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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Valutariskhantering vid utländska transaktioner 
 

Författare: Fanny Fäldt och Frida Laakkonen 

 

Handledare: Thomas Karlsson 

 

Examinator: Petter Boye 

 

Kurs: Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) 15hp 

 

Problemformuleringar: Hur hanterar företag valutarisker samt hur vägs för- och 

nackdelar med valutasäkring mot varandra? 

 

Syfte: Syftet har varit att studera hur företag väljer att hantera valutarisker vid 

internationella transaktioner. Vi har studerat i vilken utsträckning företagen använder 

sig av valutasäkring samt hur de väger fördelar mot nackdelar i arbetet. Vi vill med 

denna uppsats skapa förståelse för vikten av att beakta risker i samband med 

valutafluktuationer vid utlandshandel och uppmärksamma vilka metoder som kan 

användas till skydd mot dessa. 

 

Metod: Till denna uppsats har vi tillämpat en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt 

då studien har utgått från att samla empirisk data från intervjuer för att sedan granska 

och välja ut vår referensram. Vår uppsats utgår från en hermeneutistisk filosofi för att 

skapa en förståelse för hur företag väljer att hantera de valutarisker som kan uppstå i 

samband med utländska transaktioner. 

 

Slutsatser: Efter att ha definierat begreppen valutaexponering och valutarisk har vi 

kunnat tillämpa en referensram som beskriver hur företag kan hantera den valutarisk 

som valutaexponeringen utsätts för. Studien har visat att företagen sätter valutarisken i 

förhållande till övriga risker i företaget för att mäta och bedöma huruvida åtgärder bör 

vidtas. God planering har även visat sig ha stor inverkan på hur företag kan minska 

valutaexponeringen i förhoppning att bespara resurser på avgiftsbelagda metoder. Att 

 
 



noga planera betalningsflödena är istället förenat med resurser i form av tid, då detta 

krävs för att kunna matcha in- och utflödet i utländska valutor. Hur hanteringen av 

valutafrågan ska ske handlar i regel om att väga fördelarna mot nackdelarna för att 

försäkra sig om att de nerlagda resurserna är till nytta för företaget. Hanteringen 

beskrivs vanligen i en valutapolicy som enligt de studerade företagen upprättas utefter 

egna riktlinjer. 

 

Nyckelord: Valutaexponering, valutarisk, valutariskhantering, Risk management, 

valutapolicy, interna säkringsmetoder, externa säkringsmetoder.  
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INLEDNING 
Inledningsvis kommer vi att presentera en bakgrund samt förklara betydelsefulla 

nyckelord för att introducera läsaren till det centrala ämnet för uppsatsen. Därefter 

följer en diskussion kring intressant problematik inom området som slutligen mynnar ut 

i problemformuleringen som uppsatsen ämnar utreda. 
 

1.1 BAKGRUND 
En redogörelse för ett scenario och dess sannolikhet att inträffa samt att uppmärksamma 

de negativa företeelser som det kan medföra kan, enligt Kaplan och Garrick (1981, 

refererad i Säkrare flöden genom effektivare riskhantering, 2013), gemensamt definiera 

innebörden av risk. Enligt Perminova, Gustafsson och Wikstroms (2008) undersökning 

särskiljs begreppen risk och osäkerhet inom ekonomi. De menar att risk kännetecknas 

av händelser som omfattas av en känd sannolikhet medan osäkerhet snarare 

kännetecknas av en medveten kunskapsbrist i fall då exempelvis ett resultat av en 

händelse inte kan specificeras. Scenario, sannolikhet och konsekvenser ger vidare 

uttryck för de tre riskelementen, vilka tillsammans kan ge både positiva och negativa 

konsekvenser (Bartholdi, Norrman & Tehler, 2013). Dock talar vi om risk endast då 

summan av alla konsekvenser innebär en negativ effekt. Motsvarigheten, det vill säga 

då summan innebär en positiv effekt, karaktäriserar möjligheter. Toscha (2012) gav 

även risk definitionen: “allt som kan hota organisationens måluppfyllelse” (s.34). 

 

Företag utsätts i regel för en rad olika risker. Toscha (2012) identifierar risker utifrån 

fyra kategorier, nämligen strategiska, operativa, efterlevnad och finansiella. Strategiska 

risker kännetecknas av att ha en långsiktig påverkan på företaget vad det gäller främst 

utvecklingen medan de operativa snarare berör den dagliga verksamheten. 

Efterlevnadsrisker karaktäriseras av sådant som kan leda till ryktesskador och 

finansiella risker har vanligtvis en direkt inverkan på den finansiella ställningen. 

 

I takt med att världens länder idag knyts allt närmare varandra har möjligheter öppnats 

för företag att kunna handla med det företag runt om i världen som för tillfället kan 

erbjuda mest gynnsamt pris eller kvalitet (Bartholdi et. al.  2013). Genom att ett land 

importerar och exporterar varor och tjänster kan obalanser utjämnas. Dessa obalanser 
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uppstår till följd av att ett land har ett överskott av en viss råvara samtidigt som de har 

ett underskott av en annan. Handeln med omvärlden leder till att specialisering i olika 

riktningar sker samt att effektiviteten i världsekonomin ökar. I Sverige utgör exporten 

av varor och tjänster 45 procent av BNP, vilket är mer än vad som importeras då det 

utgör 40 procent av BNP. Att Sverige har en stor utrikeshandel faller sig naturligt med 

tanke på att det är ett litet land (ekonomifakta.se, 2015 [1]). Sveriges varuexport består 

till största del av maskiner, apparater och transportmedel, vilket även utgör den största 

delen av importen (ekonomifakta.se, 2015 [2]). 

 

Samtidigt som globaliseringen har bidragit till konkurrensfördelar har den även medfört 

ökade risker för företagen (Bartholdi et. al. 2013). Risker i samband med utlandshandel 

kan kategoriseras relaterat till produkt, kommersiellt, politik och valuta. Produktrisker 

kan exempelvis innefatta transportskador eller andra defekter på produkterna. 

Kommersiella risker handlar om risken att någon part av en oförutsedd anledning inte 

kan fullfölja sin del av vad som har avtalats. Den mest extrema risken som företaget kan 

utsättas för är den politiska. Denna utgör risker som är förenade med bland annat krig 

och strejker. Banksystemets säkerhet anses ha stor betydelse i dessa fall. Sist beskrivs 

valutarisk som den risk företaget tar i samband med att en betalning sker i annan än den 

egna valutan. Hur stor risken bedöms vara beror bland annat på beloppets storlek, den 

utländska samt den inhemska valutans stabilitet och tidsspannet mellan avtal och 

betalning (kursvanet.se). 

 

Den internationella handeln med nationella valutor har lett till valutahandelns 

uppkomst, enligt den franske ekonomen Gaston Pirou (refererad i Finanshandboken: 

kassaflöde, risk, värde, 2003). Transaktioner på valutamarknaden sker mellan olika 

länder samt i olika valutor och de valutor som är konvertibla kan utan hinder flyttas 

mellan olika handelsnationer. Att fritt få växla ett banktillgodohavande mot ett annat i 

en annan valuta kännetecknas av konvertibilitet. Denna konvertibilitet är i vissa länder 

begränsad genom framför allt valutareglering (Bennet, 2003). I Sverige avreglerades 

valutamarknaden under 1980-talet och sedan dess har det blivit allt svårare att på 

förhand avgöra valutautvecklingen (kursnavet.se). Kurserna har på grund av detta 

fluktuerat allt mer, vilket i sin tur har ökat valutarisken. Bennet (2003) skriver vidare att 

valutahandeln har sitt ursprung i Latin Monetary Union, som bildades år 1865. 

Referensvärdena i denna union var guld och silver. Femton år senare uppstod ett nytt 
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system där det enda referensvärdet var guld. Detta system är en variant av vår 

nuvarande typ av valutahandel. Valutamarknaden utgörs av köpare och säljare av 

valutor och dessa består av många olika aktörer som exempelvis banker, importörer, 

leverantörer och centralbanker där bankerna ses som den naturliga mellanhanden för 

växling av valutor.  

 

Bankernas huvudsakliga uppgift i valutasammanhang är att föra över en tillgång från en 

valuta till en annan. Detta kan göras genom avista, det vill säga att konverteringen sker 

omedelbart eller genom en terminsaffär då överföringen sker i framtiden. Det finns 

många faktorer som påverkar en valutakurs i ett land. Tillgång och efterfrågan är bland 

annat aspekter som påverkar priset och ser till den förväntade utvecklingen för valutan. 

Om efterfrågan är hög är valutan oftast dyr och om det finns gott om den är den 

jämförelsevis billig. Olika länders utveckling är också avgörande för valutakursen. 

Utvecklingen påverkas av ekonomiska aspekter som bytesbalans, arbetslöshet, inflation 

och handelsbalans. Den ekonomiska utvecklingen har stor betydelse för hur attraktiv 

kursen är och avvikelserna har i vissa fall större betydelse än själva utvecklingen i sig. 

Olika länders räntor har framför allt en avgörande betydelse för vart andra länder vill 

placera sina tillgångar, vilket i sin tur påverkar valutans efterfrågan. Valutan påverkas 

även av ländernas politik och det är framför allt penningpolitiken som har en avgörande 

roll för graden av inflation, vilket i sin tur spelar in på valutakursen. Psykologiska och 

tekniska faktorer samt spekulation och intervention är faktorer som även dem 

bestämmer kursen på en valuta. Spekulationen varierar mellan olika involverade parter 

på marknaden och interventionen kan förekomma då Riksbanken kan välja att devalvera 

eller revalvera ett lands valuta. De kan även välja att närvara på marknaden genom köp 

och försäljning av valutor (Bennet, 2003). 

 

Molinder och Westlund (2000) skriver att i länder med rörlig växelkurs utsätts företagen 

för högre finansiell risk och då främst relaterat till valutasvängningar. De understryker 

däremot att valutasvängningar inte endast är förknippade med risker då de dessutom kan 

innebära konkurrensfördelar och i bästa fall leda till vinster med rätt metoder. Risken 

som uppstår beror till stor del på att avtal och betalning inte sker vid samma tillfälle. På 

grund av valutakursfluktuationer kan värdet på den utländska valutan komma att 

förändras mellan tidpunkterna och därav blir priset i inhemsk valuta svårt att fastställa. 

Svårigheten kan vidare innebära att företag kan föredra handel inom landsgränsen då 
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den annars kan orsaka kostnader för att hantera de risker som uppkommer. Företag som 

verkar på den internationella marknaden handlar i regel med många olika valutor och 

vad som därför har uppmärksammats hos sådana företag är arbetet med valutasäkring. 

Exempelvis kan fluktuationerna på kort sikt minskas med hjälp av handel med terminer 

och på lång sikt genom lån i utländsk valuta. Problematiken ligger i att vara försedd 

med de typer av resurser som krävs för att kunna hantera de risker som tillkommer. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Toscha (2012) poängterar att riskhanteringen utformas utifrån de uppsatta målens 

karaktär och inriktning och att man därför inte ska avgränsa sig till att beakta 

riskkategorierna var för sig. Efter att ha identifierat de olika riskerna ska sannolikheten 

för risken uppskattas. Vidare diskuterar han vikten av att beakta bruttorisken respektive 

nettorisken. Bruttorisken präglar de påföljder som kan komma att påverka de uppsatta 

målen ifall inga åtgärder vidtas. En del åtgärder kan redan finnas till hands i företaget 

och en del kan behöva vidtas därutöver. Risker som återstår efter befintliga insatser 

kallas nettorisker. Efter att ha utfört riskidentifiering och riskbedömning kan frågan 

ställas hur man därefter ska gå tillväga för att motverka riskerna. Även Hamilton (1996) 

styrker att riskerna är knutna till målen och att hanteringen av riskerna ska minimera 

störningar som kan uppkomma mot måluppfyllelsen, han talar om Risk Management. 

Författaren betonar dessutom relevansen av att väga kostnaden som risken kan orsaka 

mot kostnaden för att gardera sig mot den för att se om det lönar sig. 

 

Valutarisker är något som är vanligt förekommande vid internationell handel och det är 

för företagen viktigt att reducera och eliminera dessa. En kalkylerad vinst kan ta en helt 

annan vändning och istället generera en förlust på grund av valutaförändringar. I 

motsats till detta kan en väl genomtänkt hantering av valutor istället frambringa 

valutakursvinster för företaget. Det finns en angelägenhet för företagens styrelser och 

ledningsgrupper att göra ett ställningstagande i hanteringen av valutarisker. Det är i ett 

tidigt stadie viktigt att bestämma i vilken valuta betalningen ska ske och vilken typ av 

säkerhet som ska användas (F Hammarlund, Mackén, Jacobsson & Larsson, 2013).   
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Molinder och Westlund (2000) påstår att det finns vissa skillnader mellan små och stora 

företag i deras förutsättningar att hantera riskerna kring växelkursfluktuationer. De 

hävdar att större företag ofta besitter resurser och kompetens för att själva kunna hantera 

de risker som uppkommer på grund av handel med olika valutor medan det kan ses som 

ett problem för mindre företag som har svårare att få råd med detta. De menar således 

att det kan innebära ett hinder för små företag som vill ta sig in på den internationella 

marknaden. I en intervju med SEB skriver Privata Affärer att drygt en fjärdedel av alla 

småföretag i Sverige utför affärer internationellt (privataaffärer.se, 2010). 

