe (1996) menar att optioner
kan vara speciellt användbara vid större affärer som befinner sig i
offertstadiet, eftersom företaget ännu inte säkert vet att en affär kommer att
äga rum. Detta synsätt delas av IFS, Telia och NCC, där IFS betonar att det
måste handla om stora affärer för att en option ska vara prisvärd. BT menar
att tack vare att företaget kan förutse sin exponering det närmaste halvåret
blir terminer billigare och fördelaktigare än optioner. NCC använder
optioner i ganska liten omfattning och anser att detta derivatinstrument är
förhållandevis kostsamt. Företaget poängterar dock att optioner skulle
kunna utnyttjas i större omfattning än vad som görs i dagsläget. SlipNaxos
säger att optioner kan bli aktuellt som en ren försäkringslösning om risken
vid en affär är väldigt stor och för att i möjligaste mån undvika någon form
av ”katastrof” om valutakursen skulle utvecklas i helt fel riktning för
företaget.

Perstorp och Cloetta använder sig inte av optioner i sin valutariskhantering.
Perstorp använder inte optioner alls vid eventuell säkring av
transaktionsexponeringen eftersom optioner inte är tillåtna enligt policyn.
Cloetta anser att terminer är ett instrument som är enkelt att använda och
värdera, och som uppfyller företagets behov. Därför ser företaget ingen
anledning till att använda optioner.

Företagens faktiska användande av optioner kan åskådliggöras med
följande figur:

Figur 5.2: Användandet av optioner.
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5.5.1 Hänsyn till kostnader

Vilken hänsyn som tas till kostnader för instrumenten vid valet av dessa
skiljer sig något mellan företagen. Det som företagen först och främst
syftar till är de premier som betalas vid köp av optioner. IFS, Telia, NCC,
Holmen, BT och Scania anser att kostnaderna spelar roll vid valet av
instrument.

NCC och BT menar att kostnaderna spelar en relativt stor roll för om
optioner ska användas eller inte. NCC säger att optioner oftast inte används
för att de är för dyra. BT säger ungefär samma sak och menar att terminer
är fördelaktigare då de har förhållandevis säkra flöden.

IFS, Telia, Holmen och Scania anser att kostnaderna spelar en viss roll,
men att det även finns andra viktiga aspekter att ta hänsyn till vid valet av
instrument. Telia menar att terminer är det mest kostnadseffektiva
instrumentet, men att även karaktären på exponeringen spelar in. Med detta
avses det ”offertstadium” som Åkesson & Dolfe (1996) talar om och som
föreligger innan det faktiska avtalet har slutits. Holmen säger också att
flödets karaktär inverkar och att optioner kan vara väldigt användbara om
företaget vill försäkra sig om att kursen inte ska bryta igenom någon viss
miniminivå.

Perstorp, SlipNaxos och Cloetta tycker inte att kostnaderna inverkar på
valet. Enligt Perstorp används inte optioner på grund av att
koncernledningen anser att dessa är för riskfyllda och därför tillåts inte
sådant användande i policyn. Kostnaderna har inte spelat in i detta
resonemang. SlipNaxos menar att ändamålet styr valet av instrument, inte
kostnaderna.

5.6 Olika situationers påverkan

Både IFS och Holmen pekar på dollarkursen som exempel på indikator som
dessa företag tar hänsyn till. De menar att en väldigt hög dollarkurs kan
leda till att företagen analyserar detta extra noga för att sedan besluta om de
ska avyttra dollar eller vänta på ännu högre nivåer. IFS arbetar utifrån det
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som Bennet (1996) kallar för riktvärden och i IFS fall handlar det om att
fastställa budgetkurser. Även Cloetta och Scania håller ögonen öppna för
”bra” valutakurser och nivåer. Utgångspunkten som företagen har för om
nivåerna är bra eller inte, är marknadsanalyser, historiska nivåer på
marknaden samt en stor del fingertoppskänsla. Just känslan och tron på vad
som kommer att hända på marknaden spelar en stor roll i företagens
beslutsfattande.

Scania säger att valet av instrument kan göras utifrån analyser som
företaget gör om hur marknaden ser ut för tillfället samt hur den har betett
sig under de senaste månaderna. Scania analyserar även optionsmarknadens
prissättning för de kommande månaderna i förhoppning att kunna upptäcka
affärsmöjligheter.

