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SAMMANFATTNING
Titel: Transaktionsrisk – En kvalitativ studie om faktorerna bakom valutasäkring hos
svenska SMEs
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi
Författare: David Hedström och Rebecca Lantz
Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling
Datum: 2017 - juni
Problematisering och Syfte: Tidigare forskning visar att företag som exponeras mot
transaktionsrisk tjänar på att hedga sin valutarisk samt visar hur det bör gå till.
Majoriteten av denna forskning är däremot begränsad mot stora företag, det finns alltså
ett relativt outforskat område gällande transaktionsrisk hos svenska SMEs. Syftet blir
således att undersöka vilka interna och externa faktorer som ligger till grund för hur
svenska SMEs hanterar sin exponering mot transaktionsrisk.
Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med en
abduktiv forskningsansats. Studien tillämpar en kvalitativ undersökningsmetod i form
av semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt material. Den teoretiska
referensramen bygger på tidigare forskning och empirin bygger dels på den teoretiska
referensramen men även på kategorier som framkommit genom de intervjuer som
genomförts. Analysen utgår från studiens syfte med fokus på de faktorer som ligger till
grund för hur SMEs hanterar sin exponering mot transaktionsrisk.
Resultat & Slutsats: Studien tyder på att svenska SMEs inte tar hänsyn till de interna
och externa faktorerna på ett sådant sätt som tidigare forskning visat. Detta beror dels på
att de är så pass beroende av sin handel att riskhanteringen blir sekundär, samt att SMEs
inte har samma resurser att lägga på en aktiv riskhantering.
Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning anser vi vara en mer
djupgående studie om hur svenska SMEs ser på risk, samt en mer djupgående studie om
hur svenska SMEs väljer att hantera sin transaktionsrisk samt varför.
Studiens bidrag: Denna studie bidrar med en ökad förståelse inom hanteringen av
transaktionsrisk hos svenska SMEs. Den bidrar även med ett praktiskt perspektiv då vi
ger vår syn på hur företag bör hantera sin transaktionsrisk.
Nyckelord: Transaktionsrisk, SME, valutasäkring, hedga, faktorer

	
  

	
  

ABSTRACT
Title: Transaction risk – A qualitative study on the factors behind currency hedging
among Swedish SMEs
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Author: David Hedström and Rebecca Lantz
Supervisor: Tomas Källquist and Stig Sörling
Date: 2017 - June
Aim: Prior research shows that corporations that hedge their currency exchange rate
risk benefits from it. Prior research also shows how to hedge that risk and why you
should do it. The majority of this research is however focused on large corporations,
leaving SMEs relatively unexplored when it comes to transaction risk. The aim of this
study is therefore to investigate some of the internal as well as the external factors that
lead to a decision on how the firm chooses to manage their foreign transaction risk.	
  
Method: The study adopts a hermeneutic and social constructionist perspective with an
abductive research approach. The study applies a qualitative research design in the form
of semi-structured interviews in order to gather empirical material. The theoretical
framework is based on prior research and the empirical material is based on the
theoretical frameworks and some aspects we picked up during the interviews. The
analysis is based on the purpose of the study, with emphasis on the internal and external
factors that will conclude in a decision on how to manage the firm’s foreign transaction
risk.	
  
Result & Conclusions: The study shows that Swedish SMEs do not consider internal
and external factors in a way that prior research has shown. This is partly due to the fact
that they are so dependent on their trade that the risk management becomes secondary,
and that SMEs do not have the same resources to invest in active risk management.
	
  
Suggestions for further research: For further research we propose a more in-depth
study on how small firms view risk, as well as a more concentrated study on how
Swedish small firms view transaction risk and how the choose to manage it.
Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding of the
management of transaction risk in Swedish SMEs. It also contributes with a practical
perspective as we give our views on how firms should handle their transaction risk.
Key words: Transaction risk, SME, currency hedging, hedging, factors
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1.	
  Inledning	
  
	
  

1.1 Problematisering
Risk är någonting som alla företag möter i någon mening. Froot, Scharfstein & Stein (1993)
hänvisar till studier som gjorts där resultaten visar att CFOs har som ett av sina viktigaste mål
att ha ett hållbart och stabilt risk management system. Detta är något som vi förstår då dessa
risker kan komma att skada företaget märkbart om de lämnas icke hanterade. Det är däremot
inte enbart företag som väljer att frivilligt hantera dessa risker, i många länder har
regulationer tvingat organisationer att ta tag i sin riskhantering. Ser vi på USA finns Sarbanes
Oxley Act, där cheferna numera har personligt ansvar om vad som händer inom företaget.
Detta betyder att finanschefer och VDar bland annat har ett större incitament att hantera sin
risk då det annars kan komma att straffa dem personligen i framtiden om de inte hanterar
riskerna korrekt (Paape & Spekle, 2012).
Valutarisk är alla företag som verkar internationellt exponerade mot i någon mening. Att
finanschefer och risk managers arbetar kontinuerligt med valutarisk är något som är viktigt då
det är ett så pass dynamiskt område. Chowdhry & Howe (1999) menar att kortsiktiga
valutafluktuationer ofta inte följs av priset i det land som företaget är exponerat mot och det är
därför det är väldigt viktigt att använda sig av en strategi som minimerar risken företaget
möter. Om vi ser tillbaka på det senaste årtiondet går det att se varför det är så viktigt att
hantera valutarisk, Storbritanniens utträde ur EU är ett exempel på detta men det finns många
fler exempel.
Då det kommer till valutarisk belyser Pappinaou (2006) framförallt en typ av exponering som
SMEs generellt sett möter. Denna typ av exponering, eller risk, kallas för transaktionsrisk.
Transaktionsrisken innebär risken att hålla en valuta mellan två datum. Det kan handla om
kontrakt företaget har gentemot en part som är kopplad till en utländsk valuta, till exempel
kundfordringar i utländsk valuta. Risken som uppstår är att valutan fluktuerar till företagets
nackdel innan man hinner omvandla pengarna till företagets inhemska valuta. Detta är som
sagt den risk som SMEs oftast möter och därför ofta behöver arbeta mycket med för att kunna
hantera.
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Hur företag väljer att hantera denna typ av risk skiljer sig mellan teorin och praktiken.
Allayannis & Oleks (1996) visar i sin studie att företag bör hedga sin transaktionsrisk genom
att använda sig av optionskontrakt, vilket stöds av en undersökning av Amerikanska företag
där majoriteten av företagen anser att optionskontrakt är det mest effektiva sätt att säkra sig
mot transaktionsrisk. Detta är dock inte något som Svenska SMEs håller med om, vilket
Nydahl (1999) visar i sin studie där han undersöker 47 svenska SMEs. Både svenska och
amerikanska företag gillar enligt studien att använda sig av finansiella instrument för sin
valutasäkring. Vad som däremot skiljer dem åt är vilket typ av finansiellt instrument de
använder sig av. Svenska företag föredrar forwardkontrakt medan amerikanska företag
föredrog optionskontrakt. Detta är intressant då optionskontrakt generellt sett är väldigt
fördelaktigt gentemot forwardkontrakt. Författaren visar även en stor skillnad mellan länderna
då svenska företag i större utsträckning tenderar att strunta i hanteringen av transaktionsrisken
då svenska företag inte alltid har den kompetens som krävs för att aktivt arbeta med den
transaktionsrisk som företaget möter.
En anledning till att teorierna angående hanteringen av transaktionsrisk och hur det i
praktiken fungerar skiljer sig åt beror på att då tidigare forskning bedrivits om
transaktionsrisk har fokus legat på större företag. Detta har gett en missvisande bild om hur
SMEs bör gå tillväga, vilket är något som Nydahl (1999) visar i sin studie. Det är något som
även stöds av Hagelin & Pramborg (2004) som i sin studie visar att då den långsiktiga
exponeringen kan vara svår att förutspå, kommer större företag att lägga produktionen i
utlandet och på så sätt minska sin exponering. Detta är däremot inte alltid ett alternativ för
mindre företag och på så sätt blir hanteringen av transaktionsrisk viktigare än vad ett större
företag anser den vara.
När företag ska besluta om hur de ska gå tillväga med hanteringen av transaktionsrisk menar
Manuj & Mentzer (2008) att företaget först måste gå igenom sin situation och på så sätt ta
fram de faktorer som kan komma att påverka företagets exponering. Dessa faktorer ligger
sedan till grund för vilken typ av hantering företaget väljer. Då vi tolkat tidigare forskning har
vi kunnat se att dessa faktorer delas in i interna och externa faktorer (Miller 1992).
Interna faktorer har att göra med företagets riskaversion samt riskpremie. Akhtar & Hilton
(1984) nämner riskaversion som något som är svårt att mäta men som har en väldigt stor
påverkan gällande hur ett företag väljer att hantera transaktionsrisk. De studier som tidigare
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gjorts visar på olika resultat angående riskaversion hos företagsledningar. I författarnas studie
visar den att riskaverta ledningar generellt sett tar hjälp av sina nationella gränser och minskar
sin export. Verdelhan (2010) menar att om en riskavert ledning ska välja att fortsätta ha
transaktionsrisk måste de få ut någonting av det, vilket kallas för riskpremie, det vill säga den
extra avkastning en ledning kräver för att vara exponerad mot en utländsk valuta. Detta är i
sig inte en av de faktorer som spelar störst roll utan det är mer i slutskedet av riskanalysen
som denna faktor kommer att spela in.
Miller (1992) pratar även om kostnader och kompetens som interna faktorer som påverkar hur
ett företag väljer att hantera sin risk. Författaren menar att om den potentiella kostnaden är
hög kommer företaget i större grad välja att hantera sin risk, jämfört med om den potentiella
kostnaden är mindre så har företaget inte lika stort incitament att valutasäkra. Vad författarna
även tar upp är den interna kompetensen. Med detta menas att mindre företag inte har samma
interna kompetens som större företag, vilket leder till att SMEs får det svårare att hantera sin
transaktionsrisk. Då SMEs ofta saknar kompetensen för att kunna valutasäkra internt måste de
vända sig utåt till en extern partner. I och med detta kan företagsledningen komma att känna
att de inte anser att det extra jobbet, att hitta en extern partner, är värt det och därför väljer att
inte valutasäkra.
Nydahl (1999) menar på att företag inte alltid har den kunskap som krävs för att aktivt kunna
arbeta med den transaktionsrisk som uppkommer vid internationella affärer, eller så tycker de
att det blir för mycket jobb med risken då de anser att företagets tid bättre kan läggas på andra
ställen. Men det beror även på att SMEs inte anser att investeringen minskar sin exponering
på ett så stort sätt att det blir värt det. De svenska företagen tycks även ha en mer avslappnad
syn på transaktionsrisk och menar att i slutändan kommer dessa valutavinster och
valutaförluster att jämna ut sig (Nydahl, 1999).
Då vi studerade de externa faktorerna hittade vi framförallt två faktorer som tidigare
forskning menar är viktiga att ta hänsyn till. Dessa är tidsintervallet som exponeringen
kommer att gälla samt det geografiska läget, vilket även kan kallas det politiska läget.
Då företagen är exponerade mot flera valutor är det lämpligaste sättet att hantera denna risk
via finansiella instrument. Även Mcharty (1999) nämner detta, men menar också att det inte
enbart är hur många valutor företagen är exponerade mot som är den geografiska faktorn utan
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även vilket land företaget är exponerade mot, det vill säga det politiska läget i landet. Att vara
exponerad mot svenska kronan är till exempel mindre riskfyllt än att vara exponerad mot
kongolesisk franc. Då Kongo är ett så pass volatilt land kommer företag som verkar där att
vilja ha en högre riskpremie jämfört med om företaget var exponerad mot svenska kronan.
Manuj & Mentzer (2008) menar att då företaget vet dessa interna och externa faktorer samt
vilken typ av exponering de har analyseras tidigare liknande scenarier och de strategier som
bestämts för dem. Detta låter företaget se hur historiskt liknande situationer har skötts samt
resultatet av dessa. Författarna menar att detta är en bra teknik för att utforma en strategi för
hanteringen av transaktionsrisk. Dels då de kan se vad företag har missat i tidigare fall, samt
att företag kan analysera olika likvärdiga scenarion och räkna ut best case/worst case scenario.
På så sätt så kan de utforma strategier för de olika scenarion som kan tänkas uppkomma.
Då SMEs är exponerade mot transaktionsrisk är det viktigt att de aktivt jobbar med att hantera
den risken. Detta är något som Nydahl (1999) visar i sin studie att SMEs har mindre rörlighet
när det kommer till förluster gentemot större företag, det blir därför extra viktigt för SMEs att
aktivt jobba med att förhindra förluster av att hålla en utländsk valuta. Vad som däremot inte
tas upp i tidigare forskning är vad som ligger till grund för dessa strategier som sätts upp, det
vill säga vilka faktorer företagen tar hänsyn till när de tar sina beslut angående
transaktionsrisk.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilka interna och externa faktorer som ligger till
grund för hur SMEs hanterar sin exponering mot transaktionsrisk.
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2. Metod
	
  
Detta kapitel behandlar vårt metodval. Kapitlet visar vad den teoretiska referensramen
grundar sig i samt vilket synsätt vi har använt oss av. Vi presenterar även det
tillvägagångssätt vi har valt samt motiverar varför vi valt detta sätt. Vidare behandlar
metodkapitlet hur vi bearbetat empirin samt vilka etiska överväganden och kvalitetskriterier
vi utgått ifrån.

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram
	
  
Nedan presenterar och beskriver vi den vetenskapsteoretiska referensram som genomsyrar vår
studie.
2.1.1 Verklighetssyn
I vår studie utgår vi från ett synsätt med ontologisk ståndpunkt där samhället är socialt
konstruerat av människor i samspel av varandra, så kallad socialkonstruktivism (Sohlberg &
Sohlberg, 2013). Socialkonstruktivism handlar enligt författarna om riktningar som fokuserar
på hur människor i interaktion konstruerar meningar, positioner och regler och där forskaren
försöker konstruera sin verklighetsavbildning i dialog med de människor som studeras. Vad
som anses vara socialt konstruerat kan vara olika fenomen som exempelvis könsroller, status,
identitet, trosföreställningar samt världsbild. Vidare belyser författarna vikten av att forskarna
själva måste skapa sina egna konstruktioner som fångar den grundläggande strukturen hos den
sociala världen.
I denna studie undersöker vi vilka interna och externa faktorer som ligger till grund för hur
SMEs hanterar sin exponering mot transaktionsrisk där faktorerna kan variera beroende på
företagets storlek. Dessa konstruktioner avser vi sedan att analysera för att förstå de sociala
företeelserna runt omkring. Sohlberg & Sohlberg (2013) menar att forskare ska ha som ideal
att konstruktioner ska vara så trogna som möjligt mot de konstruktioner som andra människor
eller grupper skapar, vilket vi har som avsikt att utgå efter då vi ska förstå och tolka
respondenternas resonemang kring våra intervjufrågor i studien. Studien ska som Sohlberg &
Sohlberg (2013) belyser, representera en avbildning av den verklighet som konstruerats i
dialog med aktörerna.
Vi utgår även från vad Arbnor & Bjerke (1994) kallar för aktörssynsättet. Aktörssynsätt är
enligt författarna en socialt konstruerad verklighet som består av olika innebördsstrukturella
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nivåer där människan och verkligheten står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Vidare
menar författarna att beskrivningen av verkligheten sker genom betydelseangivning med
utgångspunkt hur olika aktörer upplever och tolkar verkligheten. Forskaren söker förståelse av
flertydiga samband som omtolkas och ger olika innebörder. Detta är av relevans för oss då vi
genom koppling mellan tidigare forskning samt intervjuer söker förståelse i vilka faktorer som
ligger till grund för hanteringen av SMEs exponering mot transaktionsrisk och genom den
förståelse som söks kommer enligt Arbnor & Bjerke (1994) vår kunskap om de processer som
socialt konstruerar verkligheten att växa. Det utformas på så sätt en slags förförståelse som vi
kommer att ha användning för i vårt kommande kunskapsarbete inom vårt område för studien.

