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Sammanfattning 

 

Valutamarknaden anses idag vara världens största marknad. Företag som är 

exponerade mot utländsk valuta vare sig det rör sig om import eller export bör ha en 

process för valutahantering. Tidigare studier visar däremot att knappt 50 % av berörda 

företag hanterar valutaexponeringen med någon form av valutasäkring. Frågetecken 

väcks då kring den process företag har vid beslutsfattning om valutahantering. Syftet 

med studien är att utreda små och medelstora svenska icke-finansiella bolags 

valutahantering. För att på bästa möjliga sätt erhålla exponerade företags syn på 

valutasäkring är studien av kvalitativ karaktär. Informationen är insamlad från åtta 

intervjuer. För att stämma in på syftet med att fokusera på små och medelstora bolag 

har en gräns på 500MKR SEK i årlig omsättning använts. Det insamlade materialet 

visar att majoriteten av företagen saknar en systematisk process och analys vid 

hantering av valutaexponering. Det är förekommer ofta att en persons subjektiva åsikt 

avgör företagets valutahanteringsstrategi. Strategin är även sällan förankrad i 

ekonomisk teori. Studien belyser även att det finns en kunskapslucka hos 

företagsledningar kring valutahantering vilket skapar möjligheter för banker och 

andra finansiella aktörer att utveckla samarbetet med företagen.  

 

 

  



 
  

Abstract 

 

The currency market is considered to be the world's largest market. Companies that 

are exposed to foreign currency, whether it concerns the import or export part of the 

company, should have a process for handling. Previous studies show that 

approximately 50% of the companies handle it by different forms of hedging. There 

are questions regarding the undergoing process around foreign exchange management 

to be answered. The purpose of this paper is to investigate small and medium-sized 

Swedish non-financial companies' hedging process. In order to optimally obtain the 

approach of exposed companies regarding foreign exchange management the study is 

of a qualitative character. The information is collected from 8 interviews. Companies 

have a maximum of 500MKR SEK in annual turnover to tune in on the purpose to 

focus on small and midsize companies. The collected material has shown that the 

majority of companies today lack a systematic process and analysis for managing 

foreign currency exposure. It is often that a person's own subjective opinion 

determines the company's strategy. It is rare that the strategy of choice is based in 

economic theory. The study also highlights that there is lacking knowlodge in the 

company management regarding currency handling and that there is an opportunity 

for banks and other financial players to further develop cooperation with the 

companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Förord 

 

Framförallt vill författarna rikta ett stort tack till vår handledare Bo Sjö som bistått 

med rådgivning och viktiga poänger genom hela uppsatsperioden. Även ett stort tack 

riktas till seminariegruppen för intressanta inputs samt till våra opponenter Amanda 

Dahlström och Oskar Ege som på ett konstruktivt sett granskat uppsatsen och 

bidragit till stora förbättringar genom hela perioden. 

 

Avslutningsvis vill författarna tacka alla respondenter som ställt upp på intervju, 

utan er hade uppsatsen inte varit genomförbar.  
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Begrepp och förkortningar  

Best Practice En praxis som används i praktiken, som är bedömd av 

experter samt som anses vara det mest lämpliga 

tillvägagångssättet på området. 

CFO Chief Financial Officer. Ekonomiskt ansvarig för ett företag.  

EURIBOR Daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de 

räntor som banker i EU-länderna ställer till varandra för 

utlåning av Euro. 

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

Icke-finansiella 

Bolag 

Ett bolag vars huvudsakliga verksamhet inte berör finansiell 

verksamhet. 

Off-shore Utanför det egna landets gränser. 

OTC Over The Counter. Skräddarsydda avtal mellan parter. 

REPO Den ränta som en marknadsbank kan låna eller placera till 

på svenska riksbanken. 

Treasury En företagsavdelning som hanterar interna och externa 

kassaflöden samt sköter riskhanteringen. 

CHF Schweizer Franc 

DKK Danska Kronor 

EUR Euro 

GBP Brittiska Pundet 

NOK Norska Kronor 

USD Amerikanska Dollar 
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1. Inledning 

Den globala marknaden blir allt mer integrerad då världshandeln expanderar (Jones 

& Romer, 2009). Den svenska utrikeshandeln utgörs av aktörer som exporterar och 

importerar varor och tjänster, 2014 exporterade Sverige varor och tjänster för 1 739,7 

miljarder SEK och importerade för 1 551,4 miljarder SEK (SCB, 2014). Detta kan 

ställas mot Sveriges totala BNP år 2014 som var 3 918 miljarder SEK. Valutor och dess 

volatilitet är en något som påverkar alla bolag som agerar över nationsgränser. 

Valutahandel är global och sker dygnet runt, utifrån handelsvolym är 

valutamarknaden den största i världen, 2010 omsatte marknaden 3,9 trillioner USD 

(Bekaert & Hodrick, 2012). Den ökande handeln leder till att aktörer på marknaden 

exponeras för risker, bland annat valutarisk. Likt aktier fluktuerar valutors relativa 

värden konstant. Enbart under 2015 orsakade ökningen av dollarvärdet att flera 

miljarder dollar eliminerades ur vinster från amerikanska bolag (Camerin & Porré, 

2016). Enligt studien av Camerin & Porré (2016) förväntas volatiliteten i 

valutamarknaderna ligga på 2015 års nivåer även under 2016. Med hänsyn till studiens 

prognoser och tidigare valutasvängningar kan riskhantering ses som en nödvändighet. 

Riskhantering handlar om att identifiera, mäta samt besluta om hur risk ska hanteras. 

Ett företag har två huvudsakliga riskhanterings approacher, att alltid riskhantera eller 

att aldrig riskhantera. Allt där emellan kan ses som spekulation (Bodie, Kane, & 

Marcus, 2014). Riskhanteringen omfattar ett flertal olika exponeringar för företagen 

och valutariskexponering är ett av de mer omfattande. Valutariskexponering 

definieras enligt Eiteman, Stonehill & Moffett (2010) som ett mått på hur sannolikt 

det är att ett företags kassaflöden och därigenom dess lönsamhet påverkas av 

valutakursfluktuationer. Valutariskexponering hanteras med hjälp av finansiella 

derivat vars egenskaper förskjuter risken till motpart genom omvänd 

exponeringHedging är att inta en position där värdet på innehavet rör sig motsatt mot 

ens ursprungliga position.  
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1.1 Problemformulering 

 Det råder inte en samstämd åsikt, varken hos akademiker eller näringsidkare, om var 

fokus ligger och vilken målsättning som bör råda vid valutasäkring (Eiteman et al. 

2010). Syftet med riskhantering är enligt Eiteman et al. (2010) att analysera företagets 

exponering och agera därefter för att öka företagets värde. Huruvida och på vilket sätt 

valutaexponering samt hantering av denna påverkar ett företag är enligt forskarna inte 

helt fastställt. Nguyen & Faff (2010) studerar sambandet mellan användandet av 

finansiella derivat och den totala riskreduceringen utan att finna signifikanta resultat. 

Guay och Kortharis (2003) å andra sidan menar att det sambandet finns så länge 

företaget hedgar tillräckligt mycket. Eiteman et al. (2010) påpekar också att det finns 

lika många tillvägagångssätt att riskhantera valuta som det finns företag. Vidden av 

möjliga valutasäkringsmetoder samt det faktum att konsensus saknas gällande 

valutasäkringens nödvändighet gör ämnet problematiskt.  

 

När ett företag idag fattar beslut om och eventuellt hur de ska valutasäkra förekommer 

det en rad olika delbeslut som måste fattas samt att ett specifikt mål med säkringen 

måste fastställas. Målet kan vara att delvis eller fullkomligt reducera varians i 

kassaflödena alternativt försäkra sig mot en lägsta nivå vid förlust. Oavsett vilken 

strategi som används är det en kostsam process att valutasäkra. Större multinationella 

företag har idag oftast specifika treasury-avdelningar som lägger stort fokus på att följa 

en förutbestämd strategi kring valutaexponering och på sätt skräddarsyr strategin 

utifrån företagets förutsättningar. Mindre bolag har däremot inte samma möjlighet ur 

en kostnadssynpunkt att avsätta samma tid för analys och utformning av strategier. 

Det fråntar däremot inte det faktum att valutariskexponering är lika verklig för mindre 

bolag som de större multinationella.  
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Problemet blir således att identifiera vilka faktorer som påverkar bolagsbeslut rörande 

valutasäkring då valet kan bero på egen strategi, bankers rekommendationer, följande 

av större aktörs aktioner eller någonting helt annat. En studie publicerad 2003 av 

Alkebäck, Hagelin, & Pramborg visar att enbart 59 % av de tillfrågade svenska 

företagen hanterade sin valutaexponering. Camerin & Porré (2016) visar i sin studie 

om europeiska företag att ca 40 % hedgade sin valutarisk.  Det innebär att långt ifrån 

alla företag som är exponerade mot just valutaexponering hanterar det på något sätt. 

Varför de väljer att inte hantera sin exponering framgår inte i studien.  

 

Ekonomiska teorier gör ofta antagandet att marknaden är effektiv samt att individer 

och företag fattar fullständigt rationella och genomtänkta beslut. För att fatta 

genomtänkta och rationella beslut krävs en medvetenhet om risker, det vill säga 

kunskap om finans och valutamarknaden.  Sammanfattningsvis kan det sägas att det 

råder delade meningar på akademisk front huruvida valutasäkrandets existens är 

berättigad. Vad alla är överens om är dock att valutakursförändringar är en 

påverkansfaktor på företagsvärde och lönsamhet. Studierna som publicerades av 

Alkebäck et al. (2003)  och Camerin & Porré (2016) skapar frågetecken kring företagets 

resonemang gällande både valutasäkrandets metodik samt huruvida dess existens är 

nödvändig.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utreda små och medelstora svenska icke-finansiella bolags 

valutahantering. 

För att svara på syftet behöver följande delfrågor besvaras: 

● Vilka faktorer påverkar icke-finansiella företags val av valutasäkring? 

● Hur identifierar icke-finansiella företag sin valutaexponering? 

1.3 Metodgenomgång 

Metoden som används är kvalitativt lagd där empirin samlats in genom semi-

strukturerade intervjuer. Totalt åtta företag har intervjuats för att bygga empirin.   

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till icke-finansiella företag verksamma i Mellansverige. Även 

avgränsning har gjorts om storlek på bolag. Då studien fokuserar enbart på små och 

medelstora bolag finns det en omsättningsavgränsning på 0-500 MKR SEK senaste 

bokslutsåret.  

1.5 Kunskapsbidrag 

Merparten av studierna inom valutariskhantering är enligt författarna kvantitativa. 