Telia säger att internbanken rådgör med dotterbolagen kontinuerligt, men
att företaget inte väntar på bättre nivåer för valutakurserna. Säkringar görs
generellt när en exponering uppstår. Perstorp agerade på samma sätt innan
deras nuvarande policy började gälla. I dagsläget agerar företaget på ett
liknande sätt men skillnaden är att en analys görs av exponeringen som
leder till att enbart de riktigt stora transaktionerna blir säkrade.

NCC menar att det försiggår en ständig kontroll av valutamarknaden. Är
det oroligt i någon valuta som berör något av företagets affärsområden
kontaktas detta för att diskutera om ytterligare åtgärder ska göras för att
minska risken.

BT och SlipNaxos anger att stora affärer på en liten marknad i en för
företaget ovanlig valuta kan leda till att företaget reagerar och situationen
granskas extra noga. De menar att säkerheten och förutsägbarheten ofta inte
är den samma i de mindre valutorna. BT menar dock att det först och
främst är vanliga ekonomiska fundament, som till exempel räntebeslut och
ekonomiska prognoser som styr valutariskhanteringen.

De studerade företagens beteende styrs, med undantag för Telia och
Perstorp, av vilken känsla och uppfattning företagen har om marknaden och
om hur framtiden kommer att se ut. Detta antyder att företagen har en
selektiv riskstrategi i någon form.
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5.7 Valutapolicyns värdeskapande

Vad som ansågs vara värdeskapande med respektive företags
valutariskhantering skiljde sig inte åt i någon större omfattning. Alla
företag har nämnt flödescentraliseringens fördelar, vilka återgavs redan i
analysens inledning.

IFS, Telia och NCC angav att om valutaeffekterna skalades bort från
företagets resultat underlättades utvärderingen av företagets
kärnverksamhet, och därmed ökade möjligheten för att se om affärsidén
verkligen är god. Detta är förstås givande ur företagets synvinkel, men
frågan är om detta inte skulle kunna gå att uppnå på andra sätt. Genom att
fastställa fasta kurser internt och sedan samla risken hos internbanken
skulle en utvärdering vara möjlig även utan en extern säkring av flödet.
Åsyftas å andra sidan möjligheten till utvärdering av företaget ur extern
synvinkel borde det ju vara lättare att ge företaget en ”korrekt” värdering
om det går att särskilja valutakursförändringarnas påverkan på resultatet.
Detta ger investeraren en bättre möjlighet till bedömning av den
företagsspecifika risken.

Hos IFS kan också argumentet om ”financial distress costs” spåras relativt
tydligt, även om detta inte sades direkt. Företaget anser sig inte ha råd att ta
risker och därmed säkras flödet, utifrån företagets budget- och
kalkylkurser, i så stor omfattning som möjligt. Om säkringsverksamheten
verkligen är vinstgivande blir för ett företag i IFS finansiella situation av
mindre betydelse. Det viktiga blir istället att kunna säkra inflödenas storlek
och därmed känna tillförlit inför framtiden. IFS pekar också på ägarnas
ovilja till att ta risker när det gäller valutasidan.

Copeland & Joshis resonemang om valutariskhanteringens förmåga att
skapa affärsmöjligheter kan appliceras på IFS och Telia. I och med att
dessa två bolag befinner sig i utvecklings- och förändringsbranscher är det
tänkbart att pressen på dem är stor att ligga långt fram med forskningen för
att kunna hävda sig och hela tiden utvecklas. Även om det inte nämndes
direkt av dessa företag torde denna faktor spela in. Ett jämnare kassaflöde
tillåter en kontinuerlig satsning på FoU, vilket kan vara nödvändigt för en
långsiktig överlevnad i dessa branscher.
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Holmen såg den medvetenhet om en av företagets största risker som det
mest värdeskapande företagets policy har åstadkommit. Förutom ökad
medvetenhet om en av företagets största risker har hanteringen dessutom
gett kunskap och insikt i marknaden. Kunskapen används sedan till att styra
beteendet på försäljningssidan och därmed kan företaget agera med en
större säkerhet. Även detta kan kopplas till Copeland & Joshis resonemang.
I Holmens fall handlar det dock inte främst om att säkringsverksamheten
gett det stabila kassaflöde som krävs för satsningar på FoU, utan snarare
om att företagets ständiga närvaro i marknaden gett en kunskap om vilken
lönsamhet och kostnadsbild konkurrenterna har.