2.1.2 Kunskapssyn
Hermeneutiken har en humanistisk inriktning där tankegången är relativistisk, att absolut
kunskap inte kan uppnås. Hermeneutiken menar istället att förståelse skapas genom tolkning
(Bryman & Bell, 2013). Vårt tillvägagångssätt i vår informationssamling har likheter med
denna tankegrund och vi har därför valt att utgå ifrån detta synsätt. Det innebär att vi genom
tolkning får en förståelse från de deltagande respondenterna hur hanteringen av
transaktionsrisk ser ut hos olika SMEs.
Arbnor & Bjerke (1994) menar vidare att varje fall i den sociokulturella världen är unik och
kan därför inte underordnas någon objektiv eller kvantitativ regel. Förståelse har sin
utgångspunkt från det enskilda, vilket är individen/subjektet. Därefter blir uppgiften att
försöka få grepp om olika objekt och händelser som enligt författarna kan genomföras på
likartade grunder från fall till fall, så länge vi är medvetna om att det är konstruerade former
för individuellt mänskligt agerande.
Den hermeneutiska kunskapsprocessen tar enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) även hänsyn till
svårigheten att tolka och förstå andra medvetanden och det som har producerat av andra
medvetanden. Tolkning brukar liknas vid en spiral för att åskådliggöra hur
förståelseprocessen fortskrider, medan förståelse ofta har en bakgrund i form av känslor med
skiftande företeelser som att förstå en text eller att hantera praktiska situationer. På så sätt
lever vi i olika verkligheter där världens förstås utifrån olika livsbetingelser och perspektiv.
Vår förförståelse blir sedan utgångspunkt för våra tolkningar där kriterierna för en trovärdig
tolkning är att tolkningen ska hänga ihop på ett logiskt sätt, samtidigt som förståelsen ska ha
ett förklaringsvärde. Hur tolkningen förmedlas blir sedan väsentligt för hur den kommer att
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uppfattas. Arbetsmetoden innebär således ett pendlande mellan helhet och delar, förflutet och
framtid, subjektivt och objektivt och mellan olika analys- och abstraktionsnivåer (Sohlberg &
Sohlberg, 2013).
Vår förförståelse får vi i form av tidigare forskning som vi sedan kombinerar med ökad
kunskap och tolkningar från de olika respondenterna. Detta ger oss vidare en förförståelse vid
nästa tolkningsansats vilket leder oss till den hermeneutiska spiralen, där varje del tolkas
utifrån vårt helhetsperspektiv. Med det hermeneutiska synsättet skapar vi förutsättningar för
att få en ökad förståelse för vilka interna och externa beslutsfaktorer som ligger till grund för
hur SMEs hanterar sin transaktionsrisk, detta i form av vad Bryman & Bell (2013) kallar för
olika tolkningsnivåer bestående av förståelse från tidigare forskning samt upplevelser och
tolkningar från våra respondenter. Detta ger oss en djupare förståelse då vi kan ställa den
befintliga teorin mot våra deltagares upplevelser.

2.1.3 Forskningsansats
Hur förhållandet mellan teori och praktik ska utformas är en viktig aspekt att ta hänsyn till i
forskning.
Generellt sätt talas det enligt Bryman & Bell (2013) om två angreppssätt i den hermeneutiska
traditionen, induktivt samt deduktivt. Det deduktiva synsättet utgår enligt författarna från teori
som leder till observationer och resultat, medan det induktiva synsättet utgår från
observationer och resultat som leder till en teori, alltså det motsatta.
Bryman & Bell (2013) hävdar att det deduktiva synsättet är det vanligaste inom
samhällsvetenskapen där forskaren utifrån tidigare kunskap och teoretiska överväganden som
berör området deducerar olika hypoteser som sedan genomgår en empirisk granskning. Denna
process sker som ett linjärt samspel där en föreliggande teori ska ge underlag till hypoteser
som ligger till grund för det empiriska materialet. Resultatet från det empiriska materialet
visar därefter på om hypoteserna är hållbara eller om de ska avfärdas. Det induktiva synsättet
är enligt Bryman & Bell (2013) till skillnad från det deduktiva mer ovanligt inom
samhällsvetenskapen, där de fenomen som undersöks genom observation leder fram till en
hypotes som vidare deduceras med argumentationer som ska testas med ytterligare
observationer för att påvisa en viss teori.
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Ren deduktion med prövning av hypoteser är enligt Alvehus (2013) problematiskt i kvalitativ
forskning på grund av själva tolkningsprocessen då det är svårt att hävda att tolkningen görs
oberoende av forskaren, vilket kan medföra en risk att det empiriska materialet inte stämmer
överens med teorin. Det är enligt författaren dessutom svårt med en ren induktiv ansats, då
även den blir ohållbar då en tolkning helt utan teoretisk förförståelse är svår att tänka sig. Vi
har därför valt att i vår studie använda en abduktiv ansats, det vill säga en växling mellan
empirisk och teoretisk reflektion som kan ses som två dimensioner som förbinder sig med
varandra och som kontinuerligt omformas. På så sätt underlättas det via abduktion skapandet
av förståelse (Alvehus 2013). Vi anser att denna forskningsansats på så sätt passar vår studie
bäst då vi via hermeneutiken ser förståelse som en stor del av vår forskning. Dessutom kan vi
via denna ansats växla mellan teori och empiri vilket på så sätt hjälper oss att få en större
förståelse och bättre möjlighet till att utveckla denna kunskap för vidare forskning.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

15	
  

	
  

2.2 Tillvägagångssätt
	
  

Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion.	
  
	
  
Vår forskningsmodell illustrerar vårt tillvägagångssätt efter vårt syfte klargjorts samt efter vi

	
  

tydliggjort vår vetenskapsteoretiska referensram. Varje del i modellen representerar en
huvudrubrik som vi redogör för nedan. Den teoretiska referensramen samverkas vidare med
vår empiri för att sedan mynna ut i ett bidrag.

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling
Tidigare forskning inom transaktionsrisk har varit av störst betydelse för oss för att kunna
genomföra denna studie där våra huvudsakliga källor kommer ifrån vetenskapliga artiklar, i
form av primärkällor (Bryman & Bell, 2013). Enligt Eriksson & Hultman (2014) är det viktigt
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att kritiskt göra en granskning av den databas som artikeln är hämtad ifrån, samt fråga sig
själv vem som står bakom informationen.
Därför har vi främst använt oss med hjälp av sökmotorer som Discovery och Google Scholar
där vi gjort sökningar med utgångspunkt från vårt syfte för att få en djupare förståelse inom
vårt forskningsområde. Bryman & Bell (2013) belyser vikten av att ta hjälp av sökord som
berör studien för att på enklast sätt hitta det material som söks efter. Därför har vi använt oss
av nyckelord som exempelvis: transaction risk, SME, currency hedging, hedging, factors
m.m.
I vår litteratursökning var vi noggranna med att använda oss utav artiklar som var ”peer
reviewed”, vilket innebär att artiklarna är väl granskade av sakkunniga personer inom dess
forskningsområde. Detta var av stor betydelse för oss för att öka tillförlitligheten i studien
(Ejvegård, 2009).
Något mer som hjälpte oss under vår litteraturinsamling var att se över artiklarnas egna
litteraturförteckningar för att på så sätt hitta liknande artiklar som ofta var av stor nytta för vår
studie. På så sätt kunde vi även kontrollera källorna samt enklare hitta originalkällorna för att
försäkra oss om att ingenting uteslutits från originalet, eller att något i innehållet hade ändrats
(Eriksson & Hultman, 2014). Vidare följde vi även författarnas rekommendation att se över
om författaren var välkänd inom sitt fält samt att personen är knuten till den organisation som
han anser sig vara. Detta för att se till att ge vår studie så pålitliga källor som möjligt för att
öka dess trovärdighet.
	
  
2.2.2 Källkritik
Enligt Eriksson och Hultman (2014) är det inte källan som granskas, utan det material som är
hämtad ur källan. Kritiken grundas i om det empiriska materialet representerar det som mäts,
alltså om den är valid, om den är väsentlig för de frågor som söks för att besvara
forskningsfrågorna, med andra ord om den är relevant, samt om den är fri från systematiska
felvariationer, det vill säga om den är reliabel. Med bakgrund av dessa tre förhållanden kan
forskare enligt författarna börja med att klassificera källorna och på så sätt skaffa sig en
subjektiv uppfattning.
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Hur säkra källorna sedan är kan enligt Eriksson och Hultman (2014) granskas genom fyra
stycken kvalitetsbegrepp, dessa är:

•

Äkthet - undersöker källans trovärdighet, om den är vad den utger sig att vara.

•

Samtidighet - tidssambandet mellan en händelse och dess registrering.

•

Beroendeförhållanden - kontrollerar om källorna är beroende av varandra.

•

Tendenser - källornas objektivitet.

I denna studie har vi utgått främst från primärkällor i form av vetenskapliga artiklar inhämtad
från databaser som Discovery och Google Scholar, samt tryckt litteratur. I och med detta får
vi en djup förståelse om tidigare forskning inom ämnet vilket medför att trovärdigheten och
kvaliteten på källorna blir tillförlitliga. De vetenskapliga artiklarna är dessutom noggrant
utvalda genom granskning innan publikation, så kallad “peer reviewed”.
Begreppet samtidighet syftar enligt Eriksson & Hultman (2014) på att ju längre avstånd och ju
fler händelser som kommit emellan, desto mer kan det som dokumenteras påverkas. Vi har
använt oss av äldre artiklar i kombination med nyare för att få en sådan djup förståelse som
möjligt för varför företag väljer att göra som de gör då de hanterar sin transaktionsrisk och hur
det förändrats genom tid.
Genom beroendeförhållanden har kontroll gjorts om källorna är beroende av varandra, det vill
säga om en källa har påverkats av en annan källa. I och med detta har vi försökt att söka upp
originalkällan för att säkerhetsställa att informationen som uppges stämmer för att få en högre
trovärdighet, då det enligt Eriksson & Hultman (2014) finns en risk att sekundärkällor
feltolkar information. För att i högsta grad undvika detta använder vi oss även av olika artiklar
som vi argumenterar med varandra för att höja trovärdigheten.
I och med att flertal artiklar som behandlar samma ämnesområde har använts innebär det att
en granskning av objektiviteten på källorna har skett, detta i och med att många forskare inom
tidigare studier visar på liknande resultat.
	
  
2.2.3 Datainsamling
Datainsamling kan enligt Bryman & Bell (2013) ske på två olika vis, antingen primär
datainsamling eller sekundär datainsamling. Skillnaden mellan dessa är att primärdata
genereras och hämtas av forskaren via exempelvis enkäter och intervjuer, medan
sekundärdata hämtas från bland annat teorier och tidigare forskning. Denna studie har använt
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sekundärkällor i form av kurslitteratur och tidskrifter för att testas mot den primära
datainsamlingen från intervjuer. Genom att använda sig av en metod i form av intervjuer får
forskaren enligt författarna en möjlighet till att tolka och förstå respondenternas resonemang
och åsikter, vilka är två viktiga grundpelare för vår genomgående studie.
Kvale & Brinkmann (2014) menar att genom kvalitativa intervjuer genereras kunskap genom
det samspel som uppstår mellan intervjuperson samt respondent. Författarna belyser därefter
vikten av att intervjupersonen är påläst och har en tillräcklig kunskapsbas inom studiens
forskningsområde för att på så sätt kunna ställa följdfrågor till respondenten samt hålla
intervjun levande. Vi var därför väl pålästa inom området innan genomförandet av våra
intervjuer för att enklare kunna analysera och tolka respondenternas svar och åsikter.
Dessutom var det av stor vikt för oss att vi sen tidigare var pålästa för att på så sätt kunna
ställa följdfrågor till respondenten om något svar kändes oklart för att försäkra oss om att vi
uppfattat personen korrekt.
Den intervjuform som tillämpas i studien är semistrukturerade intervjuer, där vi sedan tidigare
har förberett frågor till intervjupersonen men där ordningen inte spelar någon större roll utan
anpassas efter intervjun och intervjupersonen. Detta för att göra våra intervjuer flexibla och få
intervjupersonen att känna sig bekväm att få utforma sitt svar på sitt eget sätt, vilket vi tror
gynnar både intervjupersonen och oss själva. Enligt Bryman & Bell (2013) är detta ett sätt
som kännetecknar just semistrukturerade intervjuer, där intervjupersonen ska få så stor frihet
som möjligt att utforma sitt svar. Det viktigaste för oss var att intervjupersonen fick möjlighet
att få tala fritt om sådant som ansågs som relevant och viktigt för att ge oss en djupare
förståelse och förklaring kring vilka interna och externa faktorer som ligger till grund för hur
de hanterar sin exponering mot transaktionsrisk.
Tidigare forskning inom transaktionsrisk är genomgripande där merparten av litteratur och
tryckta artiklar berör den amerikanska marknaden samt till viss del andra delar av världen. I
och med detta behandlar vi området oberoende om det avser gälla andra marknader än den
svenska för att få en djup förståelse inom ämnet.
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2.2.4 Urval
Enligt Alvehus (2013) kan urvalsprinciperna se lite olika ut beroende på vilken typ av metod
forskaren arbetar med. För vår del har vi utgått ifrån vad Alvehus (2013) menar är ett
strategiskt urval. Genom detta urval är det enligt författaren lättare att komma åt de delar av
en organisation som redan på förhand kan antas vara intressanta att intervjua. Anledning till
vårt val var då det var av stor betydelse för oss att hitta respondenter som i någon mån är
inom företagets ledning och har kunskap inom dess ekonomi. Detta kan vara exempelvis
företagets ägare eller en ekonomiansvarig. Vi såg detta som en nödvändighet då vi gjorde den
bedömningen att det annars skulle bli svårt för respondenterna att besvara våra
forskningsfrågor.
Vår studie riktar sig dessutom till små- och medelstora företag vilket innebar att vi behövde
välja ut företag som var inom dess ramar, det vill säga företag mellan 0-249 anställda
(Europeiska kommissionen, 2017).
I och med att vi sedan tidigare var medvetna om att det inte alltid går att vara säker på att få
tag på en viss respondent har vi även tagit hänsyn till ett bekvämlighetsurval, det vill säga att
vi i enstaka fall fick utgå ifrån de respondenter som var tillgängliga. Vi gjorde även en
bedömning att det vore av intresse att hitta respondenter med erfarenhet från olika branscher
för att se om hanteringen skiljer sig åt vilket är något som Alvehus (2013) menar är positivt
då en varierad population gärna bidrar till ett mer nyanserat resonemang.
En nackdel med bekvämlighetsurval är enligt Bryman & Bell (2013) att det är omöjligt att
generalisera resultaten, vilket dock inte är av betydelse för oss då vi genom vårt
hermeneutiska synsätt inte har det som avsikt, utan vi vill endast skapa en ökad förståelse
kring vårt forskningsområde.
Antal intervjuer bestämde vi utifrån det krav som Högskolan i Gävle sätter upp som ett
standardkrav, det vill säga minst 10 intervjuer samt utifrån hur många intervjuer vi själva
upplevde att vi behövde för att få in rätt mängd empiriskt material för att ge vår studie en
djupgående förståelse. Efter 11 genomförda intervjuer upplevde vi att vi hade det material vi
önskade för att kunna fortsätta studien.
	