Det som motiverar den här studien är en bristande akademisk kunskap om 

drivkrafterna bakom små och mellanstora företags val av valutasäkring. Utöver detta 

belyser studien även att brister i information och kunskap kring valutor, dess 

exponering och hantering existerar på företag. Det visar att möjlighet finns för ett 

utökat samarbete mellan banker alternativt finansiell aktörer och företag för att brygga 

den bristen. 



5 
 

 

1.6 Disposition 

Fortsättningen av uppsatsen kommer att struktureras som följer: Kapitel 2 informeras 

det teoretiska ramverket rörande riskhantering i stora drag samt en djupare 

sammanställning av teorier kring valutahantering och dess metoder. Kapitel 3 tar upp 

metoden, varför intervjuer gjordes, hur de förbereddes och hur de genomfördes. I 

kapitel 4 har författarna sammanställt den relevanta informationen som extraherades 

ur intervjuerna för att besvara frågeställningarna. Kapitel 5 visar analysen och den 

följer en liknande struktur som kapitel 4. Kapitel 6 täcker in de slutsatser som dragits 

och kapitel 7 innehåller vad författarna finner för intressanta vinklar för vidare 

forskning. 
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2. Riskhantering 

Riskhantering eller hedging som det populärt benämns, är ett samlingsnamn för 

åtgärder som minimerar eller reducerar värdeförändringar i företags kassaflöden 

snarare än att låsa ett fast pris (Yin & Jorion, 2006). Kortfattat kan riskhantering 

beskrivas som att aktören vill kontrollera värdet på kommande kassaflöden och 

därigenom öka kontrollen över eget kapital. Riskhantering är ett brett begrepp och 

aktörer måste först och främst bilda sig en uppfattning om huruvida marknaden är 

effektiv. Om marknaden är effektiv kommer hedging enbart att kosta pengar, då det 

inte går att prestera bättre än den effektiva marknaden. Modigliani & Miller (1958) 

menar att företag som agerar på en effektiv och välfungerande kapitalmarknad inte 

har möjlighet att påverka det övergripande värdet på sina investeringar. Enligt 

Modigliani & Millers teori kommer företagets hedging enbart att bestå av finansiella 

transaktioner som inte påverkar företagsvärdet och enbart resultera i en kostnad i och 

med de transaktionskostnader som uppstår. Ett viktigt antagande som Modigliani & 

Miller gör är att de antar en värld utan skatter (Modigliani & Miller, 1958). I en värld 

som består av ineffektiva marknader samt skatter kan riskhantering tillföra ett värde 

genom att säkerställa att aktören har tillräckligt med eget kapital för att utnyttja 

intressanta investeringsmöjligheter när de uppenbarar sig (Froot, Scharfstein & Stein, 

1993). Froot et al. (1993) menar att essensen av riskhantering är att säkra likviditet 

och eget kapital. Marknadsimperfektioner på kapitalmarknaden gör att finansiering 

med externa medel är mer kostsamt än att nyttja kapital som genererats internt.  
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Volatilitet i valutakurser kan försätta företag i ekonomiskt trångmål och även konkurs 

om valutakursen avviker från predikterad nivå. Om valutakursen avviker under en 

längre period leder det till att befintliga strategier inte längre är effektiva samt att 

eventuella investeringsbeslut inte är optimala, vilket påverkar företagens planering. 

Är valutakursen volatil under en kortare period och kreditmarknaden effektiv kan 

företag låna medel för att täcka kortsiktiga förluster på grund av valutasvängningar. 

Belåning för att täcka kortsiktiga förluster är däremot problematiskt på lång sikt och 

vid makroekonomiska kriser. (Sercu, 2009) 

 

Det finns tre huvudsakliga aktörer inom hedgingsegmentet. Hedgers vilka består av 

företag och institutionella investerare som önskar att reducera risk i underliggande 

tillgång. Spekulanter som ofta består av privatpersoner, använder hedging för att 

riskexponera sina investeringar för att skapa möjlighet till en högre avkastning. 

Arbitragörer är ofta “market makers” eller stora institutionella placerare med låga 

transaktionskostnader. Arbitragörer är riskneutrala och försöker att generera vinst 

genom felprissättningar.  
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2.1 Varför hedga 

Huruvida ett företag bör hedga eller ej är en fråga vari expertisen är oense. Det 

grundläggande målet med hedging är att öka företagets värde genom att skapa och 

säkerställa stabila kassaflöden (Eiteman et al. 2010). Konkurskostnader är betydande 

och stabila kassaflöden reducerar risken för ekonomiskt trångmål och konkurs. Då 

risken för ekonomiskt obestånd minskar ökar företagets kreditvärdighet, vilket kan 

leda till minskade finansieringskostnader (Eun & Resnick, 2014). En riskreduktion 

tack vare stabila kassaflöden, förbättrar planering, underlättar investeringsbeslut 

samt att kostnaderna för en eventuell konkurs minskas (Eiteman et al. 2010). Hull 

(2012) menar att företag ska fokusera på sin huvudsakliga verksamhet och dess beslut 

bör inte i stor grad påverkas av förändringar i till exempel räntor, valutor eller 

varupriser. Enligt Eun & Resnick (2014) har företaget ett övertag gentemot aktieägare 

då de besitter mer information om företaget samt kan antas ha lägre 

transaktionskostnader. Det är även svårt för en enskild aktieägare att identifiera 

företagets exponeringar och aktieägare har sällan tillgång att använda avancerade 

finansiella verktyg. Det vill säga att företagshedging är effektivare än privathedging, 

därför ska företaget hedga (Ibid). Å andra sida menar Modigliani & Miller (1958) att 

investerare och aktieägare riskhanterar effektivast på egen hand. Eftersom de inte vill 

att deras portföljavkastning påverkas av företagets beslut om riskhantering samt att 

hedging inte kan öka företagets värde utan enbart är en kostnad för företaget. 

Agentteorin påpekar att företagsledningar tenderar att hedga mer än aktieägare då 

företagsledningar är mer riskaversiva. Det kan bero på att företagsledningar fokuserar 

på och bedöms efter bokföringsposter som publiceras. Till exempel publiceras 

valutaförluster men kostnader för hedging redovisas inte (Eiteman et al. 2010). Med 

tydliga mandat för riskhanteringen kan intressekonflikten mellan företagsledning och 

aktieägare minskas eftersom hedging ökar företagets kreditvärdighet och därmed 

reducerar företagets kapitalkostnader. Något som odiversifierade storägare använder 

som argument (Ibid). 
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2.2 Riskhanteringsprocessen 

Enligt Oxelhiem & Wihlborg (2008) ska en riskhanteringsprocess förenlig med 

företagets långsiktiga mål beakta följande punkter; målvariabel och tidshorisont, 

riskattityd, prisjusteringars effektivitet, informationsbehov samt operationell 

flexibilitet. Val av målvariabel och tidshorisont korrelerar starkt med det 

grundläggande målet om att öka företagets värde samt undvika ekonomiskt trångmål 

och konkurs. Risken för ekonomiskt trångmål varierar, vilket även strategin för 

riskhanteringsprocessen kan göra över tid. En fundamental faktor i företagets 

verksamhet är kassaflödena, eftersträvansvärt är därför att använda kassaflödena som 

utgångspunkt i riskhanteringsprocessen. Risker som behöver identifieras med 

kassaflöden som utgångspunkt är växelkursförändringar, flödesosäkerhet, fördelning 

mellan kostnader och vinster givet olika utfall samt växelkursförändringars relation 

till andra riskvariabler såsom ränteförändringar.  

 

Det är ledningens uppgift att fastställa värdet i en reducerad kassaflödesvarians, hur 

mycket minskningen får kosta och vilka positioner som får ingås. Information bör 

tydligt förmedlas i form av mandat till anställda som ansvarar för hantering av 

exponering. Informationsbehovet styrs av företagsledningens attityd till risk, 

riskneutral alternativt riskaversiv. Om företagsledningen är riskneutrala finns fokus 

på transaktionskostnader, bid och ask spreadar och avgifter. Om företagsledningen är 

riskaversiv beaktas även valutakonventioner och löptider vilket kräver ytterligare 

information till beslutsunderlaget. När val av strategi och finansiella verktyg för att 

minska effekten av exponeringar är genomförda bör ledningen undersöka ifall det är 

möjligt att minska exponeringarna genom diversifiering i verksamheten. Då 

finansiella instrument inte nödvändigtvis erbjuder det effektivaste skyddet till lägsta 

kostnad. (Oxelheim & Wihlborg, 2008) 
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2.3 Valutaexponering 

Det internationella valutasystemet är en vital del i dagens internationella handel. 

Aktörer förlitar sig på dess funktionalitet för att möjliggöra affärer utanför den egna 

nationens gränser. Oxelheim & Wihlborg (2008) identifierar tre specifika risker 

förknippade med valutaexponering som aktörer som befinner sig på marknaden bör 

beakta; ränterisk, valutarisk och landrisk. Ränterisken syftar till risken förknippad 

med oförutsedda förändringar av räntor som i sin tur påverkar kostnader för olika 

typer av kapital samt efterfrågan på kapitalintensiva varor. Valutarisk innefattar 

risken för oförutsedda förändringar i valutakurser samt inflationsnivån. Med andra 

ord värdet av en tillgång i både utländsk och inhemsk valuta.  Med landrisk syftar 

Oxelheim & Wihlborg (2008) främst på risker förknippade med politiska förändringar 

av regimer, det vill säga att spelreglerna för den specifika regionen förändras. 

Begreppet landrisk kan även sägas omfatta oförutsedda förändringar av ett lands 

produktionsutveckling och hur dess aggregerade efterfrågan påverkar försäljning, 

produktivitet eller kostnader för produktion (Ibid). 
 

På nästa sida presenteras utveckling och förändring av EUR, GBP, USD, OMXS30, 

SPX, Svenska Reporäntan samt Euribor. Vad som kan utläsas från figurerna nedan är 

att valutorna likt räntor och aktier, i detta fall index, är en volatil marknad och bör från 

alla exponerade parter ses som ett viktigt område på den ekonomiska dagordningen. 

Anledningen till att EUR, GBP och USD används är att de är tre av de största valutorna 

som handlas i Sverige (SCB, 2014). Data är hämtad från Thomson Reuters Eikon, 

Sveriges Riksbank samt Statistiska Centralbyrån. 
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VARIABEL VOLATILITET 

EUR 1,47 % 

GBP 2,08 % 

USD 2,75 % 

REPO 18,59 % 

EURIBOR 15,23 % 

OMXS30 4,90 % 

SPX 4,28 % 

Figur 1 Sammanfattning av valutor, aktieindex och räntor 
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2.3.1 Företagets exponering 

Ett företags exponering kan delas upp i två huvudgrupper. Den ekonomiska 

exponeringen och bokföringsexponeringen. Den ekonomiska exponeringen mäter hur 

företagets aktuella och framtida kassaflöden påverkas av förändringar i valutakurs. 

