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Sammanfattning 

Titel: Valuta och internationellt bistånd - Svenska biståndsorganisationers hantering av 

valutaköp och valutarisk 

Författare: Eric Backlund & Jonathan Sörensson 

Handledare: Göran Hägg 

Bakgrund: Biståndsorganisationer (NGOs) är verksamma i hela världen och exponeras 

följaktligen mot valutarisk. Organisationerna hanterar biståndsmedel i så väl vanliga som 

ovanliga valutor när de på olika sätt finansierar lokala samarbetspartners. Andelen forskning 

om hur biståndsorganisationer hanterar valutaköp och valutarisk är begränsad och denna studie 

avser att studera området ytterligare. 

Syfte: Studien ämnar att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera problematiken 

kring exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess biståndsmottagare. Syftet är 

även att på detta sätt kunna diskutera generella strategier för svenska NGOs valutahandel och 

valutariskhantering. 

Genomförande: Den kvalitativa ansatsen utgörs av informationsinhämtning i form av nio 

intervjuer som utformats efter teori samt tidigare studier. Genom fem intervjuer med svenska 

NGOs ges en bild av hur organisationernas processer och behov ser ut relaterat till 

valutariskhantering. Information om hur valutarisk- och valutahantering bedrivs i praktiken 

samt hur experter inom området ser på NGOs nuvarande hantering baseras på fyra intervjuer 

med aktörer inom valutarisk- och valutahantering. Studiens empiri från genomförda intervjuer 

analyseras med stöd i studiens teoretiska referensram samt tidigare studier.  

Slutsats: Studien visar att problematiken kring valutahandel och valutariskhantering är mer 

komplex än den verkar vid en första anblick samt att syftet med valutariskhantering skiljer sig 

mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer. Det framgår även att NGOs i nuläget 

överför merparten av exponeringen mot valutarisk till motpart genom avtal och att NGOs med 

stor andel bunden finansiering inte har möjlighet att utförligt undersöka eller implementera 

valutariskhantering. Slutligen har ett antal strategier utvecklats för att mer kostnadseffektivt 

köpa valuta.  



 Abstract 

Title: International Aid and Currency – Currency management and foreign exchange risk 

management of Swedish non-governmental organizations. 

Authors: Eric Backlund & Jonathan Sörensson 

Supervisor: Göran Hägg 

Background: Non-governmental organizations (NGOs) are active in most parts of the world 

and are consequently exposed to foreign exchange risk. The organizations manage aid funds in 

both common and uncommon types of currency when they in different ways finance local 

cooperation partners. The amount of previous research how aid organizations handle the 

management of currency trade and foreign exchange risk is limited and this study aims to 

examine the area further. 

Aim: The study aims to analyse the complex of problems regarding exposure to foreign 

exchange risk for both Swedish NGOs and their cooperation partners, to do so on the basis of 

foreign exchange risk theory and best practice. The aim is in such a way to discuss general 

strategies for currency trade and foreign exchange risk management for Swedish NGOs. 

Completion: The qualitative approach consists of nine interviews that have been designed in 

accordance with theory and previous research. A picture of the organizational processes and 

needs of Swedish NGOs regarding foreign exchange risk- and currency trade management was 

given by five interviews with NGOs. Information concerning how foreign exchange risk- and 

currency trade management is utilized in practice and how experts in the field perceive current 

management of NGOs was gathered from four interviews with actors within foreign exchange 

risk- and currency trade management. The empirical data is analysed on the basis of the 

theoretical framework and previous research.  

Conclusion: The study shows that the complex of problems regarding foreign exchange risk- 

and currency trade management are not as straightforward as at first glance. It also indicates 

that foreign exchange risk management differs between for-profit businesses and non-profit 

organizations. It appears that NGOs currently transfer all foreign exchange risk exposure to its 

counterpart through contracts. The investigation and implementation of foreign exchange risk 

management is not possible for NGOs with a large ratio of restricted funds. Finally a number 

of strategies have been developed for a more cost-effective currency trade.  
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Begrepp och förkortningar 

 

Exotisk valuta Valuta med låg likviditet och som i vissa fall ej är 

konvertibel (Butler, 2012). Exempel på exotisk valuta 

är Kenyansk shilling eller Pakistansk rupie. 

Best practice Best practice är en praxis som används i praktiken, 

som är bedömd av experter samt som anses vara det 

lämpligaste tillvägagångssättet på området. 

Hård valuta Konvertibel valuta med hög likviditet så som US-

dollar, Euro, Schweiz Franc, samt Brittiska pund 

(Grath, 2012). 

Multibankportal En plattform där flera bankers valutakurser kan ses 

och jämföras samtidigt. Ofta även en handelsplattform 

för köp av valuta och derivat.  

Ramorganisation  En vanlig benämning på de svenska NGOs som har ett 

ramavtal med Sida (Sida, 2015). 

Timing-risk  Timing-risk syftar till risken att missa fördelaktiga 

prisrörelser på grund av dålig timing (Kissel & 

Glantz, 2003). 

Treasury En organisatorisk enhet som hanterar bland annat 

interna och externa kassaflöden samt riskhantering 

(Butler, 2012). 

 

Valutakoder 

 

CHF Schweizer Franc 

EUR Euro 

GBP Brittiska pund 

KES Kenyansk shilling 

PKR Pakistansk rupie 

SEK Svenska kronor 

USD Amerikanska dollar
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1 Inledning 

Enligt OECD:s biståndskommuniké, som årligen sammanställer statistik över samtliga 

medlemsländers bistånd, uppgick Sveriges statliga bistånd år 2013 till ca 29 miljarder kronor, 

vilket motsvarar 1,02 % av BNP. Detta placerar Sverige på en andraplats i världen gällande 

bistånd i procent av BNP och på en femteplats sett till realt bistånd (OECD, 2015). En del av 

Sveriges bistånd förmedlas via flera icke-statliga biståndsorganisationer som i denna studie 

hädanefter benämns som non governmental organizations och förkortas till NGOs. Dessa 

organisationer bidrog under år 2013 med 6,2 miljarder kronor till det svenska biståndet, vilket 

är pengar som skickas till olika hjälpinsatser i allt från Indonesien i öst till Bolivia i väst 

(Openaid, 2015). Någon gång under sin färd behöver dessa pengar växlas till en lokalt 

användbar valuta för att kunna bidra till att en ny skola byggs eller till att ett mikrolånsprojekt 

genomförs. 

Valutor handlas i realtid med prisförändringar som sker på en bråkdel av en sekund vilket 

påverkar den part som är exponerad mot valutarisk (Hull, 2012). Hantering av denna 

exponering tillhör teori kring riskhantering och författarna Eiteman m.fl. (2010) menar att det 

finns lika många sätt att riskhantera som det finns företag och att konsensus kring bästa 

tillvägagångsätt saknas. Dessa teorier tillskrivs framförallt vinstdrivande företag vars 

verksamhet per definition skiljer sig från ideell verksamhet så som biståndsverksamhet. 

Skillnaderna mellan ideella organisationer och vinstdrivande företag kan få implikationer på 

hur klassisk valutariskhantering kan tolkas och användas, vilket gör det intressant att undersöka 

och förstå dessa skillnader. 

Studiens ämnesområde blev aktuellt när Riksrevisionen (2014) publicerade sin rapport 

angående Sidas1 valutariskhantering och valutaköp. Rapporten klargjorde en brist inom den 

statliga verksamhetens hantering, vilket väckte ett intresse att undersöka hantering inom NGOs. 

Tidigare studier inom ämnet har genomförts av Boakye-Adjei (2009) på uppdrag av den 

brittiska nätverksorganisationen inom bistånd vid namn Stamp out Poverty. Boakye-Adjei 

(2009)  redovisade i studien att så väl brittiska statliga organisationer som NGOs brister i sin 

valutahantering och att 20-50 miljoner pund gått förlorade under ett år.  

Till följd av NGOs internationella inriktning hanterar organisationerna valutor på regelbunden 

basis och det kan vid en första anblick tänkas vara naturligt att valutariskhantering ska ingå i 

verksamheten. Men vid närmare granskning av teorierna kring valutariskhantering ter sig 

problematiken vara mer komplex och påverkas enligt Eiteman m.fl. (2010) och Butler (2003) 

av allt från intressegrupper och effektivitetsaspekter till valutalikviditet och begränsade 

finansiella möjligheter. Därmed har denna studie för avsikt att utifrån teori kring hantering av 

                                                 
1 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
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valuta och valutarisk hänföra ny kunskap till diskussionen kring valutans roll för svenska NGOs 

och dess biståndsmottagare.  

1.1 Problemdiskussion 

Enligt Harrington och Niehaus (2003) sorteras valutarisk under definitionen prisrisk som syftar 

till osäkerheten kring storleken på kassaflöden som påverkas av förändringar i input- och 

outputpriser. Till skillnad från användandet av försäkringar som ofta associeras med hantering 

av ren risk, hanteras prisrisk ofta med finansiella derivat där exponering mot risk många gånger 

förskjuts till en motpart med en omvänd exponering (Harrington & Niehaus, 2003). Detta 

benämns hedging vilket definieras enligt Eiteman m.fl. (2010) som att ta en position vars värde 

rör sig i motsatt riktning mot redan befintlig position. Inom hedging av valutarisker finns det 

många olika åsikter om vad dess målsättningar och fokus är, detta i så väl näringslivet som 

akademiska kretsar (Eiteman m.fl. 2010).  

Det finns studier som analyserat faktorer som påverkar om ett vinstdrivande företag väljer att 

använda sig av finansiella derivat eller inte. Dock finns det inte så vitt författarna av denna 

studie känner till forskning som avser icke-vinstdrivande organisationer att tillgå. Allayannis 

och Ofek (2001) menar att företagsstorlek och exponering mot valutakurser är två signifikant 

avgörande variabler för om amerikanska företag hedgar valutarisk eller inte. För variabeln 

företagsstorlek går det att dra paralleller mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer 

då den syftar till uppstartskostnaderna som uppkommer vid användande av finansiella derivat. 

Exponering mot valutarisk definieras enligt Eiteman m.fl (2010) som ett mått på sannolikheten 

att ett företags lönsamhet, kassaflöde eller marknadsvärde förändras på grund av en förändring 

i valutakurser. Exponeringen mot valutarisk är därmed en variabel som är svår att jämföra då 

vinstdrivande företags verksamhet skiljer sig från ideella organisationers per definition. Enligt 

Eiteman m.fl. (2010) är det primära syftet med valutariskhantering hos vinstdrivande företag 

att bedöma och analysera företagets exponering för att kunna maximera lönsamhet, kassaflöden 

samt företagsvärde. Lönsamhet så väl som företagsvärde är associerade med vinstdrivande 

verksamhet vilket motiverar vidare undersökning kring det primära syftet för NGOs.  

Enligt Allayannis och Ofek (2001) är företag generellt mer benägna att hedga om de är 

etablerade i länder med en lättillgänglig derivatmarknad. En intressant aspekt som framgår i 

Boakye-Adjeis (2011) forskning med avseende på NGOs är att inte alla strategier för hantering 

av valuta samt valutarisk bygger på möjligheten att nyttja finansiella derivat. Många av de 

metoder som används för hantering av valuta och valutarisk som visats få en positiv effekt har 

byggt på andra grundläggande aspekter. Exempel som Boakye-Adjei (2011) tar upp är icke-

exklusiva bankavtal, samarbeten NGOs emellan och cash management. Problematiken som 

klargörs i Boakye-Adjeis (2009) studie är att brittiska NGOs ofta handlar valuta till ej 

konkurrenskraftiga kurser. Författaren menar att det finns effektivare sätt att handla valuta 
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genom nyttjande av olika strategier för valutahandel. Frågan som kan ställas är om det finns 

samma möjligheter till liknande hantering för NGOs i Sverige. 

I teorierna kring hedging finns det enligt bland annat Hull (2012) en ständigt pågående 

diskussion kring om vinstdrivande företag ska hedga med finansiella derivat eller ej. Det 

ifrågasätts om fluktuationer i kassaflöden på grund av exponering mot valutarisk motiverar 

valutariskhantering, då hanteringen i teorin inte ökar förväntade kassaflöden och är förenat med 

kostnader. Däremot leder hedging enligt Butler (2012) till stabilare kassaflöden vilket i sin tur 

kan sänka kapitalkostnaden och höja företagsvärdet. Ytterligare argument mot hedging grundar 

sig i att hedging är ett nollsummespel där marknaden med stöd av olika paritet är i jämnvikt 

och det förväntade värdet av hedging alltid är lika med noll (Eiteman m.fl., 2010). Argumenten 

för eller mot hedging är många och frågan är om de går att applicera på valutariskhantering i 

svenska NGOs. 

Exponering mot valutarisk kan både få positiva och negativa effekter beroende på valutakursens 

rörelser (Eiteman m.fl, 2010). I enlighet med både Riksrevisionens (2014) granskning av Sida 

samt Boakye-Adjeis (2009) studie av brittiska NGOs påvisas det hur exponering mot valutarisk 

överförs till mottagaren av bistånd och att effekterna av denna exponering leder till osäkerhet 

hos mottagaren. Detta visar på att NGOs har andra intressenter än vinstdrivande företag som 

istället kan förskjuta exponeringen mot valutarisk till kunder eller leverantörer.  

Harrington och Niehaus (2003) konstaterar att exponering mot valutarisk medför kostnader för 

den part som är exponerad. För att täcka kostnader för hanteringen krävs resurser vilket i sin 

tur ställer krav på parten som avser att hantera valutarisken. Enligt Shavell (2004) kan olika 

parter vara mer eller mindre lämpade att hantera risk. Författaren menar att olika parters 

referenser gällande risk styrs av partens riskaversion. Frågan är vilken part som kan hantera 

exponeringen mot valutarisk effektivast och de kostnader exponering medför. 
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera problematiken kring 

exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess biståndsmottagare. Syftet är även att 

på detta sätt kunna diskutera generella strategier för svenska NGOs valutariskhantering och 

valutahandel. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur hanterar svenska NGOs valutaköp och exponering mot valutarisk?  

 Hur är exponeringen mot valutarisk fördelad mellan svenska NGOs och 

biståndsmottagare? 

 Vilken part av svenska NGOs och biståndsmottagare hanterar exponeringen mot 

valutarisk effektivast?  

 Vad påverkar valutariskhanteringens utformning hos svenska NGOs och hur skiljer sig 

det mot vinstdrivande företag? 

 Hur kan generella strategier för svenska NGOs valutahandel och valutariskhantering 

se ut? 

1.4 Genomförande 

För att undersöka problematiken angående biståndsorganisationers hantering av valutarisk och 

valutaköp har denna studie sin grund i teori samt tidigare studier kring valuta- och riskhantering. 

Den kvalitativa ansatsen utgörs av informationsinhämtning i form av intervjuer som utformats 

efter teori samt tidigare studier. Genom intervjuer med svenska NGOs ges en bild av hur 

organisationernas processer och behov ser ut relaterat till valutariskhantering. Information om 

hur valutarisk- och valutahantering bedrivs i praktiken samt hur experter inom området ser på 

NGOs nuvarande hantering baseras på intervjuer med aktörer inom valutarisk- och 

valutahantering. Studiens empiri från genomförda intervjuer analyseras med stöd i studiens 

teoretiska referensram samt tidigare studier.  

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsar sig, på grund av tidsmässig skäl, till fem svenska NGOs. Eftersom 

organisationernas förutsättningar påverkar valutariskhanteringen har utgångspunkten vid val av 

urval varit att skapa ett underlag där NGOs är relativt lika varandra med avseende på 

organisationernas storlek samt finansiering. Dock införlivades inte detta syfte fullt ut då flera 

organisationer inte hade möjlighet att ställa upp, vilket resulterade i att urvalet blev mer varierat 

med avseende på organisationernas storlek. Insamlingen av information om hur 

valutahanteringen bedrivs i praktiken har begränsats till fyra aktörer varav två svenska banker, 

ett multinationellt revisions- och konsultföretag och en svensk myndighet. Alla respondenter i 

denna studie är anonyma och därför nämns varken NGOs, företag eller myndighet vid namn.  
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1.6 Kunskapsbidrag 

Merparten av tidigare studier inom valutariskhantering behandlar så vitt författarna till denna 

studie vet enbart företag eller statliga institutioner vilket gör att det finns ett värde i att 

undersöka valutariskhanteringen hos svenska NGOs. De brittiska studierna, Missing millions 

och Better FX, undersöker ett liknande område men har sin utgångspunkt i organisationer som 

agerar under andra förutsättningar än de svenska. Detta påverkar dessa studiers applicerbarhet 

på svenska organisationer, vilket motiverar en svensk studie som tar hänsyn till förutsättningar 

i Sverige.  
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1.7 Disposition 

I dispositionen nedan ges en kort beskrivning av respektive kapitel för att ge en bild av studiens 

uppbyggnad. 

Kapitel 2 - Svenskt bistånd 

Referensramens första del består av en kort beskrivning av svenskt bistånd och redogör för 

viktiga aktörer inom bistånd samt vilka förutsättningar organisationerna har. 

Kapitel 3 – Valutariskhantering 

Referensramens andra del utgörs av teori och definitioner som rör valutarisk, exponering samt 

riskkostnader. Kapitlet avslutas med en redogörelse för olika hanteringsmetoder. 

Kapitel 4 - Tidigare studier 

Avslutningsvis består referensramen av tidigare forskning med syfte att beskriva rådande 

diskussion kring hantering av valuta och valutarisk inom NGOs och vinstdrivande företag samt 

visa på hur det används i praktiken hos såväl vinstdrivande företag som NGOs.  

Kapitel 5 - Metod 

Kapitlet beskriver genomförandet av studien. Diskussion förs kring valda metoder, intervjuer, 

metodkritik samt använda källor. 

Kapitel 6 – Svenska NGOs 

I detta kapitel redovisas studiens empiri med avseende på NGOs verksamhet, hantering av 

valutarisk och valutaköp. Studiens experter ger även sin bild av nuvarande hantering och förslag 

på förbättringar. 

Kapitel 7 – Analys 

Med utgångspunkt i teori samt tidigare studier analyseras studiens empiri från genomförda 

intervjuer.  

Kapitel 8 – Slutsats 

Studiens slutsatser presenteras tillsammans med förslag på vidare studier.  
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2 Svenskt bistånd 

2.1 NGO 

Som det nämndes i inledningen syftar NGO i denna studie till icke-statliga 

biståndsorganisationer. Rent allmänt saknas konsensus kring definitionen av NGOs och 

uttrycket kan inkludera ett brett spektrum av organisationstyper. En vanlig definition kommer 

från ett direktiv från Världsbanken där de definierar NGOs som privata organisationer som 

bedriver aktiviteter för att lindra lidande, främja fattigas intressen, skydda miljön, tillhandahålla 

grundläggande sociala tjänster eller företa samhällsutveckling (The World Bank, 1998). I 

Sverige, som är en stor aktör inom bistånd, finns det flertalet verksamma NGOs med skilda 

inriktningar och storlek (OECD, 2015). För att ge välkända exempel på NGOs, så tillhör både 

Röda Korset och World Childhood Foundation denna kategori av verksamheter.2 NGOs 

finansiering kan skilja sig mellan organisationerna och består i många fall av direkt insamlade 

medel eller anslag från Sida, EU eller FN.  

2.2 Sida 

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) är en statlig myndighet som arbetar på 

uppdrag av Sveriges Riksdag. Deras verksamhet bygger på samarbeten med målet att 

genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sidas förhållande till svenska NGOs utgörs 

bland annat av att organisationerna söker finansiering hos Sida. Detta kan gälla medel för hela 

verksamheter, projekt eller program vilket gör att Sida därigenom är en viktig finansiär för de 

NGOs som är anslutna till Sida (Sida, 2015). 

Alla NGOs som ingår i denna studie har avtal om rambidrag med Sida. Dessa avtal ingår under 

Sidas verksamhet för att stödja det civila samhället, även kallat civsam, och dess övergripande 

mål lyder: ”Ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som bidrar 

effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i alla dess dimensioner” (Sida, 

2015). Under år 2014 fördelades 1,6 miljarder till NGOs med ramavtal. För att organisationerna 

ska få söka finansiering via ramavtalet måste vissa kriterier uppfyllas. Det kan gälla allt från 

redovisning till rapportering och nyttjande av medel. Kriterierna innehåller även bland annat 

riktlinjer för riskanalyser och risk men hittills inget som avser valutarisk. NGOs som får bidrag 

ska även finansiera en del av kostnaderna med egna medel, en egeninsats som resterande medel 

från Sida sedan baseras på (Sida, 2015). 

2.3 Ändamålsbestämda medel 

Definitionen av ändamålsbestämda medel skiljer sig åt mellan organisationerna och kan i vissa 

fall även benämnas som öronmärkta medel. I denna studie avser ändamålsbestämda medel de 

medel som har olika krav från finansiärer. Det är stor variation på krav och kan bland annat 

                                                 
2 Röda Korset och World Childhood Foundation ingår inte i denna studie. 
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gälla hur medel ska användas, redovisas och vart medel ska skickas (Mango, 2015). Det kan 

även finnas krav för vilka mottagare som får erhålla medel samt hur överskott eller underskott 

ska hanteras (ibid). 

  



3 Valutariskhantering 

9 

 

3 Valutariskhantering 

Eiteman m.fl. (2010) menar att det primära syftet med valutariskhantering hos vinstdrivande 

företag är att maximera lönsamhet, kassaflöden samt företagsvärdet. Enligt Harrington och 

Niehaus (2003) kan det gällande NGO översättas till att optimera de tjänster och produkter i 

form av biståndshjälp NGO tillhandahåller, med syfte att öka värdet på dessa tjänster för 

organisationernas finansiärer. För att få en djupare förståelse för valutarisk och dess hantering 

ges i följande avsnitt den teoretiska grunden till risk och riskhantering med fokus på valutarisk.  

3.1 Valutarisk och exponering  

Definitionen av risk skiljer sig beroende på i vilken kontext det behandlas. Sweeting (2011) 

menar att risk kan tolkas som osäkerheten kring möjliga utfall men att definitionen är otydlig 

och ej skiljer på uppåt- respektive nedåtrisk. Inom finansiell litteratur definierar både 

Harrington och Niehaus (2003) samt Butler (2012) begreppet risk som variationen runt ett 

förväntat värde. Detta kan relateras till finans och sannolikheten att erhålla förväntad avkastning 

från en investering. Däremot förtydligar Harrington och Niehaus (2003) samt Sweeting (2011) 

att risk i många sammanhang även kan definieras som förväntade förluster förenade med en 

specifik situation. De refererar till försäkringsbranschen och det förväntade värdet av framtida 

ersättningsutbetalningar. Definitionerna skiljer sig därmed åt beroende på i vilken situation de 

används. Denna studie, med inriktning mot valutarisker, kommer framförallt referera till den 

förstnämnda finansiella definitionen, där risk kan resultera i så väl vinst som förlust. Denna 

definition sorteras under begreppet affärsrisk, en kategori av risker som kan påverka 

fluktuationen i framtida kassaflöden och därmed reducera företagsvärdet. De huvudsakliga 

riskkategorierna under affärsrisk är prisrisk, kreditrisk samt verklig risk. Prisrisk refererar till 

osäkerheten kring framtida kassaflöden som påverkas av förändringar i output-eller input-

priser. Output-prisrisk är risken för förändringar i de priser företag kan kräva för sina varor och 

tjänster medan input-prisrisk redogör för risken för prisförändringar i ett företags insatsvaror 

eller arbetskraft. Detta kan relateras till NGOs intäkter från givare och kostnader i form av 

utbetalningar av bistånd. Valutarisk är därmed en risk under kategorin prisrisk som kan leda till 

fluktuationer i input-eller output-priser (Harrington & Niehaus, 2003). 

För att en NGO eller mottagaren av bistånd ska påverkas av risk krävs en exponering mot 

risken, vilket innebär att det behöver finnas någonting som är utsatt för risk. Storleken på 

exponeringen mot risk beror alltså på hur mycket som är utsatt för risk. Ett exempel på detta är 

om en svensk biståndsorganisation har en insättning på en amerikansk bank värd 1 000 USD, 

där 1 000 USD är storleken på organisationens exponering mot valutarisk (Butler, 2012). Vad 

det är som är exponerat inom organisationen kan däremot skilja sig. Eiteman m.fl. (2010) delar 

upp exponering mot valutarisk i flera delar varav transaktionsexponering och 

translationsexponering är de som är aktuella för NGOs på grund av en begränsad egen aktivitet 

utomlands. 
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3.1.1 Transaktionsexponering 

Transaktionsexponering mäter förändringar i värdet på obetalda skulder eller fordringar i annan 

valuta. Mer tekniskt sett är det skulder och fordringar som uppstår innan en 

valutakursförändring, men som ska betalas efter förändringen (Eiteman m.fl., 2010). Ett 

exempel på detta skulle vara att en organisation får en skuld som ska betalas i mottagarens 

valuta om en månad. Som det går att utläsa i figuren nedan existerar det två tidpunkter: när 

skulden uppkom och när skulden ska betalas. Kassaflödet, som är en återbetalning av en skuld 

i detta fall, är då exponerat mot valutakursförändringar mellan de tidpunkterna. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Translationsexponering 

Denna exponering relaterar till företagets eller organisationens redovisning och kan uppstå när 

det finns tillgångar och skulder eller dotterbolag i utlandet (Eiteman m.fl., 2010). Alla företag 

och organisationer sköter sin redovisning i en specifik valuta, sin redovisningsvaluta. Har 

företaget tillgångar, skulder eller dotterbolag i utlandet som är värderade i en annan valuta än 

redovisningsvalutan måste denna översättas i moderbolaget balansräkning. Sker 

valutakursförändringar innan denna översättning så påverkar det moderbolagets värdering av 

tillgångar och skulder. Fluktuationer i valutor kan på detta sätt påverka NGOs som till exempel 

har kontor, lager eller fordon i utlandet som redovisas i Sverige (ibid). 

3.2 Riskkostnader 

Harrington och Niehaus (2003) hävdar att oavsett vilken typ av risk som avses leder högre risk 

till potentiellt högre kostnader. Ju högre risk det är för att en händelse inträffar, exempelvis en 

appreciering av USD gentemot SEK, desto högre är risken för förluster för organisationer med 

kostnader i USD. I fallet med NGOs torde detta leda till att mindre medel når mottagaren. Skulle 

risken för appreciering av USD öka skulle det förmodligen leda till att mer kapital krävs för att 

genomföra NGOs aktiviteter vilket också är förenat med kostnader, i detta fall för finansiärerna.  

(ibid) 

Med avseende på valutarisk och definitionen av risk som variationen runt ett förväntat värde 

avser kostnaden för risk inte enbart förlusterna av exponeringen mot risk, utan även kostnaderna 

Skulden uppkommer Skulden upphör 

Tid 

Valutakursen förändras 

Figur 1: Transaktionsexponering 
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som variationen i sig medför (Harrington & Niehaus, 2003). Viktigt att påpeka är att exponering 

mot valutarisk även kan generera vinster. Med avseende på förlusterna som uppstår från en 

exponering mot valutarisk kan de antingen vara direkta eller indirekta. De direkta förlusterna, 

med avseende på en appreciering av USD gentemot SEK, är de högre priserna för valutan. 

Däremot finns det indirekta förluster som kan uppstå utöver de direkta förlusterna. För företag 

är de indirekta förlusterna av stor betydelse och kan uppstå i form av vinstförluster, ökade 

operationella kostnader, ökade finansieringskostnader samt kostnader för konkurs (ibid). 