  
2.2.5 Etiska Överväganden
För oss är visad respekt till de som studeras i stor betydelse då vi gör våra intervjuer. Enligt
Bryman & Bell (2013) finns det fyra områden där etiska frågeställningar är av särskilt vikt.
Dessa är risken att deltagare kan komma till skada, informations- och samtyckeskravet, skydd
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mot intrång i privatlivet samt falska förespeglingar. För oss har det därför varit viktigt att ta
hänsyn tills dessa områden då vi utfört våra intervjuer.
Vi har, precis som Bryman & Bell (2013) belyser är viktigt, sedan innan informerat
intervjupersonerna om undersökningens syfte för att ge förståelse kring vilka moment som
ingår i undersökningen samt varit noggranna med att informera att de uppgifter som lämnas in
endast används för forskningsändamål. Vi har dessutom informerat om att samtliga våra
intervjuer är anonyma, att deltagandet är frivilligt samt att intervjupersonen inte behöver svara
på alla frågor om det inte känns bekvämt. Som Alvesson (2011) tar upp går det exempelvis att
kamouflera urvalet en smula för att bevara anonymiteten, inte bara genom att ge
undersökningspersonerna fiktiva namn, utan också i känsliga frågor lämna en i viss mån
vilseledande information som kan strida mot idealet att vara sanningsenlig i rapporten.
Alvesson (2011) belyser även vikten av att inte göra några kritiska bedömningar av
intervjupersonernas uttalanden och att vara noggrann i värderingen av sitt anspråk på att
berätta sanningen som de ser den. Även Bryman & Bell (2013) nämner detta och menar att
kränkning och intrång på privatliv ofta är en orsak till att deltagare inte vill svara på
intervjufrågor. För oss är det därför som tidigare nämnt viktigt att de sedan innan är upplysta
om att de inte behöver svara på de frågor de inte vill svara på.
Med falska förespeglingar menar Bryman & Bell (2013) att en forskare inte ska ge
undersökningspersonerna falsk eller vilseledande information om undersökningen. Det vill
säga att undersökningspersonerna blir lurade för att få åtkomst till viss information. Detta är
för oss något som vi ser allvarligt på och därför aldrig skulle hända, vilket är anledningen till
att vi tydligt och ärligt informerat innan varje intervju om vårt syfte med studien samt hur vår
intervjuprocess kommer att gå till för att deltagarna ska känna sig trygga.
Som tidigare nämnt håller vi samtliga av våra respondenter anonyma. Dessutom hålls
respondenternas identiteter konfidentiella vilket enligt Ejvegård (2009) innebär att uppgifter
om ålder, bostadsort samt organisationstillhörighet utelämnas. Detta är med anledning av att
vi anser att den informationen inte tillför något till studiens syfte.
	
  
2.2.6 Utformning av intervjuguide
Som tidigare nämnt har vi utfört semistrukturerade intervjuer i vår studie. Bryman & Bell
(2013) menar att forskaren vid dessa typer av intervjuer använder sig av en lista över

	
  

21	
  

	
  
förhållandevis specifika teman som ska beröras, så kallad intervjuguide, där intervjupersonen
har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vad som är viktigt menar författarna är att
göra det möjligt för forskaren att få information om hur de intervjuade upplever sin värld och
sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet.
Med bakgrund av detta var vi noggranna med att inte vara för specifika för att inte hindra
intervjupersonen från att ta upp alternativa synsätt eller idéer kring frågorna. För oss var det
viktigt att formulera intervjufrågorna på ett sätt som skulle underlätta svar på vår
undersökning men att det samtidigt skulle finnas utrymme för flexibilitet. Något som är
viktigt under intervjuns gång menar Kvale & Brinkmann (2014) är också att frågorna gärna
bör vara korta och enkla för att intervjun vid första frågan ska föras in på rätt spår, vilket vi
hade i åtanke då vi utförde våra intervjuer. I huvudsak fokuserade frågorna i denna studie på
att undersöka vilka interna och externa faktorer som ligger till grund för hanteringen av
exponering mot transaktionsrisk. Men även på hur hanteringen ser ut, samt hur de upplever
resultaten av deras strategier.
Bryman & Bell (2013) belyser hur viktigt det är att skapa ett viss mått av ordning i de teman
som är aktuella så att frågorna som berörs följer på varandra på ett bra sätt, men att det gärna
under intervjuns gång går att ändra ordningsföljden. I vår intervjuguide (Se appendix 1) har vi
därför satt upp frågorna i en logisk ordning så att intervjun ska hålla sig inom en röd tråd för
att underlätta för respondenten, men där vi som tidigare nämnt håller ordningen öppen för
förändringar utefter respondenternas svar. Vi ansåg det vara viktigt att hålla ordningsföljden
öppen för förändringar då vi ibland behövde ställa följdfrågor på svar som vi ansåg vara av
intresse för vår studie och som vi ville ha mer vetskap kring. Dessa följdfrågor formulerades
utefter respondenternas svar för att se till att vi fick allt material som vi kunde tänkas behöva
för vår fortsatta studie.
	
  
2.2.7 Empirisk datainsamling
All vår empiriska datainsamling genomfördes via personliga möten. Datainsamlingen skedde
på så sätt via primärdata, det vill säga ny insamlad information (Arbnor & Bjerke, 1994).
När vi första gången tog kontakt med respondenterna som tackade ja till att ställa upp på våra
intervjuer ringde vi till dessa och förklarade tydligt syftet med vår studie samt vad för frågor
som intervjun skulle behandla. Det var viktigt för oss att respondenterna redan innan intervjun
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skulle känna sig bekväma och ha någorlunda vetskap om vad intervjun skulle handla om så att
de innan intervjuerna skulle ha möjlighet att kunna förbereda sig.
Bryman & Bell (2013) tydliggör vikten av att intervjuer ska genomföras i en lugn och ostörd
miljö. Detta dels för att intervjun ska bli så behaglig som möjligt för båda parter, men även
för att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon kan höra vad som sägs. Vi
valde därför att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser för att få dem att
känna sig så bekväma som möjligt samt för att spara dem arbetstid. Vi upplevde att miljön vid
samtliga intervjuer var behaglig och att intervjuerna kunde utföras som planerat där varje
intervju varade omkring 30 minuter. Vi startade varje intervju med att beskriva vårt syfte med
studien där vi belyste olika interna samt externa faktorer som kan ligga till grund för
hantering av transaktionsrisk i teorin för att sedan jämföra det med respondenternas svar om
hur det faktiskt sker för just sina företag i praktiken. Vi följde vår intervjuguide till viss del
men höll den väldigt öppen och ändrade ordning på vissa frågor då vi fick många bra och
breda svar redan i början av intervjuerna.
Under intervjuernas gång delade vi upp oss på så sätt att en av oss var ansvarig för intervjun,
medan den andra förde anteckningar, såg till att intervjun spelades in samt ställde eventuella
följdfrågor. Intervjuerna spelades som tidigare nämnt in efter förfrågan till respondenterna,
vilket Bryman & Bell (2013) menar är av stor betydelse vid intervjuer då det dels hjälper oss
att förbättra vårt minne och på så sätt underlättar för en noggrann analys av vad
respondenterna sagt. Kort efter varje intervju genomförde vi själva transkribering medan
svaren från respondenterna fortfarande satt färskt i minnet. Transkriberingen upplevde vi var
en viktig del för oss då det hjälpte oss att lära känna vårt empiriska material för att sedan
kunna bearbeta det i vårt analysarbete. Som tidigare nämnt använde vi oss även av
minnesanteckningar under intervjun för att sedan komplettera dessa med det inspelade
materialet för att underlätta transkriberingen.
	
  
2.2.8 Bearbetning av insamlad data
Vid bearbetning av insamlad data belyser Alvesson (2011) vikten av att kodifiera och
kategorisera intervjuerna. Detta sker genom flitigt sorterings- och kategoriseringsarbete för att
få överblick och ordning på det insamlade materialet och att få god hjälp att finna mönster och
komma fram till resultat.
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Som tidigare nämnt utförde vi själva transkribering av intervjuerna, då vi både spelat in och
fört anteckningar under intervjutillfällena. Syftet med transkribering är enligt Fejes &
Thornberg (2009) att försöka fånga både vad som sägs, samt hur det sägs. Detta för att
minimera risken att gå miste om betydelsefulla detaljer samt för att minska risken för
feltolkningar. Vi lyssnade därför på samtliga av våra ljudinspelningar för att komplettera upp
våra anteckningar. Bryman & Bell (2013) belyser dock att transkribering ofta är mycket
tidskrävande och därför är ett alternativ att endast transkribera delar av intervjuerna som anses
vara av relevant syfte till studien. Av denna anledning valde vi därför att endast transkribera
de delar som vi ansåg bidra mest till vårt syfte.
Kodning är enligt Fejes & Thornberg (2009) vidare ett tillvägagångssätt som innebär att skapa
förutsättningar för att få en jämförbar situation och på så sätt enkelt kunna urskilja likheter
och skillnader. Kodning är därför något vi tillämpar genom att vi urskiljer respondenternas
olika svar via sortering och kategorisering efter förutbestämda teman för att tydligt visa vem
som sagt vad. Vi har även valt att bygga upp empirin i form av teman från tidigare forskning
som vi valt att fokusera på, detta dels för att behålla en struktur genom studien men även för
att bekräfta att vi fått med det empiriska material vi behöver för att kunna ställa den mot
teorin. Det blir på så sätt tydligare att se vilka skillnader det finns mellan teorin och praktiken
för att sedan kunna analysera dessa.
Vidare valde vi att vara förutsättningslösa mot respondenterna under intervjuerna, vilket
innebär att det inte finns något rätt eller fel utan vårt syfte är endast att få reda på hur just de
gör för att hantera den transaktionsrisk som kan uppkomma, där vi sedan innan var medvetna
om att hanteringssätten skiljer sig hos olika företag. På så sätt upplevde vi att det var enklare
att hitta de likheter och skillnader som respondenterna tar upp, för att kunna använda det
materialet i vår empiri och sen vidare ut i vår analys. Detta kan liknas med vad Bryman &
Bell (2013) kallar för en narrativ analys, vilket innebär att intresset av att locka fram
intervjupersonens rekonstruerade skildringar av sambanden mellan olika skeenden, händelser
och sammanhang. I och med det inriktas vi mer på intervjupersonens perspektiv än på
objektiv fakta.
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2.2.9 Kvalitetskriterier
Vid bedömning om ett vetenskapligt arbete är bra eller mindre bra vid kvalitativ forskning
granskas det enligt Bryman & Bell (2013) utifrån arbetets trovärdighet. Trovärdigheten består
enligt författarna av fyra delkriterier som vi har valt att ta hänsyn till i vår studie. Dessa är
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering.
Tillförlitlighet
Men tillförlitlighet belyser Bryman & Bell (2013) vikten av att den sociala verkligheten
framgår med all önskvärd tydlighet. Detta då det kan finnas många olika beskrivningar av en
social verklighet och det är trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram
till, som avgör hur pass acceptabel den är i andra personers ögon. För att säkerhetsställa
tillförlitligheten i vår studie var vi därför noggranna under intervjuerna att bekräfta det som
sades samt ställa följdfrågor till intervjupersonen för att bekräfta att vi uppfattat informationen
korrekt. Vi har dessutom informerat respondenterna om att de gärna får granska vår studie
under arbetets gång för att hitta eventuella fel eller misstolkningar, samt erbjudit dem att ta
del av den slutgiltiga studiens resultat.
Överförbarhet
Vid kvalitativ forskning inriktar forskaren in sig på en liten grupp av individer för att belysa
särskilda aspekter av den sociala verklighet som studeras, vilket gör att det enligt Bryman &
Bell (2013) kan uppstå problem med överförbarhet. Forskare uppmanas därför enligt
författarna att producera mer fylliga och täta redogörelser för detaljer för att förse andra
personer med en så kallad databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara
resultaten är för andra miljöer. Med avseende av detta är det viktigt för oss att noggrant lyssna
på varje respondents tankar och åsikter. Detta eftersom att vi undersöker flera olika företag
och individer, vilket ger flera olika infallsvinklar på våra forskningsfrågor, vilket vi hoppas
ska medföra en högre överförbarhet i våra resultat.
Pålitlighet
Vid pålitlighet ska forskarna enligt Bryman & Bell (2013) anta ett granskande synsätt för att
säkerhetsställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av
forskningsprocessen. Ett förslag som författarna belyser är att någon utomstående kan fungera
som granskare under forskningens gång för att bedöma kvaliteten på de procedurer som valts
och hur de har tillämpats. För att öka studiens pålitlighet ser vi därför till att personer runt
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omkring oss kontinuerligt läser vårt arbete för att upptäcka eventuella fel och brister. I och
med att vi är två personer som utför denna studie ser vi även till att diskutera och kommentera
varandras åsikter och tankar för att förse studien med högre trovärdighet.
Konfirmering
Att kunna konfirmera innebär att forskaren försöker säkerhetsställa att han eller hon agerat i
god tro (Bryman & Bell, 2013). Med andra ord ska det vara uppenbart att forskaren inte
medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och
slutsatserna från en undersökning. För att undvika att blanda in våra personliga åsikter har vi
under våra intervjuer undvikit att ställa ledande frågor som riktar in dem på ett visst svar och
istället låtit respondenterna utforma sina svar på sina egna sätt. Som tidigare nämnt har vi
även sett till att ställa följdfrågor som bekräftelse på att vi uppfattat respondenterna korrekt.
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3. Teoretisk referensram
	
  
I vår teoretiska referensram tar vi upp tidigare forskning som är relevant för transaktionsrisk.
I denna del utgår vi ifrån vårt syfte, det vill säga transaktionsrisken svenska SMEs möter samt
vilka faktorer som ligger till grund för hur de beslutar om valutasäkringsstrategier. Vidare
tar vi även upp de valutasäkringsalternativ som vi anser vara lämpliga för mindre företag. Vi
avslutar detta kapitel med hur valutasäkring har påverkat företag i praktiken, det vill säga
effekter av valutasäkring.
	
  

3.1 Transaktionsrisk
Då det pratas om transaktionsexponering menar Eiteman, Stonehill, Moffett & Kwon (2004)
att den mäter förändringen i värdet på en tillgång som uppstår på grund av
valutafluktuationer. Författarna menar på att transaktionsexponeringen mäter de vinster eller
förluster som kan uppstå från företaget existerande avtal som är denominerade i en utländsk
valuta.
Bennet (2003) menar att företag är exponerade mot transaktionsrisk då förändringar i
valutakursen påverkar ett företag negativt. Detta kan innebära att företagets resultat påverkas
negativt, företagets tillväxt påverkas negativt eller att företagets konkurrenskraft försämras på
grund av dessa valutakursförändringar. Författaren menar vidare att det finns två typer av
exponeringar gentemot valutarisk, dessa är indirekt valutarisk samt direkta
valutaexponeringar. Indirekta valutaexponeringar innebär att företag importerar och
exporterar i sin egen valuta. Det som kan uppstå här är att om priset påverkas över tid av
valutakursförändringar, det vill säga att den utländska valutan deprecieras gentemot den
svenska, så kommer det leda till ett högre pris i den utländska valutan, vilket leder till att
företagets konkurrenskraft i utlandet kan komma att sjunka. Den direkta exponeringen uppstår
däremot då företaget importerar och exporterar i en utländsk valuta. Risken här är samma risk
som i den indirekta risken, men att här påverkas företagets kassaflöde negativt då företaget
ska lösa in den utländska valutan för den inhemska valutan.
När värdet på valutor ändras kontinuerligt menar Butler (2012) att transaktionsexponeringen
är väldigt viktig då värdet på företagets tillgång som är avtalad i en utländsk valuta förändras
vid varje valutafluktuation. Transaktionsexponering är något som uppstår vid antingen köp
eller försäljning där priserna är satta i en utländsk valuta.
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Ett exempel på transaktionsexponeringar kan vara då ett svenskt företag ingår i ett avtal där
de ska sälja något till ett brittiskt företag för X antal kronor. Om betalningen sker 3 månader
efter försäljning blir risken att det brittiska pundet deprecieras mot den svenska kronan, vilket
leder till att då det svenska bolaget ska räkna om sin försäljning till kronor, uppstår en
valutakursförlust på grund utav att värdet på avtalet har sjunkit om det denomineras i svenska
kronor.
Något som Bodie, Cleeton & Merton (2009) tar upp är att då ett företag är exponerat mot en
valuta betyder inte det att företaget automatisk är utsatta för valutarisk. Vad författarna menar
är att valutaexponering enbart fungerar som en komponent för att valutarisk ska kunna
existera. Vad som skiljer dessa två begrepp åt är att inom riskhantering ska företag mäta och
hantera sin exponering på ett effektivt sätt, på så sätt så kan företaget undvika risken för
negativa valutafluktuationer som kan påverka företaget negativt i framtiden. Då företag har en
indirekt exponering har de inte samma risk som det företag som har en direkt exponering.
Eftersom den indirekta exponeringen generellt sett sker under en väldigt lång period så är
detta mer som en passiv exponering och företaget möter därför inte samma risk som det
företag som har en direkt exponering. Adler och Dumas (1984) menar därför att företag kan
vara exponerade mot en valuta utan att ha någon valutarisk.