Utlandshandeln är viktig för företagen och vissa har valt att helt inrikta sig på den 

internationella handeln. Valutarisken är det som fyra av tio företag anser utgöra den 

största risken och det övervägande problemet. Trots detta påpekar de att det är 

förvånansvärt få företag som använder valutasäkring. Det är endast 29 procent som 

faktiskt skyddar sig mot valutarisker. Redaktionen på Företagande stärker även SEB:s 

uttalande om att det är överraskande få företag som försäkrar sig mot valutariskerna och 

att det för många företag skapar oro (foretagande.se, 2010). De anser att företagen som 

väljer att inte göra det faktiskt spekulerar med företagets intäkter och kostnader. Vidare 

menar de att det för svenska företag är extra viktigt att valutasäkra då den svenska 

kronan är en liten valuta och är särskilt utsatt för den typen av risk.  

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Som nämnts i diskussionen ovan utgör valutafluktuationerna en risk för de företag som 

verkar på den internationella marknaden. Valutariskhantering har därför blivit allt mer 

uppmärksammat och kan slutligen bli avgörande för om företaget gör valutakursvinst 

eller valutakursförlust vid en utlandsaffär. Det finns dessutom påståenden om att 

förutsättningarna för arbetet med valutariskhantering skiljer sig på grund av företagets 

storlek samt att vissa valutor kan upplevas mer utsatta än andra. För att hantera denna 

typ av risk finns olika säkerhetsmetoder att välja mellan och därför är det viktigt att 

väga nytta mot kostnader för dessa. Diskussionen kring valutarisk och 

valutariskhantering ledde oss vidare till följande problemformulering: 

 

• Hur hanterar företag valutarisker samt hur vägs för- och nackdelar med 

valutasäkring mot varandra? 
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1.4 SYFTE 
Syftet har varit att studera hur företag väljer att hantera valutarisker vid internationella 

transaktioner. Vi har studerat i vilken utsträckning företagen använder sig av 

valutasäkring samt hur de väger fördelar mot nackdelar i arbetet. Vi vill med denna 

uppsats skapa förståelse för vikten av att beakta risker i samband med 

valutafluktuationer vid utlandshandel och uppmärksamma vilka metoder som kan 

användas till skydd mot dessa. 

 

1.5 AVGRÄNSNING 
Vi har i den här uppsatsen avgränsat oss till att intervjua företag som vi vet bedriver 

utlandshandel då detta är en förutsättning för att företaget kan vara utsatt för eventuella 

valutarisker. Vidare är valutariskhantering ett brett område som innefattar olika typer av 

valutaexponeringar. Inom området har vi därför valt att begränsa oss till att studera hur 

företagen hanterar den risk som är relaterad till utländska transaktioner, vilken benämns 

transaktionsexponering. 
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METOD 
I detta avsnitt kommer vi till att börja med beskriva vår förförståelse kring ämnet. 

Vidare kommer vi att presentera och motivera de metodval vi har gjort för att 

genomföra uppsatsen samt hur vi har gått tillväga för att samla in det empiriska 

materialet. 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Enligt Patel och Davidson (2011) baseras en förståelse på de tankar, intryck, känslor 

och kunskaper som forskaren har. Vi kom i kontakt med ämnet valutariskhantering i 

samband med en kurs i finansiering på Linnéuniversitetet i Kalmar. I kursen beskrevs 

olika metoder för att valutasäkra som kan användas för att hantera risker som rör 

valutafluktuaioner med avseende på import och export. Kursen gav oss en 

grundläggande kunskap kring valutariskhantering. Området har sedan dykt upp i andra 

sammanhang under studietiden, vilket har väckt vårt intresse ytterligare. Efter att ha 

gjort egna eftersökningar inom ämnet fick vi en elementär förståelse för att 

valutafluktuationer är av betydelse för företag. Mot bakgrund av vår förkunskap ledde 

detta till vårt val att utforska ämnet vidare i denna uppsats.  

 

2.2 METODBESKRIVNING 
Nedan presenteras den filosofi, ansats och strategi som utformat vår forskningsmetod. 

Valen beskrivs och motiveras med hänsyn till hur de har använts och varför. 

 

2.2.1 FORSKNINGSFILOSOFI 
Enligt Patel och Davidson (2011) är hermeneutik en vetenskaplig riktning som kan 

beskrivas som tolkningslära där förutsättningarna för den mänskliga existensen försöker 

tolkas och förstås. Den hermeneutiske forskaren strävar efter att se helheten i 

forskningsproblemet gentemot den positiviske som vid en fördjupning av objektet 

försöker att se del för del och söker en förklaring till sambandet, snarare än en 

förståelse. Kvale och Brinkmann (2014) redogör för att hermeneutikern studerar 

tolkning av texter där tolkning av meningen är det mest betydelsefulla. Vidare beskrivs 

att samtal och text är ledande begrepp inom hermeneutiken där tyngdpunkten ligger i 

förkunskapen hos den som tolkar en texts innebörd. Patel och Davidson (2011) 
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uttrycker förförståelsen som utgångläget, vilken genom tolkningsprocessen ska skapa en 

förståelse. 

 

Det holistiska synsättet kan kopplas till hermeneutikerns tolkning av forskningsobjektet 

där helheten är större än delarna tillsammans. Den fullständiga förståelsen fås genom att 

regelbundet växla mellan del och helhet och därmed ställa helheten i relation till delarna 

(Patel & Davidson, 2011). Olsson och Sörensen (2011) stärker Patel och Davidsons 

teori om att vikten ligger i att se helheten enligt det hermeneutiska synsättet. 

Undersökningsmaterialet ska skapas utifrån en beskrivande och reflektiv hållning. För 

att delarna ska vara rimliga att förstå måste forskaren ha tillgång till helheten då varje 

dels betydelse är bunden till helheten.  

 

Vår förförståelse kring ämnet valutariskhantering skapades utifrån ett helhetsperspektiv 

med vissa grundläggande kunskaper. Vi valde sedan att gå in på delarna för att skapa 

oss en djupare förståelse för problematiken samtidigt som vi förhöll oss till det 

helhetsperspektiv vi hade sedan tidigare. Vår strävan var att skapa en förståelse för 

sambandet mellan insamlad empiri och referensram. Kvale och Brinkmann (2014) 

betonar att med förförståelsens roll uppskattas innebörden av forskningsfrågan. Efter 

mötena med respondenterna växte en vetskap fram som vi sedan kunde tolka och 

analysera.    

 

2.2.2 METODANSATS 
I grunden finns två olika synsätt för forskaren att utgå från i arbetet att utreda ett 

problem, vilka benämns deduktion och induktion. Utifrån dessa har det vidare 

utvecklats ett tredje synsätt då det i vissa fall kan anses problematiskt att skilja de två 

synsätten åt. Det tredje synsättet kallas abduktion (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen 

(2002) beskriver den deduktiva ansatsen som att forskaren väljer att utgå från en 

referensram för att sedan samla in relevant empiri. Författaren menar att forskningen 

handlar om att först skapa en förväntan om verkligheten för att sedan kontrollera om 

insamlad empiri harmoniseras med denna. Bryman och Bell (2013) skriver att 

förväntningarna formuleras till hypoteser utifrån referensramen, vilka deduceras och 

styr datainsamlingen. Motsatsen är det induktiva synsättet, vilket även kan beskrivas 

som en mer öppen ansats (Jacobsen, 2002). Detta eftersom det innebär att forskaren 

istället utgår från den insamlade empirin för att sedan utforma en tillämplig referensram. 

8 
 



Referensramen kan därför, enligt Bryman och Bell (2013) ses som resultatet av 

forskningen då generaliserbart logiska resonemang dras utifrån empirin. Glaser och 

Strauss (1967, refererad i Företagsekonomiska forskningsmetoder) benämner detta sätt 

som en teoribildning på empirisk grund. Uttrycket beskriver att forskarnas kunskaper 

inte grundas i redan utvecklad referensram eller hypoteser utan att de snarare bildas i en 

specifik situation genom att skapa förståelse för hur undersökningsobjekten upplever 

den (psykologiguiden.se). Abduktion har utvecklats som en blandning av det deduktiva 

och det induktiva synsättet. Övergripande handlar förhållningssättet om att klargöra ett 

specifikt fall genom att uttrycka antaganden och på så vis utformas referensramen. 

Forskningsprocessen går från ett induktivt till ett deduktivt förhållningssätt genom att 

hypoteser först formuleras utifrån det specifika fallet, vilka sedan breddas för att kunna 

framställas som generella (Patel & Davidson, 2011).  

 

Uppsatsen är skriven utifrån ett induktivt synsätt. Detta med anledning av att kunna 

formulera problemen med utgångspunkt i den insamlade empirin. Precis som Bryman 

och Bell (2013) beskriver ger alltså det induktiva synsättet ett spelrum för att under 

processen kunna utveckla frågeställningar och metoder. På så vis gav detta 

förhållningssätt oss möjligheten att vara öppna för ny information genomgående under 

arbetets gång och ta hjälp av de utvalda undersökningsobjektens kunskaper och 

erfarenheter för att kunna styra uppsatsens inriktning. Jacobsen (2002) poängterar att 

just öppensinnet för intag av information under processen är den mest utmärkande 

olikheten mellan induktion och deduktion. Kritiker menar dock att människan begränsas 

i att bearbeta all relevant information eftersom man likväl medvetet som omedvetet 

sållar information utifrån vad som anses viktigt. Vi väljer dock att se detta som positivt 

då vi, med vår begränsade förkunskap inom ämnet, först har kunnat få en generell syn 

inom området genom att vara öppna för intaget av information i själva 

insamlingsprocessen. Med det har vi därefter medvetet kunnat sålla i den insamlade 

empirin för att hitta det vi betraktade som det mest intressanta och problematiska inom 

området. 

 

2.2.3 FORSKNINGSSTRATEGI 
Ett forskningsbart problem kan studeras utifrån två olika synvinklar. Det ena är 

kvantitativ forskning som innebär att forskaren i de flesta fall utgår från en referensram 

för att sedan skapa en frågeställning där relationen mellan referensram och forskning 
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bygger på en eller flera hypoteser. Forskningen innefattar ett stort antal individer och 

resultatet presenteras vanligen som strukturerad statistik (Olsson & Sörensen, 2011). 

Bryman och Bell (2013) beskriver den kvantitativa forskningen som en betoning av en 

kvantifiering av insamlad och tolkad data. Den kvantitativa metoden utmynnar ofta, 

enligt Backman (2008), i numeriska observationer och skapas vanligtvis genom 

exempelvis enkäter, prover och experiment. Det andra perspektivet är kvalitativ 

undersökning som till skillnad från den kvantitativa metoden istället fokuserar på ord 

och inte på kvantifiering vid insamling av data (Bryman & Bell, 2013). 

 

Som tidigare nämnts är vår uppsats skriven utifrån ett induktivt synsätt då vår insamlade 

empiri var utgångspunkten för konstruktionen av vår referensram, vilket därmed 

skapade en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman och Bells (2013) teori stärker att den 

kvalitativa forskningen företrädelsevis framhåller ett induktivt synsätt i relationen 

mellan referensram och forskning. Hur individerna tolkar och uppfattar sin sociala 

verklighet är det som framför allt betonar den kvalitativa forskningen. En ostrukturerad 

forskning låg till grund för uppsatsen för att framhäva respondenternas uppfattning 

inom ämnet, vilket även det ledde fram till valet av en kvalitativ metod. Vårt syfte med 

uppsatsen grundades i att hitta ett samband mellan insamlad empiri och referensram och 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) redogör för att den kvalitativa 

undersökningen leder till beskrivningar av verkligheten, vilket i sin tur illustrerar de 

samband som skapats. Utgångspunkten för oss var att studera helheten av problemet för 

att sedan bryta ner det i delar där den kvalitativa metoden, enligt Christensen et. al. 

(2010) fokuserar på det undersökta sammanhanget, det vill säga kontexten av helheten. 

Vid en jämförelse med den kvantitativa strategin är det istället orden i sig som är 

intressanta, vilket gör att sammanhanget inte har lika stor betydelse. Under arbetets 

gång bearbetades vår insamlade data och tolkning parallellt, då delar av tolkningen 

skedde samtidigt som insamlingen av empirisk data. Christensen et. al. (2010) beskriver 

detta som en processuell tolkning då undersökaren är det som är själva 

tolkningsinstrumentet. Vid intervjuer kommer intervjuaren automatiskt att börja tolka 

det den intervjuade personen säger och göra jämförelser med tidigare uppfattningar 

inom ämnet. 
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2.3 DATAINSAMLING 
I följande avsnitt redogörs för vilka tillvägagångssätt som har använts vid insamling av 

empirisk data samt material till referensramen. Vi kommer även att ange skäl till de 

metoder vi har valt att tillämpa. 

 

2.3.1 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 
När, hur och varför data samlas in är det som avgör om den är primär eller sekundär 

(Christensen et. al. 2010). Att som forskare samla in data med hjälp av olika metoder 

som denne själv ska bruka för att besvara sin forskningsfråga benämns primärdata. 

Sekundärdata kan i sin tur bestå av relevant data som tidigare blivit insamlad av annan 

forskare eller för ett annat ändamål. Författarna exemplifierar sekundärdata som 

information inom en organisation eller i andra offentliga databanker. Olsson och 

Sörensen (2011) skriver att den data som har samlats in både primärt och sekundärt 

sedan ligger till grund för hur tolkningen utvecklas. All data ska då sammanställas 

genom att bearbetas och sorteras. Jacobsen (2002) förklarar vikten av att vara kritisk till 

den sekundärdata som används vid forskning. Han menar att det är viktigt att ta reda på 

vart och av vem informationen kommer från för att öka trovärdigheten. 