Själva hanteringen av risk medför enligt Harrington och Niehaus (2003) kostnader där det mest 

relevanta begreppen som relateras till valutarisk är kostnader för förlustfinansiering samt intern 

riskreducering. Kostnader för förlustfinansiering relateras till självförsäkring, 

försäkringspremier samt transaktionskostnaderna i samband med hedging. Exempelvis 

kostnader för om NGOs skulle avsätta medel för att täcka fluktuationer i valutakurser eller 

kostnader som associeras med handel av terminer. Kostnader för intern riskreducering avser 

bland annat de kostnader som uppstår vid diversifiering av verksamheten samt investeringar i 

information. Dessa kostnader kan uppstå om NGOs väljer att diversifiera sin exponering mot 

olika valutor eller investera i valutaprognoser för att öka säkerheten vid budgetering (ibid). 

3.3 Avvägning  

Det finns enligt Harrington och Niehaus (2003) en avvägning mellan förväntad förlust och 

kostnaden för att sänka frekvensen och storleken av förlusten. Det är en avvägning gällande 

hanteringen av valutarisk där det vid en viss punkt ytterligare kostnader för att sänka 

valutarisken överstiger förväntade kostnader av förluster. Marginalkostnaden överstiger 

därmed marginalnyttan och ökar istället den totala kostnaden för risk. Förenklat innebär detta 

antagande att organisationer eller företag ska investera för att sänka valutarisken tills 

marginalnyttan, i form av lägre förväntade förluster, är lika stor som marginalkostnaden av 

riskhanteringen. Exempelvis leder ökade investeringar i förlustfinansiering eller intern 

riskreducering till lägre variation i företagets kassaflöden. Därmed reduceras risken för 

kostnader till följd av varierande kassaflöden, så som konkurs och lägre lönsamhet, och en 

avvägning måste göras mot kostnaderna för förlustfinansiering eller intern riskreducering. En 

investering i att sänka risken tills alla risker är helt eliminerade är däremot inte rimligt eftersom 

kostnaderna skulle bli för höga (ibid). För NGOs kan fluktuationerna i kassaflöden påverka 

organisationen i sig eller mottagaren av bistånd beroende på vilken part som exponeras mot 

valutarisk. 

3.4 Riskaversion 

Olika parters förhållande till risk styrs enligt Shavell (2004) av deras riskaversion. En person 

är enligt författaren riskaversiv om en förlust av pengar reducerar nyttan mer än vad nyttan ökar 

vid en vinst av samma summa pengar. En riskaversiv person kan även tänka sig att betala för 

att undvika risk, genom att betala en premie till någon som kan tänka sig att ta över risken 
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(Shavell, 2004). Riskaversion kan relateras till vilken part som är bäst lämpad att exponeras 

mot valutarisk och att det styrs av parternas riskaversion. Shavell (2004) menar även att 

riskaversion är mest aktuellt i lägen där förlusterna för parten som exponeras mot risk är stora 

i förhållande till partens tillgångar. Är däremot eventuella förluster relativt små i förhållande 

till partens tillgångar kan denne ses som riskneutral. Den premie som en riskaversiv part kan 

tänka sig att betala för att förskjuta exponeringen mot risk anses som rättvis om den motsvararar 

förväntade kostnader försäkringsgivaren har för att täcka risken (Shavell, 2004). 

3.5 Riskhanteringsprocessen 

Riskhantering relateras enligt Bernstein (1996) till att ha förmågan att kunna definiera vad som 

kommer hända i framtiden och att välja mellan alternativ som påverkar utgången. Riskhantering 

menar författaren är en guide som ska leda företaget eller organisationen genom ett spektrum 

av beslut. För att få en förståelse för riskhanteringsprocessen ges ett exempel på en allmän 

process som enligt Hubbard (2009) kan appliceras på all typ av riskhantering, där det i denna 

studie avser valutarisk.  

Stegen kan sammanfattas enligt nedan: 

1. Identifiera risker 

2. Bedöm risker 

3. Identifiera tillgängliga riskhanteringsmetoder 

4. Bedöm förväntad riskminskning och kostnad av riskhantering 

5. Välj och implementera riskhanteringsmetoder  

Det första steget i denna process enligt Hubbard (2009) är att identifiera vilka risker 

verksamheten är exponerad mot, i detta fall valutarisker. Nästa steg, bedömning av risker, 

handlar om att utvärdera hur riskerna påverkar verksamheten. Därefter identifiera vilka 

riskhanteringsmetoder som är tillgängliga för företaget eller organisationen. Det fjärde steget 

handlar om att väga och värdera minskningen i exponering mot risk förhållande till kostnaderna 

för riskhanteringen. Det sistnämna steget talar för sig själv men författaren förtydligar att 

processen inte alltid följer dessa steg samt att utvärdering och uppföljning ska genomsyra hela 

processen (ibid).  

3.6 Riskhanteringsmetoder  

Enligt Harrington och Niehaus (2003) kan de grundläggande metoderna för hantering av risk 

brett klassificeras som förlustkontroll, förlustfinansiering och intern riskreducering, där främst 

de två sistnämnda är aktuella inom valutariskhantering. Förlustfinansiering syftar till metoder 

för att erhålla kapital för att betala eller förskjuta förluster där de relevanta metoderna för denna 

studie är: självförsäkran, försäkringar samt hedging. Självförsäkran beskrivs som att företaget 

eller organisationen själv tar på sig skyldigheten att betala för förluster med intern eller extern 

finansiering. Vid försäkring förflyttas delar av risken över till en försäkringsgivare i utbyte mot 



3 Valutariskhantering 

13 

 

en premie En större del av förlustfinansiering benämns hedging och relateras till nyttjande av 

finansiella derivat. Istället för att flytta över risken till en annan part avser intern riskreducering 

till att reducera riskerna internt genom främst två metoder: diversifiering samt investeringar i 

information. Dessa samt tidigare nämnda metoder redovisas i kommande avsnitt över 

riskhanteringsmetoder. (Harrington & Niehaus, 2003) 

3.6.1 Hantering av transaktionsexponering 

Butler (2012) menar att första steget i att hantera en exponering mot valutarisk är att förskjuta 

samt netta in- och utflöden mot varandra för att få en nettoexponering. För 

biståndsorganisationernas del kan det handla om utbetalningar i euro där exponering minskar 

med hjälp av finansiering i euro. Eiteman m.fl. (2010) utvecklar tidigare avsnitt mot specifikt 

valutarisk med avseende på metoder för att hantera transaktionsexponering. Taxonomin över 

förlustfinansiering samt intern riskreducering illustreras nedan.  

 

Figur 2 - Taxonomi över förlustfinansiering och intern riskreduktion 

 

Som det beskrivs i taxonomin ovan består förlustfinansiering av vad Eiteman m.fl. (2010) 

benämner som kontraktsmässig- och finansiell hedge. Kontraktsmässig hedge syftar främst på 

finansiella derivat, varav de vanligaste är terminer och optioner (Eiteman m.fl. 2010). Utöver 

dessa är även Non-deliverable forward, hädanefter NDF, relevant eftersom den ofta används i 

tillväxtmarknadssammanhang för att bland annat kringgå vissa länders restriktioner gällande 

forwardmarknaden (Misra & Harendra, 2006). Under finansiell hedge är det främst 

användandet av swappar som är relevanta för NGOs. Vid intern riskreducering är väsentliga 

metoder den Eiteman m.fl. (2010) benämner som diversifiering av verksamheten samt vad 

Harrington och Niehaus (2003) benämner investering i information.  

Förlustfinansiering

Kontraktsmässig hedge

Terminer

Optioner

NDF

Finansiell hedge

Swap

Intern riskreducering
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Terminer 

Istället för att köpa valuta till spot-pris ingås ett avtal om att vid ett visst datum, köpa eller sälja 

en viss mängd valuta, till en terminskurs som sätts efter aktuell löptid (Butler 2012). Skulle en 

organisation använda sig av en termin i exemplet som togs upp i 3.1.1 Transaktionsexponering, 

skulle organisationen samtidigt som skulden uppstår gå in i ett terminskontrakt med matchande 

löptid som skulden. På detta sätt elimineras exponeringen mot valutarisk till kostnaden för en 

förlorad potentiell vinst från valutakursrörelser, samt alla associerade kostnader för handel med 

finansiella derivat.  

Terminer är det svenska samlingsnamnet på forward- samt future-kontrakt. Ett forward-

kontrakt är ett icke-standardiserat avtal som handlas over-the-counter (OTC), vilket innebär att 

det inte handlas som färdig produkt på en marknadsplats utan skräddarsys efter behov och paras 

ihop med en motpart (Hull, 2012). Ett future-kontrakt är i grunden detsamma som ett forward-

kontrakt med främst två skillnader. Dels är ett future-kontrakt standardiserat och handlas därför 

på marknadsplatser med färdigställda summor, kurser och löptider. Den andra skillnaden är att 

eventuella vinster eller förluster inte betalas vid slutdagen som för forward-kontrakt, utan de 

betalas ut dagligen (ibid).  

Optioner 

Valutaoptioner delas upp i köp- och säljoptioner, där en köpoption ger köparen av optionen 

rätten, men inte skyldigheten, att köpa en valuta för en specifik kurs vid en viss slutdag (Butler, 

2012). En säljoption ger istället köparen av optionen rätten att sälja en valuta till en specifik 

kurs. Båda typerna av optioner delas vanligtvis upp i Europeiska och Amerikanska optioner, 

där den europeiska endast kan utöva sin köp- eller säljrätt av en valuta vid slutdagen medan 

amerikanska ger innehavaren av optionen utövningsrätt oavsett tidpunkt ända tills 

utgångsdatumet. Fördelarna med optioner i detta sammanhang är att de lämnar 

uppgångspotentialen öppen, vilket innebär att t ex köparen inte behöver låsa sig vid en möjlig 

valutakursnedgång. Optioner kan liknas vid en försäkring där emittenten erhåller en premie för 

att ersätta innehavaren av optionen om den utövas. Utövas inte optionen har innehavaren enbart 

gått miste om premien, som kan ses som en form av försäkringspremie (ibid). 

Non-deliverable forward (NDF) 

NDF-kontrakt används främst för valutor i utvecklingsmarknader där det ofta förekommer 

restriktioner på valutors konvertibilitet (Misra & Harendra, 2006). På dessa platser existerar i 

vissa fall inte en terminsmarknad för valutor överhuvudtaget vilket leder till att investerare och 

företag söker sig till NDF-marknaden för att hedga sin exponering mot valutarisk. NDF-

marknader är så kallade offshore-marknader, vilket innebär att marknaderna existerar utanför 

nationers regulativa ramverk och kan på det sättet kringgå restriktionerna på valutors 

konvertibilitet (ibid). 
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En NDF liknar ett vanligt terminskontrakt med undantaget att det vanligtvis betalas i USD och 

att det vid slutdagen inte betalar ut kontraktets underliggande summa, utan endast skillnaden 

mellan den överenskomna terminskursen och spot-kursen (Lipscomb, 2005). Spot-kursen 

bestäms av en daglig offentliggjord kurs kallad fixing rate som oftast baseras på onshore-

marknadens3 spot-kurs (ibid). 

Även om syftet med NDF-kontrakt från början var det som beskrivits innan så har det enligt 

Eiteman m.fl. (2010) visat sig att kontrakten till stor del används för att spekulera i 

valutakursförändringar. Utöver det är även vanlig kritik mot NDF-kontrakt att de inte erbjuder 

säkerhet kring slutdagens fixing rate. Det är alltså inte garanterat att organisationen på slutdagen 

kommer kunna köpa till den kurs som kontraktet baseras på eftersom den faktiska spot-kursen 

de sedan måste köpa till är onshore, och inte offshore (Eiteman m.fl., 2010). Ett exempel var 

när den argentinska peson bröt sin låsning mot USD år 2001, där myndigheterna deklarerade 

en oplanerad marknadsledighet i tre veckor vilket ledde till att NDF-kontrakten inte kunde 

utövas (Lipscomb, 2005).  

Swappar 

Den grundläggande principen med swappar är att ingå ett kontrakt vid en tidpunkt för att byta 

kassaflöden med en annan part över en tidsperiod (Hull, 2012). Det finns olika typer av swappar 

där den vanligaste formen är plain vanilla swaps, vilket är ett kontrakt för byte av 

räntebetalningar. I denna studie beskrivs istället de mer aktuella valuta-swaps, ett kontrakt där 

två parter utbyter räntebetalningar i skilda valutor. Vid ingående växlas en summa mellan 

parterna till spot och under tiden betalas räntebetalningar i olika valutor mellan parterna. Vid 

kontraktets slut växlas summan tillbaka. Swappar kan användas av organisationerna för att byta 

ett kassaflöde i en icke önskvärd valuta till ett kassaflöde i en mer önskvärd valuta. De kan 

därmed användas för att byta exponering mot en valuta till en exponering i en annan. 

Marknaden för swappar tillhör de största derivatmarkanden i världen, där likviditeten är mycket 

hög (ibid).  

Diversifiering 

Ett tillvägagångsätt att minska framtida transaktionsexponering är enligt Eiteman m.fl. (2010) 

att diversifiera företaget eller organisationens verksamhet. Detta gäller framförallt 

multinationella företag som kan välja att ha produktion i ett visst land och försäljning i ett annat 

och på så sätt diversifiera intäkter och kostnader i olika valutor. Det kan även gälla företagets 

finansiering där lån kan ingås från olika kapitalmarknader och i olika valutor. Hela 

resonemanget vilar enligt författaren på att olika paritetsvillkor, så som ränteparitet eller 

köpkraftsparitet, ej är i jämnvikt. Diversifieringen av de valutor företaget eller organisationen 

hanterar får enligt författaren fördelaktiga portföljeffekter som relateras till portföljteori. 

                                                 
3 Onshore-marknader är motsatsen till Off-shore-marknader och existerar därför innanför nationens regulativa 

ramverk. 
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Variationen i kassaflöden borde enligt denna teori sänkas tack vare diversifieringen (Eiteman 

m.fl., 2010). 

Investeringar i information 

Harrington och Niehaus (2003) nämner en viktig del i riskhanteringen som syftar till att 

företaget eller organisationen kan sänka risken genom att inhämta information om framtida 

kassaflöden. Vetskapen om framtida kassaflöden, som i detta fall påverkas av valutarisker, kan 

enligt författarna göra så att företaget eller organisationen kan sänka variationen kring ett 

förväntat värde. De menar på att exempelvis valutaprognoser kan göra så att företaget eller 

organisationen kan sänka exponering mot prisrisk och i detta fall valutarisk. Eiteman m.fl. 

(2010) berättar vidare att valutaprognoser är en viktig del i företag som är verksamma 

internationellt. Prognoser kan användas vid valutaköp och riskhantering för att bedöma i vilken 

riktning de olika valutorna rör sig och att öka förståelsen för att valutakursrörelser. Denne 

påpekar även att prognoser lämpar sig bäst för långsiktiga åtaganden där felaktiga prognoser på 

kort sikt spelar mindre roll (Eiteman m.fl., 2010). 

3.7 Argument för och mot hedging 

När det gäller finansiell förlustfinansiering har området kring hedging under lång tid varit ett 

väl debatterat ämne. Argumenten för och emot kan relateras till om NGOs ska använda sig av 

hedging överhuvudtaget. De främsta argumenten mot hedging bland vinstdrivande företag 

relateras enligt Hull (2012) och Eiteman m.fl. (2010) till företagets aktieägare. Företaget 

behöver inte enligt detta argument hedga mot valutarisk då aktieägarna har möjligheten att 

själva avvärja sig mot risk genom diversifiering (Hull, 2012). Att relatera detta argument till 

NGOs kan vara svårt då de per definition inte har några aktieägare. Det andra argumentet enligt 

författarna är att hedging generellt sett sänker förväntade kassaflöden, då riskhantering medför 

kostnader i form av hantering samt premier för hedging (Eiteman m.fl., 2010). Detta torde 

kunna appliceras på NGOs genom ökade kostnader till följd av riskhantering i form av personal, 

IT-system och transaktionskostnader. Hedging kan även ses som spekulation motiverat med att 

ledningen inte kan prestera bättre än marknaden med hänsyn till paritetsvillkoren, där det 

förväntade nuvärdet av framtida hedging är noll (Eiteman m.fl., 2010). För NGOs torde det 

innebär att fluktuationer i kassaflöden till följd av valutakursrörelser borde jämna ut sig över 

tid.  

Det första argumentet för hedging enligt Eiteman m.fl.(2010) är att lägre risk i framtida 

kassaflöde leder till bättre möjligheter att planera verksamheten. För NGOs kan hedging öka 

säkerheten i utbetalningar i utländsk valuta och därmed underlätta framtida planering. Ett 

ytterligare argument för hedging som relateras till vinstdrivande företag med låga marginaler 

är att sannolikheten för konkurs minskar, då risken för att dessa flöden rör sig under ett visst 

minimum blir lägre. Ett sista argument som är värt att nämna är närheten till risken, då 

ledningen förmodligen är mer insatta i företagets risker förfogar de på bättre information än 
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företagets aktieägare. Detta motiverar att ledningen, istället för aktieägarna, ska ägna sig åt 

hedging (ibid). 

  



4 Tidigare studier 

18 

 

4 Tidigare studier 

Följande två avsnitt behandlar i sin första del diskussionen kring valutarisk, exponering samt 

hantering med avseende på vinstdrivande företag. Nästkommande del belyser valutaköp samt 

valutariskhantering inom NGOs. 

4.1 Valutariskhantering 

Enligt författarna till denna studies kännedom behandlar tidigare studier inom 

förlustfinansiering och intern riskreducering främst vinstdrivande företag. De är dock likväl 

intressanta då den övergripande problematiken är den samma. Viktigt att påpeka är att följande 

studier definierar valutaexponering som graden av korrelation mellan valutakursen samt 

företagsvärdet.  

För att styrka att valutakursrörelser har en påverkan på NGOs finns det närliggande studier som 

pekar på att företag påverkas av en exponering mot valutarisk. I vilken utsträckning 

valutaexponering påverkar företag påvisades av Shapiro (1975) som undersökte 

valutafluktuationers inverkan på företag. Författaren konstaterade att fluktuationer i 

valutakurser påverkade multinationella företag i större utsträckning än vad som tidigare trotts. 

Han konstaterade även att andelen utländsk försäljning påverkar företagets exponering mot 

valutarisk (Shapiro, 1975). Jorion (1990) drar även liknande slutsatser och visar på att 

valutaexponeringen korrelerar med hur mycket företag är involverat i utlandet.  

Det finns stöd för att länder med en stor andel internationell handel, likt Sverige, påverkas i 

större utsträckning av valutafluktuationer än till exempel USA (Bodnar & Gentry, 1993). Detta 

torde tala för att NGOs i Sverige är mer exponerade mot valutarisk än organisationer i större 

ekonomier. Stöd för detta ger Bodnar och Gentry (1993) som påvisade i en studie av företag i 

Kanada, Japan samt USA att de två förstnämnda var mer exponerade mot valutafluktuationer. 

Japan och Kanada ses i det sammanhanget som mindre ekonomier än USA (ibid). Dominguez 

och Tesar (2006) erhöll liknande resultat, de menar att små företag och företag med mycket 

internationell handel är mer utsatta för valutafluktuationer. När det gäller svenska företag 

konstaterar Nydahl (1994) i en studie att svenska företag var mer exponerade mot valutarisk än 

amerikanska företag. Detta beror enligt författaren på att Sverige är ett litet land med en liten 

valuta och att andelen utländsk försäljning är stor (Nydahl, 1994). Alkebäck och Hagelin (1999) 

menar på att finansiell riskhantering i form av valutaderivat används i större utsträckning i 

Sverige till skillnad mot USA. Anledningen enligt Alkebäck och Hagelin (1999) är skillnaden 

i företagens exponering mot makroekonomisk risk, då Sverige är en liten öppen ekonomi med 

en stor andel internationell handel är exponeringen större.  

Diskussionen kring om exponering mot valutarisk påverkar företagsvärdet har undersökts i flera 

tidigare studier. Tidigare nämnda studie av Bodnar och Gentry (1993) visade att mellan 20 och 

35 procent av branscherna var exponerade valutarisk och att det påverkade avkastningen på 
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bolagens aktier negativt. Allayannis och Weston (2001) som under en femårsperiod undersökte 

720 icke-finansiella amerikanska företag fann liknande bevis. Ett positivt samband 

konstaterades mellan företagsvärde och finansiell riskhantering med hjälp valutaderivat 

(Allayannis och Weston, 2001). Dessa resultat stöds vidare av Bartram m.fl. (2011) som 

konstaterade att användningen av valutaderivat minskar både systematisk respektive total risk 

och därmed ökar företagsvärdet.  

När det gäller vad som förmår företag att använda sig av finansiell riskhantering skiljer sig 

dessa anledningar åt. Bodnar m.fl. (1998) genomförde en undersökning bland 399 icke-

finansiella företag där 50 procent använder sig av finansiell riskhantering i form av 

derivatinstrument. De kunde även visa på att bland de bolag som sedan tidigare använder sig 

av finansiella derivat ökar användandet. Författarna tolkar detta som att positiv erfarenhet av 

derivat motiverat ökat användande. Hela 67 procent av företagen i studien ansåg att det är 

viktigast att hantera transaktionsexponeringar då detta minimerar fluktuationer i kassaflöden 

(Bodnar m.fl., 1998). Allayannis och Ofek (2001) konstaterar att användandet av finansiell 

riskhantering i form av valutaderivat är mer vanligt förekommande i stora företag, för företag 

med stora forskning- och utvecklingskostnader och för företag med utländsk handel. Vidare 

menar de att storleken på den utländska handeln är helt avgörande för om ett företag väljer att 

hedga eller inte (ibid). 

 

Hagelin och Pramborg (2004) konstaterar att företag lyckas sänka valutaexponeringen vid 

användning av finansiell riskhantering i form av valutaderivat eller så kallad money market 

hedge. Géczy m.fl. (1997) påvisade att de faktorer som påverkar om ett företag använder sig av 

finansiell valutariskhantering beror på företagets tillväxtmöjligheter, graden av finansiell 

reglering samt svårigheten till att erhålla kapital för finansieringar. Enligt författarna är 

exponering mot valutarisk samt avvägningen mellan valutarisk och kostnaden för att 

implementera riskhanteringsstrategier avgörande faktorer för hur mycket företag väljer att 

hedga (Géczy m.fl., 1997).  

NGOs agerar ofta i utvecklingsländer med exotiska valutor där flertalet studier visar att 

valutafluktuationerna i dessa valutor generellt sett är högre. Detta stöds bland annat av en studie 

av Devereux m.fl. (2006) som menar på att tillväxtländer är mer utsatta för makroförändringar 

som påverkar landets valuta i form av högre volatilitet. I en studie av Korinek (2011), som 

analyserar företags skulder noterade i utvecklingsländers valutor, visar på ett samband mellan 

investerares riskaversion och högre riskpremier på grund av valutornas volatilitet. 

4.2 Valutariskhantering och NGOs 

NGOs hantering av exponering mot valutarisker har tidigare studerats i Storbritannien där 

Boakye-Adjei (2011) på uppdrag av nätverksorganisationen Stamp Out Poverty och Charity 

Finance Group undersöker hur brittiska NGOs samt en statlig välgörenhetsinstitution köper 
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valutor och hur biståndet skickas till mottagarorganisationer. I två studier, Missing Millions 

(2009) samt Better FX (2011), menar författaren att en del av de biståndsmedel som skickas 

från brittiska NGOs går förlorade på grund av missledande överföringsavgifter, en brist på 

konkurrenskraftiga priser på valutor och hantering av valutarisk. Som exempel på detta 

demonstreras hur Plan International, en av världens 50 största internationella NGOs som är 

baserad i Storbritannien, gjorde besparingar på ungefär 0,5 % av alla transaktioner till lokala 

valutor till kostnaden för en deltidsanställd ekonomiansvarig (Boakye-Adjei, 2009). Studien 

lägger stort fokus på hur strategier kan hjälpa NGOs att handla valuta mer kostnadseffektivt, 

men många tillvägagångsätt är även relevanta inom valutariskhantering (Boakye-Adjei, 2011). 

4.2.1 Konkurrenspräglade priser 

Boakye-Adjei (2011) inkluderar i sin studie nio olika fallstudier där hon redogör för NGOs 

olika erfarenheter av effektivisering och optimering av valutahandel och valutariskhantering. 

Storleken på fallstudiens organisationer varierade mellan 2,5 - 300 miljoner pund per år, vilket 

gör att forskningen är relevant för NGOs av olika storlek. Det som fallen har gemensamt är att 

de alla pekar på stora besparingar genom konkurrenspräglade samarbeten med aktörer som 

erbjuder valutahandel. Med sådana samarbeten syftar de till att organisationerna inte hade 

exklusiva avtal med banker utan genomförde budning mellan olika finansiella aktörer. 

Organisationerna fick bättre valutakurser genom att jämföra priser mellan aktörer och göra 

aktörerna medvetna om att så var fallet vid varje valutaköp, vilket de menar skapade en 

konkurrenspräglad situation som fick aktörerna att erbjuda bättre valutakurser. Studien lyfter 

även fram vikten av att kontrollera de aktörer som förs in i budgivningsprocessen för att 

säkerställa att de är lämpliga. Exempel på steg som genomförs är dels att NGOs 

ekonomiansvarig möter aktören personligen och att de undersöker aktörens hemsida. Andra 

exempel är att de kontrollerar etiska aspekter kopplade till aktören och att de kontrollerar 

referenser från aktörens kunder i form av så väl biståndsorganisationer som vinstdrivande 

företag (ibid). 

Vid betraktande av konkurrens på efterfrågesidan så tas en annan strategi upp som ämnar att 

göra organisationers position mer betydelsefull för banken. Strategin bygger på att NGOs 

övergår till en bank där de ses som en större aktör. Det kan innebära att de går från en storbank 

till en mindre bank, alternativt till en specialiserad valutahandlare. På detta sätt bemöts NGOs 

av bättre service och ibland bättre kurser eftersom den nya valutaleverantören ser 

organisationen som en större kund än den gamla (ibid). 

4.2.2 Jämföra spot-kurser 

Boakye-Adjei (2011) tar upp flera olika strategier för valutaköp och valutariskhantering som 

NGOs använt sig av och fått bra resultat genom. En av dem är fallet med WaterAid, en brittisk 

NGO med omsättning på ca 45 miljoner pund per år (2011) som redovisar en strategi som bland 

annat bygger på kommunikation mellan huvudkontoret och lokala kontor. Det berör främst de 
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tillfällen då det handlar om löpande utbetalningar till samma destination och syftar till att de 

lokala kontoren kan ge uppgifter om lokala spot-kurser och avgifter till huvudkontoret vid varje 

transaktion för jämförelse med de kurser som erbjuds i hemlandet. Med det som referens 

bestämmer WaterAid i vilken valuta de skickar biståndsmedel till det lokala landet och 

utvärderar detta efter en tid för att se vilka banker eller institut som gett bäst kurser och priser 

(ibid). Detta menar dock Boakye-Adjei (2011) har en tydlig ”fall-till-fall”-natur även om 

villkoren generellt var sämre i det lokala landet.  

4.2.3 Marknadskontakt 

Ännu ett fall i Boakye-Adjeis (2011) studie är biståndsorganisationen Build Africa som arbetar 

med utbildning och inkomstgenerering för unga. De hade en omsättning på 2,5 miljoner pund 

per år (2011) och redovisar hur de optimerat sin valutahandel genom att ha byggt en långsiktig 

relation med ett finansiellt institut. I vissa av länderna de är verksamma i är de lokala valutorna 

mycket volatila. Den finansiella aktören de hade ett samarbete med följde dessa valutor och 

meddelande ansvarig person på Build Africa inför en planerad utbetalning om det var särskilt 

bra spot-kurs på någon av valutorna (ibid). Detta menar Boakye-Adjei (2011) är värdefullt när 

valutor är extremt volatila och köpkurser kan skilja upp till 10 % på en månad.  

4.2.4 Storhandla valuta 

En ytterligare strategi som Boakye-Adjeis (2011) presenterar är den som Medical Emergency 

Relief International (MERLIN) använt sig av på grund av att de hade en stor andel utbetalningar 

i hårda valutor. MERLIN hade 2011 en omsättning på ca 45 miljoner pund och var en humanitär 

organisation med fokus på att tillhandahålla sjukvård i oroliga och katastrofdrabbade områden. 