3.2 Interna faktorer
Denna del behandlar de faktorer som uppstår internt inom företaget, det vill säga faktorer som
företagen själva kan påverka. Dessa faktorer är kostnad, kompetens samt den riskaversion
som företaget har. Vi anser att dessa faktorer bestämmer huruvida företag väljer att hantera
transaktionsrisken internt inom företaget eller om de väljer en extern partner som hjälper dem
att hantera risken.

3.2.1 Kompetens
Nydahl (1999) menar att då SMEs inte har samma typer av resurser som större företag leder
det till en svagare kompetens inom vissa områden. Då riskhantering är ett så pass nytt
fenomen väljer många mindre företag att inte lägga pengar på att skaffa den interna
kompetens som behövs för att kunna hantera valutarisk på ett effektivt sätt. Även Lam (2014)
tar upp detta och säger att mindre företag som endast är exponerade mot någon enstaka valuta
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måste använda sig av extern kompetens för att kunna valutasäkra på ett effektivt sätt. Detta är
något som kostar företaget pengar kontinuerligt då de måste använda sig av finansinstitut för
att valutasäkra. Lam (2014) fortsätter och menar att framförallt mindre företag bör fokusera
mer på sin interna kompetens och istället för att kontinuerligt köpa finansiella kontrakt så bör
de lägga en större engångsinvestering för att skapa ett hållbart system för att hantera sin
valutarisk.
	
  
3.2.2 Kostnader
För att ett företag ska kunna implementera ett hållbart system för att hantera sin
transaktionsrisk hävdar Miller (1992) att ledningen måste ta hänsyn till potentiella kostnader
samt reala kostnader. Företaget måste alltså analysera vad som blir mest kostnadseffektivt för
bolaget i fråga. Allayannis & Weston (2001) instämmer med detta och menar att även fast det
kan vara kostsamt att aktivt jobba med transaktionsrisken så måste företaget ta hänsyn till de
alternativa kostnaderna som kan uppstå. Om företaget väljer att inte hantera sin
transaktionsrisk kan dessa kostnader inkludera mindre allvarliga valutakursförluster, men det
kan även leda till svåra finansiella svårigheter för företaget om risken förblir ohanterad.
Även Lam (2014) tar upp detta och hävdar att om förlusterna sker med en hög frekvens så
måste de hedgas även om förlusterna i sig inte är stora. Då SMEs ofta valutasäkrar under
korta perioder, om de nu valutasäkrar alls, så passar detta in väl på deras situation.
Kundfordringar ska kontinuerligt växlas in mot svenska kronor och risken att det ofta blir små
förluster är därför påtaglig. Som vi tidigare tagit upp kan dessa små förluster vara “svåra” att
upptäcka, det vill säga det är så pass små förluster att de smiter under radarn för
företagsledningen (Allayannis & Weston, 2001). Detta menar författarna inte är vanligt hos
större företag som ofta har en avdelning som jobbar aktivt med riskhantering. Det är däremot
vanligare hos mindre tillverkande företag som inte har samma kompetens gällande
internationella transaktioner. Detta är något som styrks av Lam (2014) och han menar att det
är viktigt att hålla koll på frekvensen av förluster som uppstår, snarare än att fokusera på
förluster som har en låg frekvens men hög förlust. Han menar vidare att företag kan klara av
större förluster som sker sällan. Det företaget däremot inte klarar av på sikt är hög frekvens
förluster.
Något företag även bör kolla på enligt Adler & Dumas (1984) är relationen mellan den totala
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försäljningen och försäljningen i utländsk valuta. Författarna menar att ju större del av den
totala försäljningen som är i utländsk valuta, desto större är risken som företaget möter. Detta
beror på att den potentiella förlusten kan vara svår att täcka upp med hjälp av försäljning inom
det inhemska landets gränser. Författarna säger även att då ett företag är så pass beroende av
ett annat land är det viktigt att de aktivt jobbar med att hantera den transaktionsrisk som
uppstår.

3.2.3 Riskaversion
Riskaversion är enligt Shavell (2004) motviljan att ta emot risker, där olika parter antingen är
mer eller mindre villiga att hantera risk. En person är enligt författaren riskavert om en förlust
av pengar reducerar nyttan mer än vad nyttan ökar vid en vinst av samma mängd pengar. För
att undvika risken kan en person tänka sig att betala en premie till någon annan som istället
kan tänka sig att ta över risken. Denna premie anses av författaren vara rättvis om den
motsvarar de förväntade kostnader försäkringsgivaren har för att täcka risken. Vidare menar
författaren att i de lägen där förlusterna för den part som exponeras mot risk är stora i
förhållande till partens tillgångar, är riskaversion som mest aktuell. Anledningen till detta är
därför att den risk som ett företag väljer att behålla måste kunna finansieras på ett sådant sätt
att det inte skadar företagets finanser. Är de eventuella förlusterna istället relativt små i
förhållande till partens tillgångar ses personen som riskneutral. Riskaversion är något som i
allra högsta grad spelar in då du jobbar med transaktionsrisk. Är företagsledningen väldigt
riskaverta kommer de att välja den strategi som tar bort mest av risken, men som samtidigt
kommer att ta bort möjligheten till valutakursvinst.
	
  

3.3 Externa faktorer
I denna del presenterar vi de externa faktorer som anses vara viktiga då ett företag väljer en
strategi gällande hanteringen av transaktionsrisk. Dessa faktorer är tidsintervallet
exponeringen gäller, företagets geografiska position, det vill säga vilket land företaget är
exponerat mot, hur många valutor företaget är exponerat mot, samt det politiska läget i
landet/länderna. Dessa faktorer utgör var och en för sig en egen del av den totala
transaktionsrisken och vi anser därför att dessa faktorer är värda att presentera då de ligger till
grund för beslutandet om hur/om företag väljer att hantera transaktionsrisken som
uppkommer vid handel med utlandet.
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3.3.1 Tidsintervall
Då ett företag ska bedöma sin exponering menar Bennet (2003) att det är viktigt att fastställa
under vilket tidsintervall som exponeringen kommer att gälla. Anledningen till detta är för att
kunna komma fram till en så effektiv hanteringsstrategi som möjligt. Författaren menar att
effektiviteten hos olika valutasäkringsmetoder är beroende på tidsintervallet vilket
exponeringen kommer att gälla. Företaget behöver alltså först ha en klar bild om hur länge
denna exponering kommer att sträcka sig för att därefter kunna välja en passande strategi för
att hantera sin transaktionsrisk. Företaget måste även själva välja inom vilket tidsintervall som
de vill valutasäkra.
Denna syn på tidsintervall är något som skiljer sig mellan företag enligt Oxelheim &
Wihlborg (2006). Författarna menar att baserat på hur stor del av den totala försäljningen som
finns i en utländsk valuta kommer synen på tidsintervallet att ändras. Ju större försäljning
utomlands, desto kortare tidsintervall kommer företaget välja att valutasäkra. Anledningen till
detta är för att företagen måste få in likvida medel för att kunna driva företaget vidare. Detta
är något som är typiskt för SMEs då de inte har samma marginaler att röra sig med jämfört
med större företag. Tvärtom går det att säga att större och stabilare företag ofta valutasäkrar
på ett längre tidsintervall och då ofta med att öppna upp produktion i det land som företaget
säljer sina varor. Detta är däremot inte något som SMEs alltid har möjlighet till och måste
därför valutasäkras under kortare tidsintervaller.
	
  
3.3.2 Geografiskt/Politiskt läge
Då det talas om ett företags geografiska läge i förhållande till valutarisk pratas det till viss del
om landet företaget är exponerad mot samt det politiska läget. Miller (1992) säger att det är
viktigt att vara insatt i den politiska situation i landet som företaget ska exponeras mot.
Anledningen till att det är viktigt är då den politiska situationen kan komma att påverka den
valuta som företagen är exponerade mot, samt att om landet har ett väldigt osäkert politiskt
läge kan även valutan “låsas”, vilket innebär att valutan inte kan växlas in och då står
företaget med en utländsk valuta som i princip är utan värde för företaget.
De risker som finns kopplat till ett lands politiska läge beror på vart i världen företaget gör
sina affärer. Miller (1992) tar upp exempel på politiska åtgärder som kan komma att påverka
en valuta negativt. Ett exempel kan vara om regeringen i utlandet väljer att sänka reporäntan.
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Detta är ingenting ett mindre företag kan göra något åt men som kommer att påverka den
utländska valutan negativt. Detta kan komma att leda till en valutaförlust om företaget valt att
inte hedga sin transaktionsrisk.
Allayannis & Weston (2001) tar upp ett företags totala exponeringar som en anledning till att
hedga. Författarna menar att ju fler valutor företaget är exponerade mot, desto högre blir den
totala risk som företaget möter. Genom att exponera sig mot ytterligare en valuta tar företaget
på sig en extra risk genom att vara exponerade mot mer än en valuta. Författarna hävdar att
det blir då mer kostnadseffektivt att implementera ett hedging program inom organisationen.
Detta beror på att kostnaderna att försöka göra en “naturlig hedge” för flera valutor kan vara
väldigt kostsamt även för ett större företag och de menar att användandet av finansiella
instrument då är det bättre alternativet.

3.4 Valutasäkringsstrategier inom teorin
I denna del tar vi upp de olika alternativ företag har inom valutasäkring. Vi tar främst upp de
externa strategierna som vi anser vara mest aktuella för SMEs, dessa anser vi vara de
finansiella lösningarna. Vidare tar vi även upp det interna alternativ som vi anser vara aktuella
för SMEs, det alternativet är re-fakturering. Anledningen till att vi enbart tar upp ett internt
alternativ är därför att Ameer (2010) menar på att interna valutasäkringsstrategier är bättre
anpassade för större företag som har mer kapital och en bredare kompetens för att hantera
risker internt.
	
  
3.4.1 Finansiella strategier
Terminer
Forwards är ett kontrakt som innebär att företaget avtalar med en annan part om att antingen
köpa eller sälja en speciell valuta till ett i förväg bestämt datum och en i förväg bestämd
växelkurs. Maurer & Valiana (2007) menar att detta är ett bra sätt att hedga sin
transaktionsrisk på då dessa kontrakt sträcker sig mellan en till nio månader. Då mindre bolag
generellt sett inte har samma marginal som större företag vill de oftast få in sina
kundfordringar så fort som möjligt. Eftersom att forwardkontrakt har den möjligheten blir de
därför ett attraktivt alternativ. Författarna menar även att risken som en rörlig växelkurs
medför minskar då ett företag i förväg har satt ett pris och säljdatum för tillgången. Då SMEs
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ofta har en lägre rörelsemarginal är det även positivt för företaget att forwardkontraktet inte
har daglig avräkning. Detta betyder att företaget som ingått i kontraktet inte behöver betala
mellanskillnaden ifall växelkursen skulle röra sig mot företaget. Enligt Nydahl (1999) är
forwardkontrakt det mest populära sättet att hedga sin transaktionsrisk.
Futures är ett kontrakt mellan två parter om att köpa och sälja en speciell valuta för ett i
förväg bestämt pris. Skillnaden mellan en future och en forward är att future kontraktet har en
daglig avräkning, vilket betyder att om växelkursen skulle röra sig mot företaget så blir de
tvungna att betala in marginalen på kontraktet (Hagelin & Pramborg, 2004). Detta kan enligt
författarna ses som en nackdel för SMEs då mindre företag generellt har en lägre
rörelsemarginal jämfört med större bolag. Det som även skiljer dessa åt är löptiden. Enligt
författarna är futures den mest kostnadseffektiva externa strategi för att hantera sin
transaktionsrisk, samt den vanligaste lösningen för större företag.
Valutaoptioner
Valutaoptioner är ett kontrakt som ger köpare rätten men inte skyldigheten att köpa en valuta i
framtiden till ett i förväg bestämt pris (Maurer & Valiani, 2007). Skillnaden mellan
optionskontrakt och terminskontrakt samt forwards & futures, är att optionskontrakt ger
köparen rättigheten att utnyttja kontraktet, men de har inte skyldigheten att fullfölja kontraktet
om de inte vill. För detta betalar köparen av kontraktet en premie. Genom att säljaren tar emot
denna premie accepterar säljaren att genomföra kontraktet på förfallodagen om köparen skulle
vilja det. Nydahl (1999) visar i sin studie att amerikanska företag anser att valutaoptioner är
det bästa sättet att valutasäkra, men visar även att detta inte hålls med av Svenska SMEs. De
svenska företagen föredrar forwardkontrakt i större utsträckning. Dels kan detta bero på att
amerikanska och europeiska optioner ser ut på olika sätt då amerikanska optioner kan lösas in
när som helst, medan europeiska optioner enbart kan lösas in på förfallodagen. Det gör alltså
den amerikanska optionen mer flexibel och det kan vara en anledning till att amerikanska
företag föredrar valutaoptioner (Nydahl, 1999).
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3.4.2 Icke finansiella strategier
Re-fakturering
Bennet (2003) förklarar omfakturering som att ett företag skickar sina fakturor genom en
tredje part. Genom att skicka alla sina fakturor genom ett re-faktureringsbolag kan både
köparen och säljaren ha fakturor i sin egna inhemska valuta. För detta betalar företaget en
riskpremie till re-faktureringsbolaget, vilket gör så att valutarisken blir liggandes hos refaktureringsbolaget. Genom att använda sig av denna lösning tas risken bort samt företagets
möjlighet till valutakursvinst vid fördelaktiga valutafluktuationer. En annan fördel är att det
förenklar företagets utländska transaktioner. Det som är bra med denna lösning är att den
flyttar risken från företaget till re-faktureringsbolaget på ett relativt simpelt sätt. Det som
däremot är negativt är att då företaget tar bort sin risk så tar de även bort möjligheten till
valutavinster.
	
  

	
  

	
  
Figur 2. Modell över re-fakturering. Egen konstruktion. Modellen visar företag A fakturera i
SEK via ett re-faktureringsbolag till ett bolag B i utlandet som vill ha fakturan i euro.
	