I enlighet med Oxelheims & Wihlborgs resonemang om företagets förmåga
att förutsäga valutamarknaden har Perstorp och i viss mån SlipNaxos valt
något som kan liknas vid en riskneutral attityd. Perstorp har som
utgångspunkt i sin policy att inte säkra transaktionsexponeringen, och
därmed läggs heller inga onödiga resurser på en säkringsverksamhet. Enligt
Oxelheim blir den värdeskapande delen i policyn de inbesparade
transaktionskostnaderna. Lägre kostnader gör att verksamhetens
nettokassaflöde blir större, vilket enligt formeln för nuvärde i Shareholder
Value-teorin ökar företagets värde.

BT framhäver valutahanteringen som ett sätt att påverka resultatet och
därmed tillföra värde för företaget. Valutapolicyns flexibilitet ger den här
möjligheten att skapa värde genom att den tillåter företaget att agera och
därmed utnyttja valutamarknadens prissättningar. Vidare menar BT att om
säkringsverksamheten kan bidra till att företaget får en jämnare
resultatutveckling är det värdeskapande för företaget. Detta då BT:s
representant var av den uppfattningen att företag med en jämnare
resultatutveckling ofta bevittnade en högre värdering relativt företag med
större volatilitet i sitt resultat. Stämmer detta finns det stöd för Areskärs &
Järnhälls tankar om att bland annat aktieägarna ibland kan värdesätta en
lägre volatilitet i kassaflödet. BT trodde dock att den högre värderingen
kunde bero på att aktiemarknaden fick uppfattningen att ledningen hade
bättre kontroll och gjorde mer tillförlitliga uttalanden.

Cloetta och Scania anser att företaget kan höja miniminivån och öka
vissheten om framtiden genom valutasäkringar, och att detta skapar ett
mervärde. Detta underlättar analysen av Scanias framtida kassaflöden
vilket kan anses värdeskapande menar företagets representant.
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Sammanfattningsvis återkom tanken om att den ökade vissheten i framtida
kassaflöden kan vara värdeskapande företagen. Som nämnts i
referensramen är inte en reduktion i kassaflödets volatilitet i sig något
värdeskapande. Dock kan reduktionen och den ökade förutsägbarheten
förklaras genom ”financial distress costs”. Det verkar nog osannolikt för de
flesta företag, med undantag för de med väldigt hög exponering, att de på
grund av valutamarknadens svängningar skulle hamna i en
konkurssituation. Säkringsverksamheten ökar dock möjligheten till att
planera och minskar dessutom risken för att kassaflödet ska nå så låga
nivåer att de stör den dagliga verksamheten. Företaget kan genom denna
ökade planeringsförmåga sätta sin kärnverksamhet i fokus och slippa känna
oro för att kassaflödet ska bli så lågt att denna verksamhet störs under
kortare eller längre perioder. En stabilitet i kassaflödet kan ge möjlighet till
ökad fokusering på kärnverksamheten och därmed en starkare position på
marknaden, vilket är något som kan anses värdeskapande för ägarna.

5.8 Intressenterna och valutapolicyn

Scania betonar precis som Holmen och Perstorp vikten av att ha klara
spelregler för sin valutariskhantering. Klarhet och tydlighet minskar risken
för missuppfattningar och underlättar kommunikationen med de olika
intressegrupperna. Det var viktigt menade Holmen, Scania och i viss mån
BT att ha en policy som gick att vidareförmedla till marknaden så att
investerare och långivare verkligen förstod vilka spelregler som gällde
inom företaget.

IFS, Telia, BT och Cloetta nämnde alla långivarna och att de var
intresserade av företagens valutapolicy, och att dessa förmodligen föredrog
en lugn och stabil utveckling framför ett fluktuerande resultat. Detta stöder
Oxelheim & Wihlborgs resonemang om att långivarna förmodligen
påverkar företagen till att bli mer riskaverta, och därmed ökar
möjligheterna till fördelaktiga lånevillkor och därmed en lägre rS. Detta
leder till att företagen kan kosta på sig en högre andel skulder då en policy
baserad på säkring ska kunna bibehålla ett jämnare kassaflöde. Därmed
ökar förmodligen långivarnas vilja att låna ut ytterligare kapital utan att
behöva kompensera för kassaflödets osäkerhet med en högre
utlåningsränta.
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5.9 Valutamarknadens effektivitet

Företagen i studien menar att det finns tecken på att marknaden till viss del
är effektiv, men de hävdar samtidigt att det finns indikatorer som talar emot
marknadseffektivitet.