Strategin de tagit fram bygger på att de genom att samla ihop många intäkter så att de vid 

valutaköp kan göra färre antal affärer men till större volym. Fördelarna som associeras med 

färre och större transaktioner är att transaktionskostnaderna blir lägre och att organisationen 

erbjuds mer konkurrenskraftiga kurser (ibid). Organisationen MERLIN finns dock inte längre 

då den slagits ihop med organisationen Rädda barnen i juli 2013 (The Guardian, 2013).  

För mindre NGOs som inte har möjlighet att få till samma typ av fördelar genom stora flöden 

är ett alternativ till denna strategi att samarbeta med andra NGOs som har liknande geografiskt 

fokus (Boakye-Adjeis, 2009). Genom att skapa en gemensam plan för vissa utbetalningar i lokal 

valuta kan organisationerna göra sina valutaköp i större summor och på så sätt få ned sina totala 

transaktionskostnader (ibid).  
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5 Metod 

Fokus i detta metodkapitel är att bringa klarhet i studiens tillvägagångsätt för att motivera och 

tydliggöra studiens struktur, metodval och urval.  

5.1 Forskningsansats 

Eftersom målet med studien är att få en djupare förståelse för problematiken kring 

valutariskhantering så är en kvalitativ ansats lämplig. Studien lägger ej fokus på att mäta data 

och istället med ord beskriva och förstå data, vilket också tenderar att vara en egenskap hos 

kvalitativa ansatser. Kort sagt är studiens forskningsfrågor formulerade främst genom ordet hur, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) oftast är ett tecken på att en kvalitativ ansats kan vara 

relevant. Alveson (2003) menar att den kvalitativa ansatsen har förmågan att dokumentera 

respondentens erfarenheter, kunskaper, idéer och intryck. Ur definitionen från Alvesson (2003) 

syftar denna studie framförallt till att inhämta information i form av respondenternas 

erfarenheter, kunskaper och idéer. Metoden för att uppnå studiens syfte har varit att utifrån en 

teoretisk referensram med stöd av tidigare studier inom valutariskhantering styra utformningen 

av intervjumallar för inhämtning av information. Informationen och fakta från respondenter 

utgör studiens empiri som sedan har analyserats med återkoppling till teori, tidigare studier och 

denna studies metod. Detta tillvägagångsätt har ämnat att dra vissa slutsatser till liknande 

biståndsorganisationer utöver de som intervjuats vilket motiverar en viss struktur för att 

underlätta generalisering, vilket gör ostrukturerade intervjuer mindre fördelaktiga. Helt 

strukturerade intervjuer har fördelen att vara just generaliserbara och jämförbara då de ofta är 

standardiserade och av en kvantitativ karaktär, men har istället nackdelen att inte ge utrymme 

för fördjupad förståelse (Bryman & Bell, 2013).  Det hela resulterar i en avvägning mellan de 

båda metodernas för- och nackdelar där det för denna studie blir lämpligt med 

semistrukturerade intervjuer då de ger utrymme för bättre informationsinhämtning och viss grad 

av jämförelse (Bryman & Bell, 2013). 

5.2 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en flexibel metod i sin utformning där samma frågor, med 

öppna svarsmöjligheter, ställs till alla respondenter. Det är ett tillvägagångsätt som enligt 

Bryman och Bell (2013) ger möjlighet att strukturera frågeställningar före intervju och 

samtidigt kunna styra intervjun för att få svar på frågor som dyker upp. En annan fördel utöver 

de som nämndes i ovanstående stycke är enligt Wilson och Coakes (2014) att det leder till 

enklare sammanställning samt genomarbetning till följd av att intervjuerna är utformade på 

liknande sätt till skillnad mot en ostrukturerad intervju. Författarna understryker dock att 

semistrukturerade intervjuer kan medföra att viktiga frågor förbises och att frågorna kan behöva 

ändras så att respondenterna förstår (Wilson & Coakes, 2014). 
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5.2.1 Val av intervjusamarbeten 

Respondenterna i denna studie valdes enligt Bryman (2008) definition av målinriktat urval. För 

att karaktärsdragen hos NGOs i Sverige är varierande har ett urval tagits fram med hjälp av 

restriktioner. Målet med dessa restriktioner var att organisationerna som respondenterna 

representerar i studiens urval skulle vara snarlika och att det på så sätt gör intervjuerna mer 

jämförbara. Som första restriktion ska organisationen i fråga ha sitt säte i Sverige, vilket med 

andra ord innebär att den ska vara registrerad och ha sitt huvudkontor i Sverige. Andra 

restriktioner är att de ska ha ramavtal med Sida. Detta görs för att säkerställa att 

organisationerna har liknande förutsättningar och krav genom att ha samma huvudsakliga 

granskande intressenter. Det görs även för att de ska ha liknande finansiering genom att anslag 

från Sida är organisationens främsta intäkt. En sista restriktion var även att de skulle vara av 

liknande storlek för att på så sätt vara mer homogena. På grund av sena avhopp bland 

respondenter kunde dock inte studien genomföras med NGOs av liknande storlek, utan fick 

istället genomföras med NGOs av varierande omsättning. Resterande restriktioner utöver 

storleksrestriktionen upprätthölls därmed för samtliga NGOs med egen biståndsverksamhet. 

I studien inkluderades även en NGO som ej har egna projekt utan endast vidareförmedlar 

finansiering från Sida till sina medlemsorganisationer som är svenska NGOs. Denna 

vidareförmedlande NGO tillför ytterligare insyn i NGOs verksamhet då de har nära samarbeten 

med flera svenska NGOs som driver egna projekt genom att de stöttar dessa med så väl 

finansiering som stöd och hjälp. 

Vid val av respondenter inom organisationerna var målet att intervjua en person per 

organisation med lämplig kompetens och insyn i organisationens valutahantering. Anställda 

hos organisationerna i fråga har oftast själva hänvisat till lämpliga respondenter vid kontakt. Då 

dessa organisationer ofta har mycket strama administrativa resurser finns det ofta få personer 

med insyn i organisationens valutahantering. Detta leder till att det oftast endast finns en till två 

personer som är lämpliga att intervjuas vilket begränsat valmöjligheterna. 

Vid valet av aktörer inom valutahantering och valutariskhantering var syftet att utifrån studiens 

teoretiska referensram samt tidigare studier inhämta information om hur valuta- och 

riskhantering bedrivs i de sammanhang där svenska NGOs är verksamma. Det eftersöktes 

aktörer med bred erfarenhet inom riskhantering och valutahandel hos så väl vinstdrivande 

företag som ideella organisationer. Då konsultfirmor arbetar i olika branscher anses de lämpliga 

för att ge en heltäckande och nyanserad bild av hur hanteringen bedrivs i praktiken vilket är 

anledningen till att en av dem valdes att intervjuas. Av samma anledning och för att inhämta 

information om hur valutahandel bedrivs samt vilka finansiella tjänster som står till förfogande 

för NGOs valdes även att intervjua två svenska storbanker.  
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I studien inkluderades även en respondent från en statlig myndighet som bedriver omfattande 

valutariskhantering och är en stor aktör på valutamarknaden i Sverige. Denne person bidrar 

med sin syn på valuta- och riskhantering i praktiken samt tankar kring NGOs hantering. 

5.2.2 Intervjuförberedelser 

I denna studie har tematiseringen, enligt definition av Kvale och Brinkman (2014), 

genomarbetats i de delar som beskrivs i inledningskapitlet. Utifrån syfte, forskningsfrågor och 

främst studiens teoretiska referensram har fyra intervjumallar tagits fram anpassat efter urvalet 

av respondenter: NGOs, banker, riskkonsult och statlig myndighet. Intervjumallen för NGOs 

är strukturerad i två avsnitt där det första behandlar organisationernas verksamhet samt 

valutahantering. Det andra avsnittet behandlar deras valutariskhantering samt resonemang 

kring densamma. Intervjumallarna har balanserats mellan vad Alveson (2003) definierar som 

Neo-positivism och romantisering. Neo-positivism syftar i intervjusammanhang enligt 

författaren till att erhålla en sanning om verkligheten utan kontext genom att strikt följa ett 

protokoll för att på detta sätt minimera intervjuarens influenser. Romantisering refererar till att 

skapa ett förtroende mellan respondenten och intervjuaren och fokusera mer på respondentens 

tankar, idéer och känslor (Alvesson, 2003). Därtill menar Silverman (2004) att intervjuer av 

mer öppen karaktär oftast är mer romantiserade. Merparten av frågorna i intervjuguiderna är 

därmed av strikt teknisk karaktär medan andra frågor syftar till att få en djupare förståelse om 

vad respondenten tänker kring problematiken kring NGOs valutariskhantering. Vidare har 

förberedelserna inför intervjuerna utgjorts av inläsning inom främst teoriområdena 

riskhantering, bistånd samt tidigare studier inom båda områdena. Detta har gjorts för att 

säkerställa att intervjun är väl förankrad i teori och att undersökningen bidrar till att besvara 

forskningsfrågorna och uppnå studiens syfte. Vidare har mallen utarbetats och granskats i 

samarbete med studiens handledare. Planeringen inför intervjun har även bestått av en 

testintervju för att säkerhetsställa att tidsdimensionen är rätt, att frågor formulerats korrekt och 

att intervjumallen är strukturerad på ett bra sätt.  

De flesta respondenterna kontaktades per mail och ett fåtal respondenter kontaktades per 

telefon, då kontakt redan inletts sedan förstudien. Utöver förfrågan om intervju gavs 

information om studiens syfte och respondentens roll i densamma. Detta gjorde respondenten 

införstådd i vad som förväntades av denne och säkerställer således att lämplig person i 

organisationen intervjuas. Därutöver informerades respondenterna som valde att delta i en 

intervju om att de så väl som deras organisationer skulle vara anonyma. 

5.2.3 Intervjuernas genomförande  

Varje intervju med respektive respondent genomfördes vid ett tillfälle och var anpassade efter 

intervjumallen. Denna mall skickades även ut innan intervjun för att förbereda respondenten 

för vilka typer av frågor som kommer att belysas. Tidsmässigt tog varje personligt genomförd 

intervju cirka en timma förutom intervjun med Expert 1 som fick avbrytas på grund av 
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respondentens begränsade tid. De frågor som inte kunde behandlas skickades per e-post till 

respondenten där svar sedan erhölls. Två intervjuer genomfördes istället per telefon då ett 

personligt möte inte gick att genomföra. Telefonintervjuerna var av kortare karaktär dels på 

grund av tidsbrist hos respondenten och dels på grund av att den ena respondenten tillhörde en 

NGO med enbart vidareförmedling. Detta innebar att inte hela intervjumallen var aktuell på 

samma sätt som för de andra intervjuade organisationerna, utan endast de delar som denne 

kunde belysa ytterligare. Endast en respondent intervjuades vid varje tillfälle då det var svårt 

att motivera att fler på arbetsplatsen skulle intervjuas. Frågorna följde inte alltid intervjumallen 

då respondenten implicit redan svarat på frågan. Vid ett tillfälle missades några frågor som 

istället fick ställas i slutet av intervjun.  

Det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att hitta en lugn och tyst plats där intervjun kan 

äga rum för att förhindra störarande moment. Alla personliga intervjuer hölls därför i avskilda 

rum på respondenternas arbetsplats och atmosfären under intervjuerna uppfattades som öppen. 

Atmosfären under telefonintervjuerna var däremot svårare att bedöma men där inga tecken på 

störande moment upptäcktes.   När det gäller intervjuerna med NGOs skilde sig respondenternas 

roller och arbetsuppgifter åt. Respondenternas position inom organisationen kan enligt Bryman 

och Bell (2013) påverka intervjun där olika personer är mer eller mindre representativa för 

företaget eller organisationen. Trots detta erhölls lika detaljerade svar från de olika 

respondenterna och bedömdes vara lika insatta i de områden intervjun behandlade.  

Vid så väl personliga- som telefonintervjuer har båda författare medverkat där den ena ställt 

frågor och följt intervjumallen medan den andre antecknat och fokuserat på eventuella aspekter 

som är lämpliga för följdfrågor.  

5.3 Etiska ställningstaganden 

Studien följer de etiska rekommendationer utfärdade av Vetenskapsrådets expertgrupp för etik 

i publikationen God forskningssed skriven av Gustavsson m.fl. (2005). Särskild hänsyn har 

tagits till utgångspunkten till studien, forskningsresultatens användbarhet och tillförlitlighet 

samt hantering av forskningsmaterial. Enligt Gustafsson m.fl. (2005) ska utgångspunkten för 

forskningen inte vara i syfte att tillgodose någon särskild part vilket kan styrkas med att denna 

studie inte har någon uppdragsgivare och att resultaten inte är ämnat för en viss part. 

Forskningsresultatens användbarhet motiveras i inledningskapitlet där studien syftar till att 

främja diskussionen kring valutariskhantering hos NGOs, vilket i sin tur kan vara till nytta för 

alla ideella organisationer som verkar på en internationell marknad. Enligt Gustafsson m.fl. 

(2005) kan däremot det som är nyttigt för den ena inte alltid vara det för den andra. 

Biståndsorganisationer är ständigt under granskning från så väl media som stat och allmänhet 

där tidigare nyheter lett till minskat förtroende och anslag. Med anledning av detta har 

utgångspunkten i denna studie varit att inte få NGOs att känna sig granskade, vilket även är 

anledningen till att respondenterna i denna studie är anonyma. NGOs är beroende av sitt 



5 Metod 

26 

 

tillitskapital och respondenter kan undanhålla information på grund av detta vilket kan påverka 

studiens resultat. Det är även för att säkerställa i så hög grad som möjligt att intervjuade experter 

svarar sanningsenligt, inte undanhåller information samt inte känner att de behöver svara enligt 

de förväntningar deras företag har på dem. Trots att alla respondenter är anonyma finns 

fortfarande en risk att information har utelämnats då intervjupersonen ansett att information kan 

vara känslig.  

På grund av att biståndsbranschens känsliga karaktär är även en del av de uppgifter som 

presenteras om organisationerna medvetet ej precist angivna. Omsättning och andra liknande 

uppgifter presenteras som intervall för att låta organisationerna vara anonyma. Analys och 

slutsatser som dras med hjälp av sådan data baseras dock på ursprunglig data. 

5.4 Val av sekundära källor 

Utöver de primära källorna bestående av intervjuer utgörs denna studie även av sekundära 

källor med avsikt att ge läsaren en grundlig förståelse för begrepp och teori. För att beskriva 

svenskt bistånd och dess viktigaste aktörer har elektroniska källor använts framförallt med 

hänvisning till Sida. För att ta fram teori kring valutariskhantering har en rad olika källor 

använts, bestående av såväl facklitteratur som litteratur från kända forskare inom dessa områden 

samt elektroniska källor för att ta del av studier och litteratur som elektronisk resurs. Även 

tidigare forskning i form av erkända studier, masteruppsatser och rapporter har inhämtats. 

Artiklar utgivna av ett samarbete mellan brittiska intresseorganisationer har även utgjort en del 

av studiens sekundära källor. Artiklarna ger en inblick i diskussionen kring valutariskhantering 

inom NGOs och exemplifierar organisationer som förändrat sin strategi för hantering av valuta 

och valutarisk. Syftet med dessa källor var att klargöra rådande diskussion om 

valutariskhantering inom NGOs och visa på hur det används i praktiken.  

5.5 Presentation av empiri och analys 

Studiens empiri består av de svar som erhållits från genomförda intervjuer med representanter 

från NGOs, banker, konsultföretag och myndighet. Den presenterade empirins struktur följer 

de intervjumallar som tagits fram. Intervjumallarnas tematisering styr strukturen där svaren från 

NGOs har sammanfattats tillsammans med inflikande citat för att på ett effektivt sätt ge en 

nyanserad bild för läsaren. Varje avsnitt avslutas med experters syn med undantag för de delar 

som inte behandlas av experter. 

För att göra en analys av insamlad empiri har alla intervjuer kodats för att underlätta 

sammanställning. Kodningen som använts är nära besläktad med tematisk analys som ses som 

en mjukare form av kodning. Kritiken som riktas mot kodning inom kvalitativ dataanalys är 

enligt Bryman (2008) att kontexten i intervjuerna kan gå förlorad, vilket i denna studie har 

undgåtts i största mån då empirin tematiserats. Till skillnad mot hur presentationen av empirin 
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är strukturerad är analysen uppbyggd efter en tematisering med utgångspunkt i referensramen 

och inte intervjumallarna.   

5.6 Metodkritik  

Kritiken som riktas mot kvalitativ forskning berör enligt Bryman och Bell (2013) bland annat 

undersökningarnas subjektivitet, transparens, replikerbarhet samt generaliserbarhet. Kvalitativ 

forskning bygger enligt författarna många gånger på forskarnas egna uppfattningar om vad som 

är viktigt och påverkas även av respondenterna. Därtill framgår det sällan hur urval gjorts och 

slutsatser dragits, vilket påverkar studiens transparens och replikerbarhet (ibid).  

5.6.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) anger reliabilitet till vilken grad som resultaten av genomförda 

mätningar skulle visa samma resultat om undersökning gjordes på nytt, alltså hur tillförlitlig 

den insamlade empirin är. Silverman (2004) definierar reliabilitet som i vilken utsträckning 

forskningsresultaten är påverkade av tillfälliga omständigheter.  

Att kontrollera en kvalitativ studies reliabilitet är enligt Silverman (2004) förenligt med att 

kontrollera om primärdata, i form av anteckningar, inspelningar och transkribering, från 

intervjuerna är av hög kvalité. Detta uppnås genom att alla intervjuer spelats in med 

godkännande av respondenterna och att materialet sedan transkriberats. Respondenterna har 

även validerat resultaten från intervjuerna för att säkerställa att de överensstämmer med deras 

erfarenheter och berättelser. På detta sätt undgås problematiken med att resultaten kan vara 

påverkade av intervjuarens egna tolkningar som kan vara fallet när endast anteckningar 

tillhandahåll. Därtill styrks intervjuernas reliabilitet med att de varit strukturerade på liknande 

sätt vilket medfört att liknande svar skulle erhållas om intervjuerna genomfördes på nytt. 

Silverman (2004) och Bryman och Bell (2013) beskriver även att kvalitativ forskning oftast 

brister i sin transparens med avseende på förmågan att beskriva hur studien genomförts. Genom 

att tydligt beskriva hur insamling av material samt intervjuer genomförts och hur respondenter 

valts ut tar denna studie detta i beaktande. Reliabiliteten stärks ytterligare genom att alla 

intervjumallar finns bifogade där läsaren kan följa hur intervjuerna varit strukturerade.  

När det gäller transkribering av intervjuerna har endast de delar som ansetts vara viktiga och 

relevanta transkriberats. Detta tillvägagångsätt motiveras av Bryman (2008) som understryker 

att genomlyssning av intervjuerna flertalet gånger är viktigt för att välja ut vad som ska 

transkriberas. Enligt Silverman (2004) är även antalet intervjuer och därmed storleken på 

inspelningen som därefter transkriberas något som påverkar studiens reliabilitet. Det finns en 

gräns för hur mycket en forskare kan transkribera och analysera där för stort datamaterial kan 

påverka kvalitén. Med hänsyn till detta samt rådande tidsplan är antalet intervjuer, efter 

estimering av transkriberingens storlek, begränsade till nio stycken. 
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5.6.2 Validitet 

Validitet definieras enligt Silverman (2004) och Bryman och Bell (2013) som huruvida studien 

mäter vad den avser att mäta. Tidigare diskuterade reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) 

en förutsättning för att validitet ska uppnås, då en studie inte anses vara tillförlitlig och 

konsekvent kan den således inte vara giltig. Enligt författarna kan validitet delas upp i intern 

respektive extern validitet där den förstnämnda syftar till om studiens slutsats är hållbar eller 

ej. Extern validitet anger om de resultat som erhållits från undersökningen är generaliserbara 

över studiens specifikt valda område. I denna studie tas intern validitet i beaktande i form av 

att intervjuerna är delvis strukturerade samt att respondenterna svar spelas in och transkriberas, 

vilket underlättar sammanställning och möjligheter att dra slutsatser från insamlad data. Enligt 

Silverman (2004) och Bryman och Bell (2013) kantas kvalitativ forskning av problem gällande 

extern validitet med avseende på generaliserbarhet. Detta gäller även denna studie där antalet 

observationer är få och därmed är det svårt att generalisera resultat och slutsatser. 

Generaliserbarheten bedöms således främst gälla svenska NGOs med liknande verksamhet och 

finansiering som urvalet avser. Det ska förtydligas att en specifik strategi för 

valutariskhantering inte går att ta fram eftersom dess utformning beror på flertalet faktorer och 

utformas unikt för varje företag eller organisation.  

5.7 Källkritik 

Utöver den källkritik som riktas mot studiens primärkällor i avsnittet gällande etiska 

ställningstaganden tas här upp kritik mot studiens sekundärkällor. 

Vad avser de sekundära källorna i denna studie har ett kritiskt förhållningssätt fått styra de urval 

som gjorts för att referenser ska vara tillförlitliga och korrekta. Därför har hänsyn tagits till 

författarnas auktoritet samt materialets objektivitet, tillförlitlighet samt aktualitet. Merparten av 

den litteratur och elektroniska resurser som använts i denna studie har granskats vetenskapligt 

och ställts mot varandra för att undersöka om de pekar åt samma riktning, vilket ökar studiens 

trovärdighet. De vetenskapliga artiklarna som ingår i studien är väl refererade och de 

elektroniska källorna såsom Sidas hemsida anses vara utgivna av tillförlitliga myndigheter och 

organisationer.  

Boakye-Adjeis (2011) forskning har inte granskats på samma sätt då studiens hänvisade artiklar 

gjorts på uppdrag av en aktör med vissa egenintressen och referenser till dessa artiklar dras 

därmed med vetskapen om att de kan vara vinklade. Aktören är en medlemsorganisation kallad 

Charity Finance Group och ett brittiskt nätverk bestående av NGOs kallat Stamp out poverty 

som båda arbetar för en ökad finansiell medvetenhet och kompetens inom biståndssektorn i 

Storbritannien. Stamp out poverty forskar även bland annat inom hur valutahandel påverkar 

utvecklingsarbetet som bedrivs av NGOs. De case-baserade studiernas tillförlitlighet stöds dock 

av att de både inkluderar NGOs och riskhanteringsexperters uttalanden, vilket gör det svårare 

att vinkla materialet då det enkelt går att konfirmera eller ifrågasätta uppgifterna. Många av 



5 Metod 

29 

 

studiernas tillförlitlighet stöds även av att författarna utgörs av forskare och välrenommerade 

personer inom valutariskhantering och bistånd.  

5.8 Efterreflektioner 

På grund av att flertalet personer som kontaktades inte hade möjlighet eller vilja att ställa upp 

på en intervju har urvalet av respondenter i denna studie påverkats. Konsekvenserna för studien 

resulterade i ett större spektrum gällande organisationsstorlek och därmed ett mindre 

generaliserbart resultat. Det har däremot vissa fördelar då det ger en bredare bild av 

probematiken. 

När det gäller erfarenheten från valuta- och riskhantering bland studiens experter hade det varit 

önskvärt om alla respondenter hade haft lika lång erfarenhet. Detta hade eventuellt gett bättre 

stöd till studiens slutsatser. Det hade även varit önskvärt att intervjua mer konsulter med 

erfarenhet från valutariskhantering då de eventuellt givit en bredare bild av valutariskhantering 

i praktiken.  

På grund av begränsad tidsram för studien har inte finansiärer till NGOs intervjuats, vilket hade 

varit värdefullt eftersom det på så sätt skulle ge en mer heltäckande bild av finansieringen där 

inte bara en part återger sin bild.  

Slutligen har det under studiens genomförande blivit tydligt att studien gynnats av att författarna 

har sin bakgrund i så väl nationalekonomi som företagsekonomi. Detta har medfört ett bredare 

perspektiv och angreppssätt och studiens författare menar att deras olika bakgrunder 

kompletterat varandra.  
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6 Svenska NGOs 

Följande kapitel kommer inledas med en presentation av respondenterna samt de organisationer 

de representerar. Det följs sedan upp av studiens insamlade empiri med avseende på 

organisationernas struktur, verksamhet samt valutaköp. Kapitlet avslutas sedan med avsnitt 6.3 

som behandlar nuvarande strategi för valutariskhantering bland studiens NGOs, vad den får för 

konsekvenser samt vilka faktorer som påverkar dess utformning.  

6.1 Studiens respondenter och organisationer 

 

NGO 1 NGO 1 är en organisation som är verksam i Afrika, Asien, 

Mellanöstern samt Syd- och Centralamerika och har över 20 kontor 

i utlandet. De har en omsättning på ungefär 400-6001 miljoner 

svenska kronor per år varav ca 80 % är i utländsk valuta. Valutor 

som köps vid utbetalningar till samarbetspartners är dollar och euro. 

NGO-person 1 Personen har en central roll i organisationen och är även 

administrativ chef. Denne har jobbat i organisationen i över 20 år 

och har utöver sin nuvarande tjänst varit ekonomichef, regionchef 

samt administratör inom organisationen. 

NGO 2 NGO 2 är en organisation som är verksam i Afrika, Asien, östra 

Europa, Mellanöstern samt Syd- och Centralamerika och har färre 

än tio kontor i utlandet. Utöver egna projekt har de även en 

vidareförmedling av bistånd från finansiärer till andra svenska 

NGOs. De har en omsättning på 250-4001 miljoner svenska kronor 

per år varav ca 20 % är i utländsk valuta. 

NGO-person 2 Personen arbetar som finansiell controller och har arbetat inom 

organisationen i ungefär tre och ett halvt år. Tidigare har denne 

jobbat som styrelseledamot och ekonomiansvarig i en 

rättvisehandelsorganisation, som analytiker inom affärsutveckling 

på ett försäkringsbolag samt på Business Sweden. 
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NGO 3 NGO 3 är en organisation som är verksam i Afrika, Asien, 

Mellanöstern samt Syd- och Centralamerika och har färre än tio 

kontor i utlandet. Utöver egna projekt har de även en 

vidareförmedling av bistånd från finansiärer till andra svenska 

NGOs. De har en omsättning på 90-150 miljoner svenska kronor per 

år varav ca 20 % är utbetalningar i utländsk valuta. 

NGO-person 3 Personen är administrativ chef sedan några månader tillbaka och har 

tidigare arbetat i drygt sju år i organisationen som controller. 

Tidigare har denne jobbat i regeringskansliet som assistent och har 

även arbetat några år i ett privat företag med uppgifter inom 

produktion och ekonomi. 

NGO 4 NGO 4 är en organisation som främst är verksam i Afrika och har 

färre än fem kontor i utlandet. De har egna projekt och en 

omsättning på 40 – 70 miljoner svenska kronor per år varav ca 75 

% är utbetalningar i utländsk valuta. 

NGO-person 4 Personen jobbar som ekonom i organisationen och har arbetat inom 

organisationen i drygt 22 år. Denne har tidigare arbetat som 

ekonomichef i en tryckerikoncern, redovisningsansvarig i en 

mediekoncern samt som ekonom i landstinget. 

NGO 5 NGO 5 är en organisation som är verksam i stora delar av världen 

genom medlemsorganisationer. De har inga egna projekt utan 

vidareförmedlar Sida-medel genom sina svenska 

medlemsorganisationer.  

NGO-person 5 Personen är kansliansvarig samt enhetsansvarig för administration. 

Tidigare har personen arbetat som kanslichef på en stiftelse, som 

ekonomichef samt som vd för ett näringslivsutvecklingsbolag. 