  
	
  
Utländska dotterbolag
Då företag har stora exponeringar menar Papaioannou (2006) att företag bör använda sitt
dotterbolag i utlandet för att hedga sin transaktionsrisk. Detta innebär att ha pengarna i det
land företaget bedriver handel med. Fördelarna med detta är att företag kan ta bort sin

	
  

34	
  

	
  
transaktionsrisk genom att ha pengarna i utlandet för att sedan växla tillbaka dem när
valutakursen förändras till ens fördel. Företagen kan även ta tillvara på ett positivt ränteläge,
det vill säga att ha pengarna där de förräntas mest. Genom att kunna låna i den valutan
företaget är exponerad mot får företaget en naturlig hedge genom att då valutan går emot
företaget, så kommer intäkterna i den inhemska valutan att sjunka, men så kommer även lånet
företaget har i den utländska valutan att göra. Dessa fördelar är något som Pantzalis, Christos,
Simkins & Laux (2001) håller med om men menar att denna lösning är något som ofta större
företag kan implementera. Anledningen till detta är för att mindre företag inte har samma
resurser och kan på så sätt ha svårt att klara av den kostnad som uppstår då de öppnar upp
dotterbolag i ett annat land. En annan anledning till detta kan vara att då mindre företag har
sån pass liten försäljning till utlandet blir kostnaden större än vad som är värt för företaget.
	
  

3.5 Valutasäkring inom praktiken
3.5.1 Företags praktiska hantering
Genom att större företag generellt sett har mer resurser att röra sig med kan de lägga mer
resurser på sin riskhantering. Detta är något som Allayanis, Ihrig & Weston (2001) visar i sin
studie där de använder sig av utvalda företag från S&P 500 för att undersöka hur de hanterar
sin valutarisk. De visar att då större företag har mer resurser kommer de att öppna upp
dotterbolag utomlands och på så sätt ta bort sin transaktionsrisk. I och med att större företag
har en större ekonomisk avdelning kan de även aktivt jobba med att projicera försäljningar
och på så sätt veta vilken kortsiktig exponering de kommer att möta. Med anledning av att de
kan projicera deras kortsiktiga exponeringar kommer de även att använda sig av finansiella
kontrakt, menar författarna vidare. En annan anledning till att de även använder sig utav
finansiella kontrakt beror på att större företag som handlar internationellt ofta har många
exponeringar, vilket kan göra det svårt att ha ett dotterbolag i varje land vilket leder till att
företagen även kan komma att använda sig av finansiella instrument.
Bodnar, Hayt & Marston (1998) visar i sin studie att användandet av finansiella instrument är
något som stora företag använder sig av i större utsträckning än mindre företag. I denna studie
valde 83 % av de stora företagen att hedga med hjälp av finansiella instrument jämfört med 12
% av de mindre firmorna. Vad som även går att se i denna studie är att företag som använder
finansiella instrument inte har ökat jämfört med tidigare år, men däremot visar det att de
företag som använder sig av finansiella lösningar har börjat göra det mer intensivt. Författarna
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visar att 42 % av respondenterna sa att användningen av finansiella instrument hade ökat
medan 12 % sa att deras användande hade minskat.
Något som Bodnar, Hayt & Marston (1998) jämför i sin studie är hur användandet av
finansiella instrument används i jämförelse med andra risker, det vill säga hur företag
använder sig av finansiella instrument beroende på vilken typ av risk de möter. De visade att
den risk som hedgas mest med finansiella instrument är valutarisk. Som tidigare nämnt fick
de fram att 83 % av respondenterna använder sig av finansiella kontrakt för att minska sin
valutarisk.
Bodnar, Hayt & Marston (1998) visar även att företag som exponeras mot valutarisk och
väljer att hantera risken finansiellt via derivatkontrakt ser tidsintervallet som ett problem som
de måste ta hänsyn till. Detta beror på att ju längre tidsintervallet är desto större är risken att
någonting oförutsett händer med motparten som gör att betalning inte kan ske. Detta är något
som författarna visar i sin studie där enbart 12 % använder sig av finansiella kontrakt med en
löptid på mer än tre år. Vidare är detta är någonting som kan kopplas ihop med att
tidsintervallet påverkar synsättet på hur företag väljer att hedga sin risk. Anledningen till detta
menar författarna, är att då företag har långa exponeringar är det lättare att använda sig av
utländska bolag för att flytta runt sina kassaflöden och på så sätt minska sin transaktionsrisk.
Författarna visar även att enbart 7 % de stora bolagen som var med i undersökningen
använder sig utav långtgående kontrakt. Detta är något som författarna tolkar som att de
istället väljer att använda sig av utländska dotterbolag för att hantera sin transaktionsrisk.
Geczy, Minton & Schrand (1997) visar även på att företag med mer volatila kassaflöden har
en tendens att valutasäkra mer med hjälp av finansiella kontrakt. Det kan enligt författarna
bero på att det kan vara kostsamt att ha ett osäkert kassaflöde. Anledningen till det är för att
företag vill ha så säkra stabila kassaflöden som möjligt att de kan budgetera och styra sitt
kapital dit där det behövs. Detta görs på bästa sätt via finansiella kontrakt och genom det så
kan företag minska volatiliteten som uppkommer på grund av förändringar i valutakursen.
Något som Bodnar, Hayt & Marston tar upp i sin studie är hur de regelverk som sätts upp på
regeringsnivå påverkar företagens användande av finansiella instrument. Författarna lyfter
fram det företagen är mest oroliga för gällande handel med derivat. Dessa är de förändrade
direktiven om hur företag ska redovisa derivathandel. Detta är något som i högsta grad kan
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kopplas ihop med hur det politiska läget påverkar hur företagen väljer att hantera denna typ av
risk.
Nydahl (1999) visar i sin studie då han jämför 47 svenska företags olika sätt att hantera sin
transaktionsrisk att de vanligaste sätten att hedga sin transaktionsrisk är genom lån i utländsk
valuta eller via terminskontrakt. Han menar även att desto mindre ett företag är ju mindre
troligt är det att de hedgar sin valuta alls då deras handel inte är så pass stor att den behöver
hedgas, eller så anses det inte som kostnadseffektivt att hedga så pass små kassaflöden. De
mindre företag som väljer att hedga använder sig oftast av terminskontrakt, mer specifikt av
futures. Nydahl (1999) förklarar även att mindre företag tycks vara mer riskaverta då
marknaden för valutaoptioner är så pass utvecklad och förmånlig i Sverige, men att
användandet av dessa optioner är mindre än 1,5 % av det totala värdet som enligt studien
valutasäkrades.
Bodnar, Hayt & Marston (1998) undersöker även de företag som inte väljer att hantera sin
risk genom finansiella kontrakt. 60 % av de respondenter som valde att inte använda sig utav
finansiella kontrakt uppgav att det berodde på att deras exponering inte var så pass stor för att
behöva säkras finansiellt. De större företagen som valde att inte valutasäkra genom finansiella
kontrakt var 14 %. Anledningen till att de inte hanterade sin transaktionsrisk på detta sätt var
för att de valde att valutasäkra operationellt, det vill säga via utländska dotterbolag eller
genom utländska skulder.
Den tidigare forskningen visar tydligt på att det finns både likheter och skillnader i de olika
hanteringssätten beroende på företagets storlek. Utifrån de studier som bedrivits går det att se
att skillnaderna är stora, där stora företag väljer i större utsträckning att hedga sina
exponeringar via finansiella kontrakt jämfört med mindre bolag Bodnar, Hayt & Martson
(1998). Detta är något som delvis stämmer in på vad Nydahl (1999) säger, där författaren
menar att ju mindre ett företag är desto mindre är chansen att de inte hedgar valutan alls då de
potentiella kostnaderna inte är så pass stora att företaget känner sig tvingad till att valutasäkra.	
  
	
  
3.5.2 Skillnader mellan stora och mindre företag
Hur valutasäkring ser ut mellan firmor är något som kan komma att skilja mellan firmor
oberoende av deras storlek, vilket bland annat Bodnar, Hayt & Marston (1998) visar i sin
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studie. Adler & Dumas (1984) menar att detta till viss del beror på hur företagsledningen
tolkar den risk de är exponerade mot. Om det däremot görs en generalisering på hur stora och
mindre företag aktivt arbetar med sin valutarisk går det att se indikationer på hur det skiljer
sig åt.
Nydahl (1999) menar att större företag använder sig i större utsträckning av dotterbolag
utomlands för att kunna dra nytta av räntelägen samt att ha möjligheten till att ha pengarna i
en annan valuta tills dess att valutakursen vänder för företaget. Detta är däremot en lösning
som inte är lika vanligt hos mindre företag. Detta beror på att de inte har samma resurser som
de stora företagen vilket innebär att de kanske inte alltid har råd med en så pass stor
investering. Detta är däremot något som i störst grad gäller de företag som klassas som “små
företag”, det vill säga företag mellan 0-49 anställda (Europeiska Kommissionen, 2017).
Lösningen blir därför diverse finansiella kontrakt, alternativt att risken går obehandlad.
Lam (2014) menar att denna typ av risk är ett relativt nytt fenomen och att hanteringen av
valutarisk således kan ses som “lyxvara”. Det vill säga att har företaget resurser så hanterar
risken på ett mer permanent sätt som att öppna ett dotterbolag utomlands. Har företaget
däremot mindre resurser så menar författaren att företagen inte kommer att prioritera
kostnaden att hantera risken framför företagets mer primära kostnader. Med detta menas att de
inte är villiga att investera mycket pengar i en hållbar lösning. Detta kan som tidigare nämnt
bero på att deras försäljning inte är så stor att den kräver en så stor investering, men i många
fall ses det som en kostnad som inte bör prioriteras framför företagets primära kostnader.
En stor skillnad mellan stora och små företag som Bodnar, Hayt & Marston (1998) tog upp är
användandet av finansiella kontrakt. Här uppstod det en markant skillnad baserat på hur stort
företaget var. 83 % av de företagen som klassades som stora använde sig av finansiella
kontrakt för att valutasäkra, medan 12 % av de företagen som klassades som små använde sig
av finansiella kontrakt. 45 % av de företagen som klassades som medelstora använde sig av
finansiella kontrakt. Det går därför att se ett samband mellan ett företags storlek och beslut att
valutasäkra genom finansiella kontrakt.
Nydahl (1999) visar i sin studie att företag även använder sig av operationella valutasäkringar
på ett mer utbrett sätt jämfört med Bodnar, Hayt & Marston (1998) som i sin studie visar att
de mindre företagen som inte valde att hantera risken via finansiella kontrakt valde att låta
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risken gå obehandlad på grund utav att exponeringarna inte var så pass stora att de behövde
säkras.

3.6 Effekter av valutasäkringshantering
Valutakurssäkring kan reducera ekonomiska svårigheter samt även öka företagets värde
menar Smith & Stulz (1985). Detta med anledning av att valutakurssäkring kan reducera
volatiliteten i kassaflödet menar författarna. Berk, Demarzo & Harford (2016) visar att vid
användning av en så kallad discounted free cash flow model tas de framtida kassaflödena och
delas med 1 + företagets weighted averege cost of capital (wacc). Det som kommer att
påverka företaget värde är att wacc, som representerar företagets totala risk kommer att
minska då företaget väljer att valutasäkra. Detta leder till ett högre värde inom företaget.
Författarna menar även att då ett företag använder sig av finansiella instrument kommer de
framtida kassaflödena vara mindre volatila jämfört med om företaget inte skulle valutasäkra.
I en studie gjord av Allayannis & Weston (2001) undersökte författarna hur
valutaderivatainstrument påverkar det fasta företagsvärdet. Resultatet visade en positiv
relation mellan utländska valutaderivatinstrument och det fasta företagsvärdet, samt att
valutakurssäkring i snitt bidrar till en ökning i det fasta företagsvärdet med 4,9 %. Genom att
använda sig av den utländska försäljningen genom den totala försäljningen och sätta det i
relation med företagets storlek så kom författarna fram till två saker. Dessa är, genom att
hantera sin transaktionsrisk genom användandet av finansiella instrument så kommer
företagets värde att öka. Det andra författarna kom fram till är att ju större företaget är, desto
mer positivt blir värdet av finansiella instrument. Detta kan kopplas till att större företag
generellt sett har en större exponering och större potentiell förlust och därför blir resultatet av
valutasäkring positivare än mindre företag som har mindre kapital på spel. Författarna säger
att även fast större företag har mer pengar på spel och på så sätt kan minska den totala
potentiella förlusten så ska inte transaktionsrisken hos SMEs underskattas. Då mindre företag
har mindre total potentiell förlust så är den potentiella förlusten i relation till företagets totala
försäljning och värde större jämfört med större företag. Detta beror på att större företag kan
minska sin exponering lättare genom att öka sin inhemska handel vilket är något som mindre
företag inte har samma möjlighet att göra.
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3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram
Den risk som företag kan komma att exponeras mot när de väljer att inleda internationell
handel är transaktionsrisk. Transaktionsrisken är något som forskarna anser bör behandlas se,
Akhtar & Hilton (1984), Allayannis, Ihrig & Weston (2001) mm. I den teoretiska
referensramen har vi utgått från interna och externa faktorer som kan komma att påverka
företagens beslut att hantera sin transaktionsrisk. Vi har även presenterat olika sätt att hantera
transaktionsrisken genom att presentera hur det ser ut i praktiken samt hur den behandlas.
Vi har i vår studie valt att fokusera på hanteringen av transaktionsrisk med fokus på faktorer,
indelade i interna och externa faktorer. Vi har sedan undersökt huruvida dessa faktorer spelar
roll då företag väljer sin strategi gällande valutasäkring.
I teorikapitlet har vi varit förutsättningslösa, det vill säga att vi anser att teorin inte ger en
rättvis bild av hur det faktiskt fungerar ute i praktiken och att det inte finns en specifik
valutasäkringsstrategi som kan anses som bäst. Detta tar vi med oss till vår empiri. Då vi
använder oss av semi-strukturerade intervjuer är vi även medvetna om att andra faktorer kan
komma att spela roll. Det är däremot de faktorer som benämns tidigare i teorikapitlet som vi
kommer att ha som vår utgångspunkt, det vill säga de interna - kostnad, kompetens och
riskaversion samt de externa - tidsintervallet, företagets geografiska position samt den
politiska positionen som landet befinner sig i.
Nedan har vi konstruerat en modell som visar en sammanfattning av vår teoretiska
referensram. Modellen utgår ifrån vårt huvudsyfte transaktionsrisk, varpå de interna och
externa faktorerna som påverkar beslut gällande valutasäkring tas upp. Vidare tar vi även upp
de strategier som finns för att hantera transaktionsrisk, vilka delas upp i finansiella strategier
samt icke finansiella strategier. Vi har även visat hur det idag ser ut i praktiken samt jämfört
stora och mindre bolag för att se vilka skillnader som går att utläsa gällande hantering. Till
sist avslutas den teoretiska referensramen med att vi tar upp hur valutasäkring påverkar ett
företag, det vill säga dess effekter av valutasäkring.
De delar vi utgår efter är i modellen markerade i rött och innefattar punkterna, 3.1,
transaktionsrisk, 3.2 interna faktorer, 3.3 externa faktorer samt 3.6 effekter av valutasäkring,
det vill säga främst den övre delen av modellen som belyser vårt syfte. Den sista delen, 3.6
kommer dock att vinklas mot företagens upplevda effekter av valutasäkring.
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Figur 3. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. Egen konstruktion. De punkter
som är markerat i rött är de punkter som vi tar med till empirin och sedan vidare till
analysen.	
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4. Empiri
	
  
I detta kapitel presenterar vi hur respondenterna upplever transaktionsrisk och hur
hanteringen går till. Inför intervjuerna utgick vi ifrån att praktiken inte stämde överens med
den forskning som bedrivits då majoriteten av forskningen är på stora företag. Detta är
någonting som vi märkte av under intervjuerna då alla huvudkategorier i vårt teorikapitel
inte var aktuella. Därför tar vi även upp kategorier som ofta framgick under intervjuerna men
som inte återspeglas i teorin.