 

För att kunna besvara vår problemformulering har vi använt oss av både primär- och 

sekundärdata. Med tanke på den tid och de medel som fanns tillgängliga inför arbetet 

har vi anpassat vår insamling för att erhålla data av tillfredsställande kvalitét. I 

uppstarten av insamlingsprocessen använde vi sekundärdata i form av litteratur, 

internetkällor och artiklar för att få en övergripande förståelse kring det aktuella ämnet. 

För att upprätthålla trovärdigheten till den sekundärdata vi har nyttjat har vi, om 

möjligt, försökt finna den ursprungliga källan vid exempelvis referat. Därefter samlades 

primärdata in genom anpassade kvalitativa intervjuer för att få tillräckligt med material 

till att kunna besvara vår fråga. Vi konstruerade sedan vår referensram med hjälp av 

sekundärdata. 

 

2.3.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 
I en kvalitativ forskningsmetod hävdar Bryman och Bell (2013) att intervjuer är det 

vanligaste sättet för insamling av empiriskt material. Kvalitativa forskare använder sig 

av kvalitativa intervjuer, vilka antingen kan vara ostrukturerade eller semistrukturerade. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att en kvalitativ intervju syftar till att 
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uppmärksamma intervjuobjektens egna uppfattningar i en viss situation och ger 

utrymme för respondenten att belysa vad denne anser väsentligt. Därav består en 

kvalitativ intervju av mer generella och öppna frågeformuleringar till skillnad från en 

kvantitativ. Starrin och Svensson (1994) styrker detta och förklarar vidare att 

intervjufrågorna inte förväntas ha ett rätt eller lämpligt svar, utan att de ska lämnas 

öppna för intervjuobjektet. På grund av detta poängterar samma författare att krav ställs 

på intervjuaren att under samtalets gång kunna anpassa sig för att följa upp det som kan 

tänkas vara användbart för syftet (Svensson & Starrin, 1996). 

 

De genomförda intervjuerna har utförts med en semistrukturerad metod. Vi har alltså 

utgått från intervjuguider (Bilaga 1-3), vilka sammanställdes i god tid före intervjuerna. 

Guiderna innehöll särskilda element, vilka vi ämnade beröra under samtalets gång och 

plats lämnades åt respondenterna att fritt tala kring ämnet samtidigt som vi fick 

möjligheten att ställa följdfrågor. Vi bedömde att denna metod var mest lämpad då vi 

ville försäkra oss om att få svar på vissa specifika teman. Anledningen var främst för att 

kunna göra de jämförelser som krävs för att kunna fullfölja det uppsatsen är avsedd att 

undersöka och förklara. Även Bryman och Bell (2013) rekommenderar en 

semistrukturerad intervjuform vid en flerfallsstudie då de anser att det i sådana fall 

krävs ett visst mått av struktur. Författarna understryker dessutom vikten av att använda 

sig av flera kvalitativa intervjuer. De påstår att en intervju inte får ett värde för en 

undersökning förän den ställs mot andra iakttagelser. För att öka tillförlitligheten i våra 

jämförelser valde vi därför att genomföra ett flertal intervjuer med företag som både 

använder och inte använder valutasäkringsmetoder. 

 

Vid valet av företag att intervjua kontaktade vi företag med frågan om de använder sig 

av valutasäkring eller inte. Vid vårt urval utgick vi inte från några andra specifika 

riktlinjer som exempelvis företagets storlek, utan det som var av intresse för oss var 

vetskapen om att de bedriver en internationell handel. Det låg även i vårt intresse att 

kontakta en bank för att få en insyn i deras roll i företagens arbete med 

valutariskhantering. Företagen vi har intervjuat är AB Skanditrä, Yaskawa Nordic AB, 

ProfilGruppen AB, Electra Gruppen AB och SEB. De flesta intervjuerna genomfördes 

vid ett personligt möte med respondenterna med anledning av att vi ansåg att detta sätt 

gav möjlighet till att läsa in fler intryck, så som exempelvis kroppsspråk. Intervjun med 

banken genomfördes dock via telefon på grund av det geografiska avståndet. 
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Att uppnå validitet handlar, enligt Olsson och Sörensen (2011), om förmågan att mäta 

rätt saker relaterat till forskningsproblemet. Den logiska validiteten är viktig att ta 

hänsyn till både vid upprättandet av intervjuguider och vid val av intervjuobjekt för att 

tillförsäkra giltligheten i processen. Intervjuguiderna utformades därför parallellt med 

att vi studerade sekundärdata och läste in oss på ämnet i strävan efter att uppnå hög 

validitet. Med tanke på att vårt undersökningsområde är specifikt och kräver en viss typ 

av kunskap för att arbeta med, har respondenterna från respektive företag valts utifrån 

kompetens och roll i verksamheten. Vi har därför valt att samtala med finans- alternativt 

ekonomiansvarig för respektive företag, då det är dem som främst arbetar med denna 

typ av frågor. Nedan följer en kort presentation av respektive intervjuobjekt. 

 

• Karl Pettersson, ekonomiansvarig på AB Skanditrä. Skanditrä är en global 

totalleverantör som köper och säljer lövträprodukter, stock, sågade ämnen och 

halvfabrikat. Sedan år 2008 ägs de av det finska familjeföretaget Hartwall och 

har åtta stycken anställda i Sverige och 18 stycken i Ungern. Karl Pettersson har 

arbetat på Skanditrä sedan år 2012 och har en civilekonomexamen från 

Högskolan i Kristianstad. 

 

• Pär Tornemo, Corporate Planning Director (CPD) på Yaskawa Nordic AB. Pär 

Tornemo har jobbat som CPD på företaget i åtta år och innehar en 

civilekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö. Företaget ingår i koncernen 

Yaskawa Electric Corporation, en av världens ledande tillverkare av 

industrirobotar, el- och servomotorer samt styrsystem. Moderbolaget har 

verksamhet i Japan och Yaskawa Nordic AB har sitt kontor i Kalmar samt en 

fabrik i Torsås. Företaget hade år 2014 149 stycken anställda. 

 

• Peter Schön, Chief Financial Officer (CFO) på ProfilGruppen AB. Peter Schön 

är från början utbildad civilekonom vid Linnéuniversitetet i Växjö och har 

jobbat som CFO på ProfilGruppen AB sedan år 2006. ProfilGruppen AB är 

moderbolag i koncernen och kontor samt fabriker är stationerade i Åseda. 

Verksamheten är inriktad på förädling av aluminiumprofiler och hade år 2014 

345 stycken anställda. 
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• Johan Jaensson, Chief Financial Officer (CFO) på Electra Gruppen AB. Johan 

Jaensson har i grunden en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö 

och har sedan två år tillbaka jobbat som CFO på företaget. Electra Gruppen AB 

är en koncern som arbetar med lagerhållning och distribution av varor för sina 

kedjors räkning. Huvudkontor och lager är beläget i Kalmar och år 2014 hade 

Electra Gruppen AB 160 stycken anställda. 

 

• Martin Rodelius, maknadsrådgivare på SEB i Göteborg. Martin Rodelius har 

sedan fyra år tillbaka arbetat på avdelningen Market Sales och arbetar med 

bankens företagskunder med fokus på små och medelstora företag. Hans arbete 

berör främst kapitalmarknaden, valutor, obligationer samt aktier och behandlar 

spörsmål så som valutafrågor, överskottslikviditet samt räntefrågor. Martin 

Rodelius har en civilingenjörexamen från Chalmers samt en kandidatexamen i 

företagsekonomi från Handels i Göteborg. 

 

2.4 METOD- OCH KÄLLKRITIK 
Kvalitativ forskning präglas i regel av subjektivitet. Då uppsatsen är baserad på en 

flerfallsstudie med ett litet urval företag finns en viss risk att resultatet kan ha blivit 

något vinklat åt den specifika situation som vi har studerat. På så vis är det svårt att 

generalisera resultatet och därför vill vi poängtera att vi endast har dragit 

generaliserbara slutsatser kopplade till just denna speciella situation. Den här typen av 

forskning lämnar den inhämtade informationen öppen för tolkning och beskrivning för 

forskaren. Vi har därmed reflekterat över att uppsatsen till viss del kan ha speglats av 

våra egna tolkningar samt vår egen förförståelse och att den hade kunnat få ett annat 

utfall med en annan författare. För att minimera feltolkningar har vi bland annat spelat 

in och transkriberat samtliga intervjuer men också gett respondenterna möjlighet att läsa 

empiriavsnittet så att vi har kunnat korrigera eventuella fel. Med anledning av vår 

förförståelse vi hade innan arbetet startades, är vi medvetna om att arbetet kan ha 

vinklats då vi valde att fokusera på en referensram som vi visste tillhörde ämnet. Ett 

objektivt sökande av referenser hade gett oss fler infallsvinklar till arbetet. Trots att vi 

har utgått från intervjuguider har respondenterna, under intervjuerna, gett olika grad av 

utvecklande svar på de frågor som har ställts och det har medfört att vissa jämförelser 

inte har blivit möjliga att göra. För att komplettera detta i bästa mån har vi därför ställt 
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utökade frågor via mail. Vårt val av företag att intervjua var inte slumpmässigt då dessa 

valdes av praktiska skäl. Ett slumpmässigt urval hade möjligen gett vårt arbete en större 

trovärdighet. Innan vi bokade en intervju med respondenterna tog vi reda på om 

företaget arbetade med valutasäkring eller inte, vilket gav oss en subjektiv bedömning i 

valet av företag. 
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REFERENSRAM OCH EMPIRI 
I kapitlet presenteras den referensram samt det empiriska material som har samlats in 

och som ligger till grund för uppsatsen. I varje avsnitt redogörs först för aktuell del av 

referensram, vilken följs av en tillhörande empirisk redovisning. Trots en induktiv 

ansats har vi valt att presentera referensramen först för att lättare kunna orientera 

läsaren. 

 

3.1 RISK MANAGEMENT 
Företag utsätts för en rad olika risker i sin verksamhet och sättet att inventera, analysera 

och förebygga dessa risker är det som kallas för Risk management (F Hammarlund et. 

al. 2013). Frigo och Anderson (2014) skriver att riskhantering tillämpas i företagets 

strategi och påverkas av styrelse, ledning och personal i företaget. Det huvudsakliga 

syftet är att identifiera möjliga händelser som kan komma att påverka företaget samt hur 

dessa ska hanteras för att ge säkerhet åt att kunna uppnå uppsatta mål. Även F. 

Hammarlund et. al. (2013) styrker att ändamålet främst är att minimera de störningar 

som kan påverka företagets resurser, ekonomiska resultat och inte minst dess 

förutsättningar till måluppfyllelse. Utmaningen är att hantera de olika riskerna till en så 

låg kostnad som möjligt. Toscha (2012) nämner att ett införande av en 

organisationsövergripande riskhanteringsprocess kan hjälpa företag att hantera olika 

risker i verksamheten genom att skapa en gemensam inställning till dem. Han 

poängterar vikten av att genomskåda nyttan av hanteringsarbetet för att ledningen ska 

vara villig att satsa de resurser som krävs. Att se och förstå nyttan är en central faktor 

för att uppskatta värdet av riskarbetet. 

 

I bakgrunden lämnades en kortfattad beskrivning av de risker som företag utsätts för; 

strategiska, operativa, efterlevnads och finansiella. Fortsättningsvis kommer uppsatsen 

endast att beröra hantering av finansiell risk i samband med utlandshandel, det vill säga 

valutariskhantering. 

 

3.2 VALUTAEXPONERING OCH VALUTARISK 
För att skapa tydlighet för läsaren särskiljer vi först de två viktiga begreppen 

valutaexponering och valutarisk för att därefter gå in på själva hanteringen av 

3 
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valutarisken.  Efter redogörelsen följer ett empiriavsnitt som beskriver hur 

respondenterna resonerar kring begreppen. 

3.2.1 DEFINITIONER 
Företag utsätts för viss valutarisk i samband med att antingen inneha tillgångar eller 

skulder i en främmande valuta eller genom att transaktioner genomförs i en utländsk 

valuta. Collier och Davis (1985) delar in valutaexponering i tre typer, nämligen 

transaktionsexponering, omräkningsexponering samt ekonomisk exponering och menar 

att de här till viss del är beroende av varandra. Transaktionsexponering uppstår vid 

leverantörsskulder, fordringar och andra kortfristiga placeringar som involverar 

valutaväxlingar. Omräkningsexponering är främst relaterade till moderbolagets 

upprättande av koncernredovisning. I en koncern med dotterbolag belägna i olika länder 

och som därmed har sina redovisningar i olika valutor måste moderbolaget vid 

konsolideringen räkna om dessa till en gemensam valuta. Risken är alltså relaterad till 

nettot av tillgångar och skulder av långfristig karaktär. Sist beskrivs den risk som 

uppkommer och påverkar de framtida kassaflödena på grund av valutakursförändringar, 

vilken benämns ekonomisk exponering och förekommer vanligen i samband med 

prissättning och priskonkurrens. 

 

Åkesson Dolfe (1996) betonar att nettot i de olika typerna är det som kallas för 

valutaexponering och är alltså det belopp som utsätts för valutarisk på grund av 

värdeförändring i valuta. Vidare definierar hon valutarisk som den framtida förväntade 

fluktuationen i valutaexponeringen och delar upp risken i två slag; kursrisk och 

kronrisk. Kursrisken förknippas med förändringar i de relativa värdena valutor 

sinsemellan och kronrisken är relaterad till förändringar i förhållandet mellan inhemsk 

och utländsk valuta på grund av att den egna förstärks eller försvagas. Annorlunda 

uttryckt är kronrisken den svenska kronans kursrisk. 