Expert 1 Arbetar på en svensk storbank med valutariskhantering för 

företagskunder. Har 3 års erfarenhet av valutariskhantering hos 

företag men även NGOs. Utbildning i Industriell ekonomi med 

inriktningen finans från Linköpings universitet.  
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Expert 2 Arbetar på en annan svensk storbank än Expert 1 och började som 

trainee och har arbetat inom banken sedan 3 år tillbaka. Arbetar med 

finansiell riskrådgivning som innefattar risker såsom ränterisk, 

aktier, råvaror och valuta. Utbildning i juridik och ekonomi på 

Uppsala Universitet samt Stockholm Universitet.  

Expert 3 Arbetar på specialistavdelningen på ett konsultföretag. Behandlar 

komplexa frågor gällande riskhantering. Har över 15 års erfarenhet 

inom valutariskhantering från både bank och industriföretag. Har 

ingen erfarenhet av arbete med NGOs.  

Expert 4 Arbetar på en statlig myndighet i rollen som 

portföljförvaltningschef. Bakgrund inom bank och 

kapitalförvaltning både i Sverige och Storbritannien. Har 20 års 

erfarenhet inom finans och valutariskhantering.  

6.2 Verksamheten 

6.2.1 Samarbetspartners  

Alla NGOs som intervjuats bedriver inga eller väldigt få egna projekt, utan skriver istället avtal 

med lokala samarbetspartners som de bedriver sin verksamhet genom. Två av NGO-personerna 

lyfter fram sin coachande roll i form av utbildning och kapacitetsstärkande insatser som en del 

av sin egen verksamhet. Med syfte att hjälpa de lokala samarbetsparterna att klara av att göra 

allting på egen hand. Verksamheten administreras genom lokala kontor ute i världen där både 

land- och regionkontor förekommer bland organisationerna. Samarbetsorganisationerna är ofta 

av mindre storlek vilket ofta leder till att transaktionerna hos biståndsorganisationerna i studien 

ofta är små men många. Dock kan storleken variera och det finns enligt NGO-person 2 större 

samarbetspartners, varav någon mycket väl kan vara större än studiens NGOs. NGO 4 bedriver 

inte projektstöd utan har vad de kallar budget-stöd där de stödjer organisationers budget och 

inte bara deras projekt. 

6.2.2 Finansiering 

Samtliga NGOs har Sida som sin största finansiär genom främst ramavtal. Två av 

organisationerna har även finansiering från Sida genom ambassadavtal och alla utom en har 

finansiering genom EU-avtal. EU-avtalen skrivs i euro och erhålls av NGOs även i euro, vilket 

sedan överförs till lokala samarbetspartners. Det är en relativt liten del av finansiering som är i 

utländsk valuta men finansieringen är inte ovanlig där ett exempel är NGO 1 som har intäkter 

på ca 40 miljoner svenska kronor per år i utländsk valuta där det som avses främst är euro, men 

även dollar och norska kronor. NGO 2 har i princip ingen privat finansiering utöver mindre 

insamlingsintäkter medan de andra organisationerna har en privat finansiering genom bland 
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annat insamling och gåvor. Ytterligare noterbar finansiering är NGO 1 som även har 

finansiering genom FN-avtal och NGO 2 som har givare i USA och givare lokalt där de verkar. 

Medel från institutionella finansiärer är ofta ändamålsbestämda vilket innebär att de bär med 

sig vissa krav på organisationerna som exempelvis styr hur de ska användas. NGO-person 1 

förklarar att det som exempel ibland kan vara ändamålsbestämt till ett visst geografiskt område 

och ibland ett tematiskt område. Denne menar även att kraven på dessa medel varierar beroende 

på finansiär och pekar på olika nivåer av flexibilitet i avtalen och säger även: ”Civsam-avtalet 

är ju väldigt mycket friare, där bestämmer ju vi. Eller föreslår hur vi allokerar medel mellan 

regioner och länder. Sen väljer vi partners utifrån det.” (NGO-person 1, 150330) NGO-person 

4 är inne på samma spår som NGO-person 1 och menar att medel från Sida är friare än till 

exempel från Radiohjälpen som bland annat vill att NGO 4 ska kommentera budgetavvikelser. 

NGO-person 3 utvecklar vad några av kraven kan vara: ” […] dels är det att det bara får vara 

en viss procent som får gå till administration, att det ska revideras av auktoriserad revisor till 

exempel och att man måste ha avtal i alla led. Och vi är ansvariga för att det funkar i alla led så 

även om vi har en organisation i Kosovo som jobbar med ytterligare en underleverantör så 

måste vi se till att de också följer samma regler och avtal som vi.” (NGO-person 3, 150407) 

En viss kritik förs mot att styrningen från institutionella finansiärer ibland kan vara onödigt 

detaljerade och leda till att NGOs blir låsta. Exempel som tas upp är bland annat när EU-avtal 

anger hur många dörrar en byggnad ska ha eller att bilar i projekten endast får vara av 

europeiska märken. En annan nackdel som tas upp av NGO-person 3 är att det kan leda till 

ineffektivitet och tar upp följande som exempel: ”Nu till exempel måste vi ha auktoriserade 

revisorer på egentligen allt. Förut fanns det en beloppsgräns på att under 200 000 kr så kunde 

man ha en förtroendevald […] Vi har ju väldigt många projekt som ligger på under 200 000 kr 

och då måste de ändå lägga kanske 20 000 kr på en auktoriserad revisor, både i det lokala landet 

och i Sverige. Så det kan ju bli 15 000 kr lokalt för en revisor och 15 000 kr i Sverige för revisor. 

Då är det 30 000 kr på ett projekt som är på 100 000 kr.” (NGO-person 3, 150407) Denne 

fortsätter att beskriva situationen som att det ibland är som en pendel, att den måste svänga till 

en punkt, vända och till slut landa någonstans. Förut var det kanske istället lite för generösa 

krav.  

En nackdel som förs fram av NGO-person 2 är bristen på reserver som uppstår när 

organisationen har en liten mängd obundet kapital i form av icke-ändamålsbestämda medel: 

”För vi blir ju så sårbara, vi har ju inga reserver eftersom allt måste ut, det är ingenting som 

stannar här. Det blir ju lite svårt att planera för framtiden då.” (NGO-person 2, 150313) NGO-

person 3 fortsätter på samma spår och betonar också vikten av fria medel: ”Ja men det är klart 

att det är bra för att vi kan använda det till sådant som vi tycker är mer angeläget, i vårt fall är 

det ju Sida som är vår stora givare som också styr. Men då kan vi ju använda det dels om det 

händer akuta grejer, när det händer ändringar i världen […] Vi har så pass lite fria medel så vi 
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kämpar ju med näbbar och klor för att försöka få in fler. Så det är väl det som är utmaningen 

att försöka få in dem. Samla in pengar är inte lätt idag, det är ganska hård konkurrens som 

insamlare.” (NGO-person 3, 150407) 

Den främsta fördelen med ändamålsbestämda medel är enligt NGO-person 1 och 3 att det 

tvingar dem att hålla en viss kvalitet. NGO-person 1 beskriver det så här: ”Samtidigt ska man 

inte sticka under stolen med att ändamålsbestämda medel och kraven taggar ju oss. Sätter lite 

press på att bli bättre och förfina instrumenten.” (NGO-person 1, 150330) 

6.2.3 Beslutsprocess och utbetalning 

Kontrakt med samarbetspartners är oftast ett-, tre- eller femårskontrakt beroende på vilken 

finansiären till projektet är. NGO-person 1 berättar att det med nya samarbetspartners ofta 

skrivs ettårskontrakt och förklarar att de går in i ett längre kontrakt när de märker att de får bra 

rapporter under det första året. ”Ah, vi vill testa dem i ett år. […] Vi vill ju ha en långsiktig 

relation med våra partners, de ska ju kunna veta att vi finns där. Om man bedriver projekt bara 

för ett år och alltid letar nytt, det blir ju... Vad är drivkraften då? […] Att det är donor driven 

vill vi försöka undvika, utan att det är partnerns egen agenda, partnerns egen strategiplan som 

vi vill vara med och stötta.”  

Tiden mellan att kontrakt skrivs med samarbetspartner och att transaktionen sker varierar hos 

de NGOs studien behandlar. Alla NGO-personer menar att det för Sida-medel genom civsam 

oftast sker en transaktion inom två veckor efter att ett kontrakt skrivits. Processen inför att ett 

kontrakt ingås kan också variera beroende på om det är en ny eller tidigare samarbetspartner. 

NGO-person 1 menar att eftersom de vill ha långsiktiga relationer med samarbetspartners är 

ungefär 80 – 90 % återkommande partners vid ingång i ny budgetperiod och NGO-person 3 

uppskattar att de flesta projekten pågår i 3-10 år. För dessa sker utbetalningar så fort de fått en 

finansiell rapport, narrativ rapport och en arbetsplan för årets som gått. Är det istället en ny 

partner är det fler krav som ställs där det bland annat krävs en framarbetad ansökan, att 

organisationen försäkrat sig om att revisorn upprätthåller vissa standards och en budget. 

Sida-medel genom ambassadavtal har mer individuella förhandlingar menar NGO-person 1, 

där resultatet blir att det oftast tar längre tid. NGO-person 2 ger exemplet: ”Vi har hållit på med 

diskussioner med ambassaden i aaaaaaa i typ tre år och där kan det ta väldigt lång tid […] Ibland 

kan det vara så att ambassaden kontaktar oss och säger att ’Vi har ett uppdrag som vi vill att ni 

söker’ och då kan det gå lite fortare.” (NGO-person 2, 150313) NGO-person 1 beskriver: ”Då 

kommer vi tillsammans med en partner och säger ’Vi skulle kunna jobba med att stärka 

kvinnors möjligheter att delta i politiska processer som typ kommunalpolitiskt arbete.’ Och så 

gör vi ett förslag, då kan ju det ta ett år om det är segt, men ibland kan det ju gå på några 

månader. Men när väl finansieringen är klar, då skriver vi kontrakt med partnern, och när vi 

gjort det och får deras plan och deras budget då gör vi en utbetalning.” (NGO-person 1, 150330) 
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Alla NGOs i studien skickar inte det årliga biståndsbeloppet till en samarbetspartner i en 

klumpsumma, utan skickar det oftast i två till tre omgångar. 

I fallet med EU-avtal, som enligt NGO-person 1 har en mycket mer detaljerad karaktär än Sida-

avtalen, så får NGOs årets första utbetalning från EU så fort kontraktet med samarbetspartner 

nått dem. NGO-person 2 menar att denna utbetalning då relativt fort kan föras vidare till lokala 

samarbetspartners. EU håller inne med årets andra utbetalning tills de fått en slutrapport vilket 

leder till att NGOs får ligga ute med pengar under ett till två år. 

När det kommer till transaktionsdagens flexibilitet så är den i en mening mycket flexibel men i 

en annan inte. NGOs bestämmer själva när transaktionen ska ske men eftersom 

samarbetsorganisationerna ofta har en årsplan som behöver implementeras så behöver 

transaktionen ske så fort som möjligt. 

Att det är flera utbetalningar varje år är en sorts riskhantering i sig där det delvis handlar om att 

det inte ska ligga för mycket pengar ute på lokala kontor eftersom det kan vara riskfyllt. NGO-

person 3 och 4 menar att det också är ur uppföljningssynpunkt där NGO-person 3 utvecklar: 

”Vi vill att de ska återrapportera till oss efter ett halvår ungefär, eller en bit in i projektet, och 

tala om hur det går. ’Följer de planen?’ ’Behöver de alla pengar?’ ’Har det hänt saker som gör 

att de behöver justera och ändra?’ Och alla sådana ändringar ska ju godkännas av oss då.” 

(NGO-person 3, 150407) Anledningen till att det oftast inte är fler än två utbetalningar är dels 

att det är resurskrävande och dels att det innebär transaktionskostnader för varje transaktion. 

NGO-person 3 menar att det resulterar i en avvägning mellan kostnadseffektivt arbete och att 

inte ta för stora risker. NGO 4 har istället valt att ha tre utbetalningar per år med ungefär lika 

stora summor och motiverar det med att halvårsrapporten från samarbetsorganisationen då är 

klar inför det sista betalningstillfället. Då kan organisationen se om samarbetsorganisationen 

har skött sig under året. 

För att bedöma organisationernas exponering mot translationsrisk ställdes även frågor rörande 

tillgångar i utlandet. Alla NGOs i studien har som princip att endast hyra lokaler i utlandet 

vilket NGO-person 1 motiverar med att det är riskfyllt att bygga fast sig i de miljöer de verkar 

i. De tillgångar de har i utlandet består främst av bilar, möbler och datorer vilket resulterar i 

liten andel tillgångar för alla NGOs förutom NGO 1 som har över 20 lokalkontor. Trots antalet 

kontor NGO 1 har är tillgångarna relativt små jämfört med organisationens totala tillgångar. 

Övrig riskhantering utöver valutariskhantering i organisationerna är omfattande och får mycket 

fokus. NGO-person 2 beskriver det följande: ”Ja i varje programansökan är det ju en utförlig 

riskanalys som man följer upp årligen och rapporterar till givaren och det beror ju på de svåra 

kontexterna som vi verkar i. Sen har vi på huvudkontoret, och nu på varje landskontor i 

årsplaneringen, verksamhetsplanerar där också riskanalys och sen uppföljning ingår. NGO-

person 1 utvecklar det genom att förklara att riskhanteringen sträcker sig över flera nivåer där 

de bland annat ser till vad som kan hända på landsnivå och vad som kan hända på projektnivå. 
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Det är också en effekt av krav från finansiärer där ett exempel är att avtal krävs i alla led och 

att det ska finnas auktoriserad revisor för nästan alla projekt.  

För samtliga NGOs så budgeterar samarbetspartners i egen valuta och får sedan översätta det 

till SEK för att det sedan ska föras in i hela biståndsorganisationens budget. Hur kursen som 

används vid översättning sätts skiljer sig bland organisationerna. Det förekommer både att den 

bestäms av vad samarbetspartners själva tycker är rimligt och att den bestäms av vad NGOs 

tycker är rimligt. I fallet med NGO 1 så sätts en budgetkurs i samband med att avtal skrivs med 

samarbetspartners. Hur budgeten kan påverkas beskriver NGO-person 1 med: ”Och sen med de 

kurser som är fastställda så översätter de då det till svenskt värde. Problemet är ju nu då om 

man jämför med oktobersiffrorna som jag gav och nu. Det har ju ändrats drastiskt, så nu blir ju 

samma kostnader mycket mer i SEK. Det är ju då det blir problem.” (NGO-person 1, 150330) 

I fallet med NGO 4 innebär det istället tre transaktionstillfällen som kan skilja sig från budget-

kursen, till skillnad från de två tillfällena som övriga NGOs oftast har.  

6.2.4 Valutaköp och tjänster  

När det gäller tillvägagångssättet vid valutaköp sköts denna hantering centraliserat i 

organisationerna medan typen av valuta som köps skiljer sig åt. NGO-person 1 berättar att deras 

organisation framförallt köper dollar men även till viss del euro med anledning av att de 

framförallt skickar dollar till sina lokalkontor. I fallet med NGO 4 så köps dollar för ungefär en 

femtedel av omsättningen och Sydafrikanska Rand för drygt en tiondel vilket sedan skickas till 

samarbetspartner. Utöver dollar köper NGOs även euro vilket oftast beror på att vissa av avtalen 

med finansiärer är skrivna i euro. Själva köpen sköts i organisationerna för det mesta digitalt 

via bankernas plattformar men även i vissa fall per post eller fax när det gäller exotisk valuta. 

”Nu för tiden är det mindre kostnader för att vi kan göra mycket mer på internetbanken själva, 

förut var vi tvungna att skicka papper till banken och då blev det dyrare” (NGO-person 3, 

150330)  

När det gäller köp av exotisk valuta är det framförallt NGO 2, 3 och 4 som köper denna typ av 

valuta där transaktionerna till lokalkontor eller samarbetspartner sker i SEK som växlas till 

lokal valuta. Typ av valuta har dock enligt NGO-person 1 skiftat under åren där organisationen 

till vissa länder tidigare valt att skicka hård valuta på grund av att det varit säkrare men att de 

nu övergått till landets lokala valuta.  

För att genomföra dessa valutaköp och transaktioner nyttjar NGOs olika tjänster. Merparten av 

de NGOs denna studie omfattar använder sig endast av en bank. NGO-person 2 berättar däremot 

att deras organisation har, utöver avtalet med Nordea, även ett avtal med en brittisk aktör, Ebury 

Partners, för nyttjande av tjänster för valutaköp och transaktioner. NGO-person 4 vet inte varför 

de har just den bank de har medan NGO-person 2 och 3 menar att avtalen med bankerna ingåtts 

genom upphandling. NGO-person 1 berättar att organisationens avtal med Nordea har följt med 

NGO 1 sedan 60-talet. Tillskillnad mot de tre förstnämnda organisationerna har NGO 1 avtal 
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med ett Nordeakontor utanför Stockholm, lokaliserat i en mindre svensk stad. Denne framhäver 

fördelarna med att ha ett avtal med ett mindre bankkontor då de ger bättre service, vilket är 

viktigt när utlandsbetalningarna strular. Anledningen till att organisationer endast har avtal med 

en bank skiljer sig åt. NGO-person 2 nämner att det finns fördelar vid samlande av alla tjänster 

hos en bank i form av paketlösning eller förmånligt avtal. På frågan om det är möjligt för 

organisationen i fråga att ingå avtal med fler banker menar NGO-person 2 att det är möjligt 

medan NGO-person 3 säger att det är möjligt men att det skulle bli rörigt. NGO-person 4 menar 

istället att denne inte tror att kurserna skulle skilja sig mellan de fyra svenska storbankerna och 

att deras valutahandel är ganska lika. 

De tjänster som NGO 2 använder från den brittiska aktören Ebury Partners gäller framförallt 

köp av exotisk valuta eftersom organisationen skickar i lokal valuta till sina lokalkontor och 

samarbetspartners. NGO-person 2 berättar: ”De använder vi för de här mer exotiska valutorna, 

tanzaniska shilling och kenyanska shilling som inte Nordea vill beblanda sig med.” (NGO-

person 2, 150331). Denne berättar vidare att vid köp av exotisk valuta kontaktas Ebury Partners, 

som ger en kurs där det finns chans att säga ja, nej eller förhandla. Institutionen har lokala 

banksamarbetspartners i länder dit den lokala valutan ska skickas. ”Där blir det inte så att de 

behöver ha pengarna för att växla dem och skicka vidare, utan när vi har nått affären så släpps 

pengarna därute i världen och sen fyller vi på deras kassa.” (NGO-person 2, 150331). Sedan 

betalas SEK till Ebury Partners bankkonto i Sverige för transaktionen, oftast med en kredit på 

3 dagar. Fördelarna enligt NGO-person 2 med detta tillvägagångsätt är att transaktionen sker 

snabbare än med Nordea som kunde ta över en vecka att genomföra. Däremot har de efter en 

tid noterat att det kräver en förhandling av priset varje gång för att få bra kurser, vilket gjort att 

de börjat jämföra kurser med Nordea. Dock nämner NGO-person 2 att det inte alltid finns tid 

och kompetens att sitta och förhandla. Utöver de tjänster som nyttjas av NGO 2 nämns det även 

att de ibland måste använda tjänster utanför det vanliga traditionella banksystemet för att 

exempelvis skicka medel till Somalia. NGO 4 menar att det ofta ringer banker och 

valutahandlare från Storbritannien som erbjuder kurser för exotiska valutor, men menar att det 

inte är värt risken och besväret då skillnaden är liten. Denne påpekar även att eftersom det är 

Sida-medel så behöver de vara försiktiga med dem och inte låta något bli fel. 

Valutaprognoser är ytterligare en tjänst som vissa av de NGOs som intervjuats använder. 

Prognoserna kommer framförallt till nytta vid budgetering. NGO-person 1 berättar att de tar in 

valutaprognoser från Nordea där de har ett samtal med banken och frågar dem vad de ser på 3-

6 eller 12 månaders sikt och genom de kurserna tar fram en snittkurs för året. NGO 2 nyttjar 

även tjänster för valutaprognoser som består av en årlig analys från Ebury Partners och berättar: 

”De kan ju säga någonting om dollarn och euron, de vill ju inte säga så mycket om tanzaniska 

shilling eller kenyansk shilling för så fort det är val i de här länderna kan ju allt hända.” (NGO-

person 2, 150331). Prognoserna NGO 2 erhåller skickas oftast per mail men kan även ges per 

telefon. NGO 3 använder sig inte av valutaprognoser utan nyttjar endast egenberäknade 
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snittkurser. I NGO 4:s fall så görs en indikativ prognos där de tar hänsyn till sin bild av kursens 

trend och NGO-person 4 tar följande som exempel: ” Det är ju en beräknad kurs man tar väl 

lite… låt oss säga att kursen har varit 7,50 kr till 7,70 kr, då kanske man sätter det till 8,00 kr, 

om vi märker att det är en uppåtgående trend.” (NGO-person 4, 150424) 

6.2.5 Experter om valutaköp och tjänster 

För att få en inblick i hur valutaköp utförs i praktiken, vilka tjänster som tillhandahålls samt 

diskussioner kring hur NGOs kan agera redovisas här hur studiens experter ser på valutaköp 

och tjänster för NGOs. 

Enligt experterna finns det framförallt tre sätt att köpa valuta: till spot, termin eller swap. Vid 

köp till spot beskriver Expert 1 att kunden ringer till sin kontakt på banken som i sin tur ber 

bankens tradingavdelning om en kurs. Personen som är i kontakt med kunden återkommer med 

en kurs som kunden får acceptera eller förhandla om. Alternativet som blir allt vanligare enligt 

alla experter är att valutaköpen sköts elektroniskt. Expert 1 berättar: ”Då innebär det att istället 

för att kunden ska behöva ringa motsvarande mig då och jag ska fråga trading så kopplar kunden 

upp sig direkt mot tradingen.” (Expert 1, 150331). Bankerna har egna plattformar men kunderna 

kan enligt Expert 1 och 2 även nyttja plattformar från tredje part som ansluts till respektive 

bank. Att köpa till spot kan även göras som en limiterad order enligt Expert 3 där organisationen 

bestämmer en specifik kurs som de kan gå med på att köpa eller sälja valuta för. När kursen 

överensstämmer med lagd order går affären igenom. Detta är enligt Expert 3 en möjlighet att 

göra bättre affärer i valutor där variationen är stor. Ett exempel är den svenska kronan under 

semestermånaderna, då likviditeten är lägre, vilket gör det mer volatilt och därmed möjligt att 

köpa till lägre kurs. De kostnader som är förenade med valutaköp sammanfattas av experterna 

dels som skillnaden mellan köp- och säljkurs som benämns spread, samt eventuella fasta 

avgifter.  

När det gäller köp av exotisk valuta finns det enligt experterna flera aspekter att ta hänsyn till. 

Dels sker växlingen till spot via cross-valutor såsom USD eller EUR eller genom flera steg 

under transaktionen vilket medför högre kostnader. Dessa extra steg gäller även vid köp på 

termin enligt Expert 3. Vidare är likviditeten på marknaden för dessa valutor enligt experterna 

ett stort problem men det finns även andra risker kopplade till dessa valutor och länder. Exempel 

på dessa är enligt experterna politisk risk och risker kopplade till hög inflation.  

Expert 2 menar även att priserna på exotiska valutor kan skilja sig avsevärt beroende på vilken 

aktör företag eller organisationer vänder sig till. De menar att priserna påverkas av vilka 

kontakter bankerna har i de länderna den exotiska valutan ska skickas till samt vilken position 

banken har i valuta. Det kan även finnas regler kring hur mycket valuta som får föras in eller ut 

ur landet enligt Expert 1 och 3 vilket i vissa fall gör exotiska valutor mer komplexa. 
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För att granska NGOs behov och varför de vänder sig till banken är det av intresse att veta om 

NGOs efterfrågar specifika tjänster hos bankerna. Expert 1 menar att NGOs inte har andra krav 

och frågor än vanliga vinstdrivande bolag. Expert 2 berättar att NGOs oftast inte efterfrågar lika 

mycket tjänster som vinstdrivande företag och motiverar detta med att företag har mer resurser 

att ägna åt valutariskhantering. De tjänster som efterfrågas är oftast enkla, och när det gäller 

valutariskhantering är det enbart terminer. Båda bankerna erbjuder NGOs både vanliga 

valutaköpstjänster men även rådgivning samt valutariskhantering. Experterna från bankerna 

berättar att de vid vissa tillfällen ger rådgivning till NGOs gällande valutariskhantering där 

fallet kan vara att valutasäkra. Expert 1 berättar: ”Det kan ju vara så att vår rekommendation är 

att de gör det, men att de av andra anledningar väljer att inte göra det.” (Expert 1, 150331). 

Storleken på de organisationer som vänder sig till banken varierar enligt Expert 1 och 2 samt 

att det även kan vara mindre NGO som nyttjar tjänster inom valutasäkring. Expert 1 berättar att 

det finns mindre organisationer med stor valutarisk för att alla medel skickas till samma land 

eller region och menar på att större organisationer inte nödvändigtvis behöver vara mer 

exponerade mot valutarisk.  

Enligt alla experter används oftast två metoder för att få bättre pris vid valutaköp. Det första 

sättet enligt experterna är att använda sig av multibankportaler, som blivit vanligare, men 

meningarna går isär om detta kan vara något som NGOs kan använda sig av. Expert 1 och 3 

menar på att det finns investeringskostnader förenade med portalerna och ifrågasätter om det 

lönar sig om du är en mindre aktör. Enligt Expert 3:s mening är det framförallt större bolag som 

använder sig av multibankportaler medan Expert 2 menar att det främst är mindre bolag som 

kan tjäna på nyttjandet av portalerna. Fördelarna enligt Expert 2 och 3 är att kunden får 

transparens, förenklar utvärdering av genomförda affärer samt sparar resurser genom att 

handlarna inte behöver ringa runt. Experterna ser det som möjligt att NGOs skulle använda sig 

multibankportaler men att det finns en ”break even”, en punkt där det skulle löna sig med 

nyttjandet av en multibankportal. Dock avstår alla experter från att uttala sig om vart denna 

punkt kan ligga. Expert 3 berättar att antalet affärer spelar roll om en multibankportal är att 

föredra och säger att det passar för löpande affärer. För större enstaka order menar denne att det 

skulle vara mer lönsamt att ringa runt till olika banker, eftersom volymen kan ge bättre pris. 

Därtill berättar Expert 3 att det framförallt skulle löna sig att handla hård valuta genom 

multibankportaler motiverat med att de exotiska valutorna kan vara svåra att få tag på. 

En aspekt som Expert 2 påpekar är att multibankportalerna eller bankernas egna portaler inte 

alltid ger bästa pris. Denne menar att algoritmen som styr datorerna som sköter handeln blivit 

lite för smarta och läser av ett snitt av alla kurser hos alla banker. Detta medför att kunden 

genom sin kontakt på banken kan få en bättre kurs än via portalen, en kurs som enligt Expert 2 

styrs av relationen med banken samt vilka volymer som efterfrågas.  
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Att jämföra priser manuellt mellan bankerna kan enligt merparten av experterna vara ett 

alternativ. Enligt Expert 3 kan det löna sig med att bara ha en ytterligare bankkontakt för att få 

ner priserna men påpekar att det beror på om det är hård eller exotisk valuta. Expert 4 menar 

att när det gäller hård valuta ska organisationer inte bara sitta med en bank. Expert 2 berättar: 

”Man får helt enkelt ringa runt, men jag förstår organisationerna att de oftast kanske inte kan 

göra det för att de inte har resurser” (Expert 2, 150408) Expert 3 utvecklar det ytterligare: 

”Använd alla banker du kan, du skapar en egen multibankportal genom att ringa runt.” (Expert 

3, 150407). Det är även viktigt enligt Expert 3 att organisationer låter bankerna veta om att de 

är flera i budgivningen för att kunna förhandla ned kursen. Expert 1 menar dock att det är viktigt 

att om kunden misstänker att de av någon anledning får ofördelaktiga priser ska de ta upp de 

till diskussion med banken. På frågan om det finns andra aktörer än de svenska storbankerna 

som säljer valuta känner inte experterna till några fler. Däremot menar Expert 2 och 3 att NGOs 

skulle kunna vända sig till internationella banker som har filial i Sverige.  