	
  
4.1 Företagsbeskrivning
Nedan visas en lista över de företag vi har intervjuat. Listan visar vilken roll respondenterna
har inom företaget, vilken bransch de är verksamma inom samt hur många anställda företaget
har. Vi har valt att hålla samtliga företagsrespondenter anonyma men vad som går att läsa av i
tabellen är att alla har inflytande över ledningen i respektive företag, det vill säga VD/ägare
eller ekonomiansvarig/chef. Branscherna skiljer sig åt vilket tabellen tydliggör och antalet
anställda varierar mellan 0-158 stycken samt omsättning varierar mellan 0-417 miljoner
kronor. Samtliga företag ingår därav i gruppen för SMEs som enligt den Europeiska
kommissionen (2017) definieras som företag mellan 0-249 anställda med årsomsättning om
högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
	
  

	
  

Företag

Position inom
företaget

Bransch

Antal
anställda

Företag 1

Ägare/VD

Datakonsultverksamhet

0

Företag 2

Delägare/VD

Teknisk konsultverksamhet inom
industriteknik

4

Företag 3

CFO

Tillverkning av lyft- och
godshanteringsanordningar

Företag 4

Ägare/VD

Organisationsutveckling

Företag 5

Financial manager

Tillverkning av maskiner för metallurgi

133

0
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Företag

Position inom
företaget

Bransch

Antal
anställda

Företag 6

Ekonomiansvarig

Industri och produktdesignverksamhet

11

Företag 7

Ekonomiansvarig

Diverse övrig specialiserad bygg- och
anläggningsverksamhet

158

Företag 8

Ekonomiansvarig

Däckservice

Företag 9

VD

Datordrifttjänster

Företag 10

VD

Tillverkning av plasthalvfabrikat

Företag 11

VD

Skeppsmäkleri, Shipping

47

3

22

4

	
  
Tabell	
  1.	
  Sammanställning	
  av	
  företagsrespondenterna.	
  
	
  
4.1.1 Kunskap och erfarenhet
Som tidigare nämnt är samtliga respondenter vi intervjuat inom ledningen för respektive
företag. På så sätt försäkrades vi om att respondenterna hade kunskap om företagens ekonomi.
Vad som sedan skiljer respondenterna åt är deras tidigare erfarenhet inom just området
valutarisk där det går att se att de respondenter som är från de företag som är något större
även har större kunskap inom valutariskhantering, jämfört med de respondenter som är från
något mindre företag. Undantaget här är respondent 6 som numera jobbar på ett mindre bolag
men som har god erfarenhet av valutakurshantering samt goda kunskaper om detta.
	
  

4.2 Transaktionsrisk
Efter genomförandet av våra intervjuer märkte vi att hanteringen av valutarisk varierade
mellan företagen. Någonting som vi däremot har sett är att samtliga företag väljer att hantera
deras transaktionsrisk internt. Företag 1 har valt att hantera sin risk på ett sätt som kan
betraktas som okonventionellt, där respondenten menar att de helt valt att lägga över risken
till deras kunder genom att lägga på ett påslag på fakturan för att på så sätt täcka upp för
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valutafluktuationer. Detta är något som företaget anser att de kan göra då de är ett väldigt
nischat bolag och inte har många konkurrenter. Företaget vänder sig enligt respondenten till
dem för att de har förtroende för deras utrustning och på så sätt prioriterar deras kunder inte
priset utan tycker att det är viktigare att kvaliteten är hög och att produkterna levereras på
utsatt tid.
Företag 1 har på så sätt aldrig sysslat med valutasäkring och respondenten menar vidare att de
haft den stora förmånen att kunna sätta priserna och på så sätt kompensera och täcka upp för
transaktionsrisken. Då kunden redan bestämt sig för att de vill handla av företaget har de fått
möjlighet att sätta vilken växelkurs de vill och kan då kolla på bankens växelkursprognos som
säger att de exempelvis bör kompensera sig med 50 öre/euro.
”Så länge vi har sån pass hygglig kundkrets som låter oss ta betalt för valutarisken av kunden
så är det vår bedömning hur mycket vi kan kompensera oss för. Gör vi en förlust trillar vi ner
dit där vi ändå blir osårade”. (Respondent 1)
Företag 3 har som fokus enligt respondenten att inte ha någon risk alls och menar att de
försöker samla risk på ett ställe för att därigenom minska risk.
Företaget har de senaste åren börjat med egna dotterbolag och menar att de blir mer och mer
exponerade mot valutarisk ju fler dotterbolag de sätter upp. Detta är däremot en annan typ av
valutarisk som benämns som omräkningssrisk och klassas som en bokföringsrisk då det
handlar om att omvandla utländsk valuta vid företagets bokslut. Tidigare sålde de i sek för att
på så sätt slippa valutarisken och lade istället över risken på distributören, vilket är vanligt
bland små företag. Detta är även något som Respondent 6 nämner och förklarar att
“Den struktur vi har är i första hand att försöka sälja i sek, det finns inget självändamål att
sälja i extern valuta för det är alltid en risk, men tillslut hamnar man i en punkt där man
hamnar i sådana volymer att kunden tycker att det är omständligt att betala i sek och då valde
vi euro som ett första steg inom Europa”.
Att kunden anser det vara omständligt att betala i sek är även något som respondent för
Företag 1 nämner: “Vi vill helst ha i vår egen valuta så vi brukar öppna upp offerter i sek,
men under resans gång blir det obekvämt så då brukar kunderna efterfråga att det ska ske i
euro i alla fall”.
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Vidare förklarar respondent för Företag 6 att de även började erbjuda dollar till de
amerikanska bolagen samt pund till de brittiska. Främst har det enligt respondenten att göra
med transaktionsflödena då det oftast är väldigt dyrt för kunderna att betala i en utländsk
valuta om företag genomför många små köp då det på så sätt blir då dyrare bankkostnader.
En nackdel som Respondent 3 belyser med att sälja i sek att distributören kan bli mindre villig
att köpa av en om svenska kronan går upp och ner. Företaget kan då behöva ändra valutan och
själv ta all risk för att undvika att förlora kunder samt få fler konkurrenter. Att hantera valutan
på ett smart sätt är alltså något som Respondent 3 ser som något viktigt men menar dock att
”Man kan inte stirra sig blind på valutarisk. Det handlar inte bara om valutarisk utan det
handlar även om flöden totalt sett. Därför att om vi kan få kunderna att handla mer om vi
byter valuta och vi tar en större risk så kan det vara ok”.
Respondent 3 menar vidare att de kan använda sig utav instrument som exempelvis cash pool
där de kan skicka all euro till något av deras utländska bolag, som exempelvis Holland och på
så sätt behöver de ingen valutaväxling överhuvudtaget. Respondent för Företag 3 nämner
även Kina som ett exempel som idag har bättre räntor än Sverige, där de då kan låta pengarna
stå och på så sätt få ränta på pengarna. Det är alltså kopplat till hur mycket pengar företaget
behöver ha, hur ser den totala likviditeten ut.
”Till exempel, har vi pluslikviditet då kan vi sitta kvar med euron och så växlar vi när kursen
är ok. Istället för att ha säkrat euron till en sunkig kurs.” (Respondent 3)
Det viktiga är att titta på hur kassaflödena ser ut, menar Respondent 3 och tar upp tre
huvudparametrar som företaget utgår efter, dessa är - “hur mycket likviditet behöver vi, var
behöver vi dem, och i vilken valuta?”
Både Respondent 5, 6 och 11 har tidigare erfarenhet inom terminskontrakt. Respondent 11
förklarar att de tidigare använt sig av terminer men slutade med det på grund av att vissa
länder ofta överskrider betalningstiden slutade det med att företaget satt med ett kontrakt som
de inte kunde täcka utan att behöva stödköpa en valuta. Nu väljer de enligt respondenten
istället att bokföra valutan till en lägre kurs, vilket gör att även om valutan sjunker så kommer
det inte att bli någon bokföringsmässig förlust. Även Respondent 5 berättar att de tidigare har
använt sig utav terminer men använder sig idag istället av olika valutakonton där de förespår
sina kassaflöden och matchar det med valutakontona. Detta är något som Respondent 5 idag
tycker fungerar bra för företaget och har inte märkt någon skillnad på resultatet när de använt
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sig av terminer eller valutakonton. Anledningen till att de egentligen slutade med
terminskontrakten var enligt respondenten på grund av att det kändes lite bökigt i och med att
de idag inte växlar någonting och därför inte är exponerade på det sättet. Dessutom hade de
tidigare större ordrar, jämfört med nu när ordrarna är fler men mindre. Valutakontona känns
därför i dagsläget som ett bättre alternativ då respondenten upplever att kontona jobbar för sig
själva och att de balanseras hyggligt väl och menar vidare att “Isåfall får man ta ett beslut då
om det skulle diffa om man inte har tillräckligt när man ska betala exempelvis. Men det är vid
undantag. Växelkursen påverkar inte vår dagliga verksamhet på ett markant sätt”
Då Företag 5 tidigare använde sig av terminskontrakt gjorde respondenten dessa själv internt
inom företaget via sin bank och menar att det är en enkel programvara. Även Respondent 6
menar att det är enkelt att göra terminskontrakt internt via internetbanken och belyser vikten
av hur betydelsefullt det är att terminssäkra.
“Om du har ett stort projekt och så lägger man en offert då baserar man de på en valutakurs
och i den mån måste man ju då säkra projektet kring den valutan man hade när man gjorde
offerten annars är det stor risk att man inte kommer i mål. Syftet är inte att tjäna pengar på
valuta, det är helt irrelevant därför måste man terminssäkra annars är man ute o cyklar om
man tänker att jaja det här kommer att hålla. Då har man inget långsiktigt tänk och förståelse
kring de risker det finns genom att inte säkra”. (Respondent 6)
Inför varje budgetår sätter Företag 6 enligt respondenten prislistorna för året i olika valutor.
De identifierar då en kurs som respondenten känner ska gälla under nästa 6 månaders period.
Sedan görs en budget för hela året för hela världens försäljning där respondenten då får fram
en budgeterad årsvolym för de olika valutorna och utifrån den budgeten säkrar de upp ett
terminsflöde på 80 %. Respondenten förklarar vidare att de har alla omkostnader i sek och
därför kan de inte ha bundna pengar i valuta vilket gör att respondenten också måste tänka till
i ett likviditetsflöde hur terminssäkringarna ska dateras, vilket för företaget är ett kontrakterat
terminsflöde som löper rullande varannan vecka.
De resterande 20 % som inte säkras upp kan riskera att säljas in för en lägre kurs än vad de
satt som sin prislistakurs men Respondent 6 framhävde även att “Jag kan också välja att jag
säljer inte den här valutan, jag låter den ligga kvar. Eftersom den är så pass liten så den
påverkar inte mitt stora likvida flöde. Jag måste inte absolut sälja den utan då kan det ligga
kvar och följa kursen lite och ha lite is i magen.”
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Respondent för Företag 3 nämner också detta tankesätt där företag får se över hur mycket
valutarisk de är beredda att ta, som exempelvis 60-90 % och företaget får då kolla på
konjunkturläget. Respondenten menar att det är kopplat till flödet, det är viktigt att ha ett
stabilt flöde. “Men har du inget flöde eller vet när flödena kommer då får man inte säkra
överhuvudtaget, eller säkra mindre”.
Företag 4, 8, 9 och 11 väljer samtliga att inte valutasäkra överhuvudtaget, detta med
anledning av att de enligt respondenterna upplever att de är för små att det i dagens läge inte
behövs. Respondent 8 nämner dock att de har ett valutakonto och att en del väljer att betala på
det valutakontot, men att det inte är något som de själva framhåller och att de sällan har
pengar där. Däremot om det finns pengar där, betalar dem med det annars betalar de med
deras vanliga bankkonto. Att Företag 8 går in och köper euro i förväg innan de handlar är inte
heller något de sysslar med förklarar respondenten och säger att ”Nej, vi köper när det blir
dags, sen den dagen när jag betalar behandlar jag den som en vanlig leverantörsfaktura så
när jag tar emot den och scannar in den då tittar jag på dagskursen på min telefon och så
lägger jag in den i sek. Sen blir det alltid en valutakursförlust eller en valutakursvinst”.
Även Företag 7 gjorde tidigare på detta sätt menar respondenten och förklarar att de bara
betalade fakturorna de fick, kollade dagskursen och köpte valuta när det var dags att betala.
Nu på senare år har företaget växt och har många kunder som betalar framförallt i euro och de
har därför istället börjat med valutakonton förklarar respondenten.
”När vi tänker transaktionsflödet så har vi valutakonton och det är ju det bästa. Vi har in och
ut i samma valuta, det blir en valutarisk ändå såklart men det här är ganska nytt för oss då vi
har växt väldigt fort.” (Respondent 7)
Respondent 7 menar vidare att de tar hjälp av banken med tips och råd på hur de ska agera
med transaktionerna och är medvetna om de olika möjligheter som finns. Exempelvis har
diskussionen funnits kring terminer men de har inte riktigt kommit dit än i och med att
valutahanteringen som sagt är så pass ny för dem. Företag 10 har även dem haft en diskussion
om de ska börja använda sig utav terminer istället för valutakonton, då banken har
rekommenderat det, men respondenten tycker inte att de har så stor nytta av det idag då de
kunnat hantera valutarisken bra tidigare i och med att de haft en väldigt god likviditet, samt
att de brukar lägga in en buffert på ca 3 %. Respondent 10 förklarar att i och med att de har
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god likviditet kan de ha koll på växelkursen och växla när det känns rätt och menar vidare att
de inte haft en enda valutakursförlust de senaste åren.
”Fördelen med att hantera valutor är att ha en ganska god likviditet, då har man en viss
frihet och det tror jag gör att man tjänar lite mer pengar”. (Respondent 10)

4.3 Interna faktorer
Denna del behandlar respondenternas svar gällande de interna faktorer som kan komma att
påverka hur ett företag väljer att hantera sin transaktionsrisk. De faktorer som diskuteras är
kostnad, kompetens samt riskaversion.
	