 

3.2.2 DE INTERVJUADE OM HUR DE IDENTIFIERAR 
VALUTAEXPONERING OCH VALUTARISK 
För att veta vilket instrument som ska användas för att hantera en risk är det viktigt att 

först kartlägga de utländska affärerna för att identifiera exponeringen och därmed den 

risk som medföljer. I intervjun med Martin Rodelius berättar han att graden av 

valutaexponering som ett företag utsätts för är en företagsspecifik fråga. Han menar att 

det finns två parametrar som utgångspunkt för att kunna identifiera valutaexponeringen. 
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Dels beror det på hur stora betalningsflödena i utländsk valuta är i förhållande till den 

totala omsättningen. Ju större proportion andelen utgör, desto större är exponeringen 

och på så vis ses valutarisken som ett större problem för företag som har en betydande 

import och/eller export. Vilken marknadsstrategi företaget har är också av betydelse för 

identifieringen. Allt annat lika kommer ett företag, vars marknadsstrategi är att 

konkurrera med pris, att vara mer känslig för valutakursrörelser då dess marginaler 

kommer att vara lägre än konkurrenternas. Mer allmänt har företag, i branscher som 

präglas av höga volymer och låga marginaler, större exponering. Johan Jaensson 

berättar att Electra Gruppen är mer utsatta för denna typ av risk på grund av att de 

verkar i en bransch med små marginaler. Han berättar även att många av Electra 

Gruppens leverantörer fram tills nu har haft nordiska agenturer, vilket har möjliggjort 

att de har kunnat handla i svenska kronor trots att leverantören är global. Dock håller 

deras leverantörer på att centralisera sina organisationer, vilket betyder att deras inköp 

allt mer kommer att övergå till utländska valutor och uppskattar att andelen kan komma 

att uppgå till hela 50 procent. Han förklarar att stora volymer snart innebär stora pengar 

och detta är orsaken till att de nu befinner sig i en omprövningsfas kring hantering av 

valutarisker. 

 

Något att ha i åtanke när de utländska affärerna ska kartläggas är det tidsintervall från 

det att företaget gör ett inköp tills det att de får betalt från kunden och det är den tiden 

som i så fall ska övervägas att valutasäkras, enligt Karl Pettersson. Även Martin 

Rodelius styrker detta och menar att det är viktigt att se till att kalkylen för affären går 

ihop. Han menar att affärskalkylen kan kräva att företaget säkrar sig mot 

valutakursrörelser. Så länge kalkylen beror på framtida växelkurser som inte är säkrade 

kommer det att finnas en valutarisk i affären. 

 

3.3 VALUTARISKHANTERING; TRANSAKTIONSEXPONERING 
Vidare kommer ämnet att smalnas av ytterligare då vi i denna uppsats i huvudsak 

kommer att fokusera på hantering av valutarisk som uppkommer i samband med 

transaktionsexponering. Empiriavsnittet belyser hur de studerade företagen använder sig 

av valutapolicys som styrdokument för att hantera denna typ av risk. 
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3.3.1 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER 
För att förstå vad riskhantering egentligen innebär refererar vi till Dyments (1978) 

uttalande. Han menar att riskhantering inte handlar om att ta risker för att åstadkomma 

vinster eller förluster, utan att det snarare handlar om att vidta åtgärder för att minska 

risker. Åkesson Dolfe (1996) anser att det finns olika sätt att använda för att hantera 

valutarisker beroende på vilken typ av valutaexponering det rör sig om. För att gardera 

sig mot transaktionsexponeringar poängterar författaren att företaget i huvudsak först 

måste identifiera och kvantifiera sitt valutaflöde. Vidare menar hon att flödet löpande 

måste kontrolleras för att försäkra sig om att rätt metod används. Till detta förespråkas 

att en valutapolicy bör finnas i företaget där exempelvis regler och ansvarsfördelning 

beskrivs. Det är också detta som är den centrala frågeställningen i denna uppsats, det 

vill säga att undersöka hur de olika företagen väljer att bete sig i hanteringen av 

valutarisker. 

 

I sin artikel skriver Dyment (1978) att det blir mer tilltalande för företag att kontrollera 

valutamarknaden om det råder flytande växelkurs. Vanligtvis sker fakturering i det 

köpande företagets valuta och därför tas valutarisken av det säljande företaget (Åkesson 

Dolfe, 1996). Enligt valutaregler har det dock blivit tillåtet för företag att specifisera en 

valuta genom en överenskommelse med sin kund och därigenom kan antingen köparens 

eller säljarens valuta användas men även en tredje valuta kan bli aktuell (Dyment, 

1978). Kundens valuta kan vara att föredra om den förväntas ha en positiv utveckling. 

Likväl kan den förväntas ha en negativ utveckling och det kan då bli aktuellt att välja en 

annan valuta. Överenskommelsen kan innebära besvär för kunden då den främst är 

riktad åt att hjälpa leverantören att undvika valutakursförluster.  

 

3.3.2 DE INTERVJUADE OM VALUTAPOLICY SOM STYRDOKUMENT 
I intervjun med Karl Pettersson påvisar han vikten av att styra upp ett regelverk kring 

hur valutarisker ska hanteras. Han antyder att utan regler spekuleras det med bolagets 

pengar, då möjlighet ges att få agera hur man vill. I dagsläget upplever Skanditrä att de 

inte har någon transaktionsexponering som innebär stora risker för företaget och har 

därför ingen upprättad valutapolicy men menar att det skulle bli aktuellt om deras 

valutaflöden blir mer skeva i kommande tid. Enligt Martin Rodelius ska ett 

styrdokument beskriva hur företaget ska agera och hur de tänker kring risker. SEB 

rådger kring utformande av policys samt informerar och utbildar kring 
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valutariskhantering. De finns alltså till hjälp för att diskutera specifika fall med 

företagskunden för att ge rådgivning och tillsammans bedöma hur situationen ska 

hanteras, det vill säga utbildar i säkringsintrument och förbereder för arbetet med 

riskhantering. Pär Tornemo berättar att de har en utformad policy för hur de ska hantera 

valutarisker, dock gäller den endast för euro. Policyn antyder att de endast ska säkra 50 

procent av sin valutaexponering i de fall den utgör en valutarisk för företaget. Han 

menar att man även ska tänka på att det går att tjäna på en valutakursförändring. Vad 

som enligt deras policy avgör om valutaexponeringen utgör en valutarisk för företaget 

är i de fall exponeringen överstiger två miljoner euro. I de fall exponeringen hamnar 

mellan en och två miljoner euro ska valutasäkring övervägas. ProfilGruppens och 

Electra Gruppens valutapolicys är utformade på liknande sätt men tillämpas oavsett hur 

stor exponeringen är. Peter Schön berättar att ProfilGruppen valutasäkrar 50-70 procent 

av den rådande valutaexponeringen medan Johan Jaensson delger att Electra Gruppen 

säkrar minst 70 procent. Han förtydligar att valutsäkringen gäller 70 procent av den 

totala valutaexponeringen som uppstår under en ett-års period. Peter Schön förklarar 

vidare att de arbetar efter en prognos över deras totala flöde för att avgöra hur stor del 

som ska valutasäkras men att de vid långa affärer ibland gör undantag och då säkrar en 

affär i taget. Enligt Johan Jaensson kommer Electra Gruppen troligen också att behöva 

arbeta med prognoser i takt med att deras affärer i utländska valutor kommer att öka 

samtidigt som han tror att kravet för säkring enligt policyn kommer att öka till minst 80 

procent. Motiveringen till att inte säkra hela beloppet lyder att de anser att ett stort 

säkringbehov finns men att de vill behålla en förlåtelseandel om något skulle missas. 

 

Johan Jaensson betonar att Electra Gruppen inte är tillåtna att valutaspekulera och att 

valutapolicyn endast syftar till att konstatera det faktiska inköpspriset. Detta för att 

kunna göra en bra kalkyl på affärerna då de, som tidigare nämnt, är extra känsliga för 

valutaförändringar på grund av deras låga marginaler och valutapolicyn har därmed inte 

som ändamål att göra valutakursvinster. Han menar att valutapolicyn gör att de varken 

bör nå toppen eller dalen men att de tror att det slår hyfsat rätt i längden. På 

Profilgruppen arbetar de likt Electra Gruppen, inte med valutaspekulering. Om en 

spekulering av valutan hade inkluderats i deras arbete hade de, enligt Peter Schön, 

troligtvis haft en större finansavdelning i företaget. De arbetar istället med att minimera 

och eliminera riskerna de utsätts för och han anser att de hellre går miste om en 

valutakursvinst för att istället fokusera på att minimera risken. 
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Vanligtvis sker både Skanditräs och Yaskawas försäljning i kundens valuta. Pär 

Tornemo berättar att Yaskawa på så vis står för all valutarisk i alla affärer externt likväl 

som internt då försäljning mestadels sker i Europa och därför i euro samt att de inte 

kalkylerar med valutakursförluster i prissättningen. Karl Pettersson anser att beslutet om 

vilken valuta som ska användas vid försäljning vanligtvis inte utgör något problem. I de 

fall fakturan ställs ut i annan valuta än inköpsvalutan räknas den om till 

faktureringsdagens kurs, vilket gör att båda parter får möjlighet att tjäna eller förlora på 

kursförändringar sedan ordern skrevs och det är sedan upp till var och en att avgöra om 

valutasäkring ska nyttjas. Peter Schön delger att det vid långsiktiga affärer kan vara 

problematiskt att ta hänsyn till valutafluktuationer i prissättningen då det blir svårt att 

motivera ständiga prisförändringar till kund. Istället använder de på ProfilGruppen en 

fast långsiktig kalkylkurs för euron som de utgår ifrån. Han menar däremot att 

möjligheten att styra prissättningen blir annorlunda vid kortare affärer eftersom man då 

kan utgå ifrån förväntningar om den närmsta tiden och kan på så vis kalkylera med en 

närmare kurs. 

 

3.4 MÄTNING, VÄRDERING OCH PROGNOSTISERING AV 
VALUTARISKER 
För att på ett effektivt sätt kunna hantera de risker som uppstår är det viktigt att först 

skapa en medvetenhet kring vad det är för risker som företaget faktiskt utsätts för. Vi 

använder därför Kinnwall och Normans samt Graths teorier som beskriver hur 

valutarisker kan mätas, värderas och prognostiseras. Nästkommande avsnitt speglar hur 

de studerade företagen planerar sina flöden efter de framtida föreställningarna samt 

vilka faktorer som påverkar de prognoser som framställs. 

 

3.4.1 UPPFATTNINGAR OM FRAMTIDEN 
Géczy, Mintin och Schrand (1997) har genomfört en undersökning kring användandet 

av valutaderivat. Studien visade att företag med större möjligheter till expansion och 

stramare finansiella begränsningar är mer positiva till användandet. De skriver att valet 

mellan olika metoder bland annat beror på källan till exponeringen. Valutaexponeringen 

utsätts för valutarisk och valutariskens storlek är enligt Grath (2004) beroende av vilken 

valuta företagen väljer att handla med samt tiden fram till det att betalningen sker. Vid 

en bedömning av utländska valutor grupperas oftast dessa i svaga och starka valutor, 

vilket kan vara avgörande för valet av att säkra valutan eller inte. Kinnwall och Norman 
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(1991) redogör för att valutarisker på förväg är svårt att mäta och förutspå. Det som 

föreligger intressant är att försöka få en uppfattning om vad framtiden kommer att 

resultera i, vilket givetvis är svårt. Grath (2004) anser att det är det korta perspektivet, 

snarare än den långsiktiga utvecklingen, som är intressant att beakta vid ett försök till en 

föreställning om framtiden. Kinnwall och Norman (1991) redogör för att se till 

historiska valutakurser är det som är vanligt förekommande för att skapa sig en 

föreställning om framtiden. Det som talar emot argumentet att se till historisk data är att 

det inte finns något som fastställer att framtiden kommer få liknande utfall som den 

tidigare valutakursutvecklingen. Författarna menar att det istället finns många exempel 

som visar på motsatsen.  

 

Ett sätt att prognostisera växelkursens utveckling är genom teknisk analys. På 

aktiespararna.se (2007) beskrivs den tekniska analysen som en analysmetod där tillgång 

och efterfrågan på värdepapper företrädesvis analyseras. Om efterfrågan överstiger 

tillgången bör valutakursen öka och ge motsatt effekt om efterfrågan understiger 

tillgången. Analysen är baserad på terminer, optioner, räntepapper, valutor, historisk 

kursdata och handelsvolym i aktier. För att kunna prognostisera den framtida 

kursutvecklingen ska prishistoriken för den bakomliggande markanden studeras. 

Förutsättningen för en teknisk analys är att det krävs en medvetenhet om att analysen 

endast prognostiserar en utveckling och inte förutsäger den, vilket är en vanlig 

förutfattning när det pratas om den tekniska analysen. Att i ett tidigt stadie finna 

kurstrender och utnyttja dem till sin fördel är det grundläggande ändamålet med den 

tekniska analysen. 
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3.4.2 DE INTERVJUADE OM HUR DE PLANERAR EFTER OCH 
ANALYSERAR VALUTAMARKNADEN 
Karl Pettersson anser att företagets likvida situation kan ha inverkan på hur företaget 

ställer sig till att hantera denna eller andra typer av risker. Med god likviditet i företaget 

finns större möjligheter att kunna agera mer långsiktigt och på så vis planera 

valutaflödena. Pär Tornemo däremot, menar att med god likviditet tenderas inte att 

samma stress och fokus kring säkerheten skapas utan att företag i den situationen kan 

klara av att ta viss risk för möjligheten att tjäna ytterligare på affären. 