Majoriteten av experterna menar även att erfarenheten av valutaköp spelar in när det gäller att 

hitta bästa pris. Enligt Expert 2 och 4 beror kurserna banken erbjuder på hur den är positionerad, 

om banken kan ta hand om risken själv eller har ett motsatt intresse. Expert 2 säger: ”Så priset 

som de ger till kunden beror ju på hur det ser ut, hur mycket valuta har vi? Vilka kunder kan vi 

skicka till och hur kan vi matcha det där?” (Expert 2, 150408). Expert 3 förklarar: ”Är det någon 

bank som just fått in väldigt mycket euro och jag vill köpa euro så får jag bättre kurs hos dem 

än hos någon annan och det är inte säkert att det syns på samma sätt i en multibankportal.” 

(Expert 3, 150407). Expert 3 och 4 menar på att erfarenheten av hur valutamarknaden fungerar 

gör att företaget eller organisationen vet vilken aktör de ska vända sig till. ”Vissa banker är 

bättre på vissa crossar, det är ingen idé att ringa med kronor till en Singapore-bank utan då 

håller man sig till de svenska bankerna” (Expert 3, 150407). Expert 4 framhäver att när det 

gäller exotiska valutor kan det vara viktigt att hitta en aktör som kan erbjuda god likviditet i 

efterfrågade valutor, eftersom detta i slutändan styr priset. Men besitter organisationen inte 

denna erfarenhet eller kompetens kan de enligt Expert 2 be om rådgivning av banken. NGOs 

kan även enligt Expert 2 be om utvärdering, en rapport, över de affärer som gjorts av en 

oberoende konsultfirma, för att säkerhetsställa att kurserna banken gett varit skäliga.  

I vissa fall kan problemet med ofördelaktiga valutakurser ligga i företagets eller organisationens 

ovetskap om vart priset bör ligga, menar Expert 3 och 4. ”Har man inte Bloomberg eller Reuters 

så är det ju svårt att veta interbankpriset, det är ju inte riktigt samma som Forex.” (Expert 3, 

150407). Expert 4 berättar: ”[…] det fanns ju treasury som tyckte att det var ett bra pris för att 

de hade sett kronkursen på A-ekonomi kvällen innan, då är man rätt av banan.” (Expert 4, 

150407). Expert 4 menar vidare att bankerna eventuellt kan ta ut en större spread när kunden 
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inte vet vart priset ligger. Däremot framhäver Expert 3 att det finns en avvägning som NGOs 

måste ta hänsyn till, där jakten efter punkter4 inte lönar sig.  

En aspekt som Expert 3 tar upp är valet av bankkontor: ”Det är bättre att vara en halvstor kund 

på handlarbordet i Göteborg eller Malmö än en liten kund i Stockholm” (Expert 3, 150407). 

Denne menar på att förhandlingsläget för företaget eller organisationen stärks eftersom de ses 

som en större kund. 

En ytterligare tjänst som banker oftast tillhandahåller är olika marknads- och valutaprognoser 

vilket experterna menar kan vara av värde i flera sammanhang. Det är enligt Expert 2 viktigt 

att som kund vara a jour med marknaden och hur kurserna rör sig både när det gäller valutaköp 

och valutariskhantering. För att erhålla dessa prognoser från banken krävs det däremot enligt 

Expert 2 att valutaköp genomförs via banken.  

6.2.6 Transaktionen 

En av de faktorer som kan påverka valuta- och riskhanteringen är hur transaktionen från NGO 

till mottagare av bistånd genomförs. Tillvägagångssätten att skicka medel till mottagaren sker 

framförallt på tre sätt hos de organisationer studien omfattar och styrs av typen av valuta som 

skickas eller vilket land som mottar transaktionen. Transaktionen kan dels genomföras via 

bankens plattform där växling sker direkt i vald valuta. Detta tillvägagångsätt gäller framförallt 

transaktioner i hård valuta. NGO-person 1 berättar att de medel som avser projekt där 

finansieringen är i euro placeras dessa medel på ett valutakonto fram tills transaktionsdagen. 

NGO 1 som framförallt skickar dollar till sina lokalkontor har ett ytterligare steg i transaktionen 

då lokalkontoren väljer att växla mottagna dollar till lokal valuta för att täcka kontorens 

kostnader. De medel som skickas av huvudkontoret till samarbetspartners växlas inte till lokal 

valuta, utan växlas till dollar eller euro. Mottagaren tar sedan mot medel i de hårda valutorna 

och växlar själv till lokal valuta i de fall där dollar och euro inte går att använda. Beroende på 

mottagarland och valuta genomförs i vissa fall inte transaktionen och växlingen elektroniskt av 

organisationerna själva, utan av banken genom att en utbetalningsorder postas eller faxas till 

dem. 

När det gäller transaktioner i exotisk valuta skiljer sig tillvägagångsättet mellan 

organisationerna åt. Antingen sker transaktionen och växlingen via huvudkontorets 

bankplattform och pengar når mottagarens bank eller så sker transaktionen via huvudkontorets 

bankplattform men växlingen av mottagarens bank. Ett annat tillvägagångsätt som beskrevs i 

tidigare avsnitt av NGO-person 2 och deras samarbete med aktören Ebury Partners. I detta fall 

sköter den Londonbaserade aktören både växling och transaktion via sina lokala samarbeten i 

landet dit medel skickas. 

                                                 
4 Förändringar i valutakurser mäts i punkter där en punkt motsvarar den fjärde decimalen efter decimalkommat. 
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I vissa fall uppstår problem på vägen när medel skickas. NGO-person 1 berättar att medel i 

vissa fall studsar: ”Om det studsar, vi får inte in pengar i Myanmar till exempel, vi kan inte 

skicka dit eller Burma från New York till exempel, då spärras de och behöver gå genom 

Europa.” (NGO-person 1, 150330). NGO-person 2 instämmer med att det ibland är krångligare 

att skicka pengar till vissa länder. Det finns alltså risk att pengarna fastnar på vägen och då 

måste banken hjälpa till. Somalia som exempel verkar enligt NGO-person 1 och 2 vara känsligt 

där problem kan uppstå på vägen. De svenska organisationerna som redan är verksamma i 

Somalia använder enligt NGO-person 2 olika överföringsinstitut för att föra in pengar i landet.  

I vissa fall sker även en transaktion från lokalkontoren eller samarbetspartner tillbaka till NGO 

i Sverige. Detta sker enligt NGO-person 3 när lokalkontoren inte förbrukat alla medel och inte 

kan korrigera sin budget. Det är här en valutaförändring påverkar organisationen enligt NGO-

person 3 och säger: ”[…] och så betalar de vad de tycker motsvarar 10 000 SEK och så får vi 

tillbaka endast 9000 SEK. Det är där det kan bli en förlust, vid de här återbetalningarna, men 

det är oftast så pass lite pengar för oss så det har vi sagt att den risken är vi beredda att ta här 

på kontoret för att inte de lokala ska behöva ta den.” (NGO-person 3, 150407). 

6.2.7 Experter om transaktionen  

Transaktionen från NGO till mottagare av bistånd har även kommenterats av de experter som 

intervjuats. Experterna menar på att transaktioner till utvecklingsländer är mer komplexa och 

är ibland kopplat till regler kring landets valuta. Expert 1 berättar: ”Är det så att den här valutan 

är reglerad eller stängd, så får vi inte föra in valuta eller ta ut valuta hur som helst.” (Expert 1, 

150330). Denne påpekar dock att banken inte hanterar så mycket transaktioner till 

utvecklingsländer i exotisk valuta. Expert 2 introducerar begreppen onshore och offshore när 

det avser vilka typer av avtal svenska banker har med banker i utlandet. Har banken i Sverige 

ett offshore-avtal innebär det att de inte har ett avtal med en bank i landet, vilket medför att 

transaktionen blir kostsammare. Onshore betyder att den svenska banken har ett avtal med en 

bank lokaliserad i det lokala landet vilket gör transaktionen mindre kostsam. Expert 4 

framhäver: ”Man får ju tänka vilka banker som har lokalkontor i de länder som man är 

intresserad av att nå till, då blir det nog de internationella bankerna.” (Expert 4, 150407).  

6.3 Valutariskhantering hos NGOs  

Majoriteten av de NGOs studien omfattar har en utarbetad strategi för valutariskhantering. 

Meningarna kring definitionen går lite isär och förknippas av merparten med derivatinstrument. 

Undantaget är NGO-person 4 som menar att de har en strategi och att den går ut på att inte ta 

några valutarisker. Dock menar NGO-person 2 att diskussionen kring valutariskhantering har 

det senaste året blivit mer aktuellt. NGO-person 3 berättar att diskussionen även kommit på tal 

inom deras organisation då Sida har en ny formulering i nya avtal som belyser valutarisk. Denne 

berättar vidare att det råder en osäkerhet kring hur de nya formuleringarna i avtalen ska tolkas. 

NGO-person 1 säger att valutariskhantering med hjälp av terminer kan anses som spekulation 
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och säger: ”Den dagen kronan stärks, då blir det en annan diskussion…” (NGO-person 1, 

150330). Dock framhäver denne att det finns fördelar med hantering med hjälp av derivat då 

organisationen vet att budgeten håller. Att det kan anses som spekulation hänger enligt NGO-

person 1 ihop med att det kan ifrågasättas av kolleger ute i världen och internt. Denne relaterar 

till organisationens kapitalförvaltning och säger: ”I nyheterna säger de: ’NGO 1 har förlorat 

miljoner på aktier, dit går dina skänkta pengar’ […] ska vi ha en sådan diskussion på valuta 

också?” (NGO-person 1, 150330).  

6.3.1 Konsekvenser vid valutakursförändringar 

Fluktuationer i valutor har enligt alla NGOs som ingår i studien fått olika konsekvenser för 

organisationen, lokalkontor och samarbetspartners. NGO-person 1 berättar att eftersom 

organisationen tar merparten av besluten om bistånd i SEK så får förändringarna effekter hos 

lokalkontor och samarbetspartners. Alla NGOs berättar att konsekvensen för deras lokalkontor 

och samarbetspartners kan yttra sig på olika sätt beroende på om svenska kronan försvagas eller 

stärks mot de lokala valutorna.  

Försvagas svenska kronan så leder det enligt alla NGO-personer till att pengarna inte 

nödvändigtvis räcker till vad som är budgeterat. Beroende på förändringen ändras i vissa fall 

lokalkontorets eller samarbetspartners budget efter de nya förutsättningarna, vilket kan betyda 

nedskärningar i personal eller material. NGO-person 3 utvecklar vad det får för konsekvenser 

för budgetering vid större valutakursförändring: ”[…] är det så att de får mindre pengar utbetalat 

än vad de tänkt sig och budgeterat för, att kursen har gått till deras nackdel just då, då får de 

budgetera om helt enkelt. ’Vi får ha 5 deltagare färre, vi får ta bort en aktivitet, […] ’ Och så 

får de komma in med en reviderad budget till oss.” (NGO-person 3, 150407) NGO-person 1 

ger sin bild: ”Om det är en organisation som har MR-bevakare (mänskliga rättigheter), då har 

de väldigt mycket personal. Det skulle betyda att de skulle behöva göra sig av med folk.” (NGO-

person 1, 150330) Enligt NGO-person 1 och 5 har det även vid några tillfällen medfört att de 

genom tilläggsbeslut fått stötta olika partners eller lokalkontor. NGO-person 2 berättar däremot 

att de inte har någon buffert som kan ersätta samarbetspartners eller lokalkontor vid negativa 

valutaförändringar och härleder det till att de har för lite obundna medel som skulle kunna täcka 

underskott. Denne ger vidare ett aktuellt exempel på ett program i Asien som är avtalat i SEK 

men implementeras i USD, där kronans försvagning lett till att de fått stryka många aktiviteter. 

Angående NGOs kostnader i utlandet från egna kontor säger NGO-person 1 bland annat: 

”Valutadifferensen slår ju på partnern egentligen […] då får ju de färre dollar, men våra kontor 

de har ju samma kostnader men det kostar mer i SEK. Och då blir det kanske att man måste 

vänta med vissa inköp” (NGO-person 1, 150330) 

När kronan stärks mot de lokala valutorna kan det även i detta fall leda till att en ändring i 

befintlig budget måste till. Samtliga NGO-personer nämner att en fördelaktig kursförändring i 

vissa fall, med godkännande från Sida, medför att de har möjlighet att göra mer aktiviteter inom 
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programmen vilket ses som positivt. Enligt NGO-person 2 kan positiva utslag från 

valutakursförändringar ställa till problem och ger en tidigare försvagning av euron som 

exempel. I detta fall var organisationen tvungen att stänga ett kontor för att de erhållit för 

mycket pengar. NGO-person 2 berättar vidare: ”Det kan ju bli ett problem eftersom partners 

ofta är små och ibland svaga och sitter de med för mycket pengar som de inte riktigt kan hantera 

så… det finns ju en osäkerhet där, vissa svaga organisationer blir man ju lite nervös över.” 

(NGO-person 2, 150331). NGO-person 3 berättar att det även kan innebära att medel måste 

skickas tillbaka till organisationen då de inte förbrukas. Vidare framhäver NGO-person 2 flera 

negativa erfarenheter från kursrörelser som medfört att lokalkontor eller partners erhållit för 

mycket medel. Dels är det inte alltid möjligt att förbruka alla medel genom att utöka aktiviteter 

och personal och sedan kan det leda till att nästa anslag från Sida minskas då det blev för mycket 

tidigare år. NGO-person 2 utvecklar detta: ” Det kan också bli problematiskt i nästa fas, om 

man ska söka fas två i ett visst program […] att då betala tillbaka 20 % av budgeten i fas ett av 

programmet så kan det ju bli en diskussion om man verkligen ska få hela budgeten till fas två.” 

(NGO-person 2, 150331). NGO-person 4 utvecklar dock fallet med att samarbetsorganisationer 

får för mycket pengar på grund av en fördelaktig valutakursförändring. Denne menar att det 

kan bero på en högre inflation i mottagarlandet och att den större mängd medel som de tar mot 

kan vara en kompensation för de ökade kostnaderna i landet som i sin tur är ett resultat av den 

höga inflationen. 

Flera av NGO-personerna nämner även att de finns regler kring när samarbetspartners måste 

revidera sin budget. Vid mindre avvikelser under 10 % berättar NGO-person 1 och 3 att en 

justering inte är nödvändig. NGO-person 3 berättar: ”En viss avvikelse är okej, över 10 % så 

får de kolla av med oss och få godkänt, det är tumregeln.” (NGO-person 3, 150407). NGO-

person 1 berättar att även deras organisation följer dessa riktlinjer: ”Är det under 10 % ska de 

bara förklara varför det blev som det blev” berättar NGO-person 1. Däremot berättar NGO-

person 1 vidare: ”Vi hör från partners när kronan försvagas men när den stärks, då får vi inga 

klagomål.” (NGO-person 1, 150330). Detta nämns även av NGO-person 5 som representerar 

organisationen i studien som endast vidareförmedlar biståndsmedel, NGO 5. Denne berättar att 

mottagaren ibland inte begärt en omdisponering som de borde vid valutakursvinst.  

6.3.2 Experter om konsekvenser av valutakursförändringar 

Samtliga experter bedömer att den främsta konsekvensen av NGOs nuvarande hantering är att 

mottagaren av bistånd exponeras mot valutarisk. Expert 1 tolkar situationen och säger: ”I 

samband med att man har sagt att vi behöver X antal SEK för att kunna göra Y av något annat 

så har man ju implicit satt en kalkylkurs som ska räcka till det man lovat.” (Expert 1, 150331). 

Denna exemplifierar: ”I samband med att man säger att de här 20 miljonerna SEK ska räcka till 

den här mängden dollarna för att med den mängden dollarna köpa 100 skolböcker.” (Expert 1, 

150331). Samtliga experter berättar att NGOs, genom att ta merparten av besluten i SEK, 

förskjuter exponeringen mot valutarisk. Expert 4 reflekterar över att det kan råda osäkerhet 
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kring när NGOs får finansiering och när transaktionen till samarbetspartners eller lokalkontor 

sker och nämner att timing-risken blir påtaglig. Denne berättar: Du har ju både öppning och 

stängning av en affär och du har timing i bägge delarna.” (Expert 4, 150407). Denne förtydligar 

denna risk och relaterar till myndighetens verksamhet och menar på att om de är i behov att 

köpa euro en specifik dag så väljer de aldrig att ta hela exponeringen just den dagen, då risken 

är att någon händelse just den dagen kan påverka. Hos myndigheten fördelas exponeringen ut 

över tid med hjälp av swappar.  

6.3.3 Strategi för valutariskhantering 

Vilka för- och nackdelarna är med att ha en strategi för valutariskhantering beskrivs av NGOs 

på olika sätt. NGO-person 1 säger att det skulle vara tryggare och mer förutsägbart men att det 

krävs kompetens för att hantera valutarisk. Problematiken ligger även enligt denne i att det ofta 

handlar om exotiska valutor som försvårar eventuell hantering. NGO-person 2 bedömer att om 

organisationen haft lite bättre planering och hantering så tror denne att stabiliteten hade ökat. 

NGO-person 3 diskuterar kring nuvarande hantering och säger: ”De får använda pengarna de 

får och så får de budgetera om istället. Så det är inte en direkt valutarisk för dem heller, det 

påverkar deras verksamhet. […] De tar inte någon risk rent ekonomiskt, men de tar en 

verksamhetsrisk kan man säga.” (NGO-person 3, 150407). NGO-person 3 anser även att 

införandet av en policy måste motiveras med att den måste vara till hjälp och säger: ” Att det 

ska hjälpa organisationen framöver, inte bara vara ytterligare ett dokument…” (NGO-person 3, 

150407).  

Vad som enligt NGOs avgör om organisationen väljer att ha en strategi för valutariskhantering 

belyses endast av NGO-person 1 och 2. De ser resurser och kompetens som avgörande faktorer 

för om organisationerna väljer att ha en strategi. NGO-person 2 belyser dilemmat och säger: ” 

[…] det är ingen som riktigt hinner men alla märker att det är ett problem och att vi kanske 

borde göra det, vi har inte kompetensen och vi skulle nog behöva mer hjälp utifrån.” (NGO-

person 2, 150331). NGO-person 1 tillägger: ”Det andra är det här med att det är spekulation 

eller inte, och att kunna säkerställa att det lönar sig i längden.” (NGO-person 1, 150330). Det 

framkommer även att det finns nätverk för anställda hos de NGOs som har ramavtal med Sida. 

Det kan exempelvis vara nätverk för controllers, programchefer eller generalsekreterare. NGO-

person 2 berättar att de ses en gång i halvåret och att det under dessa möten märks att det finns 

skillnader mellan de större och de mindre biståndsorganisationerna: ”Och där är det ju tydligt 

att AAAAA och AAAAA är lite längre fram än många mindre [NGOs] är, men nätverksmötena 

är oftast bra för då delar man med sig av erfarenheter och hur man kan lösa saker och ting.” 

(NGO-person 2, 150331) 

Merparten av alla NGO-personer menar även att finansieringen är en påverkande faktor för 

hanteringens utformning. NGO-person 2 menar på att det finns problem med att Sida kräver att 

medel ska placeras på ett räntebärande konto i SEK, att det förhindrar att organisationen skulle 
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övergå till en annan valuta. NGO-person 1 nämner även att det kan bli problem med finansiärer, 

exempelvis EU som är relativt strikta. En annan aspekt enligt NGO-person 2 är åter igen 

andelen obundna medel som skulle kunna användas till olika typer av tjänster, då det är svårt 

att motivera en finansiering av valutariskhantering från givare. NGO-person 2 berättar: ”Det är 

inte så lätt att säga till en givare att vi ska implementera ett stort demokratiprojekt på 

landsbygden i Afrika och även finansiera någon som håller på med valutariskhantering i 

Stockholm.” (NGO-person 2, 150331). NGO-person 4 ser i sin tur inte att det finns mycket till 

val när det kommer till val av strategi eftersom de får medel från Sida i SEK och att de inte kan 

förmedla mer än vad de får. Denne utvecklar: ”Nja, om man ska se till vårt eget bästa, så kan 

man nog inte göra på annat sätt. Vi har ju kollat runt, nästan alla ramar (ramavtal) görs ju så.” 

(NGO-person 4, 150424) På frågan om varför denne tror att NGOs väljer att valutariskhantera 

eller ej fortsätter denne med att säga: ”Ja, eftersom man inte har något alternativ. Det är nog 

därför, eftersom det inte är ett problem för dem, utan problemet är nästa leds problem. Det 

drabbar ju i så fall någon annan och det är egentligen de som på något sätt skall säkra sig, om 

de har någon möjlighet att göra det.” (NGO-person 4, 150424). 

6.3.4 Experter om strategi för valutariskhantering 

Samtliga experter framhäver att strategin för valutariskhantering styrs av företagets eller 

organisationens mål och syfte. Expert 1 utgår från företag och menar på att syftet med 

valutariskhantering för vinstdrivande företag är att skydda sin marginal och resonerar kring 

NGOs: ”För en biståndsorganisation så är väl syftet att skydda sin nolla, de ska ju inte gå med 

vinst men på samma gång så har de ju tagit in medel i SEK för att hjälpa genom att göra projekt 

någonstans i världen. […] Syftet är att de här SEK:en faktiskt ska räcka till vad de ska göra” 

(Expert 1, 150331). Expert 2 likställer strategi för valutariskhantering med hedging och säger 

att de främsta argumenten för företag är att skydda eget kapital och kassaflöden. Både Expert 1 

och 2 berättar att företag oftast har olika kovenanter som kan vara kopplade till nyckeltal att ta 

i beaktande, vilket kan medföra att de måste hedga. Syftet med att ha en strategi för 

valutariskhantering kan enligt Expert 1 och 2 oftast missförstås. De menar att många företag 

resonerar att valutariskhantering ska leda till att företaget direkt tjänar pengar på hedging. 

Expert 2 berättar: ” Man tänker så här, ’nu gick ju dollarn upp, det hade varit bättre om vi inte 

hade hedgat’ Men du visste inte om det då och risken var ju att det kunde gått åt andra hållet. 

Det du däremot fick nu, garanterat, var samma belopp som du ville ha idag och som du behöver 

imorgon.” (Expert 2, 1504079). Expert 1 är inne på samma spår och tillägger: ”Det där är ett 

misstag som många gör, att jämföra mot spot. Antingen väljer du att hantera din risk eller så 

ligger du öppet.” (Expert 1, 150407).  

När det gäller argumenten varför NGOs ska inneha en strategi resonerar Expert 2 att till skillnad 

mot de nyckeltal som styr företagens kovenanter så kanske NGOs blir bedömda utifrån antalet 

genomförda projekt. Detta ger skäl för att NGOs ska ha en strategi för valutariskhantering för 

att kunna säkra genomförandet av projekten, enligt Expert 2. Expert 3 framhäver att 
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vinstdrivande företags främsta syfte med att nyttja en strategi för valutariskhantering är att 

skapa säkerhet genom att förskjuta valutariskexponeringen. Argumenten följs av att om 

företaget har låga marginaler, svårt att höja försäljningspriser eller en pressad marknadsposition 

så måste de valutasäkra. Vad avser NGOs så resonerar denne att argumentet borde vara 

desamma som för vinstdrivande företag, att garantera säkerhet. Angående NGOs nuvarande 

hantering, att växla i Sverige, diskuterar Expert 3 vidare och anser att tillvägagångssättet är bra 

men att när det gäller exotisk valuta kan det finnas fördelar att växla lokalt i landet. Expert 3 

säger: ”Det är alltid en nackdel att sitta med risken men du kanske kan ha en liten fördel i vissa 

länder av att du faktiskt får mer för pengarna än låta någon i ett västland växla.” (Expert 3, 

150407). Expert 4 ger också sin bild av vad syftet skulle kunna vara och menar på att det handlar 

om att organisationerna vill möta sina åtaganden. Denne relaterar till vinstdrivande företag och 

resonerar kring vart exponering bör ligga och säger: ”Är det sändarlandet som är kunden eller 

är det organisationen eller är det mottagaren av bistånd?” (Expert 4, 150407). Vidare berättar 

Expert 4 att fördelarna av att ha en strategi och bedriva valutasäkring genom derivat gör att 

organisationerna kan planera sin biståndsverksamhet lättare. Expert 4 säger även att: ”Om du 

kommer få 100 miljoner kronor om ett år för att gräva brunnar i Somalia så finns det väl ingen 

anledning att inte säkra det nu? Det skulle inte somalierna heller tycka.” (Expert 4, 150407). 

Expert 4 berättar även om funktionen av att valutasäkra och att det medför att exponeringen 

skjuts framåt i tiden och att en säkring måste till när den nuvarande förfallit. Ser exponeringen 

lika stor över tid så kommer det förmodligen jämna ut sig gällande valutavinster och förluster. 

Dock påpekar Expert 4 att om exponeringen skiljer sig från år till år så uppstår en risk att 

valutaförlusterna överstiger valutavinsterna.  

Samtliga experter understryker att valutariskhanteringen medför kostnader och att de måste 

vägas upp mot syftet med hanteringen. Expert 3 diskuterar kring att valutariskhantering för med 

sig kostnader och tillägger att det även påverkar redovisningen i form av hur derivaten ska 

redovisas. Denne berättar att det finns flera aspekter som måste tas i beaktande vid nyttjande av 

derivat. Det kan enligt denne handla om avtal för derivathandel, krediter för att kunna ställa 

säkerhet samt valutakonton. Som svar på en fråga angående behov av säkerhet vid 

transaktionsstorlek på under 500 miljoner SEK säger denne: ” Då har jag svårt att tänka mig att 

det skulle dra så mycket kreditlinor. Men det är klart, de behöver ju ta betalt för det.” (Expert 

3, 1500407) Expert 2 menar på att de kostnader valutariskhantering medför i form av 

transaktionskostnader, löner och IT-system ska vägas mot alternativkostnaden som denne tolkar 

som mänskligt lidande av mindre resurser till nödställda.   

Anledningarna varför NGOs inte väljer att ha någon strategi för valutariskhantering tolkas av 

experter som att organisationerna saknar resurser och kompetens. Expert 1 berättar: ”Det kan 

ju vara så att man inte har förutsättningar att göra det eller att man stoppar huvudet i sanden. 

Det finns ju väldigt många företag som inte heller säkrar valuta utan som på något sätt tror att 

det jämnar ut sig.” (Expert 1, 150331). Expert 2 bedömer att vinstdrivande företag i större 
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utsträckning väljer att ha en strategi för valutariskhantering då de förfogar över mer resurser. 

Denne tillägger däremot: ”Medan NGO, deras målsättning är ju att skänka pengar och att hjälpa 

sina mottagare via bistånd. Även om de jobbar olika så påverkas de ju likadant, finansiella 

marknaden är ju inte snällare mot NGOs.” (Expert 2, 150408). Expert 3 berättar att det finns en 

rädsla för nyttjande av derivat som också kan bidra till att NGOs inte väljer att ha en strategi 

för valutariskhantering. ”Folk är rädda för derivat, har man mycket derivat kan det ses som 

större risk vilket egentligen är helt galet.” (Expert 3, 150407). Denne tillägger även att 

derivatköpen syns i redovisningen och att beroende på hur det redovisas kan det tolkas negativt. 

Derivatinstrument kan redovisas som designerade säkringsinstrument men att kraven för 

redovisningssättet är höga. Detta gör att de flesta instrument istället redovisas som innehav för 

handel trots att syftet med instrumenteten inte är spekulativa. 