Bokföringsexponering mäter den påverkan förändringar i valutakurs har på 

företagsvärdet när företag har dotterbolag i länder med annan valuta än moderbolaget. 

Den ekonomiska exponeringen delas sedan upp i två sub-exponeringar, operationell 

och transaktion. Den operationella är av mer prognosticerande karaktär och 

transaktionsexponeringen mäter aktuella händelser. (Eiteman et al., 2010)  

 

 
 

Figur 2 Kanaler för valutaexponering Källa: Eiteman et al. (2010) 

  

Valutaexponering

Ekonomisk exponering

Transaktionsexponering

Aktuella Kontrakt

Operationell Exponering

Framtida Kassaflöden

Bokföringsexponering
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2.3.2 Transaktionsexponering 

Exponeringen mot transaktion mäter förändringar i värdet på obetalda skulder eller 

fordringar i annan valuta än den inhemska. Rent tekniskt är det skulder eller 

fordringar som uppstår innan en förändring i valutakursen men som ska betalas efter 

förändringen (Eiteman et al., 2010). Ett enkelt exempel kan demonstreras som att ett 

företag har en skuld till en motpart, i annan valuta, i dag men ska betala den om trettio 

dagar. Mellan dessa två tidpunkter, skuld uppkom och skuld betalas, kommer 

valutakursen att förändras. Under denna tid är då kassaflödet, som i beskrivet fall är 

en återbetalning, exponerat mot valutakursförändringar mellan givna tidpunkter. Den 

totala transaktionsexponeringen består av anbuds-, orderstocks- och 

faktureringsexponering. En transaktionsexponering, se figur nedan,  uppstår vid 

första tidpunkt då en säljare erbjuder ett pris i utländsk valuta till en potentiell köpare 

(t1). Erbjudandet kan både vara verbalt, skriftligt eller tryckt i en prislista. När köparen 

placerar en order (t2) omvandlas den potentiella exponeringen till en faktisk 

exponering, detta kallas orderstocksexponering då produkten inte har levererats och 

kunden inte har fakturerats. Orderstocksexponeringen varar tills det att produkten har 

levererats och fakturerats (t3). Vid den tidpunkten övergår orderstocksexponeringen 

till faktureringsexponering. Faktureringsexponeringen existerar till den tidpunkten på 

säljaren erhåller betalningen (t4). (Ibid)  

 

  

T4 T3 T2 T1 

Anbudsexponering Orderstocksexponering Faktureringsexponering

Tid det tar mellan att pris ges 
och avtalad försäljning

Tiden det tar att slutföra ordern 
efter att kontrakt har skrivits

Tid det tar att få betalt efter att 
fordran har lösts

Säljaren informerar om 
priset till köparen 

(Skriftligt eller muntligt)

Köparen placerar 
företagets order med 

säljaren för erbjudet pris 
vid t1

Säljaren levererar 
produkten och 

fakturerar köparen. 
(Säljare blir 

fordringsinnehavare)

Köparen betalar fordran 
med finansiella medel 

vid växelkurs given vid t1

Figur 3 Transaktionsexponeringens uppdelning. Källa Eiteman et al. (2010) 
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2.3.3 Operationell Exponering 

Företag förstår effekterna av slumpvisa växelkursförändringar på tillgångar och 

skulder i utländsk valuta. Däremot förstår de ofta inte till fullo effekten av fluktuerande 

växelkursers påverkan på operativa kassaflöden. Då ekonomin blir allt mer 

globaliserad utsätts fler och fler företag för internationell konkurrens. Fluktuerande 

växelkurser kan allvarligt påverka företagets relativa konkurrensställning både på den 

internationella och nationella marknaden, vilket i sin tur påverkar deras operativa 

kassaflöden. Till skillnad från de andra exponeringarna mäts operationell exponering 

baserat på hur slumpvisa förändringar i växelkurser påverkar företagets 

konkurrenssituation. Formellt kan operationell exponering definieras som i vilken 

omfattning företagets operativa kassaflöden påverkas av slumpvisa förändringar i 

växelkursen. (Eun & Resnick, 2014).  Operationell exponering kan hanteras med 

främst tre olika typer av diversifiering, som inte utesluter varandra. Diversifiering av 

produktion och försäljning, diversifiering av företagets kassaflöden i olika valutor 

samt diversifiering av finansiering (Eiteman et al., 2010). 

2.3.4 Bokföringsexponering 

Bokföringsexponering uppstår när ett företag har reala tillgångar eller dotterbolag i en 

annan valuta utanför det egna landet. Alla företag och organisationer sköter sin 

redovisning i en specifik valuta, redovisningsvalutan. Har ett företag ovannämnda 

tillgångar och dylikt i utländsk valuta måste dessa översättas. I och med att de måste 

översättas uppstår valutaexponeringen. Skillnaden mot transaktionsexponering är att 

det i översättningsfallet inte är kassaflöden som exponeras utan snarare redovisade 

värden. (Sercu, 2009) 
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Utländsk valuta måste vid bokslut räknas om till moderbolagets bokföringsvaluta. Om 

samma växelkurs används för att mäta varje enskilt anbud i resultat- och 

balansräkningen hade det inte funnits några obalanser. Men om en annan växelkurs 

används för varje enskilt anbud uppstår obalanser. Anledningen till att använda en 

annan växelkurs i omvärderingen av enskilda anbud och affärer är att principerna 

kring växling i många länder ofta är ett komplicerat tilltag som tar hänsyn till både 

historiska och den aktuella värderingen på valutan av marknaden. Historiska 

växelkurser används oftast till aktiekonton, inventarier och liknande medan aktuella 

växelkurser används för omsättningstillgångar, skulder, intäkter och kostnader.  

(Eiteman et al., 2010) 

 

2.4 Köpkraftsparitetsvillkoret och valutans återgående till medelvärde 

Köpkraftsparitetsvillkoret innebär att växelkurser kopplas ihop med relativa priser för 

en varukorg för att eliminera effekten av att länder har olika prisnivåer. Med detta 

menas att reella växelkurser då ska tendera att återgå till sitt genomsnitt, mean 

reversion (Chang & Lai, 1994). Det vill säga att fluktuationer endast sker på kort sikt 

men i ett längre perspektiv hålls utvecklingen stabil kring ett givet medelvärde. Som 

respons till denna teori kom vad som kallas för ex ante köpkraftsparitetsvillkoret. Ex 

ante-teorin menar att valutakursen snarare följer en martingale process och då inte 

tenderar att återgå till sitt genomsnitt (Machiarelli, 2011). Att valutakursen inte 

tenderar till att återgå till sin jämvikt stärks även av Sercu (2009) som menar att det 

finns tillräckligt med bevis som visar att valutor avviker tillräckligt mycket från 

köpkrafsparitetsvillkoret för att kunna hävda att valutor tenderar till att återgå till sitt 

medelvärde.  
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2.6 Valutasäkringsmetoder 

Det finns ett flertal olika metoder för att säkra ett företags valutaexponering. Nedan 

presenteras de vanligaste metoderna för hantering av valutaexponering.  

Terminer 

Alternativt till att inhandla valuta till aktuellt spot-pris ingås istället ett speciellt avtal 

att köpa eller sälja en bestämd mängd valuta vid ett förutbestämt datum till en kurs 

som sätts efter aktuell löptid (Butler, 2012). Terminer är ett svenskt samlingsnamn för 

future- och forwardkontrakt. Ett forward kontrakt är ett icke-standardiserat avtal som 

handlas OTC, vilket betyder att det inte är en färdig produkt som handlas på 

marknadsplatser utan skräddarsys och en motpart måste hittas. Ett futureskontrakt 

är uppbyggt likt ett forwardkontrakt. Skillnaderna ligger i att futureskontrakt är 

standardiserade och kan därav handlas på marknadsplatser samt att eventuella vinster 

betalas ut dagligen, så kallad netting. Då valutasäkring genom terminer är utformade 

på ett sådant sätt att de neutraliserar risken genom att låsa det pris som ska betalas 

vid en viss given punkt i framtiden kan det ses som ett effektivt sätt att valutasäkra 

enstaka affärer (Hull, 2012). 

 

Som ett alternativ till standarterminer har även Non-Deliverable Forward (NDF) 

utvecklats. NDF innehar samma karaktärsdrag och krav som en traditionell forward, 

den handlas även på samma handelsplatser. Skillnaden är att de enbart värderas i USD 

och den utländska valutan som säljs eller köps genom forwards levereras inte. NDF är 

dessutom kontrakterade offshore och är därmed utom räckhåll för hemlandets 

styrande regelverk. Huvudsakligen ämnades NDFen användas som hedging för 

investerare som vill hedga bort en valutarisk i en valuta där det inte existerade en 

klassisk terminsmarknad för valutor, och valutan var inte öppet konvertibel. Mest 

förekommande på utvecklingsmarknader. (Eiteman et al., 2010) 
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Optioner 

En valutaoption delas upp i två optioner, köp och sälj. Köpoptionen ger köparen av 

optionen rätten att köpa en valuta för en förutbestämd kurs och slutdag (Butler, 2012). 

En säljoption å andra sidan erbjuder köparen av optionen rätten att sälja valutan till 

en förutbestämd kurs. Det finns två typer av optioner, Amerikansk och Europeisk. 

Skillnaden är att den Europeiska endast kan lösas in på slutdagen medan den 

Amerikanska kan lösas in under hela löptiden. Fördelen med option är att de tillåter 

en uppgångspotential. 

 

Företag använder framförallt valutaoptioner vid två tillfällen, när de ska erhålla ett 

belopp i främmande valuta vid given tidpunkt och när de ska betala ett belopp i 

främmande valuta vid given tidpunkt. När ett företag ska erhålla ett belopp i 

främmande valuta köper de en säljoption, vilken ger rätten att sälja den främmande 

valutan för ett lösenpris på den givna tidpunkten. Säljoptionen skapar i detta fall ett 

skydd, företaget vet att minsta belopp de kommer att erhålla är lösenpriset. Samtidigt 

får affären en uppgångspotential då företaget inte behöver lösa in säljoptionen om 

kursen stuckit. När ett företag ska betala ett belopp i främmande valuta köper de en 

köpoption som ger rätten att köpa främmande valuta för ett lösenpris vid given 

tidpunkt. Valutaoptioner ses som en försäkring och företaget betalar en premie. 