De flesta av företagen anser att valutamarknadens fluktuationer kan vara
svåra att förstå och att värderingen inte alltid grundar sig på ekonomiska
fundament. Då avses att priserna på marknaden fastställs utifrån andra mer
tillfälliga faktorer som exempelvis spekulativa flöden, vilket ibland
resulterar detta i flockbeteende. Detta får till följd att användbarheten för
många av jämviktsvillkoren som prognosinstrument begränsas. Två linjer
kan väljas vid en ineffektiv valutamarknad. Antingen väljs BT:s
tillvägagångssätt med inriktning på att utnyttja marknadens
”felvärderingar” och då har företaget enligt Bennets definition valt en
selektiv riskstrategi där säkringarna görs utifrån vissa indikatorer. Den
andra linjen är Perstorps väg där säkringarna utelämnas då företaget inte
anser sig kunna förutsäga marknaden tillräckligt väl för att kunna säkra vid
rätt tidpunkt. Synen på valutamarknaden lägger därmed grunden för
beteendet.

Även Scania, Holmen och SlipNaxos har i likhet med BT valt vad man kan
kalla selektiva riskstrategier där säkringen görs vid en gynnsam bedömning
av marknaden. Telia, IFS och NCC har även de valt selektiva strategier,
men är inriktade på att reducera svängningarna i kassaflödet och kan
därmed betraktas som mer riskaverta. Hos de riskaverta företagen görs
säkringarna för att undvika valutarisk och synen på valutamarknadens
effektivitet är därmed av underordnad betydelse. Fokusering på de
kortsiktiga svängningarna blir något helt naturligt vid den korta tidshorisont
de studerade företagen använder sig utav.

Eiteman et al. (1998) menar att på en effektiv marknad blir företagets
säkringsaktiviteter något av ett nollsummespel, då det enskilda företaget
kommer att ”misslyckas” lika ofta som det ”lyckas”. Flera företag
instämmer med detta utifrån ett långt perspektiv. De stora svängningarna på
kort sikt medför att företagen med sin korta planeringshorisont dock
inriktar sig på att reducera eller utnyttja dessa kortsiktiga svängningar.
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6 Slutsatser

Utifrån uppsatsens frågeställningar kommer slutsatserna att presenteras
nedan.

6.1 Hur har företagen valt att utforma sin policy för
valutariskhantering?

Alla företag använder sig av en centraliserad flödeshantering och har valt
en selektiv riskstrategi med relativt kort tidshorisont. Det var främst de
faktiska flödena som säkrades och i vilken utsträckning som även de
prognostiserade flödena säkrades varierade kraftigt från företag till företag.

Branschtillhörighet och produktionssätt präglar valet av policy.
Utveckling/tillväxtbranscher och produktion i projektform ger en större
andel säkringar.

Företagets förmåga att förutsäga sina flöden ökar mängden valmöjligheter
vid valet av policy. En hög förutsägbarhet tillåter en högre säkringsgrad,
men också en större flexibilitet. Flödenas förutsägbarhet utgör en
begränsande faktor vid en önskan om hög säkringsnivå.

Terminer är det helt klart dominerande instrumentet och optioner används i
jämförelsevis liten omfattning. Mycket tyder på att kostnaderna för
instrumenten har en större betydelse än karaktären på flödena.

6.2 Varför har företagen valt denna policy?

Företagens riskattityd sätter gränserna för hur policyn utformas. En
riskavert attityd ger en stor andel rutinmässiga säkringar, medan ett
riskneutralt företag intar en mer spekulativ position. Om ett företag sysslar
med trading beror på en kombination av riskvillighet och företagsstorlek.

De ekonomiska vinsterna var inte den avgörande faktorn vid val av policy.
Istället sågs den ökade vissheten om framtiden som den största fördelen.
Ytterligare faktorer som påverkade policyns utformning var önskemål om
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att kunna fastställa inköpskostnader och budget/kalkylkurser, samt viljan
att kunna bibehålla utlovade priser. Dessutom framkom kunskapsmässig
insikt i valutariskens betydelse som något betydelsefullt.