6.3.5 Effektiv hantering 

Kring frågan om vilken part som effektivast kan hantera valutariskexponering är studiens 

NGOs enade om att NGOs troligtvis är effektivare än mottagare. Dock menar NGO-person 2 

att det mycket väl kan skilja sig mellan olika mottagare. Eftersom storleken på dessa skiljer sig 

mycket kan det i vissa fall vara så att mottagaren är större, har mer resurser och en större 

ekonomisk kompetens för valutariskhantering. Men samma person menar även att mottagaren 

ofta kan vara mycket små och ibland bara bestå av ett par personer. Denne sammanfattar det 

som: ”Så generellt kan man väl säga att NGO-2:s huvudkontor tillsammans med landskontor är 

starkast i det, för att samarbetspartners generellt sett är små. Men vissa är stora och de klarar 

nog det bättre.” (NGO-person 2, 150313)  

En ytterligare aspekt som NGO-person 3 lyfter fram är att de som jobbar i NGOs är 

heltidsanställda inom administration och kan hantera en ytterligare administrativ börda medan 

samarbetspartners inte alltid är lika lämpade. Denne menar att enkelheten är viktig för 

samarbetsparters för att det ska bli mindre krångel och färre missade regler. NGO-person 3 

sammanfattar det på följande sätt: ”Om vi kan göra vissa saker här hos oss som förenklar för 

de som jobbar ideellt ute i världen så gör vi gärna det. Så att det också blir lättare att förstå och 

mindre risk för fel och miss i redovisningar och lättare för revisorer att granska och så där.” 

(NGO-person 3, 150407). 

NGO-person 1 menar att om de som NGO skulle hantera valutariskexponeringen så skulle det 

behöva skötas centralt. Denne tror att det vore mycket svårt att ha expertisen ute på lokalkontor 

och betonar också komplikationen med att centralt få olika bedömningar av valutor från olika 

lokalkontor. Att hantera exotiska valutor tror denne också vore svårt och om så var fallet så 

skulle det behöva göras centralt, då det vore svårt att bygga upp sådan kompetens ute på 

kontoren. 
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6.3.6 Experter om effektiv hantering 

Experternas åsikter om vilken part som effektivast kan hantera exponeringen mot valutarisk 

överensstämmer ganska väl med respondenterna från studiens NGOs. De menar att NGOs 

överlag borde ha bättre möjligheter att ha en effektiv hantering men att undantag borde finnas. 

Orsaker till att NGOs kan tänkas ha bättre möjligheter menar Expert 3 är att 

biståndsorganisationerna hanterar valutorna hela tiden, vare sig de jobbar vidare med samma 

samarbetspartner eller fortsätter med en annan. Till skillnad från mottagaren så kan de då lära 

sig att hantera valuta bättre. Samma resonemang drar denne kring att NGOs oftast är större och 

att ju fler flöden organisationen har desto mer kan de alltså lära sig själv att hantera valuta. 

Expert 1 belyser istället fördelen NGOs har då de har fler flöden i valutor än det flödet som går 

till samarbetspartner, vilket då kan ge positiva effekter som till exempel möjlighet att netta flera 

flöden. Experterna menar även på att tillgängligheten till en finansiell marknad kan vara 

begränsad i de länder samarbetspartners är verksamma, vilket kan försvåra 

valutariskhanteringen. 

6.3.7 Experter om processen för valutariskhantering 

Enligt riskhanteringsteori beskrivs olika typer av processer för att hantera risker, oftast 

specificerade i olika steg. Här redovisas hur experterna i studien relaterar till liknade processer 

och hur det sköts i praktiken.  

Beskrivningen av processerna för valutariskhantering skiljer sig en aning åt mellan experterna, 

dock finns det återkommande steg som flera nämner. Enligt Expert 1 så finns det olika steg som 

de arbetar efter och nämner att det första steget i processen är kartläggning. ”Så som vi jobbar 

i alla fall är att vi börjar med att kartlägga vad det är för exponering man har, rent flödesmässigt 

vad har man för in- och utflöden.” (Expert 1, 150331). Denne tillägger att det inte enbart handlar 

om att kartlägga siffermässigt utan även att undersöka när risken uppstår och avslutas. Bland 

vinstdrivande företag kan det handla om när prisets sätts i en offert. Ett viktigt steg enligt flera 

experter är att granska i vilken utsträckning företaget har möjlighet att netta flöden. Inflöde i 

utländsk valuta kan avräknas mot ett utflöde i samma valuta och därmed sänka den totala 

exponeringen. Expert 1 tillägger att det även är viktigt att undersöka företagets verksamhet och 

eventuella valutaklausuler eller avtal. Expert 2 ser på processen som att företaget eller 

organisationen i ett första steg måste identifiera riskerna för att sedan utveckla sätt att hantera 

dem. Det som kan skilja enligt denne är definitionen av risken och säger: ”Den är lite olika, risk 

för ett vinstdrivande företag kan vara att de har ett finansiellt mål på avkastning på eget kapital, 

de får inte ha lägre än 20 %. Då är det definitionen, de vill alltså inte ha lägre RoE.” (Expert 2, 

150407). Expert 3 beskriver en tydlig process som enligt denne används på finansavdelningar 

och består av stegen analysera, rapportera och säkra. Det första steget enligt denne är att 

analysera företagets valutaflöden och därefter göra en kostnad-nytta-analys. Utvärdera vilka 

kostnader valutariskhantering medför samt se över möjlighet att förskjuta valutarisken till 

kunder eller leverantörer. Analysen innefattar även hur mycket av exponeringen mot valutarisk 
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företaget eller organisationen vill säkra sig mot. Expert 3 berättar: ”Vi kanske inte behöver ha 

koll på varenda valuta, täcker vi 80 % av vår exponering så är det fine. […] Har vi koll på 

flödena i dollar, euro och pund kanske vi inte behöver bry oss om… då täcker det 80 % våra 

inköp och försäljning.” (Expert 3, 150407). Till stegen analysera och rapportera tillskrivs enligt 

Expert 3 även olika typer av uppföljning och utvärdering av hanteringen. Valutaprognoser är 

också en viktig del i valutariskhanteringen och sköts enligt Expert 3 oftast internt men att 

mindre företag och organisationer kan köpa in tjänsterna utifrån.  

Uppföljning och utvärdering är enligt teori ett viktigt steg i valutariskhanteringen och belyses 

även av studiens experter. Expert 1 menar på att det enklaste sättet att utvärdera är att se om 

företaget eller organisationen uppfyllt sina mål. Det kan även inbegripa utvärdering av specifika 

hedging-strategier, genom att jämföra olika instrument och löptider. Expert 2 medger att det är 

ett viktigt steg och hänvisar till bankens plattform och uppföljning av valutaaffärer som gjorts.  

6.3.8 Hanteringsmetoder enligt experter 

Om en NGO väljer att ta på sig en exponering mot valutarisk samt hantera den är experterna 

ense om att terminer är det mest aktuella instrumenten för NGOs, främst på grund av sin 

enkelhet. Expert 1 menar även att terminer går att använda på många sätt, att det är möjligt att 

både använda dem vid ett specifikt tillfälle för att låsa sig till en enda kurs, men att det även går 

att säkra vid ett flertal regelbundna tillfällen per år för att få en säkrad snittkurs. Det senare 

alternativet tas även upp av Expert 4 som tycker att sprida ut sin risk är första steget att ta om 

exponering mot valutarisk ska börja hanteras. Expert 1 menar dock att det är mycket 

situationsbaserat och beskriver det på följande sätt: ”Mycket handlar om kunskap om de olika 

finansiella produkterna. Till exempel är terminer det mest förstådda och använda hedging-

instrumentet. Det är svårt att säga vilket instrument som är bäst då man måste utgå ifrån kundens 

kunskap, tid och resurser samt målsättning med riskhanteringen. Därför ser den optimala 

lösningen olika ut och beroende på kund och situation.” (Expert 1, 150331) 

Expert 2 och 3 menar att optioner antagligen inte är aktuella och Expert 2 menar att det idag 

även är många vinstdrivande företag som avhåller sig från optioner och hellre använder sig av 

terminer då det är något de förstår sig på. Men denne tillägger dock att optioner är något som 

skulle kunna vara ett alternativ för NGOs och syftar på flexibiliteten med optioner. Expert 3 

antyder utöver att optioner är mer komplicerade även att de är dyrare än terminer att använda, 

men nämner även att till skillnad från en option så tar en termin bort all risk både upp och ned. 

Expert 4 tar även upp swappar som metod för att justera sina flöden för att bättre kunna matcha 

sina terminer mot utbetalningar och utvecklar det: ”Jag kan ju även lägga till att om det fanns 

en väl fungerande marknad så är det ju möjligt att både tidigarelägga och senarelägga en 

utbetalning och det gör du helt enkelt genom att lägga swappar så att du matchar. Så det går ju 

att förändra i efterhand och det ska inte påverka priset någonting egentligen.” (Expert 4, 

150407). 
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NDF:er tas upp som alternativ av alla experter förutom Expert 1. De belyser så väl fördelar som 

nackdelar med instrumentet och förklarar dess användbarhet och begränsningar. NDF:er tas 

upp av Expert 3 som en lösning om det inte finns någon terminsmarknad i landet och menar att 

organisationer på det sättet fortfarande kan riskhantera. Expert 3 tillägger dock att 

organisationerna fortfarande kommer behöva växla och förklarar varför en termin är att föredra 

i de fall där valutor inte är konvertibla eller likviditeten är ett problem: ”NDF blir ju bara en 

avräkning, du får ju inte den utländska valutan. Eftersom man fysiskt behöver de där pengarna 

så skulle jag nog göra en vanlig termin om det går.” (Expert 3, 150407). Expert 4 sammanfattar 

det på följande vis: ”Man använder det för riskreducering men använder det inte för själva 

växlingen, för det är ju ingen växling. Det bara kompenserar dig i valutautvecklingen.” (Expert 

4, 150407). Angående att medel från Sida behöver ligga på ett räntebärande SEK-konto innan 

de förmedlas vidare menar Expert 3 inte är problematiskt då leveransen av pengar för både 

terminer och NDF:er sker på slutdag, då du behöver pengarna för att skicka till 

samarbetsorganisation. 

6.3.9 Om NGOs börjar hantera exponeringen mot valutarisk 

Om de NGOs som studien omfattar skulle ändra sitt nuvarande tillvägagångssätt, där beslut tas 

i SEK, till att börja hantera exponeringen finns enligt experterna viktiga aspekter att tänka på. 

Båda bankexperterna menar på att första steget är att börja en diskussion med organisationernas 

bank för att få rådgivning i hur organisationen ska gå tillväga. Denne menar på att det inte bara 

existerar ett sätt att valutariskhantera utan att det kan utformas på så många olika sätt. Expert 2 

berättar att det första steget för en NGO borde vara att stämma av internt hur mycket resurser 

och kunskap organisationen kan avsätta för riskhantering. Därefter ska organisationen utforma 

en policy för valutariskhantering där de definierar risker och risktoleransen. Denne menar på 

att policy:n ska vara i linje med organisationens mål och ambitioner. Expert 3 resonerar kring 

hur NGOs ska gå tillväga och säger: ”Ta reda på vem som tar risken. Om vi lovar dem dollar 

istället för kronor, kommer den som finansierar oss ge oss mer kronor om vi behöver det för att 

skicka samma dollar? Om inte, då måste organisationen säkra eftersom det kommer äta upp 

deras egna kapital och det har de förmodligen inte.” (Expert 3, 150407).  

Expert 3 berättar att mindre företag oftast använder sig av konsulter för att kartlägga och bygga 

upp en struktur för valutariskhantering. När denna är på plats kan organisationen använda den 

löpande och i viss mån även utveckla strukturen. Denne relaterar till företag och säger: ”I 

företag är det oftast så att prognosen får du nästan gratis därför att du har sales controlling, 

procurment controlling, inköp och försäljning i utländsk valuta vilket gör att det finns budget 

och planer.” (Expert 3, 150407).  
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiri från genomförda intervjuer med NGO-personer samt 

experter. Analysen har sin utgångspunkt i teori kring riskhantering samt tidigare studier.  

7.1 Problematiken kring exponering mot valutarisk 

Av empirin framgår det att NGOs i merparten av fallen skriver kontrakt om bistånd i svenska 

kronor och att detta tillvägagångsätt får konsekvenser för såväl samarbetspartners som för 

organisationerna själva. Experternas bedömning bekräftar NGOs förfarande och säger att på 

grund av att avtalen skrivs i svenska kronor förskjuts exponeringen mot valutarisk till 

mottagaren av bistånd. Även vid finansiering och kontrakt i euro förskjuts exponeringen mot 

valutarisk till samarbetspartners eller lokalkontor i de fall de inte har kostnader i euro. Beroende 

på valutakursens fluktuationer ter sig konsekvenserna olika ut och påverkar parterna på skilda 

sätt som stöds av både NGO-personer samt experter. Däremot anser NGO-person 3 att risken 

inte ska ses som en valutarisk och att konsekvenserna inte är relaterade till denna risk, vilket 

kan visa på att det finns olika tolkningar av definitionen.  

I fallet med samarbetspartners kan konsekvenserna relateras till om den svenska kronan rör sig 

till deras fördel eller nackdel. En kursrörelse till samarbetspartners nackdel får enligt alla NGO-

personer flera konsekvenser och kan relatera till teori av Harrington & Niehaus (2003) som 

direkta och indirekta förluster till följd av exponering mot valutarisk. Om ett lägre belopp 

erhålls i lokal valuta än budgeterat skulle det kunna ses som en direkt förlust. De indirekta 

förlusterna som uppstår till följd av en ofördelaktig kursrörelse är att inte alla aktiviteter kan 

genomföras och att samarbetspartners budget måste revideras. De direkta och indirekta 

förlusterna medför kostnader och ingår i kostnaden för risk. Även NGOs påverkas till viss del 

till följd av att samarbetspartners är exponerade mot valutarisk då reviderad budget i vissa fall 

måste godkännas av organisationen vilket är resurskrävande för NGOs. En ytterligare förlust 

för NGOs uppstår vid de tillfällen då kapital tillskjuts genom tilläggsbeslut, dock avser detta 

enbart NGO 1 och 4.  

Rör sig valutakursen till samarbetspartners fördel så har det oftast en positiv effekt då de har 

möjlighet att genomföra fler aktiviteter. Men även i denna situation uppstår kostnader för både 

samarbetspartners och NGOs till följd av att budget måste revideras. Enligt vad NGO-person 3 

erfarit så måste medel ibland skickas tillbaka till biståndsorganisationen. Detta relateras även 

till att NGOs i detta fall är exponerad mot valutarisk då medel som skickas tillbaka åter växlas 

till svenska kronor. Här uppstår NGOs exponering vid tidpunkten då beslut tas om att medel 

måste skicka tillbaka och pågår tills att transaktionen är genomförd. Mellan dessa tidpunkter 

existerar därmed en fordran gentemot samarbetspartners och en valutarisk eftersom beloppet 

kan skilja sig till följd av fluktuationer. 
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Enligt teori av Eiteman m.fl (2010) är även NGOs lokalkontor exponerade mot valutarisk då 

deras kostnader är i dollar, euro eller annan lokal valuta. Vid rekvirering uppstår en fordran 

gentemot huvudkontoret som är exponerad mot valutarisk. Eftersom lokalkontoren är en del av 

NGOs verksamhet kan det innebära att organisationen är exponerad mot valutarisk. Vid en 

ofördelaktig kursrörelse uppstår direkta förluster i form av att ett lägre belopp i jämförelse med 

budget erhålls. De indirekta förlusterna utgörs av att lokalkontoret inte kan genomföra alla 

inköp eller betala ut löner. Dessa förluster drabbar även hela organisationen då eventuellt mer 

medel måste tillskjutas och budget måste revideras. Vid fördelaktiga kursrörelser uppstår dels 

vinster men det kan även uppstå kostnader genom att budget måste revideras. När det kommer 

till translationsrisk är den utifrån vad NGO-personerna beskriver inte betydande då 

organisationerna hyr kontor och har få tillgångar i utlandet.  

För samtliga NGOs överensstämmer empiri med teori där exponeringen mot valutarisk 

påverkar kassaflöden till följd av förändringar i input- eller output-priser. Expert 3 tolkar denna 

typ av exponering som en transaktionsexponering som även bekräftas i teori av Eiteman m.fl. 

(2010) och kan relateras till att samarbetspartners har en fordran gentemot NGOs. Vid vilken 

tidpunkt denna exponering uppstår kan analyseras och tolkas på olika sätt och relateras i teori 

som när en fordran eller skuld uppkommer. Eftersom beloppet som i slutändan ska skickas till 

samarbetspartners bestäms vid kontraktsskrivande kan det antas att exponeringen uppstår i detta 

skede. Budgetkursen som fastställs i samband med kontraktsskrivande skulle kunna tolkas som 

en referenspunkt som sedan kan avvika från utfallet. NGO-personerna berättar att kontrakten 

som skrivs med samarbetspartners sträcker sig mellan ett till tre år och att utbetalningar sker 

flera gånger per år. Enligt tidigare tolkning sträcker sig i så fall exponeringen över hela 

kontraktsperioden och minskar i takt med att transaktioner sker och kan därmed sträcka sig över 

flera månader. Beroende på antalet utbetalningen kan det tänkas att exponeringen blir större då 

utbetalningarna är få och relateras till vad Expert 4 beskriver som timing-risk. Vid enbart två 

utbetalningar är denna risk påtaglig till skillnad mot att fördela ut exponering över tid genom 

att dela upp utbetalningarna.  

Varför merparten av studiens NGOs inte har en strategi för valutariskhantering förklaras av 

NGO-personer och experter på olika sätt. Det som styrks av alla respondenterna är att NGOs 

resurser och tillgång på kompetens inom valutariskhantering är en viktiga faktorer. Trots att 

flera av NGO-personerna framhäver fördelarna med valutariskhantering finns det inte resurser 

att undersöka organisationens möjligheter till hantering av valutarisk. Ur NGOs perspektiv är 

nuvarande tillvägagångssätt enligt teori av Butler (2012) och Eiteman m.fl. (2010) det mest 

fördelaktiga då exponering mot valutarisk är nästintill helt förskjuten. Situationen kan liknas 

vid när vinstdrivande företag har en marknadsposition som medför att de kan förskjuta 

exponeringen till leverantörer och kunder, vilket är en tolkning som även stöds av studiens 

experter. NGOs har genom detta tillvägagångssätt undvikit exponeringen som medför direkta 

förluster men en del av de indirekta förlusterna kvarstår.  
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Men om detta resonemang gäller vinstdrivande företag är frågan om det går att applicera på 

NGOs och om det verkligen är ett optimalt tillvägagångsätt att förskjuta exponeringen mot 

valutarisk till samarbetspartners. Enligt experter måste syftet med valutariskhanteringen 

ifrågasättas. Med avseende på experters syn på riskhantering är det primära syftet med 

valutariskhantering för vinstdrivande företag att skapa säkerhet kring framtida kassaflöden. Ett 

syfte som även kan relateras till riskhanteringsteori av Butler (2012) och Harrington & Niehaus 

(2003) och optimering av företagsvärdet genom stabilare kassaflöden. Experter refererar även 

till företags incitament att hedga kan styras av kovenanter, men även hur företag definierar 

risken. Expert 2 menar på att risken exempelvis kan vara att företag måste hålla ett specifikt 

finansiellt mål.  

Frågor som behöver ställas är om syftet att optimera företagsvärdet går att applicera på NGOs 

och hur NGOs verksamhet och intressenter skiljer sig mot vinstdrivande företag. Enligt hur 

experterna resonerar handlar det för biståndsorganisationers del mer om att skapa säkerhet kring 

de aktiviteter som genomförs av samarbetspartners, där hanteringen ska leda till bättre planering 

och trygghet. Har organisationen budgeterat för att medel ska räcka till 100 skolböcker vid en 

tidpunkt är målet att de medel som erhålls vid transaktion ska räcka till just detta.  Argumentet 

stöds i teori av Harrington & Niehaus (2003) kring tolkningen av att optimering av 

företagsvärdet i fallet med ideella organisationer kan tolkas som optimering av 

organisationernas tjänster och produkter. Aktieägarna kan i detta fall relateras till NGOs 

intressenter som i detta sammanhang utgörs av organisationens finansiärer. Genom att skapa 

säkerhet kring den biståndshjälp organisationerna levererar genereras ett värde för NGOs 

finansiärer. Att detta skulle vara tillvägagångssättet för NGOs är inte självklart då 

valutariskhantering enligt experterna kan förknippas med spekulation och en möjlighet att tjäna 

pengar. Om syftet är att NGOs ska tjäna pengar genom valutariskhantering är risken att det 

övergår till spekulation vilket kan påverka NGOs förtroendekapital. Att jämföra exempelvis 

genomförda terminsaffärer med spot för att se om organisationen har tjänat på hanteringen är 

därmed felaktigt enligt studiens experter. Om valutariskhantering bedrivs i syfte att tjäna pengar 

motsäger det även vissa av argumenten mot att valutariskhantera. Exempel på argument är att 

kostnader för hedging dels sänker kassaflöden och att det enligt paritetsvillkoren inte går att 

prestera bättre än marknaden. Det är däremot förståeligt att detta tankesätt känns nära tillhands 

då NGOs med liten andel fria medel har små möjligheter att täcka kostnaderna för 

implementering av valutariskhantering.  

Att syftet med eventuell valutariskhantering handlar om att optimera den biståndshjälp NGOs 

tillhandahåller skulle även kunna styrkas utifrån finansiärers krav. En av de främsta 

finansiärerna till studiens NGOs är Sida genom ramavtalen. Utifrån de riktlinjer som avtalen 

innefattar med fokus på effektivitet, kvalité samt krav på övrig riskhantering kan resonemanget 

föras om nuvarande hantering uppfyller dessa krav. Frågan är om de direkta förlusterna som 

uppstår till följd av exponering mot valutarisk ska hanteras av samarbetspartners eller NGOs. 
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Det kan tänkas att valutariskhantering skulle kunna vara ett sätt att bidra till biståndets 

effektivitet samt kvalité och motiverar i så fall syftet att optimera biståndshjälpen. Dock skulle 

de ökade kostnaderna till följd av hanteringen eventuellt tala mot resonemanget gällande 

biståndets effektivitet och ska ställas i förhållande till värdet av ökad säkerhet. Avvägningen 

som kan göras enligt detta resonemang och relateras till teori är att ställa hanteringskostnaderna 

mot värdet av förutsägbarheten kring framtida aktiviteter och kassaflöden. 

Detta för analysen vidare till vilken part som kan hantera exponeringen effektivast. Utifrån 

NGO-personer och experters bedömning är NGOs i de flesta situationer den part som kan 

hantera exponeringen effektivast. Det främsta argumentet enligt experter och teori av Butler 

(2012) relaterar till antalet kassaflöden och diversifieringseffekterna som medföljer. Enligt teori 

kring intern riskreducering har den part med flera kassaflöden i olika valutor möjlighet att 

därmed sprida sina risker. Det blir dock problematiskt för NGOs att få större netting-effekter 

då de får relativt lite finansiering i utländsk valuta. Det kan på så sätt vara svårt att netta in- och 

utflöden för att uppnå en lägre nettoexponering. Samarbetspartners är i de flesta fall mindre 

aktörer med få flöden och kan därmed vara mindre lämpliga att hantera exponeringen. Utifrån 

parternas resurser och kompetens kan NGOs även i detta fall bedömas vara mer behöriga att 

hantera exponeringen. Vidare menar även experterna att de finansiella marknaderna är mindre 

utvecklade i många av de länder där samarbetspartners är verksamma i. Ett ytterligare argument 

som framhävs av Expert 3 är att den part som har en vana att hantera valuta kan vara mer lämpad 

att hantera exponeringen. Organisationerna har även erfarenhet av att hantera andra risker 

relaterat till verksamheten, vilket skulle stödja resonemanget kring att steget till att hantera 

valutarisk inte är lika stort för NGOs som för samarbetspartners.  

En faktor som inte framgår i teori och inte nämns av studiens experter är det faktum att NGOs 

delvis styrs av kraven från finansiärer. De krav som ställs på medel från exempelvis Sida medför 

att möjligheten att hantera exponeringen mot valutarisk genom att implementera 

valutariskhantering kan vara begränsad. Dessutom råder det ej konsensus bland NGO-

personerna angående NGOs möjligheter till hantering, där NGO-person 4 menar på att med 

hänsyn till finansieringen från Sida finns inga alternativ till dagens hantering. Att NGOs och 

samarbetspartners resurser påverkar vilken av dessa parter som kan hantera exponeringen 

effektivast kan även relateras till deras riskaversion och exponeringens påverkan på parternas 

tillgångar.  

Utifrån NGOs och samarbetspartners riskaversion går det med stöd i teori av Shavell (2004) 

analysera vilken part som är mest lämpad att hantera risk. Principiellt sett så kan det tänkas att 

NGOs har mer tillgångar än samarbetspartners vilket medför att exponering mot valutarisk 

skulle innebära mindre påverkan på organisationens tillgångar relativt sett. Samarbetspartners 

ses därmed som mer riskaversiva eftersom fluktuationerna får en större relativ inverkan på deras 

tillgångar än för NGOs. Däremot är även NGOs i viss mån riskaversiva med stöd i tidigare 
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resonemang kring krav från finansiärer. Eftersom de medel som erhålls från Sida enbart ska gå 

till program och projekt kan de inte användas till att täcka de direkta kostnaderna som 

exponeringen medför. Ska även exponering hanteras har biståndsorganisationen inga medel att 

täcka kostnader för implementering. Detta relateras även till att det enligt NGO-person 2 skulle 

vara svårt att erhålla finansiering som ska gå till valutariskhantering. Finns det däremot mer 

icke-ändamålsbestämda medel skulle NGOs förhållande till risk enligt teori av Shavell (2004) 

förändras. Väljer organisationen att exponeras mot valutarisk skulle de därmed tillåta att 

fluktuationerna påverkar deras tillgångar. Om de därtill väljer att hantera den nya exponeringen 

krävs det sannolikt i nuläget icke-ändamålsbestämda medel för att täcka de kostnader hantering 

medför.  

En ytterligare part som skulle kunna ingå i analysen angående vilken part som kan hantera 

exponeringen effektivast är Sida. Eftersom Sida dels är en större organisation med fler flöden 

kan det tänkas att diversifieringseffekterna blir större samt att Sida förmodligen har tillgång till 

både mer resurser och kompetens för att hantera exponeringen. Vad avser myndighetens 

riskaversion skulle en analys vara att fluktuationerna till följd av exponering mot valutarisk 

skulle ha en mindre relativ påverkan på deras tillgångar än hos NGOs, vilket gör myndigheten 

mindre riskaversiv. Med stöd i teori kring riskaversion skulle NGOs rent principiellt kunna 

betala en premie till Sida för att förskjuta exponeringen till dem som motsvarar de kostnader 

för hanteringen av exponeringen. Förhållandet relaterar till förlustfinansiering i form av 

försäkringar, där NGOs är försäkringstagare och Sida i detta fall är försäkringsgivare.  

Om berörda parter hypotetiskt bestämmer att förutsägbart bistånd är värt kostnaden för 

valutariskhantingen så kan det hanteras i tre led. Antingen kommer samarbetspartners, NGOs 

eller Sida att exponeras mot valutarisk och därmed behöva hantera exponeringen. Med 

utgångspunkt i att samarbetspartners är mer riskaversiva än NGOs och att NGOs är mer 

riskaversiva än Sida kan argumentet föras att kostnaderna relativt sett minskar i varje led. 

Eftersom premien ska motsvara de förväntade kostnaderna försäkringsgivaren har för att täcka 

förlusterna borde även den bli relativt sett lägre om Sida hanterar exponeringen. Den främsta 

problematiken med detta resonemang är att Sida i de flesta fall är finansiären och att en 

eventuell premie betalas med medel finansierade av Sida. Skapar däremot detta tillvägagångsätt 

ett högre värde än kostnaden av hanteringen och valutariskhanteringens syfte är att skapa ett 

effektivare bistånd i enlighet med Sidas riktlinjer så motiverar det möjligtvis att myndigheten 

täcker kostnaderna för hanteringen. 