Användandet av optionstrategier är mest effektiv när marknaden präglas av hög 

volatilitet. (Eun & Resnick, 2014) 
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Swappar 

Principen med swappar är att vid en specifik tidpunkt byta kassaflöden med en 

kontrakterad motpart (Hull, 2012). Det finns flera varianter av swappar, och plain 

vanilla swaps ses som den mest frekvent använda. Plain vanilla swaps är ett kontrakt 

för byta av räntebetalningar. För gällande studie är dock valutaränteswaps den 

intressanta, vid valutaränteswappar byter parter räntebetalningar i skilda valutor. Vid 

ingång växlar parterna en fastställd summa mellan sig till spotpris och samtidigt 

betalas räntebetalningarna i de olika valutorna mellan parterna. När kontraktet löpt 

ut växlas summorna tillbaka. Swappar är användbara för företag för att byta ut ett 

kassaflöde i en valuta de ej önskar.  De kan med andra ord byta bort icke önskvärd 

exponering. Marknaden för swappar är en av de största marknaderna för derivat och 

anses ha mycket hög likviditet. (Ibid) 

 

Swappar passar företag som har stabila kassaflöden och komparativa fördelar på den 

lokala räntemarknaden. Företaget kan då, på den lokala räntemarknaden, låna upp 

pengar till fördelaktiga villkor, till en lägre kostnad, och sedan byta flöde med 

motparten. Nackdelar med valutaränteswaps är att de är OTC-kontrakt vilket gör 

risken högre. Går motparten i konkurs är det svårt att finna en attraktiv ersättare och 

värdet av valutaränteswappen kan, till en högre grad, variera på grund av slutbetalning 

(Hull, 2012).  
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3. Metod 

För att göra det möjligt att uppnå studiens syfte och svara på problemformuleringen 

är det av intresse att samla in åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Enligt Bryman 

& Bell (2013) är intervjuer den mest lämpliga metoden när det författarna studerar 

respondenters åsikter och erfarenheter i olika frågor. Den kvalitativa 

forskningsstrategin lägger, till skillnad från den kvantitativa, stor vikt vid ord istället 

för kvantifiering under insamling och analys av data. 

 

Utifrån uppsatsens uppbyggnad samt det syfte som ska besvaras antar studien både 

en deduktiv och en induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen ansvarar för uppsatsens 

studier av tidigare forskning rörande riskhantering samt olika säkringsmetoder. 

Utifrån informationen funnen där utformas studiens intervjumall (se Appendix B). 

Den empiri som ansamlas samt de analyser som utförs är av en induktiv karaktär då 

respondenternas åsikter och erfarenheter om just valutahantering och dess 

egenskaper analyseras av författarna.   För att besvara de frågor som författarna finner 

intressanta men samtidigt erbjuda respondenterna möjlighet till utlägg och bredare 

reflektioner innehåller både öppna och precisa frågor. Enligt Justensen & Meyer 

(2012) är det per definition vad en semistrukturerad intervju erbjuder.  

 

   



20 
 

 

3.1 Intervjuförberedelse 

Med hänsyn tagen till syftet, forskningsfrågor samt den teori som tagits upp i 

uppsatsen har en intervjumall utarbetats för att passa studiens urval av respondenter. 

Intervjun är uppdelad i två huvudavsnitt, påverkansfaktorer samt riskidentifiering. 

Påverkansfaktorer tar sats i att identifiera företagets situation och därifrån härleda en 

anledning till varför ett företag har valt att antingen valutasäkra eller inte. 

Riskidentifiering ämnar definiera hur företaget arbetar med riskexponering och deras 

allmänna syn på risk. Intervjumallens struktur erbjuder respondenten möjlighet att 

både svara med bredare förklaringar och utlägg samt komplettera det med ett mer 

tekniskt djup i form av exempelvis modeller och dylikt. 

  

3.2 Intervjugenomförande 

För att erbjuda möjligheten till respondenten bilda sig en uppfattning om intervjun 

och uppsatsen i helhet erhöll respondenterna ett informationsblad som i stora drag 

informerade om vilka punkter som behandlas. 

 

 Samtliga intervjuer strukturerades upp med en ledande intervjuare, som var samma 

person under alla intervjuer, samt en observatör vars roll var att bygga på vissa 

områden med underfrågor ifall det uppfattades att tillräcklig information inte gavs 

från respondent. Varför denna uppdelning genomfördes och hölls konsekvent genom 

alla intervjuer var för att skapa en likhet mellan intervjuerna då olika tekniker för att 

ställa frågor och formuleringar varierar på individnivå.  

 

Varje respondent informerades om att tidsåtgången planerades till 60 minuter. Nu i 

efterhand ser författarna att 60 minuter var väl tilltaget då enbart två av de åtta 

intervjuerna tog hela utsatta tiden. Resterande intervjuer varierade i ett intervall om 

30 - 40 minuter. Två intervjuer genomfördes via telefon. Telefonintervjuer ledde till 

något mer korta och koncisa svar utan tilltagna utläggningar hos respondenten. Om 

möjlighet funnits att hålla intervjuerna i person istället hade det föredragits.  
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I två fall bestod respondent av två individer vilket kan tänkas skapa förvirring och risk 

för en mindre strukturerad intervju. Utfallet var dock att båda respondentparen hade 

förutbestämt roller där det var en som svarade på majoriteten av frågorna och höll de 

större utläggningarna på egen hand medan den andre respondenten fyllde i luckor och 

svarade på sakfrågor.  

  

3.3 Sekundära källor 

För att tydliggöra den rådande diskussionen gällande valutahantering och för att 

åskådliggöra hur det fungerar i praktiken kompletteras intervjuerna med sekundära 

källor. Sekundära källorna används för att erbjuda läsaren en med översiktlig 

förståelse för både begrepp och teori. För att förklara teorin kring både vanlig och 

valutainriktad riskhantering samt de verktyg som används för just denna hantering 

har flertalet olika sekundära källor använts. Dessa sekundära källor består främst av 

facklitteratur som sedan kompletteras med elektroniska resurser i form av studier och 

annan relevant information om aktuell finansiell status hos företagen idag. 
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3.4 Etik 

Studien följer rekommendationer från Vetenskapsrådets publikation God 

forskningssed. Specifik beaktning har tagits till följande områden. 

3.4.1 Användbarhet 

Utgångspunkten för forskning ska inte vara att gynna eller tillgodose en specifik aktör 

(Hermerén, 2011). Författarna kan styrka att ingen uppdragsgivare, formell som 

informell, finns. Detta för att i största möjliga mån garantera objektivitet. 

Användbarheten menar författarna att resultatens användbarhet, som tas upp i 

inledningskapitlet, tjänar ett syfte åt både företag och framtida forskning genom en 

alternativ analys till de kvantitativa studier som gjorts och därigenom bredda bilden 

kring företagens syn på just valutahantering. 

3.4.2 Konfidentialitet och hantering av datamaterial 

Då det råder konkurrens på alla områden kring företagsaktioner och risken för att 

respondenter inte vill vara öppna med strategier existerar. Detta kombinerat med att 

respondenten inte ska känna att denne riskerar sin anställning på företaget genom att 

säga något som kan komma att vara känslig information är konfidentialitet av stor vikt.  

För att skydda respondenten och samtidigt främja forskningsintresset hålls både 

företag och respondenter anonyma. För att undvika att företag kan identifieras 

placeras branschtillhörighet i breda områden och offentliga nyckeltal placeras i 

intervall. 
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3.5 Presentation av empiri och analys 

Empirin i studien består av de intervjuer som hållits med representanter från utvalda 

företag. Först presenteras företagen med information om bransch, 

omsättningsintervall, exponering och antalet anställda samt vad respondenten har för 

position på företaget. Detta då författarna finner det intressant att låta läsaren bilda 

sig en uppfattning av den empiri som insamlats, samt att det även ger en substans till 

de analyser som genomförs. Huvuddelen av empirin presenteras i en struktur som 

liknar intervjumallen.  Ingen kodning eller tematisering av intervjuerna utförs 

eftersom det kan skada kontexten i intervjun som helhet (Bryman, 2008). 

3.5 Urval 

För att finna relevanta företag för studien har följande krav tillämpats. Företaget skall 

vara icke-finansiella, det vill säga inte banker eller andra finansiella institut. Detta då 

det antas att tillräcklig kunskap och strategi finns på dessa företag för att finna det 

optimala valet när det gäller riskhantering. Vidare ställs krav på de undersökta 

företagen att de i bolagsrapporter eller på hemsidan finns information om exponering 

i form av import, export eller investeringar utanför Sveriges gränser. Bolagsrapporter 

och finansiell information hämtas från Retriever Business.  

 

3.6 Avgränsning 

Utöver de kriterier som nämns i 3.6 Urval avgränsar studien empirinsamlingen till 

Mellansverige. Denna avgränsning görs av ekonomiska skäl men författarna ser inga 

problem med avgränsningen då företag från Mellansverige inte skiljer sig märkvärt 

från resterande delar av Sverige. 
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3.7 Reflektioner 

Kritik som författarna riktar mot den valda metoden och dess genomförande är 

intervjustrukturen. Vid enstaka tillfällen har författarna misslyckats att på ett 

subjektivt sett leda respondenten inom den semi-struktur som intervjumallen ämnar 

uppnå. Detta har i sin tur lett till att frågor berörts i olika delar från utläggningar och 

förklaringar av respondent utan att frågan i precis mening har ställts. Det kan innebära 

att nyckelkomponenter som författarna har sökt förbisetts. 

3. 8 Metodkritik 

Bland den kritik som kan riktas mot kvalitativ forskning berör områden såsom 

transparens, replikerbarhet, generaliserbarhet samt hur subjektiva intervjuerna har 

varit. Det föreligger risk för att kvalitativ forskning på flertalet sätt kan vinklas av 

författarnas egna uppfattningar om vad som är relevant samt att personliga möten 

med respondenter riskerar vinkla uppfattningen ytterligare. Reliabiliteten enligt 

Bryman & Bell (2013) syftar till vilken grad resultaten hämtade ur studien kan 

återskapas vid en replikatstudie. Med andra ord, går det att lita på empirin författarna 

har samlat in. För att underbygga reliabiliteten har författarna vid samtliga intervjuer 

fört anteckningar, spelat in, samt kontrollerat transkribering och sammanfattning 

med respondent. Tillvägagångssättet kompletteras även med att samma intervjumall 

används för varje intervju samt att systematisk urvalsprocess har följts. Allt detta 

kombinerat menar författarna styrker studiens reliabilitet tillräckligt. Med validiteten 

definierar Bryman & Bell (2013) att studien mäter vad den avser att mäta. Främst ser 

validiteten till att studiens slutsatser är hållbara samt att de resultat som hämtats från 

intervjuerna går att generalisera över valt område. Generaliserbarhet är överlag ett 

problem för kvalitativa studier enligt Bryman & Bell (2013). Detta då observationer 

som hämtats in är relativt få vilket gör det svårare att generalisera resultat och 

slutsatser över större populationer. Författarna uppskattar däremot att 

generaliserbarheten gällande slutsatserna håller för svenska företag i liknande 

situation.  
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3.9 Källkritik 

Förutom den kritik som riktats mot de primära källorna bestående av respondenter 

som gjordes under avsnittet 3.8 Metodkritik kritiseras här sekundära källor. Sett till 

de sekundära källorna i studien har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt i val av 

referenser. Hänsyn har tagits till materialets objektivitet och aktualitet. Majoriteten av 

litteraturen samt de elektroniska resurserna har granskats med vetenskapliga ögon. 