Genom att hålla koll på valutamarknaden, menar Karl Pettersson, att man där efter kan 

planera sina inköp. Han berättar att de har möjlighet att variera sina leverantörer 

beroende på vad växelkursen står i. När dollarn är svag passar de på att handla mer från 

sina amerikanska leverantörer och när euron är svag passar de på att handla mer från de 

europeiska leverantörerna. För att kontrollera valutamarknaden har de samarbete med 

sin husbank, vilka med jämna mellanrum skickar ut rapporter och prognoser. Peter 

Schön förklarar att även ProfilGruppen tar del av bankens prognoser men att de själva 

även arbetar med att kontrollera valutamarknaden genom att följa de dagliga kurserna. 

Vid exempelvis Riksbanksmöten kan det vara förenat med en risk att något händer åt 

det ena eller andra hållet och inför dessa möten brukar ProfilGruppen föra en dialog 

med banken som kan ge input om hur de tycker att dem borde agera. Johan Jaensson 

berättar att han ser fördelar med att kunna ta del av tips och råd av bankkontakter men 

menar att banken generellt sätt ger försiktiga råd då de vill försäkra sig om att kunna stå 

för vad de säger. Därför poängterar han även vikten av att inte vara beroende av att låta 

andra tycka åt en, utan att ens egna uppfattningar är viktiga då det handlar om företagets 

egna affärer.  Han förutser dock att samarbetet med banken blir mer intensivt ju större 

exponeringen är. 

 

Martin Rodelius berättar att det på SEB sitter ett antal ekonomer, strategiker samt 

tekniska analytiker som utger prognoser om marknadsläget och framtiden. Den tekniska 

analysen är den som beskriver handelsnivån samt vart kronan är på väg och analytikerna 

tittar då främst på handelsmönstret. Banken arbetar för att ge en mångfasetterad bild och 

de använder därför många olika input för att framställa olika rapporter som tillsammans 

ska ge en helhetsuppfattning. Faktorer som påverkar prognoserna kring detta är bland 

annat aktuella och historiska valutakurser, hur makroutsikterna ser ut, Riksbankens 

agerande, hur inflationsförväntningarna ser ut samt påverkan av olika politiska beslut. 
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Riksbankens räntebesked är exempelvis något som gör att valutakurserna ändras och 

därför utgör beskedet ett fundament för hur uppfattningarna skapas om framtiden. 

Martin Rodelius betonar att prognostisering är komplicerat. En prognos kan ändras från 

en dag till en annan på grund av förändring i någon av de påverkande faktorerna. Han 

understryker därmed att bankens prognos endast bör vara en av flera inputs i ett 

säkringsbeslut.  

 

3.5 INTERNA METODER 
Joseph (2000) har i artikeln The choice of hedging techniques and the characteristics of 

UK industrial firms kategoriserat användandet av bland annat valutakonto, matchning 

och netting som interna metoder för valutariskhantering. Vi kommer i detta kapitel att 

redogöra för dessa tre metoder samt presentera hur de studerade företagen resonerar 

kring dem. 

 

3.5.1 MATCHNING 
Matchning innebär att ett företag balanserar sina skulder och fordringar i en och samma 

valuta och på så sätt undgås risken som följer av negativa valutaförändringar. Detta kan 

ses som ett enkelt sätt för företaget att hantera risken då det inte krävs mycket resurser. 

Däremot kan sättet påverka hur företag väljer att verka på olika marknader för att en 

match ska bli möjlig (Larsson, 2008). Åkesson Dolfe (1996) nämner två utmärkande 

fördelar med att balansera valutaflödet med hjälp av matchning. Dels undviker företaget 

kostnader i form av avgifter som banken tar ut för att genomföra växlingen och dels kan 

valutarisken helt elimineras om en perfekt matchning av flödet går att uppnå. 

 

3.5.2 DE INTERVJUADES NYTTJANDE AV MATCHNING 
Då Yaskawas alla inköp görs från moderbolaget i euro samt att deras försäljning 

mestadels sträcker sig över Europa, menar Pär Tornemo, att de naturligt kan matcha 

sina betalningsflöden. Genom detta sätt räknar de fram den valutaexponering som 

policyn behandlar. De använder alltså sina fordringar till att betala lånen samt 

leverantörsskulderna i euro och differensen däremellan utgör den slutliga 

valutaexponeringen. På så vis dämpas exponeringen och enligt policyn är det den 

summan som ska säkras om den överstiger två miljoner euro. På grund av en bra balans 

i inköp och försäljning utgör valutarisken inget stort problem för Yaskawa och därmed 
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läggs inte mycket arbete kring detta. Karl Pettersson delger att även Skanditrä har en 

inbyggd valutasäkringsfunktion då merparten av deras inköp samt försäljning sker i 

samma valutor och kan på så vis också matcha sina flöden. De strävar efter att försöka 

sälja i de valutor som inköpen görs i men kan ibland uppleva missmatch. Han menar att 

detta kan uppstå i valutor med oregelbundna flöden och främst i de situationer då 

leverantören ska ha betalt innan kunden har betalat. Detta kan vidare undvikas med 

försäljnings- respektive inköpskontrakt genom att då planera flödena. På ProfilGruppen 

försöker de också att matcha sina flöden men detta görs dock på motsatt sätt som 

Skanditrä. Peter Schön berättar att de istället utgår från försäljningskontrakten och 

strävar efter matchning genom att anpassa råvaruinköpen till samma valuta, det vill säga 

om kunderna väljer att betala i euro försöker de också få ett euro-pris från sina 

leverantörer. Vidare poängterar han att det dock är svårt att få till en helt perfekt 

matchning och att ytterligare åtgärder då kan behöva vidtas för att hantera valutarisken. 

 

Johan Jaensson förklarar dessutom att det till viss del går att matcha olika valutor med 

varandra. Electra Gruppen importerar till stor del i euro och exporterar i danska kronor 

och med tanke på att den danska kronan är låst mot euron i ett visst intervall, skapas en 

möjlighet att matcha de båda valutorna. Att den danska kronan är låst till euron i ett 

visst intervall betyder att de båda valutorna i relation till varandra i princip ska vara 

neutrala med en viss godtagbar procent i avvikelse. Han förklarar vidare att en nära 

matchning uppnås genom att de danska kronorna används till att köpa euro, då kurserna 

sinsemellan är något mer stabila. 

 

3.5.3 VALUTAKONTO 
Valutakonto är något som är vanligt förekommande vid handel med utlandet och har 

bland annat som uppgift att minska valutarisker. Valutakonto är vanligt förekommande 

när in- och utbetalningar sker i samma valuta men kan även användas vid endast in- 

eller utbetalningar (F Hammarlund et. al. 2013). Dessa konton fungerar likt 

företagskonton, vilka genererar ränteintäkter (Åkesson Dolfe, 1996). Dock är det 

vanligt att banker sätter en så kallad pegg på valutakonton, vilket innebär att ränta 

erläggs först vid ett visst belopp. Fördelen med valutakonto är enligt Larsson (2008) att 

företag slipper de växlingstransaktioner som annars tillkommer samt att om in- och 

utbetalningar sker vid, i det närmaste, samma tidpunkt kan valutarisken utjämnas. 
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3.5.4 DE INTERVJUADES NYTTJANDE AV VALUTAKONTON 
Samtliga studerade företag innehar valutakonton i de valutor som berörs av deras 

importer och exporter. Pär Tornemo uppger dock att Yaskawa nästan uteslutande 

importerar från sitt moderbolag och då endast i en och samma valuta, euro. Därav 

berörs övriga konton till störst del av inbetalningar. Johan Jaensson poängterar 

betydelsen av att hitta en bra struktur för att få täckning i de olika valutorna över tid. 

Det innebär att se till att alltid täcka likviditetsbehovet som råder. Till detta anser han att 

bankerna är duktiga på att ge förslag och hjälpa till för att skapa struktur. Vad som är 

gemensamt för Skanditrä, Yaskawa och Electra Gruppen är att de har mer kostnader än 

intäkter i en av valutorna; Yaskawa i svenska kronor, Skanditrä i ungersk forint och 

Electra Gruppen i euro och därav måste en del av pengarna växlas till dessa valutor. 

Detta görs då med hjälp av spotväxlar, det vill säga till dagskurs. En fördel med att 

inneha valutakonto är, enligt Pär Tornemo, att det går att välja när pengarna ska växlas 

och på så sätt kan en växelkurs som anses fördelaktig väntas ut. Även Peter Schön 

konstaterar att det är en viktig aspekt att ta hänsyn till när de ska växla utländska valutor 

till svenska kronor men han anser dock att detta inte får överspekuleras. Karl Pettersson 

berättar även att banken i vissa fall kan erbjuda bättre växelkurser med valutakonton 

men att de också tar ut en månadskostnad samt administrationskostnad för innehavet. 

 

3.5.5 NETTING 
I multinationella koncerner är det vanligt att de olika dotterbolagen dagligen gör affärer 

med varandra. Om affärerna är många kan det bli en komplex matris av alla 

betalningsskyldigheter och för att förenkla detta arbete kan därför ett nettingcenter 

byggas upp (Harter, Shapiro & Bouzis, 2015). Nettingcentret förenklar denna process 

genom att förvärva de interna fordringarna samt överta de interna skulderna. I artikeln 

framgår att detta sätt kan medföra att tusentals koncerninterna betalningar reduceras 

samtidigt som valutaexponeringen dämpas. En sammanställning görs i nettingcentret till 

en betalning per valuta, bolag samt månad och sker normalt sätt samma dag som den 

slutliga betalningen genomförs (Larsson, 2008). Denna typ av säkring kräver ett 

datasystem och arbetet underlättas om systemet har direkt koppling till banken samt om 

alla berörda bolag har konton i en gemensam bank. Genom detta system kan koncernen 

som helhet minska antalet transaktioner och på så vis även minska kostnader i form av 

de extra avgifter som bankerna vanligtvis tar för varje utlandsbetalning. Genom att 

reducera antalet valutaväxlingar kan företaget dessutom erbjudas bättre valutakurser 
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genom att genomföra färre och större växlingar (Åkesson Dolfe, 1996). Koncernen får 

även en bättre helhetssyn över sin valutaexponering då alla växlingar sker på ett och 

samma ställe, det vill säga då all valutahantering sker i nettingcentret. Information om 

hur nettingen går till utbyts mellan nettingcentret och respektive part i varje steg. 

Sammanställningen kontrolleras därigenom av de enskilda bolagen innan centret 

genomför ett köp eller en försäljning av valutan. Köpet eller försäljningen görs därefter 

med valutadag om två dagar. Avslutningsvis stäms alla betalningar av för att 

omedelbart kunna korrigera eventuella avvikelser. 

 

Harter et. al. (2015) skriver att cash-pool är en annan struktur som kan etableras för att 

hantera likviditet och för att finansiera verksamheter internt. Denna struktur möjliggör 

för bolag inom en koncern att deponera och låna kapital av varandra, vilket gör att 

bolagen kan minska sina externa transaktioner med bank. Cash-pooling bidrar också till 

att hantering av valutarisker kan centraliseras genom att nettovalutapositionen i 

förhållande till portföljen av inlåning och utlåning kan säkras. 

 

3.5.6 DE INTERVJUADES NYTTJANDE AV NETTING 
Inget av de studerade företagen arbetar i dagsläget med netting inom respektive koncern 

men både Karl Pettersson och Pär Tornemo talar för detta sätt att säkra valutaflöden. 

Karl Pettersson berättar att de nyligen har startat ett dotterbolag i Ungern och att netting 

därmed kan komma att bli aktuellt för Skanditrä i framtiden när fler interna 

transaktioner uppkommer. Han menar att det är ett bra sätt för att slippa att slussa 

pengar mellan bankerna och därigenom kan troligtvis en del avgifter undgås. Pär 

Tornemo ger en intressant infallsvinkel då han beskriver hur länders olika nivå av 

teknisk utveckling kan påverka. Deras moderbolag ligger i Japan och har en japansk 

koncernbank. Eftersom Japan inte har kommit lika långt i utvecklingen så saknar 

koncernbanken IT-system som kan supporta denna typ av funktion samt tillräcklig 

finansiell/ekonomisk kompetens och kan därför inte erbjuda tjänsten. Dock är netting en 

fråga som han driver eftersom det idag krävs lånat kapital, vilket kostar onödiga pengar. 

 

Martin Rodelius berättar att cash-pool är en bankprodukt som erbjuds till 

företagskunder. Pär Tornemo anger att detta är en metod som Yaskawa använder som 

ett alternativ till netting. Han förtydligar att det fungerar likt en gemensam 

checkräkning för bolagen, vilken ger möjlighet att av varandra kunna låna pengar för att 
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klara sitt eget rörelsekapital. Till detta tillkommer en internränta. Bolagen kan då låna 

pengar sinsemellan i olika valutor och därigenom behöver de inte låna externt. 

 

Martin Rodelius berättar att SEB även erbjuder ett verktyg som kan användas som hjälp 

till netting. Verktyget används till att skapa prognoser för hur de framtida flödena 

kommer att se ut för respektive bolag genom att det rapporteras in och på så vis 

sammanställs koncernens framtida likviditetsbehov i olika valutor. I verktyget kan 

bolagen sedan naturligt netta och hantera den resulterande valutaexponeringen. 

 

3.6 EXTERN METOD 
Joseph (2000) klassificerar även metoder för valutariskhantering i en extern kategori, 

där bland annat terminssäkring ingår. Nedan redogörs för metoden och därefter följer en 

beskrivning av hur de studerade företagen nyttjar terminer samt hur den tillhörande 

kursen sätts. 