  
4.3.1 Kostnad
Samtliga intervjuade företag är medvetna om de potentiella kostnader som kan uppstå i form
av exempelvis valutakursförluster eller hanteringskostnader, men inget av företagen tycker att
det i dagens läge påverkar deras verksamhet på ett större plan. Några av företagen använder
sig dock av den potentiella valutakursförlusten i prissättningen och justerar sitt pris för att
täcka upp för dessa potentiella kostnader.
Vid en valutakursförlust säger Respondent 8 att de vanligtvis förlorar mellan 50-70 sek, vilket
de anser vara rimligt och påverkar inte företaget på något negativt sätt. Respondent 7 nämner
att de ibland behöver gå in och stödköpa euro via internetbanken men att den kostnaden inte
är så stor, utan det kan vara några enheter till som de får betala om de tittar på dagskursen.
Även Respondent 6 behöver ibland gå in och stödköpa valuta om det inte finns tillräckligt
med valuta när det är dags att leverera terminen. Risken där blir då att företaget får lov att
köpa dyrare än vad de säljer det för menar respondenten.
En annan kostnad Respondent 6 tar upp är den överskjutande valutan i form av de resterande
20 % som inte kontrakterats upp. Risken där finns i att företaget behöver växla valutan till en
sämre kurs än den kurs företaget fick då de växlade till sig valutan.
Respondent 5 menar att de potentiella kostnader är något som måste beaktas varje dag. “Vad
är kursen idag?” och poängterar att det är viktigt att hålla koll på då vi trots allt är ett litet
land med en egen valuta.
Företag 10 menar på att “Vi tar höjd för viss förändring i kursen via kalkyler osv. men
kostnaden är inte så stor, det är så otroligt lite i det stora hela”.
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4.3.2 Kompetens
Kompetens finns i de flesta av företagen i den meningen att alla företag var medvetna om den
risk de exponeras mot, men kompetensen att hantera risken var för många begränsad. Detta
beror på att i vissa fall så har företagen ekonomianställda som inte har någon riktig erfarenhet
utav valutarisk och har inte aktivt jobbat med att valutasäkra tidigare. Företagen använde sig
av både intern och extern kompetens där den interna kompetensen består utav att de hanterar
valutasäkringen internt och den externa kompetensen handlar om att företagen får information
av deras banker eller revisorer för att ha någorlunda koll på hur situationen ser ut i länderna
samt prognoser för hur valutan kommer att röra sig.
Respondent 3 menar att kompetensen finns till viss del men att tiden inte alltid räcker till för
att sitta och fundera över hur de ska säkra sina valutor då den dagliga driften av företaget tar
så pass mycket tid. Vidare säger Respondent 3 att de måste prioritera och fokusera på
huvuduppgiften, vilket är företagets handel och inte valutahantering.
”Vi är ju ett mindre/medelstort bolag så vi har ju naturligtvis kompetens, men begränsad
kompetens och begränsad tid att sitta och fundera på valutor när man ska sköta businessen”.
(Respondent 3)
Tidsbristen var även något som Respondent 7 nämnde och menade att valutahantering är
något som de ibland har lite svårt att hinna med samt att det finns lite brister kunskapsmässigt.
“Vi är överbelastade arbetsmässigt så de här bitarna blir till en brist att man inte hinner
sätta sig ner och gå igenom. Det största dilemmat är att få information från säljare vad de
har för affärer och vad som förväntas komma in och ut. Den planeringen brister så vi
försöker använda vårt valutakonto så mycket som möjligt”. (Respondent 7)
Företag 4 använde sig enligt respondenten av en extern part för sin valutasäkring tills det att
de bestämde sig för att inte hantera risken alls. Respondent 4 säger att de skötte sina inköp
och försäljning via valutakonton men att de egentligen inte vet hur det fungerar då de inte har
någon erfarenhet eller kompetens inom det området, detta blandat med att deras exponeringar
var så pass små gjorde att de därför bestämde sig för att inte hantera risken över huvud taget.
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4.3.3 Riskaversion
För att få en uppfattning om hur företagens riskaversion såg ut ställde vi enbart en fråga som
handlade om huruvida företaget i fråga var villig att ta en extra risk för en extra avkastning.
Respondent 6 är inte beredd att ta en extra risk för en extra avkastning. Respondenten
tydliggör att ”Nej, det finns inte. Vi tjänar inte pengar på valuta, det är inte syftet och det är
jätteviktigt, utan man ska bara vara trygg i den affärsverksamhet man håller på med. Det
handlar bara om att trygga det och ha så låg risk som möjligt.”
Detta är något som kan jämföras med Respondent 3s svar att de måste prioritera
huvuduppgiften vilket inte är att handla med valutor för att göra vinst, utan att de vill enbart få
ner risken så mycket som möjligt.
Respondenterna 1,2,4,8 samt 10 säger däremot att de inte har något emot att ta en extra risk
för en extra avkastning, detta med anledning av att de inte valutasäkrar. Respondent 8 menar
att “Om vi kanske var lite större då hade vi nog börjat fundera mer i de banorna, men inte i
den omfattningen som det är nu.”
Respondent 10 anser att det går att tjäna mer när företaget säljer i en annan valuta om risken
hanteras på rätt sätt, det vill säga genom att ta lite höjd och räkna på ett smart sätt. Ett sätt för
dem är att “Minska risken genom att göra mer inköp i euro, så vi minskar nettot och på så
sätt minskar risken”. Respondenten belyser dock vikten av att det måste vara stora
leverantörer så att det blir någonting och inte små, återkommande leverantörer.
	
  

4.4 Externa faktorer
	
  
I våra intervjuer kan vi utläsa att många av respondenterna tänkte på det geografiska läget
men ansåg inte att det påverkar huruvida företaget väljer att handla i det landet eller inte. Det
som däremot kan komma att spela roll är det politiska läget, där många svarade att det tänker
på det men att det inte påverkar så pass mycket att de väljer att ändra strategi. Denna del
behandlar respondenternas svar angående de externa faktorerna som kan komma att påverka
hur företag hanterar sin transaktionsrisk.

4.4.1 Tidsintervall
Tidsintervallet på exponeringarna var något som företagen till största del inte brydde sig om.
Respondent 5 säger att de har ganska långa ledtider och respondenten förklarade att de, för att
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inte ligga ute med för mycket pengar, ibland har förskott på ca 30-50 % som ska betalas inom
30 dagar med en leverans på exempelvis 6-8 månader senare. I och med detta täcks en del av
materialet upp och gör att företaget får en bättre likviditet.
För Företag 8 är majoriteten av de stora fakturorna i sek och är ofta årsleveranser och brukar
komma någon gång i januari/februari med förfallodatum i juli/augusti förklarar respondenten,
så även dem har ganska långa ledtider.
Respondent 1, 2, 5, 6, 7 och 10 menar alla att betalningstiden i regel är inom 30 dagar men att
det utomlands kan ta lite längre tid, framförallt utanför Europa. Respondent 10 förklarar att
trots att betalningarna ibland kommer sent och att de har kunder långt bort har de ändå väldigt
få kreditförluster.
Det har även hänt att Företag 10 skrivit en valutaklausul som inneburit att om valutan från
dagskursen ändrat sig mer än 5 % har de möjlighet att justera priset, men respondenten menar
vidare att det är sällan de har behövt ta till det. Oftast brukar det hålla sig ganska stabilt.

4.4.2 Geografiskt/Politiskt läge
Då vi ställde frågan till respondenterna om hur deras geografiska läge påverkade deras beslut
om valutahantering svarade samtliga att det inte gjorde det. Respondent 3 säger att
huvudfokus är att tjäna pengar på sin huvudverksamhet samt i och med att de har begränsad
tid och resurser kan de inte gå in och analysera allting runt en valuta utan de har sitt
valutasäkringssätt som de är nöjda med och kommer att fortsätta med.
Företagen gjorde inte heller någon skillnad på att vara exponerad mot en valuta jämfört med
att vara exponerad mot flera.
Då vi ställde frågan om företagens hanteringssätt skulle komma att ändras om de blev
exponerade mot flera valutor svarade samtliga respondenter nej. Respondent 3 sa att de
hanterar varje valuta individuellt. Respondenten menar att det inte går att sätta upp en modell
för hur valutan ska hanteras och sedan använda sig av den för alla valutor. Detta beror på den
politiska faktorn, till exempel “Brexit” då företaget har en strategi men som de måste ändra,
på grund utav regler som sätts in på regeringsplanet.
Europa ansågs för alla som stabilt och förutsägbart men ett exempel på land som kändes
osäkert är Kina, som idag enligt respondenten är en stor marknad för Företag 3. Respondent 3
menar att Kina kan ändra regler från en dag till en annan så en risk finns att de plötsligt säger
att “Nu får ni inte skicka ut någon RMB längre, vad gör man då? Hur hanterar vi det?”.
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Det politiska läget i landet är dock inget som företaget tittar eller har extra koll på förutom att
de får rapporter om hur läget ser ut i exempelvis Kina. Anledningen till detta menar
Respondent 3 är att de är för små. För att aktivt kunna arbeta kontinuerligt med att hålla koll
på ett annat lands ekonomi så behöver företag dels goda kontakter med sin bank och revisorer
men de måste även ha folk på plats. Även Respondent 5 och 10 nämner banken som en resurs.
Respondent 10 får nyhetsbrev från banken samt så har de bankrådgivare som ger dem tips om
så skulle behövas och Respondent 5 upplyser att det finns möjliga nätverk att ta till om det
skulle finnas behov, men menar även att deras bransch har funnits länge och att deras kunder
inte har förändrats över tiden. Kunderna är dessutom stora väletablerade företag som är kända
på marknaden, men skulle de börja sälja till en ny marknad skulle de kolla mer på det
politiska läget i landet.
Vidare var Företag 5 ett av de företag som nämnde att det politiska läget i ett land är något
som de tänker på, men inte kollar på då deras kunder som tidigare nämnt är stora och
etablerade. På ett större plan kan det komma att påverka rent konjunkturmässigt i form av
exempelvis inflation eller ändrad ränta men inget som rör deras företag i det vardagliga. Även
Brexit kom på tal under intervjuernas gång där Företag 1 var det företag som främst såg det
som något positivt för just dem. Detta av anledning att det för dem sker många investeringar
på Irland vilket gör att de tror att det kan komma att flyttas över potentiella kunder från
England till Irland.
Respondent 7 säger att deras företag de senaste åren ökat mycket på den utländska marknaden
och då framförallt i Ryssland. Respondenten säger att företaget har relativt bra koll på det
politiska läget men säger att den risk de mest förknippar med den politiska faktorn är att
företaget inte får betalt eller att de får betalt efter fakturans förfallodatum.
Sena betalningar är även något som Respondent 11 pratar om och förklarar att en av
anledningarna till att de slutade terminssäkra var på grund av att betalningsströmmarna från
vissa länder kan vara osäkra, vilket innebär att företaget inte får in betalningar på utsatt tid.
Detta ledde till att företaget stod med ett kontrakt som behövde uppfyllas, men utan valutan
som krävs för att uppfylla kontraktet. Vidare innebar det att företaget behövde stödköpa en
valuta enbart för att kunna uppfylla sin del av terminskontraktet.
Respondent 6 menar att de inte direkt tittar på det politiska läget i landet men säkrar sig på så
sätt att de lägger in en riskpremie i sin prislista.
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“När jag bygger prislistan i utländsk valuta så lägger jag på en riskpremie i min prislista så
jag buffrar upp. Absolut finns det en liten inlagd riskkvot på mellan 3-4 % som jag lägger på
för att ha en liten buffert. Den riskpremien finns för att möta upp kanske de sista 10 % som
inte säkras”. (Respondent 6)
Vidare förklarar Respondent 6 att den största anledningen till att företaget började sälja i
utländsk valuta, som exempelvis pund var för att hjälpa deras kunder. Sen har de även en god
känsla för landet och nämner sedan ett exempel på att de aldrig skulle gå ut och sälja i
exempelvis ryska eller kinesiska pengar. Detta med anledning av att de inte har någon
kunskap om marknaden.

	
  4.5	
  Upplevda	
  effekter	
  av	
  valutasäkringshantering	
  
I denna del tar vi upp hur respondenterna upplever hur deras valutasäkring fungerar samt om
de anser att det finns någonting som de skulle kunna förbättra. Då alla företag inte väljer att
valutasäkra kollar vi även på om det är någonting de funderar över att börja göra.
Samtliga företag upplevde att deras valutariskhantering i dagsläget fungerade bra men var alla
överens om att allting alltid kan förbättras. Respondent 3 menar att anledningen till att de inte
aktivt arbetar med att förbättra hanteringen främst beror på att de är för små för det och menar
vidare att det småbolag får göra är att arbeta tillsammans med sin bank och se vad de säger.
De har kontinuerliga möten ca 2-3 gånger per år och får från banken rapporter för att veta om
de ska ligga på en stor “eurohög” eller inte.
Anledningen till att Företag 10 inte valutasäkrar är för att de tycker att deras hanteringssätt
fungerar bra menar respondenten samt att de tjänat så pass bra med pengar på valutan.
“Bankerna säger att vi skulle kunna tjäna mer, men det bygger på att vi säkrar när kursen är
riktigt hög och lägger ut en plan att då och då ska vi växla. Det är inte jättelätt, sen är det
någon faktura som inte kommer. Så visst man kan alltid lägga en plan men det kan ju hända
saker, som att det inte kommer in något”. (Respondent 10)
För Företag 8 fungerar hanteringen av valutarisk idag bra men nämner att det säkert skulle gå
att hanteras på ett bättre sätt genom att exempelvis titta mer på deras valutakonton och fylla
på med pengar där. Anledningen till att detta inte görs idag är för att beloppen inte är så stora.
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Skulle inköpen utökas i annan valuta skulle de förmodligen tänka mer på det då det skulle
kunna medföra större valutakursdifferenser. Respondent 8 förklarar vidare att de får se hur
framtiden kommer att se ut och hur företaget utvecklas i form av exempelvis ökad
omsättning. Även Respondent 7 tycker att deras riskhantering fungerar bra idag då det gått
bra hittills men menar att det alltid går att titta lite mer på för att kunna slippa riskerna. Vidare
tycker respondenten att företaget för varje år får mer erfarenhet och får försöka inför nästa år
att eventuellt, om tiden finns fundera mer på terminskontrakt.
Respondent 6 är också nöjd med hur hanteringen ser ut i dagsläget men nämner dock att om
flödet växer ännu mer kanske de behöver gå in på ännu kortare intervaller på företagets
terminssäkringar för att få en god likviditet.
Respondent 1 spekulerar i att fortsätta hanteringen av valutarisk som de gör idag och som
tidigare nämnt har de över åren aldrig kurssäkrat någonting då de inte upplevt att de behövt
göra det. Respondenten nämner dock att “Det är väldigt oprofessionellt och udda att resonera
som jag gör för att det är som ett spel”. Men förklarar även vidare att ”Vi har vunnit på att
inte valutasäkra”.
Däremot har företaget enligt Respondent 1 diskuterat med KPMG kring olika möjligheter att
strategiskt sätt etablera någon slags juridisk person eller bolag på Irland som kan hantera
euron lokalt med sälj och dokumentation, främst på grund av de skattekonsekvenser som
kommer till. KPMG menade dock på att det är svårt för ett litet företag att hålla igång en
juridisk person utomlands. Detta var dock en tanke för företaget menar Respondent 1 att
hantera valutarisken samt något som även skulle resultera i något positivt för deras kunder.
Företag 7 har redan den resursen, att de har en säljare i Ryssland som har tidigare erfarenhet
inom landet och har därför koll på exempelvis det politiska läget i landet förklarar
respondenten och menar att på så sätt är säljaren väldigt viktig för företaget. Skulle de inte ha
säljaren i Ryssland hade kanske de inte ens hade varit i Ryssland menar respondenten vidare.
På frågan om hanteringen skiljer sig något mellan olika valutor svarar Respondent 3 att varje
valuta måste hanteras individuellt och menar att det inte går att sätta en modell och säga vad
som är rätt eller fel, det är så olika och det inte går att ha samma struktur på småbolag som på
större företag. Respondenten menar att det är mycket praktiska saker att ta hänsyn till, som att
kolla över hur betalningsviljan ser ut i exempelvis Sydostasien kontra Europa, om det
förändrats över tid, om företaget är duktiga på att driva in kundfordringar eller om de är sämre
på det.
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“Man måste titta på teorin, att det vore ultimat att göra på det här sättet, vilket sedan funkar i
10 % av fallen. Men just det här funkar för oss. Sen kan något annat oförutsägbart hända,
som exempelvis Brexit eller att EU ändrar någon regel osv.” (Respondent 3)
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5. Analys
Under våra intervjuer märkte vi att hanteringssätten varierade mellan företagen. De skillnader
som vi upptäckte märkte vi kan kopplas ihop med företagets storlek samt deras exponering,
det vill säga hur stor del av deras försäljning som sker i utländsk valuta. Någonting som vi
även la märke till är att de företag som klassas som “små”, det vill säga företag med 0-49
anställda även hade skillnader som vi anser kan kopplas ihop med hur stora företagen är. Vi
har därför valt att sätta dessa företag i “undersegment”. Vi har valt att dela upp dessa företag
baserat på hur många anställda de har. Vi har delat in dem i fyra stycken “undersegment”,
dessa segment representerar som tidigare sagt företagets storlek. Vi gjorde även detta för att
kunna analysera på ett lättare sätt genom att kunna jämföra segmenten mot varandra.