Alla elektroniska resurser har hämtats från vad författarna anser vara tillförlitliga 

källor till exempel Statistiska Centralbyrån och Sveriges Riksbank.  
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4. Empiri 

 

Tabell 1 Presentation av Respondenter 

                                                   
1 EKAD är förkortning av ekonomisk administratör 

Företag Bransch Omsättning Anställda Produktionsland/länder Andel exp/imp Respondent 

A Miljöteknik 20-40 MKR 1-9  Sverige 90 % export VD  

B Tillverkningsindustri 150-199 MKR 150-200 Europa och Asien 90 % export CFO 

C Importsektorn 20-40 MKR 1-9 Europa 90 % import VD, EKAD*1 

D Spel- & Bettingindustrin 1-19 MKR 10-20 Sverige 80 % export CFO 

E Metallindustrin 20-40 MKR 10-20 Sverige 60-70% export VD, EKAD* 

F Metallindustrin 200-300 MKR 150-200 Sverige 20 % export VD 

G Transportindustrin 200-300 MKR 50-100 Sverige 100 % export CFO 

H Importsektorn 1-19 MKR 1-9 Europa 100 % import VD 
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4.1 Påverkansfaktorer 

Kassaflödets egenskaper 

Respondent A definierar sina kassaflöden som kortsiktiga och sporadiska avtal. Enligt 

Respondent A är storleken på en eventuell affär relativt den egna omsättningen en av 

de avgörande faktorerna kring huruvida en valutasäkring ska genomföras. Är affären 

av sådan omfattning att företaget kan ta allvarlig ekonomisk skada om valutakursen 

svänger ofördelaktigt säkras den, annars inte. I Respondent Bs fall präglas marknaden 

i stort av långsiktiga avtal på grund av ständig produktutveckling. Respondent B 

menar att det främst är avtalsstrukturen som gör att valutasäkring är av stor relevans.   

Respondent B ansvarar själv för hanteringen av valutarisk då avtalsstrukturen ej 

beaktar valutarisk. Respondent C beskriver det som att under senare tid har 

Respondentens marknad förändrats från långsiktiga avtal till att riktas mot mer kort, 

direkt försäljning. Huruvida det skulle vara en påverkansfaktor för valutahantering 

kan Respondenten inte uttala sig om då denna inte har valutasäkrat. Respondent Ds 

marknad karaktäriseras av långsiktigt löpande avtal. Likt Respondent C har inte 

Respondent D valt att valutasäkra och har därför ingen åsikt om huruvida 

kassaflödens egenskaper är en påverkansfaktor. Respondent E klassificerar sin 

bransch som präglad av långsiktighet, men däremot inte en bransch med långsiktiga 

samarbetsavtal utan snarare en relativt kort orderstock. I och med Respondent Es 

situation som en del av en större koncern menar Respondenten att valutasäkring inte 

är ett ansvarsområde för denne. Respondent E menar däremot att avsaknaden av 

mandat orsakar svårigheter vid tillfällen där de önskar valutasäkra, främst 

investeringar. Utfallet har blivit att istället för att Respondent E valutasäkrade genom 

exempelvis termin åtog sig huvudkoncernen genom en komplicerad process risken 

istället. Respondent Fs bransch präglas av långsiktiga samarbetsavtal med kunderna. 

Detta beror på att deras huvudkunder är några av de större aktörerna på 

tillverkningsmarknaden vilket kräver långsiktighet. När Respondent F valt att 

valutasäkra har varit enstaka större affärer alternativt investeringar, kassaflödets 

egenskaper är då en påverkansfaktor. Respondent G menar att branschen i mångt och 

mycket övergått från att ha präglats av enstaka affärer till att mer och mer bli löpande 

då deras produkt blivit standardiserad på delar av slutproduktmarknaden.  
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Respondent G har valutasäkrat löpande avtal men har under senare tid bestämt att 

enbart korta och relativt stora enstaka avtal ska säkras. Kassaflödets egenskaper samt 

storlek på affär är enligt Respondent G två relevanta påverkansfaktorer.  Respondent 

H klassificerar sin bransch som en marknad präglad av långsiktiga avtal. Detta främst 

för att försäljningen är inbyggda i ramavtal med större svenska industriföretag.  

Respondent H har ej genomfört valutasäkring och kan då inte uttala sig huruvida 

kassaflödens egenskaper skulle kunna vara en påverkansfaktor.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att inte alla företag stämmer in i att 

kassaflödets egenskaper, storlek och avtalsstruktur, är en påverkansfaktor. Det beror 

främst på att valutasäkringar med tillhörande analys ej genomförts av samtliga bolag.  

 Å andra sidan instämmer samtliga bolag som har genomfört valutasäkringar att just 

egenskaperna på kassaflödena är en relevant faktor när det bestäms om valutasäkring 

eller ej.  
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Valutasäkringars prioritet 

Både Respondent A & B anser att valutasäkring är ett område som bör prioriteras 

högre. Orsaken till att det ej har en högre prioritet idag, enligt Respondenterna, är att 

företaget inte har tillräckligt hög omsättning. Respondent A & B medger även att 

kunskap och erfarenhet rörande användning av valutasäkringar inte är fullkomlig. 

Respondent C anser att valutasäkring inte har hög prioritet och förutspår heller inte 

att det kommer öka i samband med en ökning av företagets storlek. Anledningen till 

det valet menar Respondent C är en uppfattning om att de valutor de exponeras för 

alltid jämnar ut sig i det långa loppet. Respondent D förstärker det både Respondent 

A & B menar med kunskapsluckor, men fyller även i att deras position med likviditet 

finns det ingen anledning att valutasäkra. I och med situationen för Respondent E har 

valutasäkringar ingen prioritet. Detta då företaget bedöms efter EBITDA2. Respondent 

G uppskattar att valutasäkringens prioritet i företaget är av ringa storlek. Respondent 

G menar samtidigt att i takt med att bolaget växer i omsättning kommer dess prioritet 

att stiga. Respondent H anser inte att är ett prioriterat område. Respondenterna 

ombads även att svara på om användandet av valutasäkringar är ”best practice” i deras 

bransch samt vilka eventuella metoder som är lämpliga. Det gängse svar som gavs från 

Respondenterna var att större bolag säkerligen har en mer utvecklad metodik kring 

valutasäkringen då de oftast har fler anställda med diversifierad kunskap och 

erfarenhet som hanterar sagt område. Samt att i företag med större omsättning har 

valutasvängningar större absolut effekt. 

 

Sammantaget kan det sägas att valutasäkringar överlag inte har en hög prioritet hos 

intervjuade företag. En av orsakerna sägs vara storleken på det egna företaget då det 

finns högre prioriterade områden rörande företagets ekonomiska delar. Kombinerat 

med att det har identifierats kunskapsluckor hos de som är ansvariga för eventuell 

valutahantering.   

                                                   
2 EBITDA – Ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 
avskrivningar. 



31 
 

 

Finns det någon specifik metod som föredras? 

Enligt Respondent A har termin använts som säkringsmetod främst på grund av 

kassaflödets egenskaper samt rekommendation från bank.  Respondent B menar också 

att termin är den enklaste av metoder för hedging vilket var en anledning till att valet 

föll på termin. Respondent B poängterar dock att om mer tid och kunskap funnits 

kring just valutahantering hade säkerligen andra metoder övervägts.  Respondent C 

menar att de delvis hanterar sin valutarisk genom att matcha inbetalningsdatum på 

fakturor utställda i utländska valutor med inbetalningar på fordringar på samma 

valuta. I viss mån justerar de även priset ifall valutakursen ej är fördelaktig. 

Respondent D nämner att på grund av deras höga likviditet hanterar de sin valutarisk 

genom att låta inbetalningar från utländsk valuta ligga vilande på växlingskonton tills 

det att växelkursen är på, vad de anser, en acceptabel nivå och då genomförs växlingen. 

Respondent E har inte genomfört någon valutasäkring men menar att vid de tillfällen 

de ställts inför möjligheten har de enbart övervägt termin. Då Respondent G angav 

kassaflödets egenskaper som en viktig påverkansfaktor vid val av säkringsmetod ansåg 

Respondent G att terminer var bäst lämpade. Respondenten menar att valutasäkringar 

gjordes löpande, då respondent i konsensus med VD samt styrelse fattade beslut 

baserat på mandat givna från tidigare styrelsemöten. Tillvägagångssättet var sådant 

att man vid punkter då dollarkursen enligt respondent var högre än genomsnitt 

säkrades mellan 60 % och 80 % av kassaflödena med hjälp av termin. Men då 

företagets produkt blev standardiserad ändrade kassaflödena form från att vara 

enstaka till löpande. Det innebär enligt Respondent G att vald valutasäkringsmetod 

enbart parallellförskjöt valutarisken. Kombinerat med att styrelsen ogillade 

spekulationssegmentet i vald säkringsmetod valde företaget att sluta valutasäkra 

löpande. Den valutasäkring som nu görs är om kassaflöden likt de tidiga, enstaka, 

dyker upp finns mandat att säkra med hjälp av termin. Det Respondent H gör för att 

någorlunda hålla koll på valutafluktuationerna är att prisjustera, vilket framförallt 

görs vid större chocker på växelkurs samt eventuella ökningar av råvarupriser. 

Respondent H har aldrig valutasäkrat och menar att detta mest berott på att företaget 

har en såpass god marginal i sin försäljning. Respondent H berättar även att vid varje 



32 
 

 

bokslut när valutakursen justerats har effekten varit försumbar. En ytterligare orsak 

enligt Respondent H är att när deras inköpsavtal i EUR avtalades stod EUR relativt 

högt gentemot SEK.  På grund av avtalet samt att EUR inte hittills närmat sig den 

tidigare nivån oroar sig företaget inte för valutafluktuationer 

Vad som kan utläsas från respondenternas erfarenheter av valutasäkring och val av 

metod är terminer det mest förekommande valet för respondenterna. Alternativa 

metoder som prisjustering baserat på förändringar på valutakurs samt en form av 

timing kombinerat med ”is i magen” har använts från två av företagen.  