 

3.6.1 TERMIN 
För att säkra sig mot växelkursförändringar har det blivit allt mer vanligt för företag 

som ägnar sig åt export att använda valutaterminsmarknaden (Hässel, Norman & 

Andersson, 2001). Författarna påstår att denna marknad är världens mest likvida och 

binder samman ränte- och valutamarknaden. Genom en finansiär, vanligen en bank, 

sluts ett bindande avtal om ett framtida köp alternativt försäljning av en valuta till en 

fast terminskurs. Bindningstiden kan variera upp till fem år men sluts vanligtvis inom 

tolv månader. När terminskontraktet löper ut är företaget skyldig att leverera den sålda 

valutan till banken i det förutbestämda beloppet och företaget får då i gengäld den köpta 

valutan (Åkesson Dolfe, 1996). På detta vis kommer alltså intäkten eller kostnaden för 

företaget i inhemsk valuta att vara förutbestämd. Genom att säkra en kurs med en 

terminsaffär överlåts risken till någon annan (Andrén, Eriksson & Hansson, 2013). 

Terminspriset avtalas med finansiären som erbjuder produkten och det spelar ingen roll 

vad den faktiska kursen står i på själva köpdagen. Det kan även bli aktuellt att få betala 

ett så kallat terminspåslag i det fall då svenska räntor överstiger utländska och ett 

terminsavdrag då fallet är det omvända (Hässel et. al. 2001). Andrén et. al. (2013) 

skriver dessutom att banken tar en adminstrationsavgift för att säkra växelkursen med 

en termin. Någon premie för den försäkring som fås med kurssäkringen betalas inte men 
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för små affärer kan den administrativa avgiften bli stor likväl som den kan bli obetydlig 

vid större affärer. Orsaken till att banken inte tar någon premieavgift är att olika företags 

valutapositioner med tiden tar ut varandra. 

 

Att sluta denna typ av säkringskontrakt innebär ofta krav på omfattande samordning 

mellan olika avdelningar i företaget, bland annat mellan redovisnings-, ekonomi-, 

finans-, riskhanterings-, juridisk- och IT-avdelning. Med anledning av detta visar en 

studie av Rashty och O’Shaughnessy (2010) att många företag outsourcar och tar hjälp 

av en tredje part för att sluta kontrakten. Deras studie visar även att företag vanligtvis 

väljer att säkra 75-80 procent av den framräknade valutaexponeringen och detta främst 

på grund av att det kan ske oväntade skiftningar i ekonomin. 

 

Att terminsäkra kan innebära att man i efterhand kan se om det var till fördel eller 

nackdel för företaget beroende på växelkursens utveckling. Visar det sig att kronan har 

apprecierats innebär det, vid export, en fördel men har kronan deprecierats så innebär 

det en nackdel, då företaget går miste om en valutakursvinst (Hässel et. al. 2001). F 

Hammarlund et. al. (2013) redogör för några exempel som kan påverka valutakursens 

utveckling. Författarna pratar om faktorer som räntenivå gentemot övriga länder, 

inflationstakt, utveckling av BNP och oro på arbetsmarknaden. En terminssäkring är 

bindande för båda parter och när avtalet sluts måste företagen kunna ge någon form av 

säkerhet för att säkerställa att de faktiskt kan leverera valutan på den avtalade dagen. 

När företagen ska fastställa sin terminssäkring begär de, framför allt vid stora affärer, 

ofta offerter från flera olika banker. Kursen kan variera från dag till dag, vilket gör att 

dagen för fastställandet av en terminssäkring har stor betydelse. Vid upprättandet av 

terminskontrakt framgår genom Rashty och O’Shaughnessy (2010) att grundläggande 

beskrivningar måste anges angående orsaken till säkring, typen av säkring samt 

volymen av transaktioner som säkringen berör. Företag måste alltså lämna upplysningar 

i kvartals- och årsrapporterna om de ekonomiska aspekterna av en transaktion från ett 

riskhanteringsperspektiv om hur det kan komma att påverka framtida kassaflöden. 

 

3.6.2 DE INTERVJUADES NYTTJANDE AV TERMINER 
När Yaskawa, ProfilGruppen och Electra Gruppen väljer att säkra sina affärer använder 

sig alla tre företagen av terminer som säkringsmetod. Pär Tornemo, Peter Schön och 

Johan Jaensson anger alla att de i dessa situationer tar hjälp av sin respektive bank, vilka 
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erbjuder en specifik kurs som de kan sluta ett terminskontrakt till. Martin Rodelius 

förklarar att en terminskurs prissätts på marknaden och grundar sig i en räntedifferens 

mellan de båda berörda valutorna. Vidare klargör han att en termin är en form av 

säkring som innebär att företag åtar sig skyldigheten att köpa eller sälja den bestämda 

mängden av den specifika valutan vid den avtalade tiden. Vid tillfället är alltså den kurs 

som bestäms vid avtalets ingång bindande. Att terminskursen kan skilja sig från 

dagskursen beror, som tidigare nämnt, på ränteskillnaderna i de båda valutorna. Vid 

avtalets ingång köper banken den önskade valutan, vilket placeras på ett konto under 

terminsperioden och finansieras med ett lån i den inhemska valutan. Detta är fallet då 

förtaget önskar att köpa valuta och betala med svenska kronor i framtiden. Det omvända 

gäller då kunden väljer att sälja valuta och erhålla svenska kronor. Banken erhåller 

marknadsränta för den utländska valutan som vilar på kontot och tvingas betala 

marknadsränta för det lån i den inhemska valutan som togs för att finansiera köpet. Det 

skapas på så vis en räntedifferens hos banken mellan dessa två som beroende av 

terminsperioden ger ett antal kurspunkter. Kurspunkterna tillsammans med dagskursen 

vid avtalets ingång ger den slutliga terminskursen. Att terminskurserna sätts utefter 

marknadsräntorna gör att marknaden blir transparent. Terminsaffärer kan bokas på egen 

hand med bankernas speciella mjukvaror via Internetbanken men hjälp kan även fås av 

bankerna. Valutapolicyn som i dagsläget gäller för Electra Gruppen anger att företaget 

ska terminsäkra minst 70 procent av inköp i utländsk valuta. Johan Jaensson förklarar 

att inköpen görs för 3-6 månader framåt i tiden och därför kan de förutse företagets 

likviditetsbehov i utländska valutor. På detta vis säkras affärerna genom att 

terminsaffärer köps så att de matchar dessa inköp. Vidare belyser han fördelen som 

medföljer, att de kan fastställa anskaffningsvärdet trots utländsk valuta och därmed kan 

de säkra sina marginaler genom att justera försäljningspriset där efter. 

 

Peter Schön berättar att ProfilGruppen som ett alternativ ibland använder sig av så 

kallade flexibla terminer, vilket innebär att ett intervall sätts mellan två olika 

växelkurser. Om kursen hamnar någonstans mellan intervallen blir det den aktuella 

kursen de får betala men om kursen överstiger den övre gränsen av intervallet får de 

betala den lägst satta kursen. Dessa flexibla terminer använder de framför allt om de tror 

starkt på att valutakursen kommer att röra sig åt det ena eller andra hållet. För en sådan 

flexibel termin får köparen betala något extra, det handlar om ett antal extra kurspunkter 

som ökar terminspåslaget och därigenom terminskursen. 
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3.7 VALUTAHANTERING: EN LOKAL ELLER EN CENTRAL FRÅGA? 
Beroende av vilken metod företaget väljer att använda för att säkra sin valutaexponering 

kan det diskuteras på vilken nivå det är mest lämpligt att hantera risken. Vidare förs 

därför resonemang genom Åkesson Dolfe (1996) för huruvida valutahanteringen bör 

ske på en lokal respektive en central nivå. Därefter återges respondenternas reflektioner 

kring hanteringen. 

 

3.7.1 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED VALUTAHANTERING PÅ 
RESPEKTIVE NIVÅ 
Åkesson Dolfe (1996) menar att hantering av valutafrågor på en lokal nivå i en koncern 

innebär att respektive bolag ansvarar för egen uppföljning och säkring. Det är i sådana 

fall vanligt att det förekommer regler och policys som skapar riktlinjer för hur bolagen 

ska agera i vissa situationer. Den signifikanta fördelen med en lokal hantering är att det 

genererar ökat ansvar och en ökad medvetenhet för valutans inverkan på bolagets 

resultat, dock förloras möjligheten att reducera de interna internationella 

transaktionerna. En central valutahantering innebär många gånger att koncerner 

använder en internbank för att framställa prognoser och genomföra interna 

transaktioner. På så vis kan köp och försäljning av valuta i första hand ske internt 

mellan bolagen inom koncernen. Vad som talar för att hanteringen bör ske på en central 

nivå är framför allt för att undvika suboptimeting. I detta sammanhang menar 

författaren att bolagen i koncernen ska undvika att köpa en viss valuta medan andra 

säljer densamma. Möjligheterna till netting blir även större och det blir lättare att erhålla 

hög kompetens inom området.  

 

Enligt normer är de flesta modeller för valutariskhantering utformande efter en 

centraliserad struktur. Även Thus Ankrom (1947, refererad i The Management of 

Currency Transaction Risk by UK Multinational Companies, 1985) påstår att styrningen 

av utländsk valuta och exponering bör sker centralt för att bevara en effektiv strategi. 

Ett argument för detta är att en centraliserad valutakontroll ger möjlighet att hantera 

risken istället för att tillta åtgärder som automatiskt ska eliminera dem, det ger alltså 

företaget självt större möjligheter att bedöma riskerna. 
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3.7.2 RESPONDENTERNAS REFLEKTIONER KRING 
VALUTAHANTERINGEN 
Skanditrä ingår i koncernen Hartwall, vilka har en bolagsportfölj som innehåller spridda 

verksamheter. Med anledning av det så har de inte upprättat någon valutapolicy på en 

central nivå. Varje bolag har istället fått frihet att själva hantera de valutarisker som 

uppstår. Karl Pettersson anser att det är viktigt att en policy är utformad och anpassad 

efter verksamheten för att den ska fungera bra och menar därför att en 

koncerngemensam policy inte är aktuell för deras del. Beslutet är fattat av 

ledningsgruppen och förankrat i styrelsen. 

 

Inom koncernen Electra Gruppen är arbetet just nu i full gång med att uppdatera 

valutapolicyn då deras leverantörer, som tidigare nämnt, är på väg att centralisera sina 

organisationer, vilket innebär att koncernens hantering av olika valutor kommer att öka 

avsevärt. Hittills menar alltså Johan Jaensson att valuta inte har utgjort en stor risk för 

koncernen men att detta kommer att förändras inom en snar framtid och att de därför 

måste bygga upp en tydligare struktur för hur de ska förhålla sig till det. Johan Jaensson 

tillsammans med kollegor på ekonomiavdelningen diskuterar uppdateringen av 

valutapolicyn tillsammans med inköpsavdelningen och lägger fram ett förslag men det 

är styrelsen som kommer att ta det slutliga beslutet, då beslut om förändrade policys 

kring väsentliga frågor tas på högre nivå inom koncernen. Peter Schön och Johan 

Jaensson anger båda att ProfilGruppen och Electra Gruppen bedriver merparten av 

verksamheten i ett av bolagen i respektive koncernen, vilket gör att i princip all 

valutaexponering hamnar där. Peter Schön menar därför att ProfilGruppens hantering 

sker lokalt i det bolag som utsätts för risken. Electra Gruppens valutapolicy kommer 

däremot att gälla samtliga bolag inom koncernen, trots att risken till störst del hamnar i 

ett och samma bolag. Johan Jaensson understryker att Electra Gruppen är en platt 

organisation då det är samma personer som agerar operativt trots att de har fler juridiska 

personer och han menar därför att förslaget läggs fram lokalt och nära dem det berör. På 

detta vis tas ett förslag fram utefter de riktlinjer som de lokalt arbetar efter och det är av 

stor betydelse att styrelsen är informerade och införstådda med dessa eftersom beslutet 

kan ge stora effekter på framtida resultat. Johan Jaensson berättar även om fördelen att 

personer som sitter lite längre ifrån kan korrigera sådant som annars kan innebära att 

man på en lokal nivå kan bli något hemmablind eller bekväm, vilket vill undvikas. 
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Även Yaskawas hantering av valutarisker sker på en lokal nivå inom koncernen de 

tillhör. Anledningen till detta är främst då valutapolicyn är baserad på den valuta 

företaget handlar mest med och denna skiljer sig mellan de olika bolagen. Yaskawas 

valutapolicy berör endast den valuta de är ensamma om att handla med. Pär Tornemo 

ser därför den lokala hanteringen som fördelaktig eftersom varje bolag på så vis vet vad 

de beslutar om, vilket gör att de kan ta ett bättre ställningstagande. Han berättar däremot 

att beslutet om att hindra valutaspekulationer är taget på en central nivå och att det 

gäller samtliga bolag i koncernen. 
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TOLKNING 
I detta avsnitt kopplar vi samman vår empiriska data från intervjuerna med den 

referensram som tidigare tagits upp. Mot bakgrund av referensram och inslag av 

empiriskt material har vi sammanställt en modell för att visa hur delarna hänger 

samman, vilken kan användas för att beskriva hur företag kan arbeta för att hantera 

valutarisker. Med modellen som utgångspunkt kommer vi att göra vår tolkning som 

senare ska ligga till grund för att besvara vår problemformulering. 