7.2 Valutariskhantering i teori och praktik  

Av de faktorer som enligt tidigare studier påverkar vinstdrivande företags benägenhet att ha en 

strategi för valutariskhantering är vissa faktorer mer relevanta än andra för NGOs. De främsta 

faktorerna som kan tänkas påverka NGOs i Sverige är exponeringen mot makroekonomisk risk, 

organisationsstorlek, andel utländsk handel samt kostnaden för implementering av 
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valutariskhanering. Att mindre länder med stor andel internationell handel, likt Sverige, är mer 

exponerade mot valutarisk skulle kunna var en faktor som påverkar NGOs benägenhet att 

hantera valutarisk. Faktorn organisationsstorlek kan tänkas hänga samman med kostnaderna för 

implementering av valutariskhantering, då större organisationer har bättre finansiella 

möjligheter. En faktor som relaterar till NGOs finansiella möjligheter är som tidigare nämnts 

andelen icke-ändamålsbestämda medel som kan användas till resurser och kompetens. Icke-

ändamålsbestämda medel och kompetens är två viktiga faktorer som enligt studiens experter i 

detta fall påverkar möjligheten till implementering.  

Andelen utländsk handel påverkar enligt tidigare studier av bland annat Bodnar & Gentry 

(1993) både exponeringen mot valutarisk samt företags benägenhet att valutariskhantera och 

kan relateras till NGOs internationella verksamhet. Via NGOs transaktioner till utlandet samt 

egna kontor verkar organisationerna på en internationell marknad och kan därmed påverkas av 

makroekonomiska förändringar. Dessa faktorer stödjer antagandet att svenska NGOs är 

exponerade mot valutarisk samt att hantering av exponeringen kan anses vara fördelaktig.  

Utifrån nuvarande tillvägagångssätt har de NGOs studien omfattar valt att förskjuta den största 

delen av exponeringen, vilket kan ses som att organisationerna hanterat exponeringen genom 

avtal. Med utgångspunkt i tidigare resonemang kring syftet med valutariskhantering kan det 

analyseras hur NGOs kan hantera valutarisk. Är syftet med valutariskhanteringen att optimera 

den biståndshjälp organisationerna levererar genom att skapa säkerhet kring framtida aktiviteter 

kan det ifrågasättas om nuvarande hantering är effektiv. Eftersom rådande riskkostnader 

uppkommer till följd av att samarbetspartners är exponerade mot valutarisk kan det tänkas att 

exponeringen effektivare kan hanteras hos NGOs. I merparten av fallen anses NGOs kunna 

hantera exponeringen mot valutarisk mer effektivt och frågan som uppstår är hur hanteringen 

ska utformas. Följande avsnitt avser utifrån teori kring valutariskhanering analysera hur 

riskhanteringsprocessen kan användas för att NGOs ska uppnå detta syfte.  

Efter att valutariskhanteringens syfte definierats menar studiens experter på att vinstdrivande 

företag måste identifiera exponeringarna mot valutarisk, vilket överensstämmer med 

riskhanteringsprocessen enligt Hubbard (2009). Detta steg beskrivs på olika sätt av studiens 

experter men kan hos NGOs syfta till en form av kartläggning och förståelse för organisationens 

flöden. Att analysera in- och utflöden anses enligt experterna ingå i detta steg vilket även stöds 

av Hubbard (2009). Kartläggningen består enligt Expert 1 inte enbart av att analysera flöden 

utan att även granska vart exponering uppstår. Uppstår exponeringen mot valutarisk vid 

kontraktsskrivande är det i detta skede exponeringen ska hanteras fram tills transaktionen är 

genomförd.  

Nästkommande steg i riskhanteringsprocessen flyter enligt experternas beskrivning ihop med 

det första steget och handlar om att estimera exponeringens storlek och hur exponeringen 

påverkar verksamheten. För att uppnå NGOs syfte med valutariskhanteringen kan analysen i 
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detta steg handla om att granska de effekter exponeringen har för samarbetspartners, för att 

kunna estimera ett värde av ett förutsägbart bistånd. Enligt Expert 3 ska även i detta skede 

beslutet tas hur mycket av exponeringen som ska hanteras vilket relaterar till avvägningen 

mellan kostnaden av exponeringen och kostnaden för att hantera den. Det finns en avvägning 

mellan hur mycket risk som kan förskjutas och kostnaden för hanteringen vilket för NGOs del 

kan handla om att utvärdera vilka valutor som ska hanteras. Beroende på organisationens 

verksamhet kan typen av valuta skilja sig åt, vilket i sin tur motiverar olika analyser och 

värdering av hur stor andel av exponeringen som ska hanteras för att uppnå syftet. Det kan 

handla om att värdet av att säkra alla flöden understiger kostnaden för riskhanteringen och 

refererar till att marginalkostnaden överstiger marginalnyttan.  

Riskhanteringsprocessen beskriven av Hubbard (2009) skiljer sig en aning mot vad några av 

experter beskriver. Expert 3 som arbetar som konsult beskriver processen som tre steg till 

skillnad mot riskhanteringsprocessen som är 4-5 steg. Stegen analysera, rapportera och säkra 

innehåller i stora drag alla stegen i riskhanteringsprocessen men är enligt denne det praktiska 

tillvägagångssättet. Det viktigaste steget efter analys av kassaflöden är en kostnads-nytta-analys 

som relaterar till avvägningen i riskhanteringsprocessen. Steget ”rapportera” refererar till något 

som enligt studiens experter ska genomsyra alla delar i processen och bekräftas i teori som 

uppföljning och utvärdering. Enligt experterna ska valutariskhanteringen ständigt utvärderas 

och följas upp för att säkerställa att hanteringens syfte uppnås. För NGOs kan detta innebära att 

hanteringen utvärderas för att kontrollera om tillvägagångsättet leder till lägre fluktuationer i 

organisationens biståndshjälp. Organisationen skulle i detta fall kunna analysera om 

valutariskhanteringen medför att både samarbetspartners och NGOs kan planera 

biståndsverksamheten bättre och att budgeterade aktiviteter stämmer överens med utfallet. 

Utvärderingen ska även enligt Harrington och Niehaus (2003)  och studiens experter behandla 

avvägningen mellan riskhanteringens kostnader och värdet av säkerheten i organisationens 

aktiviteter. 

Experterna menar även att utvärderingen av valutariskhanteringen kan missförstås och relaterar 

till syftet med hanteringen. Utvärderingen ska inte handla om att jämföra utfallet av 

riskhanteringen med om organisationen inte valt att hantera valutarisker. Därigenom undersöka 

om valutariskhanteringen gör att organisationen tjänar pengar och att kostnaderna understiger 

intäkterna från fördelaktig valutariskhantering. Detta tillvägagångsätt är felaktigt enligt 

experterna och kopplas inte till att utvärderingen ska undersöka om hanteringen syfte har 

uppnåtts.   

I riskhanteringsprocessen utgör även valutaprognoser en viktig del som kan ses som investering 

i information. Flera av studiens NGOs använder idag valutaprognoser för att estimera 

budgetkurser men prognoserna blir än viktigare enligt experterna vid en mer aktiv 

valutariskhantering. Har organisationerna för avsikt att valutasäkra transaktionerna påverkas 
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även budgetering samt nyttjandet av valutaprognoser. Enligt Expert 1 och 2 kan det tänkas att 

bankerna kan tillstå med prognoser men att det även finns andra aktörer som levererar 

prognoser. Experterna påpekar att prognoserna kan vara av olika kvalité vilket kan tolkas som 

att det kan vara en god idé att ta in flera prognoser och jämföra. Prognoserna kan ha en påverkan 

i de fall de skiljer sig mot utfallet, vilket kan påverka den biståndshjälp organisationerna 

levererar och leda till att budget måste revideras.  

Ska de NGOs studien omfattar börja ta exponeringen mot valutarisk med syftet att optimera 

den biståndshjälp organisationen erbjuder är frågan hur och vart de ska påbörja arbetet. 

Experternas rekommendationer gällande implementeringen speglar till viss del vilken bransch 

eller företag de jobbar för. Experterna som arbetar på bank menar på att NGOs kan inleda en 

diskussion med sin bank för att få rådgivning gällande eventuell valutariskhantering. Expert 3 

som jobbar på ett konsultföretag hänvisar till att mindre företag brukar anlita konsulter för ta 

fram en policy och struktur för valutariskhantering. Att utforma en policy framförs av alla 

experter som ett viktigt steg i implementering av en strategi för valutariskhantering. Denna 

policy ska enligt Expert 2 vara i linje med organisationen mål och ambitioner som skulle kunna 

tolkas som syftet med valutariskhanteringen. I detta dokument ska även riskerna definieras samt 

organisationens risktolerans som refererar till organisationens förhållande till risk. Strategins 

utformning ska även ta organisationens resurser och kompetens i beaktande och relaterar till 

avvägningen mellan nytta och kostnad.  

Det finns inte en finansiell metod som passar alla NGOs då val av instrument är 

situationsbaserat. När det kommer till kostnaderna för användning av finansiella instrument så 

anser flera experter att oavsett vilket derivat skulle en potentiellt ställd säkerhet vara relativt 

liten med tanke på organisationernas storlek. Övriga kostnader i form av exempelvis 

transaktionskostnader och IT-system är sannolikt mer betydelsefulla i och med att det betyder 

att ytterligare kompetens skulle behövas, vilket i sin tur leder till en ytterligare kostnader. En 

NGO-person menar att Sidas regler om vilka konton medel ska ligga på hindrar en potentiell 

valutariskhantering genom instrument. Expert 3 menar dock att eftersom leveransen av pengar 

sker på slutdagen så hindrar inte Sidas krav NGOs från att handla med terminer eller NDF:er. 

Det som dock behöver tas hänsyn till är den säkerhet som möjligtvis kan behöva ställas ut och 

om det konto säkerheten ligger på godkänns av Sida. Menar Sida att kontot inte är okej för att 

låta pengar ligga och vila inför vidareförmedling kommer terminssäkring vara svårare att nyttja. 

Förlustfinansiering genom terminer är enligt experterna det instrument som mest sannolikt 

kommer vara aktuellt för NGOs på grund av sin enkelhet och att det ofta är det enda som många 

känner till. Så verkar även vara fallet för studiens NGOs då de enda instrumenten som togs upp 

av NGO-personerna var just terminer och på frågan om vilka instrument NGOs vanligtvis 

efterfrågar menar experterna att det är just terminer. Flera experter tar upp ett vanligt alternativ 
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till att matcha flöden med terminer som bygger på flera regelbundna terminsköp per år. 

Tillvägagångssättet sprider risken genom att NGOs får säkrade snittkurser från terminsköpen. 

NGO-personer pekar ut oron att stämplas som spekulanter som en avgörande faktor till att 

NGOs inte har en strategi för valutariskhantering överhuvudtaget. Studiens experter menar i sin 

tur att optioner har sina fördelar men att de associeras med spekulation och risk i högre grad än 

exempelvis terminer, även av vinstdrivande företag. Experterna menar att optioner har fördelen 

att de bara behöver låsa kursen åt ett håll och kan på så vis anses mer flexibla än terminer. De 

associeras även med högre kostnader än terminer och har ett större behov av kompetens vid 

användande. Trots att flexibilitet är viktigt för NGOs och dess verksamhet gör 

spekulationsaspekten och kostnadsaspekterna att optioner inte ses som ett primärt alternativ vid 

förlustfinansiering för studiens NGOs. 

Swappar i sin tur erbjuder också en hög flexibilitet om de handlas på likvida marknader. De är 

ett bra komplement till terminer och NGOs kan genom swappar senarelägga eller tidigarelägga 

en utbetalning om det skulle behövas. Swappar kan göra terminssäkring flexiblare och har 

relativt låga kostnader men kräver ytterligare administration vilket i sin tur kan innebära ökade 

kostnader. NDF:er kan sammanfattas som en specialfallsprodukt. Instrumentet är aktuellt i de 

länder där valutamarknaden är likvid nog för att NGOs med säkerhet vet att de kommer kunna 

växla till spotkurs på utbetalningsdagen, men där terminsmarknaden antingen är illikvid eller 

saknas. NGOs kan då genom en NDF hantera exponeringen mot en valuta offshore och sedan 

växla till spotkurs på onshore-marknaden. Möjlig kritik mot instrumentet är att 

transaktionskostnader enligt en expert ofta är mer kostsamma i offshore-marknader.  

När det gäller redovisningen av handeln med derivatinstrument kan det enligt Expert 3 få 

negativa konsekvenser för NGOs. Eftersom det beror på vad handeln kan klassificeras som kan 

det av NGOs intressenter tolkas som spekulation. För att undvika missförstånd behöver NGOs 

därmed vara transparenta gentemot sina intressenter och vara tydliga med syftet för 

valutariskhanteringen. 

7.3 Effektiv valutahandel 

Det som studiens NGOs har gemensamt är att det finns en brist på konkurrenspräglade priser 

då de endast nyttjar en aktör för valutaköp. Ett möjligt undantag är fallet med NGO 2 som 

nyttjar en brittisk institution som de utsatt för en konkurrenspräglad situation tillsammans med 

sin svenska bank vid vissa tillfällen. NGO-person 2 berättade att det gett god effekt men att det 

var för resurskrävande att förhandla fram och tillbaka. Studierna gjorda av Boakye-Adjei menar 

att ett sätt att hantera det resurskrävande angreppssätt som NGO-person 2 beskriver är att ha ett 

flertal aktörer och göra klart för alla parter att de endast får en chans att ge ett bud per 

transaktion. Det resulterar i att det endast är ett förhandlingstillfälle för varje transaktion där 

NGOs får ett slutligt bud av varje part. Boakye-Adjei (2011) och Expert 3 menar även att det 

är viktigt att aktörerna vet att det finns flera budgivare. Det är en strategi som passar även 
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resterande NGOs i studien och Boakye-Adjei (2011) menar att aktörerna med tiden kommer 

anpassa sina priser efter konkurrenssituationen, vilket kommer leda till potentiellt bättre 

köpkurser. En annan fördel är att NGOs genom en sådan procedur kan sortera bort de aktörer 

som inte ger konkurrenskraftiga priser och hitta de aktörer som ger bäst kurser i specifika 

valutor.  

De NGOs som har bankavtal genom upphandling har påbörjat en budgivningsprocedur när de 

utsatt aktörer för en liknande situation, men har istället för att göra det på regelbunden basis 

endast gjort så vid ett tillfälle. Upphandlingen har dock inte gjorts för specifikt valutaköp och 

det kan därför ses som en relativ begränsad budgivningsprocess ur ett valutahandelsperspektiv. 

Expert 2 menar även att en fördel med att inte ha en enda aktör är att aktörer har mycket olika 

priser på exotiska valutor. Denne menar på att priset påverkas av vilka kontakter och vilken 

position aktören har i landet dit valutan ska skickas till. Det skulle i så fall betyda att NGOs 

genom att nyttja flera aktörer har möjligheten att få bättre kurser på exotiska valutor än vid 

nyttjande av endast en bank. En NGO-person menar dock att nyttjande av en enda bank kan 

innebära förmånliga avtal och paketlösningar. De fördelarna får då ställas mot potentiellt 

förmånligare kurser om en NGO undersöker möjligheten att nyttja flera banker. 

När det kommer till köp av exotiska valutor kan det stundtals vara osmidigt att handla med 

svenska storbanker. Exempelvis i fallet med NGO 2 där transaktionen kunde ta över en vecka 

för den svenska banken till skillnad från brittiska Ebury, där det endast tog någon dag. De flesta 

experterna i denna studie tror inte det finns några svenska aktörer som är specialiserade på 

exotiska valutor men flera experter menar att NGOs skulle kunna vända sig till utländska banker 

som har en filial i Sverige. En NGO-person i studien berättar att organisationen ofta kontaktas 

av liknande aktörer från Storbritannien men tycker att de inbesparade kostnaderna inte väger 

upp risken och besväret. NGO-personen har dock inte tagit hänsyn till de potentiellt positiva 

effekterna på kurser från en budgivningsprocess när denne undersökt aktörerna. Risken med 

användande av dessa utländska aktörer skulle i så fall behöva tas med i beräkningarna och varje 

aktör som ska vara med i budgivningsprocessen skulle behöva gå igenom en kontroll. I tidigare 

forskning tas exempel på sådan kontroll upp där de två främsta punkterna är ett personligt möte 

med aktören och referenser från aktörens kunder i form av så väl biståndsorganisationer som 

vinstdrivande företag. Kritiken som kan föras mot denna kontroll är att det är dyrt för NGOs att 

ha personliga möten med dessa aktörer när de är baserade i Storbritannien och att referenser 

kan tänkas främst inbegripa nuvarande kunder. Antas att missnöjda kunder lämnar aktören 

kommer dessa inte finnas med bland referenserna och NGOs kan då behöva undersöka aktörens 

lämplighet på andra sätt. 

I nuläget köps valuta på olika sätt bland studiens NGOs där det förekommer att 

samarbetspartners mottar valuta på främst två sätt. Dels skickar NGOs exotisk valuta, som är 

samarbetspartners lokala valuta, och dels skickar NGOs hård valuta till samarbetspartners som 
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sedan själva får växla till lokala valuta. Strategin som tas upp i tidigare forskning som bygger 

på att NGOs har kontakt med lokalkontor eller samarbetspartners kan även vara aktuell för 

studiens NGOs. Varje utbetalning till någon av dessa görs genom att en rekvisition skickats till 

huvudkontoret och rekvisitionerna skulle enligt strategin inkludera den lokala växelkursen. Om 

det vanligtvis dröjer mellan mottagen rekvisition och utbetalning får istället mottagarlandets 

kurs tas emot separat på transaktionsdagen. Genom att ha ett sådant tillvägagångssätt kan 

huvudkontoret ta beslut om det är lämpligast att växla i sändarlandet och skicka lokal valuta 

eller om det ger en bättre kurs genom att skicka hård valuta som sedan får växlas till lokal valuta 

i mottagarlandet. Det framkommer i Boakye-Adjeis (2011) forskning att det oftast är bättre 

kurser i huvudkontorets marknad men att det vid vissa tillfällen varit bättre kurser i 

mottagarlandet. Forskningen bekräftas också av Expert 3 som menar att exotiska valutor ibland 

kan växlas till bättre kurser lokalt i mottagarlandet. Organisationen som tas upp som exempel i 

studien har sitt säte i Storbritannien vilket delvis kan förklara att det oftare var mer lämpligt att 

växla valuta i huvudkontorets marknad. Storbritanniens finansiella marknad är större än den 

svenska marknaden och kan därför erbjuda fler möjligheter att handla med exotiska valutor.  

Den sämre tillgängligheten på den svenska finansiella marknaden kan tala för att strategin från 

Boakye-Adjeis (2011) forskning är mer effektiv för svenska NGOs än för NGOs med sitt säte 

i Storbritannien. Strategin kan vara extra värdefull för de rullande kostnader som associeras 

med lokalkontoren där de har en långsiktig kontakt med den lokala banken som underlättar att 

i vissa fall växla på plats. Att implementera strategin skulle innebära potentiellt lägre köpkurser 

till kostnaden för de ytterligare resurser som skulle behövas.  

Utmaningarna med exotiska valutor och utvecklingsmarknader kan enligt denna studies 

experter och tidigare forskning kort sammanfattat vara likviditet, volatilitet och restriktioner. 

Utvecklingsländers valutor har högre volatilitet vilket i NGOs fall innebär att dess exponering 

mot exotiska valutor medför en högre risk än mot hårda valutor. En anledning enligt Expert 3 

är att den begränsade likviditeten leder till högre volatilitet vilket denne även menar kan leda 

till möjligheter att köpa valuta till lägre kurs. En begränsad likviditet kan i sin tur i vissa fall 

förklaras av de restriktioner som finns på vissa valutamarknader, så som i fallet med 

begränsningar av in- och utflöden av valuta.  

Strategin som tar dessa aspekter i beaktande försöker utnyttja möjligheten genom att ha en nära 

relation med en så kallad marknadskontakt. En marknadskontakt skulle kunna innebära en 

bankmedarbetare på tradinggolvet som känner till en NGOs transaktioner i vissa exotiska 

valutor. Denna kontakt som har kompetens inom exotiska valutor kan då höra av sig till NGOs 

inför framtida transaktioner om det uppstår en möjlighet att köpa en valuta till ovanligt låg kurs. 

NGOs kan på så sätt minska timing-risken. 

Det bygger på att en NGO känner till åtminstone ett antal transaktioner i förtid och kan därför 

ses som lämpligt för den andra eller tredje utbetalningen per år. NGOs vet inte alltid när ett nytt 
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projekt blir godkänt och när första utbetalningen kan ske. Däremot, förutsatt att 

samarbetspartnern skött sig, vet de dock oftast när den andra eller tredje utbetalningen till 

samarbetspartner ska ske. Ett alternativ till att låta marknadskontakten höra av sig är vad 

studiens experter kallar limiterad order. En limiterad order låter NGOs sätta en kurs de går med 

på att köpa eller sälja valuta till och kan ge NGOs chansen att nyttja fördelarna med volatila 

valutor. När kursen sedan når NGOs utsatta kurs genomför banken transaktionen. Det 

förutsätter dock en uppfattning om valutorna och allra helst bra prognoser vilket de flesta banker 

inkluderar i sina tjänster. 

Att ha en strategi som bygger på en nära relation med en bank kan ses som motsägelsefull till 

den strategi som bygger på att nyttja flera banker i en budgivningsprocess. I tidigare forskning 

av Boakye-Adjei (2011) har de båda strategierna kombinerats genom att ha en aktör med 

kompetens inom exotiska valutor som agerar marknadskontakt inför transaktionstillfällen. 

Utöver det har organisationerna även en budgivningsprocess vid de tillfällen då transaktionen 

sker som planerat. Det är dock svårt att säga hur resurskrävande en sådan kombination skulle 

vara för studiens NGOs och hur svårt det skulle vara att etablera en sådan kontakt.  

Angående köp av hård valuta så kan en strategi observeras hos en av studiens NGOs som också 

tas upp av Expert 3 och av Boakye-Adjei (2011). Det är en strategi som förstärker NGOs 

position mot de aktörer som erbjuder valutahandel och går ut på att nyttja en mindre bank för 

att bli en relativt sett större kund. Att det kan leda till bättre service bekräftas av 

biståndsorganisationen som även menar att servicen är mycket viktig när transaktioner strular. 

Både experter och NGO-personer i denna studie menar att transaktioner i vissa valutor och till 

vissa länder kan vara problematiskt, att pengar kan fastna på vägen och att banken då behöver 

hjälpa till. Experterna i studien menar även att vid handel av hård valuta är nyttjande av fler 

aktörer än enbart en att föredra. Däremot, ställer sig en av studiens NGO-personer sig tveksam 

till detta då denne menar att valutahandeln hos de fyra svenska storbankerna är ganska lika och 

att kurserna inte skulle skilja sig så mycket. Expert 2, 3 och 4 menar i sin tur att kurserna bland 

annat påverkas av hur aktören är positionerad, vilka motsatta intressen som finns och mängden 

valuta de har. Har exempelvis en bank nyligen fått in mycket euro och en NGO vill köpa euro 

kan det innebära att den banken erbjuder en bättre kurs än de andra aktörerna. Något som också 

talar för att kurser skiljer sig mellan svenska storbanker är multibankportalers existens.  

Användarbarheten av multibankportaler för NGOs är svår att förutsäga och studiens experter är 

delvis öppna för idén och delvis kritiska. Portalerna ses som lämpligast när det kommer till hård 

valuta och löpande transaktioner och som mindre lämpliga för exotiska valutor. Fördelarna är 

transparens mellan bankers valutakurser medan nackdelarna främst är kostnaderna för 

portalerna. Avvägningen av när det lönar sig att använda en multibankportal är enligt experterna 

svårt att avgöra och användandet av portalerna skulle behöva utvärderas individuellt för varje 

NGO. Det som kan utrönas är att experterna menar att NGOs även kan skapa en egen typ av 
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multibankportal genom att ringa runt till fler aktörer. Kombinerar NGOs det med en 

budgivningsprocess kan det vara möjligt att skapa en effektiv strategi för att jämföra valutor 

som har många av multibankportalers fördelar. Att experterna menar att portalerna inte är att 

föredra vid handel av exotiska valutor är också en aspekt som talar mot användande av 

multibankportaler för många NGOs. 

Ett sätt att effektivisera valutahandel för NGOs som oftast skickar medel i hård valuta är att 

nyttja att betalningstillfället är relativt flexibelt. Genom att förskjuta flöden för att matcha 

varandra i samma valutor kan NGOs synkronisera sina utbetalningsplaner mellan projekt och 

samarbetspartners för att på så sätt kunna växla betalningarna samtidigt. Enligt Boakye-Adjei 

(2011) leder det till att transaktionerna blir färre men större, vilket dels sänker 

transaktionskostnader och dels ger organisationerna mer konkurrenskraftiga kurser. I de fall där 

NGOs inte främst köper hård valuta finns möjligheten att nyttja en liknande metod. NGOs som 

är verksamma i samma geografiska område kan om möjligt samordna utbetalningstillfällen 

mellan sig för att tillsammans köpa valuta i större mängd. En sådan strategi skulle vara 

resurskrävande då två eller fler organisationer skulle behöva koordinera utbetalningsplaner och 

således anpassa sin verksamhet därefter. Det finns dock flera aspekter som talar för att sådant 

storhandlande av valutor är ett möjligt alternativ för svenska ramorganisationer. En aspekt är 

att de svenska ramorganisationerna redan har samarbeten i form av bland annat nätverksträffar 

i olika organisatoriska led, vilket skulle kunna tala för en branschkultur som tillåter sådana 

utbyten. Det är även att ramorganisationerna genom att ha Sida som sin stora finansiär har 

liknande finansieringsplaner och avtal med samarbetsorganisationer. Ytterligare en aspekt är 

att de flesta av studiens NGOs har samma antal utbetalningar per år vilket kan underlätta 

koordinationen av utbetalningsplaner vid ett valutahandelssamarbete. Alla strategier som tagits 

upp behöver sannolikt testat och utvärderas succesivt. En viss strategi behöver inte alltid vara 

den effektivaste över tid. En pågående uppföljning av en implementerad strategi kan visa att 

det som var en effektiv lösning för några år sedan inte längre är det. 
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8 Slutsats 

NGOs nuvarande hantering av exponering mot valutarisk innebär att organisationerna genom 

avtal förskjuter exponeringen till samarbetspartners med ett par undantag. Dels kvarstår 

exponeringen vid transaktioner till lokala kontor och ett ytterligare undantag är de medel som 

skickas tillbaka från samarbetspartners på grund av att de fått för mycket medel, till följd av sin 

exponering mot valutarisk. Motparten som i detta fall är lokala samarbetspartners har därmed i 

majoriteten av fallen hela exponeringen. Vid ofördelaktiga kursrörelser leder exponeringen till 

direkta förluster för samarbetspartners som kan få begränsande effekter på verksamheten. Det 

leder även till indirekta förluster för så väl samarbetspartner som NGOs, vilket exempelvis kan 

vara tilläggsbeslut för NGOs och nedskärningar hos samarbetspartners. Vid en fördelaktig 

kursrörelse blir konsekvensen av exponeringen att samarbetspartners har möjlighet att utföra 

fler aktiviteter. Det kan däremot leda till kostnader för så väl samarbetspartner som NGO till 

följd av exempelvis ombudgetering och i vissa fall inställda projekt.  