4.2 Identifiering av valutaexponering 

Respondent A har ingen standardiserad identifieringsprocess utan beskriver det som 

en subjektiv bedömning av situationen samt kontinuerlig kontakt med banken. Något 

som majoriteten av respondenter instämmer med. Respondenten B tillägger även att 

denne för dialog med VD och har vissa ramar att förhålla sig till. Det finns dock inget 

särskilt styrdokument/process utan enbart att respondenten inte får använda 

finansiella instrument i spekulativt syfte. Respondent G berättar att 

valutaexponeringen analyseras kontinuerligt men i takt med att företaget växer 

förändras kassaflödena vilket påverkar valutahanteringens betydelse.  

 

Landrisk och Exotisk valuta 

Respondent A menar att landrisken tidigare inte beaktats men då företaget etablerat 

sig i länder utanför Europa har landrisken aktualiserats. Eftersom Respondent A 

saknar erfarenhet om de nya marknaderna och inte uppfattar att länderna är 

makroekonomiskt stabila. Liknande problematik berör även respondent B. Lösningen 

är, enligt både respondent A & B, att använda sig av externa agenter. Agentens roll är 

således att se till att affären fullföljs friktionsfritt, vilket sker genom att eliminera 

barriärer såsom språk och kultur. Respondent D pratar mer om den politiska risken, 

eftersom den är relevant i deras bransch då olika länders politiska styre kan ha olika 

syn på utländska företags vara eller icke vara på spel och betting-marknaden. 
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Detta hanteras genom anskaffande av licenser och certifikat i länder där företag D är 

aktivt. Enligt Respondent D finns det ingen metod som fullständigt säkrar risken att 

ett lands politiska styre förbjuder utländska företag från att bedriva spel- & 

bettingverksamhet. Enligt Respondent G är landrisken inte en prioriterad fråga 

eftersom exponeringen inte ger märkbara effekter på verksamheten. Det beror på att 

företag Gs produkt används på en marknad som karakteriseras av internationella 

certifikat och stora orderstockar. Resterande respondenter beaktar inte landrisken 

specifikt.  

 

Samtliga respondenter identifierar exotisk valuta som en risk och något som bör 

undvikas. Om Respondent D ställs inför en affär med exotisk valuta kommer 

företagsbanken kontaktas för information och rådgivning. Respondent F menar att det 

enda tillfället när exotisk valuta blir aktuell är vid inköp av en exotisk inputvara som 

inte kan införskaffas genom redan etablerade kontakter. Motpartsrisk är något som en 

majoritet av respondenterna nämner men hur det hanteras är något diffust. 

Respondent A använder historisk erfarenhet av tidigare affärer i regionen, vilket får 

avgöra hur riskhanteringen ska utformas.  

Likviditetsrisk 

Enligt Respondent A är snabb tillgång till kapital en påtaglig risk. Flertalet av 

Respondent As affärer är, sett till årsomsättningen, stora vilket gör att en misslyckad 

affär kan försätta företaget i ekonomiskt trångmål. Respondent G berättar att 

likviditeten var ett problem för företaget i ett tidigare stadie. Problemet löstes initialt 

genom privata investerare och medfinansiärer, men sedan bolaget noterades sker det 

genom nyemissioner. Samtliga respondenter, förutom Respondent G, berättar att de 

har kredit hos banken samt att de känner sig bekväma och trygga med det. 
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Extern hjälp 

Respondent B nämner att deras bank gjorde en utförlig risk-analys på företag där även 

valutarisken behandlades. Analysen gav inga specifika riktlinjer men en viss vikt vid 

just terminer gjordes, vilket då underlättade respondents val av 

valutahanteringsmetod. Detta har även kombinerats med vad som Respondent B 

beskriver som frukost- och lunchmöten där det kommer ner någon akademiker från 

Stockholm och ger information om valutor, säkringsmetoder och dess egenskaper. 

Vidare har all hjälp och information som behövts tillhandahållits av den redan anlitade 

banken. Respondent A nämner att även denne fick hjälp då den ställdes inför en större 

affär i utländsk valuta att någonting behövde göras. Företagsbanken rekommenderade 

då nyttjandet av termin och assisterade Respondent A genom processen. Respondent 

C beskriver det som att banken finns där om hjälp önskas, men inga förebyggande 

analyser eller dylikt har efterfrågats eller genomförts. Respondent D har enbart sökt 

hjälp från den befintliga bankens växlingskontor för valutakurser och 

rekommendationer. Banken informerar även kontinuerligt respondenten om 

utvecklingen för berörda valutor.  

 

Ingen av respondenterna har sökt information eller dylikt från externa institut eller 

källor. Externa finansiella bolag har varit i kontakt med Respondent G och erbjudit 

hjälp med konsultationer och valutahantering. Men Respondent menar att 

erbjudandena inte antogs på grund av svårigheten att få det att accepterat av övriga i 

styrelsen. Respondenten poängterar att det är svårt att motivera anlitandet av externa 

aktörer då de ofta har en annorlunda approach. Däremot skulle Respondent G 

uppskatta om erbjudanden kom från befintlig bank, speciellt i form av riskanalyser 

och rekommendationer. Respondent H har vid olika tillfällen haft diskussion med sin 

nuvarande bank om eventuella strategier för valutariskhantering. Det är dock inget 

som beaktas i dagsläget på grund av god likvid bas. Inga andra externa bolag eller 

aktörer har erbjudit eller utfört riskanalyser eller rekommendationer. Men respondent 

H utesluter dock inte användandet av valutasäkringar om företagets omsättning skulle 

växa till en nivå att valutakurssvängningar ger ett betydande utslag. 
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Alla respondenter ställer sig mer eller mindre positiva till extern hjälp gällande 

valutasäkringen. Däremot föredrar respondenterna hjälp från redan befintlig bank 

gentemot extern konsultation. I några fall har extern hjälp av olika omfattning 

erbjudits och använts, allt ifrån fullständig riskanalys till bevakning av valutakurser 

och varningar när vissa valutakurser når oönskade eller önskade nivåer. Men flertalet 

av de respondenter som idag inte fått någon bredare riskanalys ställer sig inte negativa 

till ett sådant erbjudande.   
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5. Analys 

5.1 Faktorer som påverkar företags val gällande valutasäkring 

Kassaflödets egenskaper 

Samtliga respondenter anger kassaflödets egenskaper som den viktigaste faktorn när 

ett beslut ska fattas berörande valutasäkring. För företag med en lägre omsättning kan 

valutasäkringen även erbjuda ett skydd mot ekonomiskt obestånd, då enskilda affärer 

ofta kan motsvara en stor del av omsättningen. I enlighet med Eun & Resnick (2014) 

och Eiteman et al. (2010) valutasäkrar företag för att stabilisera kassaflöden och 

därigenom minska risken för ekonomiskt obestånd. Vad som även är tillämpbart på 

samtliga företag som idag genomför valutasäkringar är huvudmålet att skapa 

prediktabilitet i kassaflödena och stabilisera företaget ekonomiskt. Ingen av de 

intervjuade företagen har använt hedging i ett spekulativt syfte. Intressant är att 

majoriteten av respondenterna har påpekat vikten av kassaflödets storlek när beslut 

om valutasäkring tas. Om ett företag har en osystematisk subjektiv process i urvalet av 

vilka kassaflöden som skall säkras och vilka som ska låtas exponeras mot valutarisken 

kan det ses som spekulation. I enlighet med Bodie et al. (2014) rörande 

valutasäkrandets omfattning ska ett företag antingen hedga helt och hållet eller inte 

alls, allt däremellan ses som spekulation. Det blir då en jämförelse av kostnad att 

genomföra en valutasäkring kontra den eventuella kostnad som kan uppkomma vid 

ofördelaktiga fluktuationer på växelkurs. Argument för och emot hedging är enligt 

teorin tydligt, för att säkerställa och skapa stabila kassaflöden samt att öka företagets 

profit. En högre profit skapar bättre förutsättningar att internt ansamla kapital då 

extern finansiering är kostsam. Främsta motargumenten är att aktieägare kan 

riskhantera själva samt att nyttjandet av finansiella instrument kan äta upp eventuella 

vinster (Froot et al., 1993). Företagen i studien är av mindre storlek vilket gör att 

marginalerna i flera fall är små och de är sällan börsnoterade. Respondenterna hedgar 

då valutafluktuationer påverkar företagets lönsamhet, vilket kan resultera i finansiellt 

trångmål. Respondenterna påtalar att en förändring av växelkursen påverkar redan 

lagda offerter och därför även kassaflödena in till företaget.  
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Det stämmer överens med att företag använder hedging för att öka profiten och där 

igenom företagsvärdet. Respondenternas främsta motargument är tidsbrist samt 

kunskapsluckor. Det beror bedömt på att företagen i studien är mindre till storleken 

och att de i vissa fall leds av entreprenören som grundade bolaget.  I enlighet med och 

Bodie et al. (2014) säkrade Respondent G kontinuerligt kassaflöden, men 

valutasäkringen täckte inte fullt ut hela kassaflödets storlek utan säkrade en nivå runt 

60 % - 80 % av total storlek. Respondent G medgav dock att styrelsen beslutade att 

sluta med sådana säkringar då en av anledningarna var deras ogillande mot 

spekulationssegmentet.  Däremot vid en större enstaka affär godkänner en klausul 

återinförande av tidigare säkringsmetod. Klausulen pekar på att företaget har en 

medvetenhet om att den säkringsmetod som användes hade ett spekulationssegment 

men väljer att vid vissa stora affärer anse att detta är tillåtet.  

Varför Termin 

I de fall där företag har använt sig av säkring har valet oavsett kassaflödets egenskaper 

varit termin. När företagen har kassaflöden av en mer löpande karaktär kan 

exempelvis valutaränteswappar vara ett alternativ då dessa lämpar sig för företag med 

just sådana kassaflöden. Baserat på den information som extraherats ur intervjuerna 

är termin den enda form av valutasäkring som majoriteten av respondenterna har 

information om. Utifrån vad författarna läst ut av intervjuerna har det i alla utom ett 

fall varit den enda metoden som varit på tal, vissa av respondenterna har inte haft 

någon större information om alternativa metoder än mindre vilka kassaflöden de 

alternativa metoderna är lämpade för. Den uppfattade enkelheten hos termin svarar 

till stor del på varför den föredragits framför andra alternativ hos respondenterna. 