 

4.1 TOLKNINGSMODELL 
 

 

 

Fäldt och Laakkonen, 2015 
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Modellen ovan visar hur de olika begreppen och faktorerna från ovanstående 

referensram tillsammans med inslag av empiriskt material kan sammankopplas för att 

beskriva valutariskhantering. Den första parametern som påverkar valutaexponeringen 

är hur stor andel av företagets omsättning som utgörs av utländsk valuta och den andra 

parametern är vilken marknadsstrategi företaget har. Det är de här två mätstickorna som 

utgör hur stor valutaexponeringen är samt är avgörande för hur känsligt företaget är för 

valutakursrörelser. Valutaexponeringen i sig kan vidare delas upp i tre olika kategorier 

som består av ekonomisk exponering, omräkningsexponering och till sist 

transaktionsexponering. I varje kategori räknas ett netto fram och det är sedan detta 

exponeringsbelopp som utsätts för valutarisken. Valutarisken beror antingen på 

förändringar i förhållandet mellan olika valutor, vilken benämns kursrisk eller på 

värdeförändringar i den egna valutan, det vill säga kronrisk. Om företaget ingår i en 

koncern kan hanteringen av valutarisker ske endera på en lokal eller en central nivå. De 

både sätten medför både fördelar och nackdelar, då det ger olika förutsättningar för 

olika säkringsmetoder. En lokal hantering för enskilda bolag medför vanligtvis ett 

upprättande av valutapolicys, vars syfte är att beskriva hur olika situationer ska 

hanteras. En central hantering innebär snarare att bolagen inom en koncern samarbetar 

med hanteringen genom att nyttja gemensamma säkringsmetoder för att på så vis 

undvika suboptimering. Det är vidare valutaexponeringen och valutarisken som ligger 

till grund för ett beslut om återgärder bör vidtas för att säkra sin exponering. Om 

hanteringen sker på en lokal nivå och beslutet är sanktionerat ligger, som tidigare 

nämnt, en valutapolicy till grund för att fastställa de riktlinjer företaget ska förhålla sig 

till. Valutarisken ska mätas och värderas och sedan redogör policyn för de metoder som 

ska användas vid säkring av exponeringen. Vidare finns det en rad olika 

säkringsmetoder att använda men utifrån vårt empiriska material har vi endast valt att 

fokusera på de interna metoderna valutakonto, matchning och netting samt den externa 

metoden termin.  
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4.2 VÅR TOLKNING 
 
Påverkande parametrar 

Åkesson Dolfe (1996) förklarar att det är nettobeloppet i de olika 

valutaexponeringstyperna som utsätts för valutarisk. Precis som Martin Rodelius 

beskriver utgörs en av parametrarna för att kunna identifiera exponeringen av vilken 

marknadsstrategi företaget har. Detta är av betydelse för att se hur stora marginaler 

företaget har och därmed kunna identifiera hur stor valutaexponeringen blir. Detta 

intygar Johan Jaensson då han upplever en ökad risk på grund av att deras bransch 

präglas av små marginaler. Utifrån vårt insamlade empiriska material tolkar vi det som 

att företag med större marginaler fortfarande kan göra en vinst på en affär trots att 

valutan har fluktuerat. Vid extrema fluktuationer kan vinsten vid en affär för företag 

med små marginaler i värsta fall utebli helt, vilket gör att de är mer känsliga för 

valutaförändringar. Med större marginaler har företag möjlighet att agera utifrån ett sätt 

med åtanken att valutan kan gå åt rätt håll, det vill säga att de kan göra eventuella 

valutakursvinster. Martin Rodelius anger att den andra parametern utgörs av 

betalningsflödenas storlek i utländsk valuta. Detta påvisar även Johan Jaensson då han 

beskriver hur Electra Gruppens förväntade framtida ökning av internationella 

transaktioner kommer att påverka graden av valutasäkring. Vår tolkning är att företag 

som i högre grad har internationella betalningsflöden till större del behöver säkra sina 

transaktioner eftersom empirin antyder på att större flöden i utländsk valuta är förenat 

med en större risk. 

 

Valutaexponering 

Det är alltså de två ovan beskrivna parametrarna som påverkar hur stor exponeringen 

blir. I referensramen framgår av Dyment (1978) att fakturering kan ske i olika valutor, 

vilka specifiseras genom överenskommelser och enligt Åkesson Dolfe (1996) tas 

valutarisken av den part som handlar med den främmande valutan. Pär Tornemo styrker 

detta då han menar att Yaskawa står för all valutarisk i sina affärer eftersom all deras 

försäljning sker i utländsk valuta. Vår uppfattning är att en utländsk valuta kan vara 

fördelaktig att välja trots att man då åtar sig valutarisken om en valuta väljs som går att 

matcha med andra transaktioner inom företaget. Så är fallet med Yaskawa då en stor del 

av deras försäljning görs i samma valuta som deras inköp och därför kan de med fördel 
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påta sig valutarisken i försäljningen för möjligheten att istället minska den slutliga 

valutaexponeringen. 

 

Valutarisk 

Efter att ha identifierat det slutliga nettobeloppet mäts den risk som valutaexponeringen 

utsätts för. Som Kinnwall och Norman (1991) redogör för är det svårt att på förhand 

mäta och förutspå en valutarisk och valet av valuta att handla med är avgörande för 

valutariskens storlek. Karl Pettersson anser att med en god framförhållning kan inköpen 

planeras, vilket gör att det lättare går att bestämma vilken valuta man vill handla med. 

Detta medför att företag kan välja att handla med en valuta som är förenad med en 

mindre risk. Vi ser kopplingen då en fördelaktig valuta kan väljas utefter de prognoser 

som framställs. Martin Rodelius styrker Kinnawall och Normans (1991) teori om 

komplexiteten att prognostisera framtiden och att framtiden inte är något som kan 

påverkas, vilket gör att bankens prognoser endast bör vara en av flera inputs i ett 

säkringsbeslut.  

 

Gemensamt för de intervjuade företagen är att alla på ett eller annat sätt har kontakt med 

sin respektive bank som dagligen skickar ut rapporter och prognoser samtidigt som 

företagen själva arbetar med att på egen hand följa valutamarknaden. Vår tolkning är att 

det för företagen är viktigt att de själva har tämligen bra koll på valutamarkanden. Johan 

Jaensson påpekar att banken generellt sätt är försiktiga med de råd dem ger för att kunna 

försäkra sig om att de ska kunna stå för det dem säger. Utifrån det tolkar vi att det 

därför är upp till varje företag att avgöra hur stor tilltro de har till bankens prognoser 

samt hur mycket tid de själva vill lägga på att följa valutamarknaden. Att företag väljer 

att inte själva skapa sina prognoser kan bero på att det är ett relativt omfattande och 

tidskrävande arbete.  

 

Karl Pettersson anser att företag har möjlighet att agera mer långsiktigt med en god 

likviditet medan Pär Tornemo tvärtemot menar att med en god likviditet kan företaget ta 

en viss risk för att kunna tjäna mer på affären. Enligt oss har Pär Tornemos argument en 

poäng eftersom man med en god likviditet klarar av att chansa på grund av att en 

valutakursförlust blir mindre påtaglig än om man besitter en tämligen stram likviditet. 

Problematiken, ser vi, snarare ligger i att fastställa den andel av exponeringen som ska 

säkras då man kan välja att inte säkra hela exponeringsbeloppet för att på så vis kunna 
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ta hänsyn till att valutan kan svänga i båda riktningar. Det gäller alltså att överväga hur 

stor andel man anser sig ha råd att förlora om kursen går i en negativ riktning för att 

istället få möjligheten att tjäna ytterligare på affären om kursen går åt ett fördelaktigt 

håll. Enligt oss har även Karl Pettersson en poäng i att det krävs resurser för att kunna 

planera långsiktigt. Dock ser vi att det inte alltid krävs långsiktig planering för att kunna 

ta del av positiva effekter av att agera i valutafrågan och detta med bakgrund till Graths 

(2004) uttalande att det är det kortsiktiga perspektivet, snarare än den långsiktiga 

utvecklingen, som är intressant att beakta. Att vid korta affärer ta mer hänsyn till 

kortsiktiga valutaprognoser vid exempelvis prissättning, uppfattar vi som ett exempel på 

hur man kan agera vid stram likviditet. Även Peter Schön påvisar att möjligheten till att 

styra prissättningen efter kursen ökar vid affärer ur ett kortare perspektiv. 

 

Valutariskhantering 

Efter att ha mätt den valutarisk som förväntas påverka valutaexponeringen ska beslut 

fattas för hur risken ska hanteras. Åkesson Dolfe (1996) anger att hantering av 

valutarisker på en lokal nivå ofta innebär att policys upprättas för att beskriva hur 

företaget ska agera i dessa situationer. Detta stämmer överens med både Electra 

Gruppens, ProfilGruppens och Yaskawas arbetssätt då deras valutapolicys har arbetats 

fram på en lokal nivå eftersom de anser att riktlinjerna bör formas av de som berörs av 

frågorna. Det företag som skiljer sig åt är Skanditrä, som inte har någon upprättad 

valutapolicy för hur de ska hantera valutarisker och detta kan vi koppla till Toschas 

(2012) uttalande om Risk management. Han menar att Risk management är ett sätt att 

inom en organisation skapa en gemensam inställning till risker. Skanditrä upplever inte 

valutarisken som ett stort problem och med anledning av det har de inte upprättat en 

valutaspecifik policy. Med denna gemensamma inställning tolkar vi att valutarisken 

snarare sätts i ett allmänt riskperspektiv som i detta fall antyder att de inte är i behov av 

att vidta åtgärder. I de övriga studerade företagen ser vi sambandet att de istället bryter 

ner frågan till en valutaspecifik del inom Risk management genom att upprätta en 

policy för hur de ska hantera just valutariskerna.  

 

Valutapolicy 

Åkesson Dolfe (1996) förespråkar att företag ska ha en valutapolicy som anger hur och 

när åtgärder bör vidtas för att hantera valutarisker. Yaskawa, Electra Gruppen och 

ProfilGruppen har alla en upprättad valutapolicy som anger hur stor del av 
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valutaexponeringen som ska säkras. Vad som dock skiljer sig åt är att Yaskawa har en 

tydlig gräns som talar om när valutaexponeringen utgör en risk för företaget samt att 

den endast tillämpas för deras största utländska valuta. Electra Gruppens och 

ProfilGruppens policys däremot, gäller inte endast en specifik valuta eller en särskild 

beloppsgräns utan tillämpas oavsett hur stor valutaexponeringen är. Skanditrä har 

däremot tagit beslutet att inte hantera valutarisker utefter en policy med anledning av att 

de inte anser att valutarisken utgör en så pass stor risk för företaget att de i dagsläget är i 

behov av att säkra sina flöden i utländsk valuta. Vår tolkning av det här är att det som är 

avgörande för valet att valutasäkra eller inte är vilken prioritet valutarisken har i 

förhållande till företagets övriga risker. Ett exempel är fallet med Skanditrä, där 

företagets verksamhet baseras på förädling av råvaror och att det därmed faller sig 

naturligt att just råvarurisken är det som utgör det största hotet för företaget. 

Valutarisken kan utgöra en så pass liten del i förhållande till andra risker att det i och 

med det inte är värt att lägga resurser på.  

 

Gemensamt för samtliga studerade företag är att de inte har lov att valutaspekulera för 

att åstadkomma valutakursvinster. Detta stämmer överens med Dyments (1978) 

uttalande om riskhantering, som menar att det endast handlar om att minska de risker 

som uppstår. Därav ska valutapolicyn tillämpas oavsett vad företagen tror om 

framtiden. Dock väljer de att inte säkra valutaexponeringen till fullo och därigenom kan 

de ta hänsyn till eventuella valutakursvinster trots att de inte spekulerar. Empirin 

antyder att det kräver stor kunskap samt mycket resurser för att som företag kunna få ut 

något positivt av att valutaspekulera. Vi kan se att en sådan prioritering ofta skulle 

fallera med affärsidén om denna inte antyder till att driva den typen av verksamhet. 

Eftersom valutaspekulation handlar om utveckling i framtiden är vår uppfattning att det 

är komplext att förutse utfallet och att det därmed kan innebära avsevärda konsekvenser 

för företaget om spekulationer görs utan specialistkunskaper.  

 

Säkringsmetoder 

Om ett beslut om att valutasäkra tas finns det olika metoder att använda där matchning 

är den metod som samtliga studerade företag främst arbetar med för att eliminera 

valutarisker. Precis som Larsson (2008) beskriver så är matchning en metod som inte 

kräver mycket resurser och vår tolkning är att matchning är den metod som företag i 

första hand tillämpar. Detta kan vi koppla till Toschas (2012) beskrivning av bruttorisk 
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och nettorisk. Vår uppfattning är att denna metod används för att minska den 

ursprungliga valutaexponeringen så mycket som möjligt i önskan om att komma ifrån 

behovet av att vidta andra metoder. Genom matchning kan alltså företagen räkna fram 

nettorisken efter att ha vidtagit åtgärder av befintliga insatser. Matchning upplevs som 

ett enkelt sätt att arbeta, vilket inte kostar pengar för företaget eftersom det endast 

handlar om ett internt arbetssätt. Med anledning av att det inte kräver mycket resurser 

tillsammans med strävan att uppnå perfekt en matchning för att helt kunna utesluta 

valutarisken, kan vi se som argument till att denna metod främst används. Larsson 

(2008) nämner dock att matchningen kan påverka hur företag väljer att verka på olika 

marknader. Vår tolkning utifrån det är att företag skulle kunna gå miste om att handla 

på marknader med mer fördelaktiga priser och bättre produkter på grund av att de hellre 

väljer att importera och exportera så mycket som möjligt i samma valuta. Vi kan därför 

se att det är viktigt att ha i åtanke att inte bli blind i användandet av metoden, utan att 

även vara uppmärksam för andra marknader. Det gäller på så vis att väga fördelarna mot 

nackdelarna för att fortsatt sträva efter de positiva effekterna av att hantera risken och 

vår tolkning är att den här metoden är förenad med god planering. Utifrån empirin kan 

vi dock utläsa att planeringen kan ske på olika sätt genom att utgå från antingen inköp 

eller från försäljning. På Skanditrä strävar de efter att sälja i samma valuta som de gör 

sina inköp i och på ProfilGruppen sker detta på motsatt sätt, då de istället strävar efter 

att handla sina råvaror i samma valuta som deras försäljning sker i.  