De företag med hög andel säkringar betonade stabilitet i resultatet som den
största ”vinsten”, medan de företag med låg säkringsandel pekade på
policyns resurssparande. Företagen med en flexibel policy framhöll
möjligheten till att kunna agera, i syfte att utnyttja ”bra” kursnivåer. Dessa
nivåer kan leda till större inköp eller avyttringar av valutor.

6.3 Hur ser företaget på valutapolicyn och dess
värdeskapande?

Genom centraliseringen av valutaflödena uppstår stordriftsfördelar för
företagen gentemot banker och kreditinstitut.

”Skalas” valutaeffekten bort blir det lättare att isolera och utvärdera
kärnverksamheten, vilket underlättar bedömningen av företaget.

En säkringsverksamhets reduktion i kassaflödets volatilitet ger företaget
ökad stabilitet. Detta leder till ökade planeringsmöjligheter och till mindre
störningsmoment i kärnverksamheten. Stabilitet i kassaflödet kan även leda
till en högre värdering av företaget. Vidare värdesätter långivare en lugn
och stabil resultatutveckling och på så sätt kan en säkringsverksamhet leda
till lägre kapitalkostnad.

Kurssäkringsverksamhet kostar pengar för företaget och att avstå från
denna verksamhet kan således vara resurssparande.

En klar och tydlig valutapolicy underlättar företagets kommunikation med
såväl aktiemarknad som övriga intressenter.
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7 Egna reflektioner

”Nobody can really guarantee the future. The best we can do is size up the
chances, calculate the risks involved, estimate our ability to deal with them,
and then make our plans with confidence.” 

– Henry Ford II (Shapiro s. 501, 1998)

Vi anser att citatet i uppsatsens inledning väl speglar den föränderliga miljö
som dagens företag befinner sig i. Trots att vi vid undersökningens början
inte hade någon klar uppfattning om företagens valutariskhantering och inte
har studerat teknikaliteter, kan vi ändå säga att hanteringen präglas av stor
enkelhet. Företagen använder sig nästan uteslutande av ”nettning” samt av
det enklaste instrumentet – terminen. Trots att vissa av de studerade
företagens verksamheter och flöden skulle lämpa sig för användande av
optioner, används dessa i väldigt liten utsträckning. Vidare användes
swapar i ännu mindre omfattning. Detta trots att det påpekats att ändamålet
ska helga medlen, men när det väl ställs på sin spets verkar kostnaderna
och enkelheten ha större betydelse.

I teorin betonas att synen på valutamarknadens effektivitet måste utgöra
grunden för företagets valutastrategi, och vi antar att de personer som
arbetar med valutariskhantering har förkunskaper i de teoretiska
resonemangen. I praktiken verkar dock en stor del av valutariskhanteringen
handla om den enskilde handlarens tidigare erfarenheter och känsla för
marknadens framtida utveckling. Vår uppfattning är att denna del av den
ekonomiska teorin förblir just teori och beaktas föga i praktiken.

I figuren nedan har vi placerat in företagen efter deras huvudsakliga
valutaexponering respektive riskattityd. Figuren är delvis skapad utifrån
den klassificering som gjordes i samband med urvalsförfarandet (se figur
2.1). Vi tycker oss kunna se en tendens i att de företag som har sin
huvudsakliga exponering på försäljningssidan, det vill säga Holmen,
SlipNaxos och Scania, tillåter sig en högre flexibilitet i sin
valutariskhantering än de företag som är exponerade på inköpssidan.
Inköpspriserna är ofta, såsom exempelvis hos Cloetta, knutna till företagets
försäljningspriser. Har då företaget erbjudit sina kunder vissa priser och
inte säkrat sina inköpskostnader kan fluktuationer i valutakurserna leda till
att företaget blir ”hugget i ryggen”, och därmed till att
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försäljningsmarginalerna försvinner. Företagen har därmed ett stort behov
av trygghet på inköpssidan. Har företaget å andra sidan sin exponering på
försäljningssidan ligger hanteringen mer i ens egna händer och
försäljningspriserna kan därmed i större utsträckning justeras efter
växelkursförändringarna enligt eget tycke och smak.

Figur 7.1: Riskattityd i förhållande till företagets exponering.