Med enbart kunskap om terminer och vad de passar till har respondenterna 

identifierat tillfällen som passar terminens egenskaper som nödvändiga tillfällen att 

hedga. Respondenterna har då, oftast i konsultation med bank som också 

rekommenderat termin på grund av kassaflödets egenskaper, enbart använt sig av den. 

Kombinerat med att terminerna är åtminstone enligt författarna ett av de mest 

lättförståeliga av verktyg för att valutasäkra. 
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Alternativa metoder 

Två alternativa hedgingmetoder presenterades även av Respondent C och D. 

Respondent C uppskattar att valutan jämnar ut sig i det långa loppet. Därmed agerar 

respondenten genom kassaflödesmatchning för att undvika förluster orsakade av 

valutakursfluktuationer. Matchningen innebär att de i största möjliga mån matcha 

datum för inbetalning mellan fakturor och fordringar i utländska valutor och på så sätt 

eliminera vinst-förlust aspekten ut valutasvängningarna. Håller företaget de två 

kassaflödena i likvärdig storlek uppfyller det mångt och mycket syftet. Problem 

uppstår däremot om det blir en obalans i storleksförhållandet mellan dem. 

Respondent Cs metod och syn på valutamarknaden kan kopplas i ihop med 

köpkraftsparitetsvillkoret och valutakursens återgående till ett medelvärde. 

Fluktuationer sker, men inte på lång sikt. Problemet som föreligger i att fullt ut förlita 

sig till de teorierna är att de inte är fullt förankrade. Både Machiarelli (2011) och Sercu 

(2009) har påvisat att köpkraftsparitetsvillkoret fallerar fler gånger än det håller och 

med det håller inte teorin om valutans återgående till ett medelvärde. Respondent D 

har en annan alternativ metod som var utarbetad tack vare deras goda likvida status. 

Då Respondent D har en stabil likvid bas finns det inget nödvändigt behov att på kort 

sikt växla in de inbetalningar som genomförs från utländska kunder. Inväxlingen 

gjordes när valutan låg på en fördelaktig nivå. Metoden kan kopplas både till 

spekulation samt ovannämnda teori om köpkraftsparitetsvillkoret och valutans 

återgående till ett medelvärde. Bibehåller Respondent D en stabil likvid bas 

fortsättningsvis håller metoden förutsatt att valutan stabiliserar sig runt ett visst 

värde. Det potentiella problemet med metoden är att hänsyn ej tas till att en 

makroekonomisk chock kan orsaka att valutan sjunker till en lägre nivå under en 

längre tid. Kort sikt blir då lång sikt och någon gång kommer likvida medel som ligger 

fastlåsta på ett växlingskonto att behövas i verksamheten. Företaget ställs då inför 

problemet att tillslut tvingas realisera förluster orsakade av just 

växelkursfluktuationer. Motsatt effekt på valutan orsakad av en makroekonomisk 

chock kan också ske och företaget realiserar då en vinst, därav kan metoden ses som 

spekulativ snarare än säkrande.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det råder en brist på anknytning till 

ekonomisk teori när företagen ställs inför valet att valutasäkra, samt vilken metod som 

lämpar sig bäst för just deras situation. Detta kan kopplas till att valutasäkring som 

ämne ses som ett komplicerat område och det är något som många av de ansvariga på 

företagen inte har någon större kunskap inom. Vid större affärer har respondenterna 

identifierat problemet och tvingats till att agera då effekterna av valutaexponeringen 

blir tydliga. Trots skillnader i kassaflödens egenskaper har majoriteten av 

respondenter valt att valutasäkra med termin. Däremot är det inte, hos någon av 

respondenterna, en del av den löpande ekonomiska dagordningen.  

5.2 Identifiering av valutaexponering 

I studien är det ingen av respondenterna som använder en standardiserad 

riskhanteringsprocess gällande valutor. Samtliga respondenter uppger att en subjektiv 

bedömning av den enskilda situationen genomförs.  Enligt respondenterna är det 

relativt enkelt att identifiera valutarisker som uppkommer vid offerering och vid 

anskaffande av real kapital eftersom siffrorna presenteras svart på vitt. Problem för 

respondenterna är att identifiera variabler som ska inkluderas i en 

riskhanteringsprocess och hur de kontinuerligt ska bevakas. Avsaknaden av en 

riskhanteringsprocess gör att valutarisker förknippade med kontinuerliga kassaflöden 

kan förbises. Det skapar en falsk trygghet eftersom valutakursförändringar ständigt 

påverkar kassaflödena. Frånvaron av en riskhanteringsprocess i kombination av den 

falska tryggheten kan leda till att systematisk kontroll av befintliga kassaflöden uteblir 

och exponeringar mot valutafluktuationer förbises.  
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 Vad som kan utläsas ur tabellindelningen är att det är två respondenter (B & F) som 

har exponering mot valutakursförändringar på fler fronter än resterande. Dessa två 

respondenter utsätts med andra ord för alla tre exponeringar som omnämndes i 2.4 

Valutaexponering. Det vill säga Transaktions-, Operationell- samt 

Bokföringsexponering. Tillskillnad från de resterande respondenterna som enbart 

utsätts för Transaktions- och Operationell exponering. Skillnaden blir således att 

Respondent B och F som har tillgångar i form av dotterbolag utomlands och utsätts 

även för den form av valutarisk som inte är kopplad till kassaflöden. 

Bokföringsexponering hedgas i regel inte. Däremot utsätts företaget för 

valutaexponering på fler fronter. Vilket gör att valutasäkring berörande området 

ekonomisk exponering bör kännas mer aktuellt för dessa respondenter. (Oxelheim & 

Wihlborg, 2008)  
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Tabell 2 Olika risktyper för företag 

 Risktyper Företagstyper 

 Multinationellt. 

Import och Export 

Inhemskt. Import 

och/eller Export 

B
o

k
fö

ri
n

g
se

x
p

o
n

er
in

g
 

Värdepapper och annat av 

monetärt värde i utländska 

dotterbolag 

B, F   

Reala tillgångar utomlands B, F   

Nuvarande och framtida 

överföringar från utländska 

dotterbolag 

B, F  

E
k

o
n

o
m

is
k

 E
x

p
o

n
er

in
g

 

Export och/eller Import; 

Volymer och priser 

B, F A, C,D, E, G, H 

Värdet på fordringar och 

skulder i utländska skulder. 

B, F A, C, D, E, G, H 

Lagervärde B, F A, C, E, G, H 

Inhemsk försäljning och 

inköp; Volymer och Priser 

B, F A, C, D, E, G, H 

Värde av lån och insättningar 

i inhemsk valuta 

B, F A, C, D, E, G, H 
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Landrisk och exotisk valuta 

 

Samtliga respondenter i studien är medvetna om landrisken men majoriteten av 

respondenterna bedömer att landrisken inte har en stark påverkan för verksamheten.  

Respondent A & B har identifierat exponering mot landrisken vid etablering på 

främmande marknader utanför Europa. Enligt Respondenterna består riskerna av 

diffusa och instabila spelregler i regionen, vilket ligger i linje med Oxelheim & 

Wihlborgs (2008) definition. Respondent A & B använder sig framför allt av externa 

agenter för att minska risken. Även respondent D har exponering mot landrisk, främst 

politiskrisk, då deras mjukvaruutveckling riktar sig mot spelbolag.  Spel- och 

bettingmarknaden är ofta föremål för politisk debatt och inhemska marknadsregler 

samt licenser förändras över tid. Respondent D har även påverkats av politisk risk då 

en kund inte erhöll licens för att bedriva verksamhet på grund av ett plötsligt politiskt 

beslut. Avtalen på spel- och bettingmarknaden är utformade i ett skyddandesyfte. 

Företaget som bedriver den licenspliktiga verksamheten förskottsbetalar 

mjukvaruutvecklingen och betalar samtliga driftkostnader, till exempel kostnader för 

servrar. Lösningen är enligt Respondent D ett fullgott skydd för landrisken då risken 

förskjuts till kund.  

 

Samtliga respondenter identifierar exotisk valuta som en risk och något som bör 

undvikas, främsta argumentet till att undvika är kunskaps och erfarenhetsbaserade. 

Det tyder på en större mån av medvetenhet och försiktighet. Majoriteten av 

respondenterna i studien accepterar aldrig en affär i exotisk valuta. Respondent D 

uppger att kontakt med företagsbanken skulle upprättas vid en affär rörande 

exotiskvaluta. Respondent F undviker exotiska valutor men kan överväga nyttjandet 

om affären gäller en exotisk inputvara som annars ej kan anskaffas. Detta tyder på en 

medvetenhet hos respondenterna om att risker finns i att utöka företagets exponering. 

Dels risker som uppkommer av mer politisk art i form av pålitligheten i vissa regioner 

mer institutionellt. Samt att användning av exotisk valuta anses vara en ej värd 

exponering. Däremot såg inte många av respondenterna EUR, GBP och USD som stora 

risker. 
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Likviditetsrisk 

 

När företag inte ser likviditet som en risk eftersom de kan låna pengar från bank anser 

inte författarna att frågan har analyserats tillräckligt. En större makroekonomisk 

chock kan leda till att bank kraftigt måste höja räntan på check-krediten alternativt 

dra tillbaka förmånen, vilket kan innebära ekonomiskt trångmål för företaget. 

Respondent G vars likviditetslösning var nyemissioner kan ställas för alternativa 

problem. Det som påpekades i kapitel 2. Riskhantering om att på grund av risken för 

en felprissättning av aktien kan nyemission vara mer ansträngande för företaget än att 

betala en för hög ränta på ett lån.  Likväl likviditetsbrist som tidigare nämna områden 

genomsyras respondentsvaren av en bristfällig systematisk riskanalys. Huruvida det 

beror på brist i form av tid, möjligheter, kompetens eller annat lägger studien ingen 

värdering i. 
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Extern hjälp 

Studiens samtliga respondenter uppger att de har god kontakt med sin bank vilket gör 

det möjligt att föra en dialog. När det uppstår frågor och funderingar har de möjlighet 

att kontakta bank för att diskutera problem och eventuella lösningar. Men det var 

enbart Respondent Bs bank som har tillhandahållit en kostnadsfri riskanalys över 

verksamheten, vilket företaget uppskattade och har anpassat sig efter. Majoriteten av 

respondenterna i studien ställer sig positiva till en riskanalys från befintlig bank, men 

ingen respondent har aktivt efterfrågat tjänsten hos banken.  Problemet med 

identifiering kvarstår, vilken nytta ger möjligheten konsultera banken ifall företagaren 

inte fullt ut har identifierat riskexponeringen? Om banken istället erbjuder någon form 

av översiktlig riskanalys, alternativt en presentation som belyser vanliga hinder för 

export- och/eller importorienterade företagskunder. Riskanalyser är givetvis inte 

kostnadsfria att producera, men viktigt att beakta är att små och medelstora företag 

oftast ej har komplicerade transaktionssystem och avtalsstrukturer. En riskanalys som 

enbart behandlar grundläggande fakta såsom vilka valutor som används vid 

försäljning, inköp, valutamatchnings möjligheter och företagets inställning till risk är 

tillräcklig. För intervjuerna i denna studie var tidsåtgången mindre än 60 minuter och 

informationsunderlaget är gediget.   