 

Matchningen sker med hjälp av valutakonton som Larsson (2008) beskriver som 

fördelaktigt på grund av att företag slipper de växlingstransaktioner som annars uppstår. 

Samtliga av de studerade företagen använder valutakonton för de utländska valutor dem 

handlar med. Utifrån empirin tolkar vi att valet att nyttja valutakonton är en 

förutsättning vid in- och utflöde av utländska valutor samt för att möjliggöra matchning 

mellan dessa. Pär Tornemo nämner ytterligare en fördel med valutakonto och menar att 

det går att invänta en fördelaktig växelkurs. Peter Schön intygar detta men påpekar dock 

att det inte får överspekuleras. Vår tolkning av det är att en struktur bör hållas som gör 

att likviditetsbehovet i respektive valuta täcks. En fördelaktig växelkurs torde inte 

inväntas om ett underskott i en viss valuta finns gentemot kostnader i densamma. 

Däremot ser vi att med ett överskott kan fördelen nyttjas att avvakta en växling till en 

gynnsam kurs. 
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Referensramen anger, genom Larsson (2008), att metoden netting kräver ett visst 

datasystem samt en gemensam bank för inblandade bolag. Vidare avslöjar empirin att 

inget av de berörda företagen använder den här metoden för att säkra sina interna 

betalningsflöden i utländsk valuta, vilket beror på olika anledningar så som outvecklad 

teknik, otillräcklig kompetens eller helt enkelt att de för tillfället inte har behov av det. 

Vår tolkning är därför att netting är den något mer avancerade metoden då det ställer 

interna krav så som resurser och kompetenser samtidigt som omgivningen har viss 

påverkan genom att möjligheten till nyttjandet bland annat beror på i vilka länder de 

olika dotterbolagen hör hemma. Skanditrä och Yaskawa är däremot positiva till att i 

framtiden använda metoden, vilket antyder på att den må vara uppskattad. Att som Pär 

Tornemo berättar, istället använda sig av cash-pool ser vi som ett alternativ som 

uppfyller en av funktionerna som netting annars kan bidra till, det vill säga att bolagen 

genom varandras hjälp kan finansiera sina utländska transaktioner. Detta stämmer även 

överens med referensramen som genom Harter et. al. (2015) anger att strukturen medför 

att externa transaktioner med bank kan undgås. Vi kan se att detta direkt leder till att 

transaktionskostnader kan reduceras samtidigt som även räntekostnader kan minskas 

genom att eventuella lån inte behöver tas för att täcka det likvida behovet i olika 

valutor. 

 

Hässel et. al. (2001) skriver att terminsmarknaden är den som sammanflätar ränte- och 

valutamarknaden, vilket även Martin Rodelius bekräftar då han förklarar hur de olika 

räntorna och därigenom räntedifferensen påverkar den slutliga terminskursen på grund 

av terminspåslaget alternativt terminsavdraget. Hässel et. al. (2001) beskriver även hur 

en terminssäkring kan frambringa både fördelar och nackdelar för företaget beroende på 

kronans utveckling. Vi kan se kopplingen till hur Åkesson Dolfe (1996) delar upp 

valutarisken i två delar och kan därigenom antyda att det är kronrisken som påverkar 

hur utfallet blir för företaget, då det är denna risk som uppkommer genom att 

förhållandet mellan två valutor förändras. 

 

Studien visar att terminer är den metod som de studerade företagen väljer att tillämpa i 

de fall deras policy talar för att en valutasäkring ska ske. I empirin framgår att 

ProfilGruppen säkrar 50-70 procent av exponeringen och att Electra Gruppen säkrar 

minst 70 procent men inom snar framtid minst 80 procent. Andelarna ligger nära det 

som Rashty och O’Shaughnessys (2010) undersökning visar är det vanligaste, det vill 
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säga 75-80 procent. Yaskawa särskiljer sig däremot och säkrar endast 50 procent. 

Martin Rodelius berättar vidare att terminskursen utgår från marknadsräntorna och att 

marknaden därför är transparent. Då företag till ett skäligt pris får möjlighet att tillämpa 

en säker metod samtidigt som det inte krävs ett omfattande arbete för att boka en termin 

ser vi som anledningar till att de väljer denna metod. Detta kan enkelt göras av företaget 

självt alternativt att snabb hjälp kan fås från banken. Vår tolkning utifrån empirin är 

också att företag värdesätter att de på detta vis kan fastställa sina anskaffningsvärden 

och därigenom kan göra priskalkyler med faktiska värden. Argumentet fördes främst av 

Johan Jaensson, vilket beror på att Electra Gruppen befinner sig i en mer utsatt situation 

på grund av de låga marginalerna inom branschen och att de därför är mer angelägna 

om nära korrekta kalkyler. 
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SLUTSATS 
Avslutningsvis kommer vi att framföra de slutsatser vi har kommit fram till genom vår 

studie samt besvara vår problemformulering: “Hur hanterar företag valutarisker samt 

hur vägs för- och nackdelar med valutasäkring mot varandra?” 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår studie se att en god planering i flöden samt god 

struktur i hur valutarisker ska hanteras kan medföra fördelaktiga utfall. Med en god 

planering kan långsiktiga, såväl som kortsiktiga flöden planläggas för att i möjlig mån 

undvika de risker som kan tänkas uppkomma. Vi kan se ett samband i de fall företagen 

väljer att säkra sin valutaexponering, att de då har en upprättad valutapolicy som 

föreskriver hur och när åtgärder bör vidtas. Policyn skiljer sig dock åt beroende på hur 

stor valutarisk företaget anser att de utsätts för. Valutarisken sätts i perspektiv till 

företagets övriga risker för att fastställa om och i vilken grad olika säkerheter bör vidtas. 

Beroende på hur stor risken anses vara i förhållande till de övriga kan det vara 

gynnsamt för företag att överväga vilken mån av resurser de anser vara värda att lägga 

på den planering som krävs för att säkra sina flöden och därigenom hantera 

valutariskerna. 

 

Studien talar för att företag kan planera på olika sätt för att minska valutaexponeringen 

och därigenom valutarisken som den utsätts för. Dels kan företag planera sina inköp 

efter valutakurser. Det innebär att om företaget har bra koll på valutamarknaden samt ett 

brett utbud av leverantörer kan möjligheten att kunna planera inköpen efter fördelaktiga 

valutor uppstå. Dels kan de även planera sina inköp efter sin försäljning genom att välja 

att jobba med samma valutor, vilket också kan planeras på omvänt sätt och då genom att 

planera försäljningen efter inköpen. Genom denna typ av planering kan företaget alltså 

matcha intäkter med kostnader i en och samma valuta för att på så sätt minska 

valutaexponeringen. Studien visar att matchning är den metod som samtliga företag i 

första hand använder. Enligt vår uppfattning beror det på att det är en enkel metod som 

inte kräver några omfattande resurser, vilken också gör att valutaexponeringen kan 

minskas betydande. Om företaget lyckas uppnå en bra matchning kan vidare åtgärder, 

exempelvis avgiftsbelagda, bli obehövliga på grund av att företaget lyckats minska 

nettorisken med befintliga insatser. Vid planering av inköp och försäljning i strävan 

efter perfekt matchning kan vi notera att det är av stor vikt att väga fördelar mot 

nackdelar. Det kan vara värt att ha i åtanke att incitamentet med matchning inte ska 
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eftertraktas till bekostnad av att mista fördelaktiga priser eller kvalitet som kan vara mer 

värt för företaget. 

 

Likheter visar sig genom att, de medverkande företagen, i de fall matchning inte anses 

tillräcklig vidtar terminer som en vidare åtgärd. Enligt vår tolkning beror det bland 

annat på att företag genom terminer gör sig oberoende av valutakursutvecklingen och på 

så sätt kan utfärda sina priskalkyler med faktiska värden. Terminssäkring uppfattas 

dessutom som en säker metod till ett skäligt pris. I studien framgår att netting inte 

används av de studerade företaget för att matcha interna betalningsflöden i utländsk 

valuta inom respektive koncern. Det blir klart att metoden kräver interna resurser 

samtidigt som externa faktorer påverkar möjligheterna genom exempelvis länders olika 

utvecklingsnivåer. Mot bakgrund av detta uppfattar vi netting som en något mer 

avancerad form av att matcha utländska betalningsflöden. 

 

Vår slutsats är att de företag som anser att valutarisken är den största risken eller en av 

de största riskerna i företaget tycker att fördelarna överväger nackdelarna med att 

valutasäkra då det för dem endast handlar om att eliminera denna risk. De företag som 

inte bedömer valutarisken som en av de största riskerna menar att en terminssäkring 

även kan bli till nackdel för företaget då de kan gå miste om eventuella 

valutakursvinster. Därför kan en valutapolicy upprättas som tar hänsyn till både 

eventuella valutakursförluster och valutakursvinster genom att den utformas så att 

valutaexponeringen inte säkras till fullo. 
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Som förslag till vidare forskning är vår tanke att en studie görs som belyser skillnaden 

mellan små och stora företag vid behovet av att valutasäkra. En annan idé som vi anser 

vara relevant för vidare studier är att undersöka om valet att valutasäkra eller inte är 

branschrelaterat. Vårt förslag är att utföra en kvantitativ studie för dessa två 

undersökningar då fler fall gör det lättare att kunna generalisera det resultat som 

framkommer då en större mängd data sammanställs. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1. INTERVJUGUIDE, AB SKANDITRÄ 
 

Ekonomiansvarig: Karl Pettersson 

Vad ser ni för för- och nackdelar med att arbeta med valutasäkring? 

Hur ser er policy ut kring detta område? 

Varför har ni valt att inte arbeta med valutasäkring? 

Har beslutet för att valutasäkra tagits på en central eller lokal nivå? 

Upplever ni det som ett stort problem? 

Vad gör ni istället, för att motverka valutaförluster? 

• kalkylerar i prissättningen? 

• matchning/netting? 

Upplever ni att ni har mycket valutaförluster? 

Arbetar ni med planering för att hålla valutavinsterna högre än valutaförlusterna? 

Granskar ni valutamarknaden? Hur isåfall och vem är ansvarig? 

Vilken utländsk valuta handlar ni mest med? 
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE, YASKAWA NORDIC AB, 

PROFILGRUPPEN AB, ELECTRA GRUPPEN AB 
 

Corporate Planning Director (CPD): Pär Tornemo (Yaskawa) 

Chief Financial Officer (CFO): Peter Schön (ProfilGruppen) 

Chief Financial Officer (CFO): Johan Jaensson (Electra Gruppen AB) 

Vad för typ av valutasäkring använder ni? 

Fördelar/nackdelar med valutasäkring?  

Har beslutet för att valutasäkra tagits på en central eller lokal nivå? 

Hur granskar ni valutamarknaden? Vem gör det och på vilket sätt? 

Vilka avdelningar arbetar med valutasäkring?  

Hur ser policyn ut för valutasäkring? Valutasäkrar ni endast för vissa summor? 

Vilken valuta kommer ni mest i kontakt med?  

Skiljer sig valutasäkringen beroende på vilken valuta ni handlar med? 

Kalkylerar ni med kursförluster i prissättningen? 

Vad är kostnaderna för att valutasäkra? 

Upplever ni att vinsterna är större än förlusterna vid valet att valutasäkra eller vice 

versa?  

Är det mycket arbete kring valutasäkring?  

Tar ni hjälp av någon bank eller sköts det på plats på företaget? 
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE, SEB 
 

Marknadsriskrådgivare: Martin Rodelius 

Upplever ni att företag ser valutarisken som ett stort problem? 

Är det vanligt att företag valutasäkrar? 

Vilka valutaprodukter erbjuder ni? 

Vilken är den vanligaste typen? 

Vad kostar det för företag att valutasäkra med de olika metoderna? 

Upplever ni att någon valuta varierar mer än andra? 

Sätter ni peggar på de valutakonton ni erbjuder? 

Vem sätter terminskursen? Och hur sätts den? 

Hur mycket arbete läggs kring terminssäkringar? 

Har stora kunder möjlighet till rabatterade kurser? 

Är ni inblandade i arbetet när koncerner använder sig av netting? Isåfall hur? 

Är det vanligt att företag tar valutalån för att hantera valutarisker? 

Vad använder ni då som säkerhet? 

Hur håller ni koll på valutamarknaden? 

Hur går analyserna till för att komma fram till de förväntningar ni har på 

valutautvecklingen? 

Vilka faktorer spelar in? 

Upplever ni att kunder blir missnöjda om era förväntningar inte stämmer med den 

faktiska utvecklingen? Hur hanterar ni det isåfall? 

Kan ni se något mönster i vilka som valutasäkrar mer än andra gällande: 

• branscher? 

• små/stora företag? 

• privata/publika bolag? 

• valutor? Någon som är mer vanlig än andra att säkra sig mot? 
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