Denna studie visar att svenska NGOs med finansiering från Sidas ramavtal vanligtvis köper 

valuta centralt genom en bank. Undantaget är en NGO som även nyttjar en brittisk aktör till 

exotiska valutor. Förklaringen till nyttjandet av en enda aktör, eller två i fallet med en NGO, 

tycks vara av smidighetsskäl, paketlösningar samt på grund av att nyttjande av fler aktörer inte 

ses som ett alternativ. Tillvägagångssättet för studiens NGOs vid valutaköp skiljer sig och det 

förekommer både att samarbetspartners erhåller lokal valuta direkt och att de erhåller hård 

valuta för att sedan själva växla till lokal valuta. 

Analysen om samarbetspartners eller NGOs kan hantera exponeringen mot valutarisk 

effektivast påverkas av flera faktorer. Dessa utgörs av partens storlek, antalet kassaflöden, 

resurser, kompetens och erfarenhet inom valutahantering samt partens förhållande till risk. 

Utifrån dessa aspekter anses NGOs i de flesta fall vara den part som kan hantera exponeringen 

effektivast. Den främsta faktorn som talar mot att NGOs kan hantera exponeringen mot 

valutarisk hänförs till den begränsade finansieringen från exempelvis Sida.   

Innefattar analysen kring effektiv part även Sida anses myndigheten vara den part som kan 

hantera exponeringen effektivast. Enligt detta resonemang skulle även samarbetspartners och 

NGOs ersätta Sida med en premie som motsvarar de förväntade kostnaderna myndigheten har 

för att hantera exponeringen. Problematiken kring hur en eventuell premie ska betalas kvarstår, 

men om valutariskhanteringens syfte är att skapa ett effektivare bistånd i enlighet med Sidas 

riktlinjer, motiverar det möjligtvis att myndigheten täcker kostnaderna för hanteringen.  

Denna studie visar på att valutariskhanteringens utformning har sin utgångspunkt i hanteringens 

syfte och om detta i sin tur motiverar en strategi eller ej. Syftet för NGOs skiljer sig mot det 

främsta syftet med valutariskhantering hos vinstdrivande företag. Den främsta faktorn som 

påverkar utformningen är att NGOs intressenter skiljer sig mot vinstdrivande företag. I fallet 
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med biståndsorganisationer har de inte aktieägare utan har istället andra finansiärer som utgör 

dess främsta intressenter. Till skillnad från att optimera företagsvärdet och därigenom skapa ett 

värde för företagets ägare är syftet med valutariskhanteringen hos NGOs att optimera de tjänster 

finansiärerna efterfrågar. I detta fall kan tjänsterna antas vara den biståndshjälp NGOs levererar. 

Utifrån Sidas riktlinjer för avtalet om rambidrag motiverar det att myndigheten, som är NGOs 

största finansiär, har ett intresse i att biståndets effektivitet tas beaktande. Överstiger värdet av 

ett effektivt bistånd de kostnader hanteringen av valutarisk medför har syftet därigenom 

uppnåtts.  

Är NGOs den part som ska hantera exponeringen med syftet att optimera den biståndshjälp 

organisationerna levererar behövs en strategi för valutariskhantering. Denna studie visar på att 

nuvarande tillvägagångsätt skapar osäkerhet kring de aktiviteter samarbetspartners 

tillhandahåller och att detta syfte därmed inte uppnås. För att NGOs i sin tur ska kunna skapa 

säkerhet kring transaktionerna till samarbetspartners måste dessa flöden hanteras genom 

valutariskhantering. Den främsta faktorn som påverkar valutariskhanteringens utformning hos 

ramorganisationerna skiljer sig mot de faktorer som påverkar vinstdrivande företag. Enligt 

denna studie påverkar främst tillgången på icke-ändamålsbestämda medel förutsättningarna för 

organisationerna att undersöka, implementera eller bedriva valutariskhantering. Har NGOs 

möjlighet att valutariskhantera finns det vissa hanteringsmetoder som troligtvis är mer aktuella 

än andra för organisationerna. Inom förlustfinansiering och användandet av derivatinstrument 

anses terminer vara ett instrument som är aktuellt för NGOs på grund av sin enkelhet. Övriga 

derivat är mindre användarvänliga och kräver sannolikt mer kompetens. Det som ska tas i 

beaktande i nyttjande av derivatinstrument är främst tillgången på medel för att ställa säkerhet 

samt redovisningen av derivathandel som kan tolkas negativt av NGOs intressenter. Vad avser 

intern riskreducering är valutaprognoser av största vikt för valutariskhantering med avseende 

på budgetering. Bra prognoser kommer sannolikt ge mindre avvikelse mellan budgetkurser och 

faktiska utfall. Den praktiska valutariskhanteringsprocessen skiljer sig en aning från teori där 

den viktigaste delen för NGOs är avvägningen mellan kostnad för valutariskhantering och 

värdet av ökad säkerhet kring den biståndshjälp organisationerna levererar.  

Att NGOs vanligtvis endast nyttjar en aktör för valutaköp kan leda till att valutahandel inte 

bedrivs kostnadseffektivt då erbjudna kurser inte är konkurrenspräglade. Det stöds av så väl 

tidigare forskning, denna studies experter samt av erfarenheter från studiens enda NGO som 

testat att nyttja flera aktörer. Ett utökat användande av fler aktörer kan leda till mer fördelaktiga 

kurser som i sin tur kan leda till effektivare bistånd. Kritik om att ett sådant tillvägagångssätt är 

resurskrävande kan hanteras genom en budgivningsprocess där varje aktör endast får ge ett bud 

per transaktionstillfälle. Enligt tidigare forskning kommer en sådan konkurrenssituation leda 

till att aktörer med tiden erbjuder mer konkurrenskraftiga spreads. För att få en bred bas av 

aktörer att handla med kan NGOs även nyttja de aktörer som finns utanför Sverige. Det finns 
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ett bredare utbud av aktörer i exempelvis Storbritannien och experter i denna studie menar på 

att det är ett alternativ för NGOs att söka sig till dessa. 

Utöver nyttjandet av flera aktörer och en budgivningsprocess har denna studie lagt fram ett 

antal strategier för att bedriva valutahandel kostnadseffektivt. Vissa kan kombineras med 

varandra och samtliga kan kombineras med en budgivningsprocess. De presenteras nedan 

indelat efter vilken valutatyp strategierna är lämpliga för: 

Vid köp av främst exotisk valuta: 

 Ta del av fördelarna med den höga volatiliteten hos exotiska valutor genom en 

marknadskontakt som hör av sig inför planerade utbetalningar vid ovanligt låg 

valutakurs. Strategin går att komplettera eller ersätta med en limiterad order. 

Vid köp av främst hård valuta: 

 Riskreducera internt genom att synkronisera utbetalningsplaner för att göra valutaköp 

samtidigt. Det minskar frekvensen och ökar storleken på transaktionerna, vilket leder 

till bättre förhandlingsposition samt lägre transaktionskostnader.  

Vid köp av båda valutatyper: 

 Ovanstående strategi går även att nyttjas av flera NGOs tillsammans och främst om de 

har samma geografiska fokus. Utmaningen är att kostnadseffektivt administrera de 

synkroniserade utbetalningsplanerna. 

 Jämför spot-kurser i Sverige med spot-kurser i mottagarlandet vid varje 

transaktionstillfälle. Det har visat sig att banken i mottagarlandet vid vissa tillfällen kan 

erbjuda bättre kurser. 

 Nyttja en mindre bank antingen i Sverige eller utomlands för att göra sig till en relativt 

större kund. Fördelen som associeras med tillvägagångssättet är främst bättre service 

vilket är fördelaktigt när utbetalningar strular.  

8.1 Förslag på vidare forskning 

Då denna studie enligt författarnas kännedom beträtt okänd mark genom att utifrån teori 

analysera svenska NGOs valutahantering och valutariskhantering finns det behov av vidare 

studier inom området. Genom informationsinhämtning via intervjuer med NGOs och experter 

har en bild av nuvarande hantering ställts mot experters rekommendationer och analyserats 

utifrån teori och tidigare studier. Eftersom denna studie har sin utgångspunkt i ett relativt litet 

urval av NGOs och experter kan det tänkas att ett större urval skulle kunna generera mer 

generella slutsatser. Med ett större och bredare urval kan fler aspekter och faktorer kring NGOs 

hantering av valutarisk och valutaköp studeras. Även NGOs intressenter såsom finansiärer och 

givare skulle kunna ingå i vidare forskning för att ge deras bild av hanteringen och syftet med 

ett effektivt bistånd.  
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Det kan även tänkas att en kvantitativ forskningsansats skulle kunna undersöka de 

hanteringsmetoder denna studie ger förslag på. Att genom ett sådant tillvägagångssätt analysera 

om metoderna leder till ökad säkerhet kring de aktiviteter NGOs levererar samt om värdet väger 

upp mot kostnaderna av hanteringen.  
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Appendix 1 

Intervjuguide NGO 

Uppsatsens syfte är att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera och utvärdera 

problematiken kring exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess 

biståndsmottagare, och därtill analysera vilken part som effektivast hanterar valutarisk. Syftet 

är även att på detta sätt kunna diskutera en möjlig generell strategi för svenska NGOs 

valutariskhantering. 

Intervjun kommer i sin första del behandla frågor gällande er bakgrund, erfarenhet och 

organisationens verksamhet med fokus på beslutsprocesser och transaktioner. Därefter kommer 

intervjun specifikt handla om valutariskhantering med frågor utformade efter om 

organisationen valt att hantera valutarisk eller ej. Med hänsyn till studiens syfte är vi 

intresserade av problematiken kring valutariskhantering och vilka faktorer som påverkar hur 

hanteringen utformas. Vi vill även ta del av er uppfattning och syn på NGOs hantering av 

valutarisk. Intervjufrågorna i denna intervjuguide ses som grunden för intervjun där utrymme 

ges till följdfrågor och diskussion.  

 

Förtydligande av begrepp:  

Exponering mot valutarisk – Storleken på kassaflöden, tillgångar eller skulder som påverkas av 

förändringar i valutakurs.  

Hantering av exponering mot valutarisk inkluderar i denna studie även de fall där man tar alla 

beslut om bistånd i SEK då man på så sätt avtalar bort sin exponering. 

 

Respondentens bakgrund 

 Vad är er roll i organisationen?  

 Vad är er erfarenhet av valutariskhantering? 

Processen mellan NGO och mottagare av bistånd 

 Hur ser beslutsprocessen ut från ett taget beslut om bistånd till att det når mottagaren?  

o  Hur skiljer sig det mellan institutionella och privata donatorer? 
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o Hur lång tid skiljer sig det vanligtvis mellan att beslut om bistånd tas och 

transaktionen sker? 

o Hur flexibel är tidpunkten för transaktionen? Har ni möjlighet att flytta fram 

eller bak tidpunkten? 

o I vilken utsträckning är transaktioner till ett ändamål regelbundna över en 

längre tid? 

 Bedriver ni er biståndsverksamhet genom lokala samarbetspartners eller sker det helt 

inom er organisation? 

 Hur ser transaktionen ut från en biståndsdonation till att det når mottagaren? 

o Hur skiljer det sig mellan att mottagaren är lokal samarbetspartner eller inom 

er organisation? 

o Sker det någon uppföljning av hur mycket mottagaren får i egen valuta jämfört 

med vad som bestämts? 

 Tar ni alla beslut om bistånd i samma valuta? Om inte, hur skiljer det sig? 

 Hur sker valutaköp?  

o I vilken utsträckning nyttjar ni hjälp/tjänster från tredje part, exempelvis 

banker? 

o Har ni exklusiva avtal med banker angående valutaköp och köp av tjänster? 

o Hur resonerade ni kring val av bank? 

o Har ni konton i andra valutor än SEK? Vart då i så fall?  

o Är dessa konton enkla att starta och använda? 

 

 Vad har ni för typ av tillgångar i utlandet? Det kan vara till exempel kontor, lager eller 

likvida medel. 

Övrig riskhantering 

 Vad bedriver ni för riskhantering utöver valutariskhantering?   

 Hur är denna riskhantering organiserad? 

Budget 

 I vilken valuta budgeterar ni på huvudkontoret samt eventuella lokala kontor? 

 Görs prognoser med avseende på valutor vid budgetering? 

 Hur hanterar ni osäkerhet kring valutakursförändringar vid budgetering?  

 Finns det en osäkerhet angående storleken på intäkter vid budgetering? 

o Hur hanterar ni denna osäkerhet i så fall?  

Ändamålsbestämda medel 

 Vilka krav ställs vanligtvis på ändamålsbestämda medel? 

 Kan ni kortfattat beskriva den typen av finansiering?  

 Vad tycker ni är dess fördelar och nackdelar?  
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 Hur skulle ni beskriva skillnaden mellan biståndsmedel från Sidas ramavtal och andra 

ändamålsbestämda medel? 

 

Valutariskhantering 

 Har ni en policy/strategi för hantering av exponering mot valutarisk? 

 

Om JA: 

 Varför har ni en policy/strategi för hantering av exponeringen mot valutarisk? 

 Hur hanterar ni valutarisk och i hur stor del av exponeringen hanterar ni? 

o Hur resonerade ni angående andelen exponering som hanteras? 

o Hur identifierar ni exponering? 

o Gör ni prognoser för valutakurser och i så fall hur görs de?  

o Vilka sorts kostnader medför valutariskhanteringen? 

 Vad anser ni er ha för övriga alternativ till valutariskhantering?  

o Hur ser ni på alternativen jämfört med er nuvarande riskhantering? 

 Genomför ni uppföljning och utvärdering av valutariskhanteringen och i så fall på 

vilket sätt? 

 Har ni erfarit att det finns problem med er nuvarande valutahantering? Har det till 

exempel uppstått problem vid skickat bistånd i SEK till samarbetspartners/lokala 

kontor? 

 Vad tror ni det finns för anledningar till att en biståndsorganisation väljer att ha en 

strategi för hantering av valutarisk eller ej?  

 Vilka problem ser ni med att ha/inte ha en strategi för hantering av valutarisk? 

 

 

Om Nej: 

 Har ni haft det tidigare? 

 Har ni haft en diskussion kring beslutet att inte ha en strategi för valutariskhantering? I 

så fall hur resonerade ni? 

o Har ni resonerat kring att ta/inte ta mottagarens exponering? 

 Vad har ni för positiva och negativa erfarenheter när det kommer till förändring 

valutakurser?  
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 Har ni erfarit att det finns problem med er nuvarande valutahantering? Har det till 

exempel uppstått problem vid bistånd som skickats i SEK till samarbetspartners/lokala 

kontor? 

 Vad tror ni det finns för anledningar till att en biståndsorganisation väljer att ha en 

strategi för hantering av valutarisk eller ej?  

 Vilka problem ser ni med att ha/inte ha en strategi för hantering av valutarisk? 

 Vad anser ni er ha för alternativ angående valutariskhantering? 

 

 

 Ser ni att det finns några positiva eller negativa effekter av att mottagaren av bistånd 

exponeras mot valutarisk då beslut tas i SEK?   
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Appendix 2  

Intervjumall Bank 

Uppsatsens syfte är att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera och utvärdera 

problematiken kring exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess 

biståndsmottagare, och därtill analysera vilken part som effektivast hanterar valutarisk. Syftet 

är även att på detta sätt kunna diskutera en möjlig generell strategi för svenska NGOs 

valutariskhantering. 

Intervjun kommer i sin första del behandla frågor gällande er bakgrund, erfarenhet och bankens 

verksamhet med fokus på valutaköp, och följs sedan av intervjuns andra del som kommer att 

behandla valutariskhantering. Med hänsyn till studiens syfte är vi intresserade av problematiken 

kring valutariskhantering för svenska NGOs samt vilka faktorer som påverkar hur hanteringen 

utformas. Intervjufrågorna i denna intervjuguide ses som grunden för intervjun där utrymme 

ges till följdfrågor och diskussion.  

Förtydligande av begrepp: 

NGO (Non governmental organization) – Syftar till icke-statliga biståndsorganisationer 

 

Respondentens bakgrund 

 Vad är er roll i företaget?  

 Vad är er erfarenhet av valutariskhantering? 

Erfarenhet av NGO 

 Har ni samarbeten med NGOs och hur skiljer sig dessa i så fall från vinstdrivande 

företag? 

o I vilken utsträckning avser dessa samarbeten valutariskhantering eller 

valutaköp? 

o Är det några särskilda tjänster NGOs efterfrågar? 

Valutaköp 

 Hur ser det praktiska tillvägagångssättet för valutaköp ut? 

 Hur vanligt är det att era kunder använder multibankportaler? 

 När anser ni att användandet av multibankportaler är att föredra? 

 Tror ni att NGOs kan använda sig av multibankportaler? 

 Hur skiljer sig tillvägagångssättet för köp av exotiska valutor i jämförelse med köp av 

hård valuta? 
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 Vilka aktörer, utöver de svenska bankerna, erbjuder tjänster för valutaköp i Sverige? 

 Vilka möjligheter finns det att jämföra olika aktörers valutapriser utöver 

multibankportaler? 

 Hur enkelt är det att starta och inneha konton i andra valutor? 

Valutariskhantering 

 Kan ni kortfattat beskriva de främsta argumenteten för om ett vinstdrivande företag 

väljer att valutariskhantera?  

 Kan ni istället kortfattat beskriva vad som avgör om en icke vinstdrivande ideell 

organisation väljer att valutariskhantera? 

 Kan du kort beskriva hur processen ser ut vid valutariskhantering hos vinstdrivande 

företag? 

o Vid riskidentifiering 

o Estimering av exponeringens storlek och känslighetsbedömning 

o Vid val av metod för valutariskhantering 

 Operationell riskhantering 

 Finansiell riskhantering 

o Vid uppföljning och utvärdering  

 Skiljer sig ert praktiska tillvägagångssätt för valutariskhantering mellan ideella 

organisationer och vinstdrivande företag? I så fall hur? 

o Vid riskidentifiering 

o Estimering av exponeringens storlek och känslighetsbedömning 

o Vid val av metod för valutariskhantering 

 Operationell riskhantering 

 Finansiell riskhantering 

o Vid uppföljning och utvärdering  

Mottagare av bistånd 

I många fall exponeras inte svenska NGOs mot valutarisk då beslut om bistånd tas helt i SEK. 

Valutarisken är därmed överförd till mottagaren av bistånd som sedan växlar till lokal valuta.  

 Vilka för- och nackdelar ser du med detta tillvägagångssätt? 

o För mottagare 

o För NGO 

 Vilken part, givare eller mottagare, tror ni kan hantera valutarisk effektivast? 

 Om en NGO går från att inte vara exponerad mot valutarisk till att vara det, vad skulle 

ni säga är de viktigaste att ha i åtanke när organisationen ska börja hantera 

exponeringen? 
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Finansiell riskhantering 

 Vilka finansiella riskhanteringsmetoder (t ex användande av terminer, optioner) anser 

du är mer eller mindre aktuella för NGOs? 

 NGOs agerar ofta i små och outvecklade marknader, vad tror ni är de största 

utmaningarna vid finansiell riskhantering i sådana marknader?  

 Är det enligt dig några argument för eller mot hedging som är av större (eller mindre) 

vikt när det kommer till NGOs? 

Riskpreferenser och kostnader 

 Hur estimerar ni kundens riskpreferenser? 

 Vilka typer av kostnader uppstår för NGOs vid valutariskhantering?  

o Vid finansiell riskhantering? 

o Vid operationell riskhantering? 

o Vilka övriga kostnader uppstår? 
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Appendix 3 

Intervjumall konsult 

 

Uppsatsens syfte är att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera och utvärdera 

problematiken kring exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess 

biståndsmottagare, och därtill analysera vilken part som effektivast hanterar valutarisk. Syftet 

är även att på detta sätt kunna diskutera en möjlig generell strategi för svenska NGOs 

valutariskhantering. 

Intervjun kommer i sin första del behandla frågor gällande er bakgrund, erfarenhet och er 

konsultverksamhet med fokus på valutaköp, och följs sedan av intervjuns andra del som 

kommer att behandla valutariskhantering. Med hänsyn till studiens syfte är vi intresserade av 

problematiken kring valutariskhantering för svenska NGOs samt vilka faktorer som påverkar 

hur hanteringen utformas. Intervjufrågorna i denna intervjuguide ses som grunden för intervjun 

där utrymme ges till följdfrågor och diskussion.  

Förtydligande av begrepp: 

NGO (Non governmental organization) – Syftar till icke-statliga biståndsorganisationer 

 

Respondentens bakgrund 

 Vad är er roll i företaget?  

 Vad är er erfarenhet av valutariskhantering? 

Erfarenhet av NGO 

 Har ni samarbeten med NGOs och hur skiljer sig dessa i så fall från vinstdrivande 

företag? 

o I vilken utsträckning avser dessa samarbeten valutariskhantering eller 

valutaköp? 

o Är det några särskilda tjänster NGOs efterfrågar? 

Valutaköp 

 Hur ser det praktiska tillvägagångssättet för valutaköp ut? 

 Hur vanligt är det att era kunder använder multibankportaler? 

 När anser ni att användandet av multibankportaler är att föredra? 

 Tror ni att NGOs kan använda sig av multibankportaler? 
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 Hur skiljer sig tillvägagångssättet för köp av exotiska valutor i jämförelse med köp av 

hård valuta? 

 Vilka aktörer, utöver de svenska bankerna, erbjuder tjänster för valutaköp i Sverige? 

 Vilka möjligheter finns det att jämföra olika aktörers valutapriser utöver 

multibankportaler?  

Valutariskhantering 

 Kan ni kortfattat beskriva de främsta argumenteten för om ett vinstdrivande företag 

väljer att valutariskhantera?  

 Kan ni istället kortfattat beskriva vad som avgör om en icke vinstdrivande ideell 

organisation väljer att valutariskhantera? 

 Kan du kort beskriva hur processen ser ut vid valutariskhantering hos vinstdrivande 

företag? 

o Vid riskidentifiering 

o Estimering av exponeringens storlek och känslighetsbedömning 

o Vid val av metod för valutariskhantering 

 Operationell riskhantering 

 Finansiell riskhantering 

o Vid uppföljning och utvärdering  

 Skiljer sig ert praktiska tillvägagångssätt för valutariskhantering mellan ideella 

organisationer och vinstdrivande företag? I så fall hur? 

o Vid riskidentifiering 

o Estimering av exponeringens storlek och känslighetsbedömning 

o Vid val av metod för valutariskhantering 

 Operationell riskhantering 

 Finansiell riskhantering 

o Vid uppföljning och utvärdering  

Mottagare av bistånd 

I många fall exponeras inte svenska NGOs mot valutarisk då beslut om bistånd tas helt i SEK. 

Valutarisken är därmed överförd till mottagaren av bistånd som sedan växlar till lokal valuta.  

 Vilka för- och nackdelar ser du med detta tillvägagångssätt? 

o För mottagare 

o För NGO 

 Vilken part, givare eller mottagare, tror ni kan hantera valutarisk effektivast? 

 Om en NGO går från att inte vara exponerad mot valutarisk till att vara det, vad skulle 

ni säga är de viktigaste att ha i åtanke när organisationen ska börja hantera 

exponeringen?  
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Finansiell riskhantering 

 Vilka finansiella riskhanteringsmetoder (t ex användande av terminer, optioner) anser 

du är mer eller mindre aktuella för NGOs? 

 NGOs agerar ofta i små och outvecklade marknader, vad tror ni är de största 

utmaningarna vid finansiell riskhantering i sådana marknader?  

 Är det enligt dig några argument för eller mot hedging som är av större (eller mindre) 

vikt när det kommer till NGOs?  

Riskpreferenser och kostnader 

 Hur estimerar ni kundens riskpreferenser? 

 Vilka typer av kostnader uppstår för NGOs vid valutariskhantering?  

o Vid finansiell riskhantering? 

o Vid operationell riskhantering? 

o Vilka övriga kostnader uppstår? 
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Appendix 4 

Intervjumall Institution 

Uppsatsens syfte är att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera och utvärdera 

problematiken kring exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess 

biståndsmottagare, och därtill analysera vilken part som effektivast hanterar valutarisk. Syftet 

är även att på detta sätt kunna diskutera en möjlig generell strategi för svenska NGOs 

valutariskhantering. 

Intervjun kommer i sin första del behandla frågor gällande er bakgrund, erfarenhet och er 

verksamhet, och följs sedan av intervjuns andra del som kommer att behandla 

valutariskhantering. Med hänsyn till studiens syfte är vi intresserade av problematiken kring 

valutariskhantering, samt vilka faktorer som påverkar hur hanteringen utformas. 

Intervjufrågorna i denna intervjuguide ses som grunden för intervjun där utrymme ges till 

följdfrågor och diskussion.  

Förtydligande av begrepp: 

NGO (Non governmental organization) – Syftar till icke-statliga biståndsorganisationer 

Mottagaren av biståndsmedel - lokal biståndsorganisation som har samarbete med NGOn. 

Respondentens bakgrund 

 Vad är er roll på er arbetsplats?  

 Vad är er erfarenhet av valutariskhantering? 

Verksamhet 

 Kan ni kortfattat beskriva vad er avdelning arbetar med? 

 Kan ni kortfattat beskriva hur ni arbetar med valutariskhantering? 

Valutaköp 

 Hur ser ert praktiska tillvägagångssätt för valutaköp ut? 

 Hur tror du att man kan köpa valuta till bästa pris som en liten aktör i Sverige? 

 Använder ni er av multibankportaler? 

 När anser ni att användandet av multibankportaler är att föredra? 

 Handlar ni med exotiska valutor och i så fall hur skiljer sig tillvägagångssättet för köp 

av dessa i jämförelse med köp av hård valuta? 

 Vilka aktörer, utöver de svenska bankerna, erbjuder tjänster för valutaköp i Sverige? 

 Vilka möjligheter finns det att jämföra olika aktörers valutapriser utöver 

multibankportaler? 
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 Hur enkelt är det att öppna och inneha konton i andra valutor?  

Valutariskhantering 

 Kan du kort beskriva hur er process för valutariskhantering ser ut vid: 

 Riskidentifiering 

 Estimering av exponeringens storlek och känslighetsbedömning 

 Val av metod för valutariskhantering 

 Operationell riskhantering 

 Finansiell riskhantering 

 Uppföljning och utvärdering 

 Använder ni er av egna prognoser eller köps de in utifrån? 

 Vilka finansiella riskhanteringsmetoder (t ex användande av terminer, optioner) tror 

du kan vara mer eller mindre aktuella för ideella organisationer som till exempel 

NGOs? 

 Det kan finnas en viss osäkerhet kring tidpunkten för utbetalning av biståndsmedel, 

hur påverkar detta eventuell finansiell valutariskhantering?  

o Finns det mer eller mindre lämpliga metoder under dessa förutsättningar? 

 NGOs agerar ofta i små och outvecklade marknader, vad tror ni är de största 

utmaningarna vid finansiell riskhantering i sådana marknader?  

 Tror du att några argument för eller mot hedging är av större (eller mindre) vikt när 

det kommer till små ideella organisationer, som till exempel NGOs? 

Riskpreferenser och kostnader 

 Hur bestäms er riskpreferens? 

o Hur påverkar den er valutariskhantering? 

 Vilka typer av kostnader har ni när det kommer till er valutariskhantering? 

o Hur tror du dessa skiljer sig åt från de kostnader som är aktuella för 

vinstdrivande företag? För NGOs?  

Mottagare av bistånd 

I många fall exponeras inte svenska NGOs mot valutarisk då beslut om bistånd tas helt i SEK. 

Exponeringen mot valutarisk ligger därmed hos mottagaren av bistånd som sedan växlar till 

lokal valuta.  

 Vilka för- och nackdelar ser du med detta tillvägagångssätt? 

o För mottagare 

o För NGO 

 Vilken part, NGO eller mottagare, tror ni kan hantera valutarisk effektivast?  
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 Om en NGO går från att inte vara exponerad mot valutarisk till att vara det, vad skulle 

ni säga är de viktigaste att ha i åtanke när organisationen ska börja hantera 

exponeringen? 

 