 

 

6. Slutsats 

Det finns främst en påverkansfaktor som genomsyrar svaren från intervjuerna och det 

är kassaflödets egenskaper. Storleken på flödet samt huruvida det är ett långsiktigt 

löpande kontrakt eller om det är av mer sporadisk art. Jämförs de två sub-faktorerna 

fokuserar företagen främst på storleken på avtalet då resultatet i absoluta snarare än 

relativa tal är i fokus hos Respondenterna.  Det innebär att mindre kassaflödens 

valutafluktuationer ignoreras enbart på grund av dess ringa storlek. Vad som påvisas 

i analysen är att det strider mot ekonomisk teori. Enligt ekonomisk teori ska ett företag 

antingen hedga allt eller ingenting, allt däremellan är spekulation.  
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Vid val av metod för hedging är det mest föredragna valet termin. Det bedöms främst 

bero på termininstrumentets relativa enkelhet. Valutasäkring är ett komplicerat 

område inom ekonomi och kunskapen ute på företagen är bristfällig inom området.  

Mångsidigheten hos terminsinstrumentet ska däremot inte förringas då den kan 

fungera både på löpande och enskilda kassaflöden. Huvudanledningen till att termin 

används anses däremot vara enkelheten då en jämförande analys mellan metoder 

saknas från företagen.  

 

Företagens nuvarande hantering av valutariskexponering saknar en systematisk 

process och analys. Det är vanligt att en enskild persons subjektiva åsikt leder till 

huruvida företaget använder sig av valutasäkringar samt vilken metod som används. 

Majoriteten av respondenterna medger att kunskap och tid för analys av valutasäkring 

är bristfällig. Då studien riktar in sig på små och mellanstora bolag är det inte sällan 

personen med ekonomiskt ansvar också har andra områden som till exempel IT, 

administration eller till och med det operationella ansvaret för företaget. 

Kombinationen av arbetsuppgifter och bristfällig kunskap leder till att valutasäkringen 

får ej tillräcklig tid på dagordningen. Majoriteten av respondenterna är medvetna om 

problemen och medger att det inte är önskvärt.  
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Sammanfattningsvis visas en medvetenhet om valutariskhanteringens relevans hos 

företagen. Påverkansfaktorn är kassaflödet och däri främst dess storlek. Men vad som 

saknas är kunskap och tid för att genomföra en mer systematisk analys och metodik 

kring hanteringen. Den kunskaps- och tidslucka kan täppas igen externt från banker 

och institut som i detta fall kan erbjuda en riskanalys av större art. Riskanalysen kan 

då peka respondenten på rätt väg samt skapa en större förståelse för 

valutaexponerings betydelse på den ekonomiska dagordningen. Incitament bör även 

finnas från banker eller andra finansiella aktörer då de kan ha ett intresse i säkerställa 

att företaget inte försätts i ekonomiska trångmål. Incitamentet beror på att bankerna 

i många fall har fordringar och utgiven check-kredit till företagen och en säkerställning 

av återbetalningsförmågan bör vara av intresse. Författarna finner här en möjlig 

konkurrensfördel till den bank som erbjuder en färdig produkt där en riskanalys av 

företagets valutaexponering ingår.  

 

 

  



47 
 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Då studien, enligt författarnas vetskap, studerar en relativt orörd del gällande 

valutaexponering och dess hantering, synen från företagarna, ser författarna ett behov 

av ytterligare studier inom området. En större nationell studie hade varit av intresse 

då studien är begränsad i form av empiriskt material. Jämförelser kan genomföras 

mellan branscher, geografisk placering, ålder på företag och så vidare. En annan 

intressant vinkel är hur banker och andra experter ställer sig i frågan om företagens 

valutahantering. En belysning av kunskapsbristen som påvisats i studien kan vara 

intressant att vidareutveckla och ställa mot bankernas verksamhet. Detta skulle i det 

långa loppet, enligt författarna, leda till att den lucka som studien har identifierat mer 

precis skulle kunna täppas igen genom samarbete mellan företag, bank och 

akademiker.  
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Appendix A 

Risktyper Företagstyper 

Multinationellt. 

Import och 

export 

Inhemskt. 

Import 

och/eller 

Export 

Inhemskt. 

Finansiella 

operationer 

utomlands 

Enbart 

Inhemskt 

Värdepapper och annat 

av monetärt värde i 

utländska dotterbolag 

X    

Reala tillgångar 

utomlands 

X    

Nuvarande och 

framtida överföringar 

från utländska 

dotterbolag 

X    

Export och Import; 

Volymer och Priser 

X X   

Värdet på fordringar 

och skulder i utländska 

företag 

X X X  

Lagervärde X X X X 

Inhemsk försäljning och 

inköp; Volymer och 

Priser 

X X X X 

Värde av lån och 

insättnignar i inhemsk 

valuta 

X X X X 
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Appendix B 

INTERVJUMALL 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur och varför företag hanterar exponering mot 

valutarisk och problematiken kring valutahantering. Syftet är att kartlägga och 

jämföra information kring vilka faktorer som påverkar val av säkringsmetod. Den här 

intervjun utförs utan någon uppdragsgivare. Författarna garanterar att ditt namn och 

de företag du jobbar på kommer att hållas anonymt och istället tilldelas en 

slumpmässig bokstav. Författarna håller sig objektiva och intervjufrågorna ska inte 

uppfattas som en granskning av varken dina beslut eller företagets strategi. Om 

eventuella siffror, som idag är officiella behöver presenteras i uppsatsen, såsom 

omsättning kommer dessa att placeras i intervall, detta för att undvika möjligheten att 

precis kunna identifiera företaget. Branschtillhörighet kommer även där tilldelas 

generella branschtillhörigheter, inga specifika nischer. 

 

Följande intervjuunderlag utgör basen för intervjun, det lämnas möjligheter till 

följdfrågor och fördjupning under intervjuns gång. Beräknad tidsåtgång: 1h 

● Vad ingår i dina arbetsuppgifter 

● Vilken är er roll/befattning på er arbetsplats? 

 

Förtydligande av begreppsdefinitioner 

Definition av hedging/riskhantering: 

Ett samlingsnamn för åtgärder som minimerar eller reducerar variansen snarare än 

att låsa ett fastpris. 

● Vad ingår i dina arbetsuppgifter 

● Vilken är er roll/befattning på er arbetsplats? 

Påverkansfaktorer 

● Vad gör ert företag? (ta beskrivning från deras web/årsberättelse och testa om 

den är aktuell eller rättvisande) 

● Skulle du identifiera er specifika bransch som en riktad mot långsikta 

samarbetsavtal eller kortsiktig försäljning? 
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● Hur stor andel är export? 

● Hur mycket insatsvaror importeras? 

● Har ni utländska konkurrenter? 

● Vilken part exponeras för valutarisken, vem exponeras för den? 

○ (Återkoppla till deras beskrivning till företag och bransch angående 

långa kontrakt eller kortsiktig köp/sälj) 

● Är valutahantering ett högprioriterat område och har det stor påverkan på er 

verksamhet? 

○ På vilka plan inom organisationen diskuteras och analyseras 

valutahantering? 

● Vad är syftet med er valutahantering? 

○ Hur förankras beslutet om riskhantering? 

○ Hur motiverar ni användandet av riskhantering? 

○ Långsiktig strategi 

○ Mandat 

● Är det enligt dig “Best practice” att hedga i er bransch? 

○ Är det enligt dig “best practice” att hedga enligt er metod i er bransch? 

○ Hur gör konkurrenterna, påverkar det er? 

● Vilka typ av kostnader har ni för er valutariskhantering? 

○ Fasta kostnader : Personal, system kontor, osv 

○ Rörliga kostnader: Trans.kost, konsulter, juridisk expertis m.m. 

Identifiering och kvantifiering av risk 

● Hur identifierar ni era risker? 

○ Beskriv gärna processen 

■ Hur ser organisationen av processen ut? 

■ Är det en standardiserad process? 

■ Hur ser mandaten ut, vem har mandat och dess omfång? 

■ Lån i olika valutor? 

● Hur ser ni på valutarisken? 

○ Hur stor del av omsättningen kommer från handel i utländska valutor? 

■ Vilka valutor? 
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■ Anledning 

■ Fakturerar ni i lokal valuta eller använder ni annan? 

■ Anledning 

■ Hur sköter ni er valutahandel 

● Hur ser ni på makrorisken, beaktar ni den? 

○ Politisk risk, äganderätt, handelsblockad osv 

○ Underliga ränteläget 

○ Trender i utrikeshandel 

○ Hur hanterar ni den? 

● Hur ser ni på likviditetsrisken? 

○ Inkorporerat i valutahanteringen? 

○ Tillgång till snabbt kapital för att täcka eventuella förluster? 

● Vilka metoder/verktyg använder ni för att riskhantera? 

○ Terminer, optioner, swappar, NDFer eller annat? 

○ Varför just denna metod? 

■ Gäller det för samtliga valutor ni exponeras mot? 

■ Varför?’ 

○ Har metodvalet förändrats? 

■ Varför har det skett en förändring? 

● RISKTYPER (att kryssa i) 

○ Värdepapper eller annat monetärt värde i utländsk valuta 

○ Reala tillgångar utomlands 

○ Nuvarande och framtida överföringar från utländska dotterbolag 

○ Export och import: Volymer och priser 

○ Värdet på fordringar och skulder i utländska företag 

○ Lagervärde 

○ Inhemsk försäljning och inköp; Volymer och priser 

○ Värde av lån och insättningar i inhemsk valuta 

● Ekonomisk exponering 

○ På vilket sätt hanterar ni ekonomisk exponering? 

○ Diversifierar ni era ekonomiska baser? 
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■ Hur? 

● Använder ni er egna prognoser eller köps de in externt? 

○ Varför köper ni in alt. prognosticerar själva? 

  

● Finns det möjlighet för företag att externt rekrytera alt. köpa hjälp och 

information kring valutahedging? 

○ Om ja, kan du beskriva dessa tjänster? 

○ Vilka för/nackdelar tycker du att sådana tjänster eller produkter 

medför? 

○ Använder ni dessa? 

○ Om Ja → varför, Om nej → varför inte. 

  

 