IFS, NCC, Perstorp och BT hamnar istället någonstans i mitten av figuren
då de har både inköp och försäljning i samma valutor och därmed uppnår
någon form av naturlig ”hedge” med ett relativt litet netto som följd.

7.1 Uppsatsens kunskapsbidrag

Den litteratur som finns inom området ger ett övervägande
nationalekonomiskt perspektiv på valutariskhantering. Endast en liten del
av litteraturen behandlar hur företag praktiskt hanterar problematiken med
valutarisk. Vi anser att denna uppsats har ett företagsekonomiskt perspektiv
genom att den ger läsaren ytterligare insikt i hur företag resonerar och
agerar i praktiken.
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7.2 Förslag till framtida forskning

Det utifrån Figur 6.1 påvisade sambandet mellan exponering, riskattityd
och valutapolicy kan inte generaliseras utifrån vår undersökning. Intressant
skulle därmed vara att undersöka sambandet vidare. Undersökningen kan
även vidgas så att studien inkluderar skilda branscher för att om möjligt
finna mönster.

Vidare uttryckte en rad företag vikten av att reducera valutasvängningarna
för att kunna peka på en stabil och jämn resultatutveckling. Intressant vore
att ur investerarens perspektiv studera vilken vikt dessa fäster vid
valutarisken och företagens valutapolicy. Denna undersökning kan vidgas
till att studera vilken betydelse valutakursförändringarna verkligen har för
en exponerad akties prissättning.
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Bilaga 1

Frågeformulär
1. Hur ser Ert företags produktion ut?

2. Var har Ert företag sin största valutaexponering?
- Vilka valutor exponeras företaget för?
- Vilken är huvudvalutan?

3. Har Ni någon utarbetad policy för Er valutariskhantering?
- Hur ser den ut och varför?
- Vilken tidshorisont har Ni i Er valutariskhantering?
- Finns det några problem vid fastställandet av valutapolicy?
- Vilka är de största ”vinsterna” respektive kostnaderna med

Ert valutariskhanteringsprogram?

4. Vilka är delaktiga vid utformningen av valutapolicyn?

5. Vilken riskattityd har Ni?

6. Hur stor vikt anser Ni att företaget fäster vid valutarisken?

7. Vilka instrument och tillvägagångssätt använder Ert företag sig av i
sin valutariskhantering?

8. Vilken betydelse har kostnader och avgifter vid Ert val av
instrument?

9. Innebär vissa situationer i företagets omvärld att Ni handlar på något
särskilt sätt?

10. Anser Ni att Er valutapolicy stämmer överens med att allt som
företaget gör ska vara värdeskapande ur investerarens perspektiv?

- I så fall på vilket sätt?

11. Anser Ni att en klar och tydlig valutapolicy minskar spänningarna
mellan företagets intressenter?

12. Anser Ni att valutamarknaden är effektiv?



Bilaga 2

E-mail till respondenterna

Hej!

(Inledningsvis några rader för att bekräfta bokningen av tid och plats för
intervjun.)

Ämnet för intervjun kommer som vi nämnde att vara valutariskhantering.
Intervjun kommer bland annat att behandla frågor omkring Ert företags val
av policy för valutariskhantering, varför just denna policy valts, vilka
instrument och tillvägagångssätt som används i hanteringen samt i vilken
utsträckning valutapolicyn skapar värde för företagets ägare. Vi beräknar
att intervjun kommer att ta cirka en timme.

Om Ni har några ytterligare frågor eller om det skulle vara någonting annat
så kan Anders nås på telefon 013-xx xx xx och Jonas på 013-xx xx xx
(även mobil 070-xxx xx xx).

Med vänliga hälsningar
Anders Hult o Jonas Larsson, Linköpings Universitet

Hej!

Vi vill börja med att tacka för en bra och givande intervju. Här kommer
sammanställningen så som vi skulle vilja presentera den i uppsatsen. För att
varken vi eller Ni ska behöva drabbas av några "obehagliga"
överraskningar vore det bra om Ni kunde läsa igenom materialet. Känn Er
fria att lägga till eller förändra där Ni tycker att texten inte stämmer överens
med Er uppfattning om hur det verkligen ligger till.

Kontakta sedan oss via mail eller telefon angående Era ändringar. Utan att
verka för påstridig, skulle det underlätta för oss om vi kan få Era
synpunkter redan nästa vecka.

Stort tack på förhand!
Jonas och Anders