Företag

Undersegment

Företag 1

1

Företag 2

1

Företag 3

3

Företag 4

1

Företag 5

2

Företag 6

1

Företag 7

4

Företag 8

2

Företag 9

1

Företag 10

2

Företag 11

1

Segment 1: 0-24 anställda
Segment 2: 25-49 anställda
Segment 3: 50-149 anställda
Segment 4: 150-250 anställda

Tabell 2. Undersegment av företag.
Dessa segment representerar undersegment inom små- och medelstora företag där vi delat in
små företag i två undersegment, 1-2. Vi har även delat in de medelstora företagen i två
undersegment, 3-4. Anledningen till att vi valt att göra på detta sätt är därför att vi såg att
respondenterna inom segmentet små företag hade svar som skilde sig gentemot varandras
samma sak hände inom segmentet medelstora företag. Vi delade därför in företagen i dessa
undersegment för att se om företagens storlek påverkar hur de väljer att hantera sin
transaktionsrisk.
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5.1 Transaktionsrisk
Synen på transaktionsrisk och hur den hanteras skiljer sig mellan segmenten. Inom den
teoretiska referensramen fanns det skilda meningar gällande hanteringen av transaktionsrisk.
Nydahl (1999) menar på att hanteringen antingen sköts via terminskontrakt eller lån i utländsk
valuta, medan Bodnar, Hayt & Marston (1998) menar på att mindre bolag sällan väljer att
hantera sin transaktionsrisk via finansiella instrument. De resultat vi fick fram från vår
empiriska undersökning lutar mer åt Bodnar, Hayt & Marston (1998) resultat. Vi fick fram att
enbart två företag använde sig utav finansiella kontrakt regelbundet för att hedga sin risk.
Dessa företag befinner sig inom segment 1 respektive 2. Det var alltså enbart små företag som
valde att valutasäkra på detta sätt. Detta resultat motsäger därmed vad Bodnar, Hayt &
Marston (1998) säger då de menar att större företag valutasäkrar mer med hjälp av finansiella
instrument än små företag. En anledning till detta resultat kan vara att författarnas studie är
baserad på amerikanska bolag och dessa bolags riskhantering kan skilja sig från svenska
företags. En annan anledning till att de skiljer sig åt är att numera är det väldigt lätt att gå in
på sin internetbank och skriva ett terminskontrakt vilket gör att företag idag kanske inte
behöver samma kompetens som de behövde när studien genomfördes.
Tidigare forskning, Allayanis, Ihrig & Weston (2001) visar att ju större ett företag är desto
större är chansen att de använder sig av utländska dotterbolag. Vårt empiriska material stödjer
däremot inte detta, med anledning av att de företag som vi har pratat med är det enbart ett
företag som använder sig av utländska dotterbolag. Det material som vi har fått fram från våra
intervjuer tyder på att svenska SMEs föredrar att använda sig utav valutakonton för att hantera
sin transaktionsrisk. Vad detta kan bero på är till flera saker, bland annat är valutakonton en
lätt och praktisk lösning som inte kräver speciellt mycket jobb och kan företagen matcha
deras försäljning och inköp i den utländska valutan är det ett effektivt sätt att minska sin risk
på. Ett av företagen hade även dotterbolag i utlandet men de använde sig inte av dessa vid
företagets valutasäkring, detta beror på att företagets huvudförsäljning till utlandet är
Ryssland. Respondenten säger att de inte är intresserade av att öppna upp ett dotterbolag där
på grund utav deras regler och att Ryssland i allmänhet inte är ett speciellt lätt land att ha att
göra med. Företaget har däremot pratat om att använda sig av sitt finska dotterbolag vid
hantering av transaktionsrisk. Genom att använda sig av dotterbolag i utlandet som
exempelvis Respondent 3 gör går det att matcha in valutan där ränteläget är mest lönsamt och
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på så sätt låta den utländska valutan stå och generera ränteintäkter medan företaget väntar på
att växelkursen ska röra sig åt rätt håll.
Det var inte ovanligt bland de mindre företagen i segment 1 att lägga ett påslag i sin
prissättning för att täcka upp för potentiella valutakursändringar som skulle påverka företaget
negativt. I ett av företagens fall fungerade detta som ett typ av komplement för de 20 % av
den valuta de inte säkrade via terminer. Detta är ett hanteringssätt som vi inte stött på i
tidigare forskning, det kan bero på att det i större utsträckning är mindre företag som hanterar
valutan på detta sätt och att den forskning som bedrivits fokuserar till störst del på större
företag. Vi drar denna koppling då vi kan se att det är företagen i segment 1, vilket är de
minsta företagen, som använder sig av denna lösning. Företag 1 och 2 använder sig även av
denna typ av säkring men till skillnad från Företag 6 använder de sig enbart av detta sätt för
att säkra valutan.
De företag som inte valde att hantera sin transaktionsrisk gjorde det av den anledningen att de
ansåg att deras exponeringar var så pass små att de inte behövdes säkras. Ett av företagen har
exempelvis tidigare gjort valutakursförluster på mellan 50-70 kr vilket de anser vara
överkomligt och den förlusten täcks upp av att de inte behöver lägga mycket tid och energi för
att aktivt valutasäkra.
De företag som valde att inte hedga sin risk på något sätt hade egentligen två anledningar till
detta. Samtliga företag ansåg att deras exponeringar var så pass små att de inte behövde
hedgas. Denna kostnad anses inte vara så pass stor att det är värt att lägga tid och resurser på
att minska den risken. En respondent ansåg att deras exponering var så pass liten att det inte
var lönt att aktivt jobba med att hantera risken. Detta är någonting som stämmer överens med
vad Nydahls (1999) studie visar. Då ett företags exponeringar och potentiella förluster är små
anses det inte vara lönt att fokusera organisationens tid och resurser för att minska risken för
en så pass lite förlust. En annan respondent ansåg även att deras potentiella förluster var så
pass små att det inte var lönt att hantera risken, men hade däremot en till anledning till att inte
hantera sin risk, denna anledning är att dess företag har så pass stor vinstmarginal på de inköp
som företaget gör ifrån utlandet. Respondenten framhävde att de inköp som görs från utlandet
är väldigt mycket billigare än om de skulle köpt samma typ av utrustning i Sverige. Genom
att köpa utrustning så pass mycket billigare jämfört med vad de skulle köpt det för i Sverige
skapar företaget utrymme för att kunna ta en potentiell valutaförlust utan att det egentligen
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påverkar företaget. Detta i samband med att deras exponeringar är så pass små så instämmer
vi med detta, det vill säga att ett hanteringssystem inte är nödvändigt för just detta företag, då
all utgående handel är inom Sverige och de inköp som görs via utlandet inte är tillräckligt
stora att de kan försvara att ta tid och resurser som behövs i företagets huvudsakliga
verksamhet och använda det för att hantera en risk som egentligen inte kommer att påverka
företaget. Även Lam (2014) säger att mindre företag vars exponeringar inte är särskilt stora
väjer att göra på detta sätt. Vi anser att detta stämmer in bra på de svar vi fått från
respondenterna då de företag som inte behandlar sin risk ligger i undersegmenten 1-2, vilket
innebär att dessa företag klassas som små.
Någonting vi märkte av under våra intervjuer är att många känner att de inte riktigt har den tid
som krävs för att kunna hantera både företagets huvudverksamhet och den transaktionsrisk
som de möter. Att mindre företag lider av tidsbrist är något som vi förstår då de inte har
samma typ av resurser som större företag. Vad vi däremot fann intressant var att framförallt
två av företagen kände att de hade tidsbrist och inte kunde lägga den tid som de faktiskt ville
på sin hantering av transaktionsrisk. Anledningen till att vi tycker att detta är intressant är för
att dessa två företag var de två största som vi intervjuade, vilka ligger i undersegment 3-4. Då
dessa företag är hyfsat stora företag anser vi att företagen borde ställa sig själva frågan om det
kanske inte är värt att lägga resurser på ett kontinuerligt arbete med risk då de ändå är så pass
stora att de risker de möter kan komma att påverka företagens resultat.
I den teoretiska referensramen tar vi upp hur företag kan planera sin valutahantering via sina
kassaflöden (Smith & Stulz, 1985). Detta är någonting som vi har sett återkomma under våra
intervjuer. Flera av respondenterna hävdar att de använder sig utav kassaflöden för att hantera
sin transaktionsrisk. Dessa sätt skiljer sig däremot åt då ett annat företag använder sig utav
utländska dotterbolag. Respondenten flyttar sin valuta beroende på två aspekter, vart de
kommer att behöva likvida medel samt vart deras pengar kommer att förräntas bäst. Några
andra respondenter använder sig däremot av terminer för att säkra upp sin valuta, de
projicerar därför när de kommer att behöva likvida medel och sätter datumen för dessa
kontrakt i linje med att de kommer behöva likvida medel.
Hur företagen väljer att hantera sin transaktionsrisk skiljer sig åt, då vi jämför med den
teoretiska referensramen fann vi det intressant att ett av företagen valde att valutasäkra
operationellt, det vill säga genom utländska dotterbolag. Detta är en lösning som teorin har
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tagit upp som ett bra exempel för stora företag och har menat på att mindre företag inte har de
resurser som krävs. Vi tyckte därför att det var intressant att ett av de SMEs vi intervjuat valt
att implementera denna lösning. Företaget är dock ett av de större bolagen vi intervjuat men är
fortfarande under gränsen för ett stort företag med ca 100 anställda. Detta stämmer emellertid
in på vad en av respondenterna sa om hanteringen där ungefär 10 % stämmer överens med
vad som faktiskt fungerar i “verkligheten”. Detta har tidigare forskning haft en tendens att
visa där bland annat Nydahls (1999) studie visar ett resultat medan Bodnar, Hayt & Marston
(1998) får fram ett helt annat resultat gällande hur företag väljer att hantera sin
transaktionsrisk.

5.2 Interna faktorer
5.2.1 Kostnad
Då vi analyserade de svar vi fått angående potentiella och reella kostnader märkte vi att de
kostnader företagen resonerar kring är den potentiella valutakursförlusten samt den kostnad
som kan uppstå då företagen måste stödköpa en valuta för att täcka sina åtaganden. I den
teoretiska referensramen säger Miller (1992) att företag bör ta hänsyn till både reala och
potentiella kostnader för att få fram en kostnadseffektiv lösning. Detta stämmer till viss del
överens med det empiriska material som vi har samlat in. Företagen har de potentiella
kostnaderna i åtanke då de väljer en strategi för hanteringen av transaktionsrisk, det företagen
däremot inte tänker lika mycket på är de reala kostnaderna, det vill säga kostnaderna som
uppstår då företaget väljer att säkra. Detta är däremot inte något som kontinuerligt kommer
upp då företagen vi har intervjuat har hittat en strategi som de är nöjda med och kostnaden är
ingenting de anser vara så pass stor att de behöver fokusera ytterligare resurser för att
analysera dessa kostnader. Detta är något som går i linje med vad Allayannis & Weston
(2001) säger, som menar att företag bör fokusera på att analysera sina potentiella kostnader
som kan uppkomma då företag inte säkrar. Detta är något som företagen som väljer att säkra
tänker på.
Några av respondenterna menar att de säkrar sin valuta via finansiella instrument och säger att
kontrakten är billiga och enkla att göra själv så det uppstår inte någon kostnad stor nog för att
bry sig om, utan då de säkrar sin valuta kollar de på kassaflödena och daterar terminerna
utifrån det. Då de företag som säkrar via finansiella instrument anser att det är enkelt och
billigt kan man dra en jämförelse mellan hanteringssätt och kompetensen i företaget, har
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företagen ett enkelt och billigt alternativ är det något vi anser de bör välja. Det finns även de
som fått rekommendationer från sin bank att börja säkra med hjälp av terminskontrakt, men
respondenterna har inte ansett det vara värt det då de är nöjda med att till viss del behandla
risken genom att matcha försäljning med inköp eftersom att de är nöjda med dagens hantering
då de anser att de kan tjäna pengar på den utländska valutan. Då vi nämnde re-fakturering för
företagsrespondenterna kommenterade många att det lät dyrt. Utifrån det kan vi dra
sambandet att flera företag tänker något extra på de reala kostnaderna för valutasäkring.
Respondenterna är dock nöjda med sin lösning och analyserar inte de reala kostnaderna
djupare.
Flertalet av respondenterna har valt att beakta den potentiella valutakursförlust som kan
uppkomma och lägger ett påslag i sin prissättning för att täcka upp för de potentiella
förlusterna. Detta är däremot ingenting som vi anser att den existerande teorin har tagit upp
märkbart. Vi anser att detta är ett bra sätt för små företag att hantera sin risk då mindre företag
ofta inte har kompetensen eller de resurser som krävs för att aktivt jobba med sina
exponeringar.
Något vi tyckte var intressant är att inget företag påverkades av hur ofta de exponerades, det
vill säga hur deras försäljning utomlands såg ut. Detta ansåg vi vara intressant då Lam (2014)
säger att företag bör ha koll på frekvensen på exponeringarna. Vi anser att detta är någonting
som företagen kan bli bättre på. Anledningen är att har företag många små valutakursförluster
kan de vara lätta att rycka på axlarna åt, men låter företag det fortgå adderas dessa små
förluster och kan komma att påverka företaget negativt.
Adler & Dumas (1984) tar upp företagets exponering som en av anledningarna till att
valutasäkra. Författarna menar på att ju större exponering desto större anledning att säkra
valutan då de potentiella kostnaderna då är större. Detta stämmer bra in på hur ett av
företagen väljer att hantera sin risk. Företaget har ca 85 % av sin försäljning till utlandet, och
genom att säkra 80 % av valutan finansiellt tar de bort den risk som kan uppkomma.
Resterande 20 % täcks upp med hjälp av att matcha inköp i utländsk valuta med deras
försäljning i utländsk valuta. Detta kompletteras även av en prisjustering för att täcka upp för
de sista procenten som går “ohanterade”. Kollas det däremot på hur ett av de andra företagen
väljer att hantera sin transaktionsrisk går den emot vad Adler & Dumas (1984) säger. Detta då
företaget väljer att låta sin risk gå i princip obehandlad. De matchar i viss mån inköp och
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försäljning i utländsk valuta men de har alltid ett nettobelopp på sina valutakonton, vilket
betyder att risken att valutan går emot företaget kvarstår. Vi anser att detta är intressant då
detta företag har den största exponering då man ser till försäljningen utomlands i relation till
den totala försäljningen. Vi anser att en av anledningarna till att företaget väljer att hantera sin
risk beror till viss del på kompetensen inom företaget samt att företaget kanske inte har de
resurser som krävs för att aktivt jobba mot transaktionsrisken.
	
  
5.2.2 Kompetens
Utifrån respondenternas svar visade det sig att det ofta finns en begränsad kompetens inom
företagen, detta framförallt för att de är så pass små att hanteringen av valutarisk inte är något
som prioriteras. Detta är något som även tidigare forskning visat, där Nydahl (1999) menar att
mindre företag oftast inte har samma resurser som större har och hanteringen kommer därför
att skilja sig mellan stora och mindre bolag. Någonting som flera respondenter nämnde var
även tidsbrist som en faktor till varför de inte jobbar mer aktivt mot sin transaktionsrisk. Detta
kan även kopplas ihop till vad Nydahl (1999) säger gällande bristande resurser inom mindre
företag. Vi märkte under våra intervjuer att många av respondenterna arbetade med ekonomi
inom företaget på något sätt men hade ingen riktig erfarenhet av hur valutasäkringar fungerar
i praktiken. Dessa anställda hade antingen tagit rollen själva eller fått den tilldelad sig genom
sina chefer. Problemet som uppkommer här är att företagen har en risk men ingen kvalificerad
personal för att hantera risken så företaget får göra vad de kan med de resurser som finns.
Lam (2014) säger att mindre företag ofta måste lägga över ansvaret på en extern partner på
grund av bristande kompetens. Detta är någonting som till viss del stämmer in på våra
respondenter då några tidigare använt sig av en extern partner men inte gör det längre då
exponeringen är så pass liten. Vad vi anser vara intressant är att ingen annan valde att
använda sig av en extern part då vi undersöker SMEs. En teori till vad detta kan bero på enligt
oss är att terminskontrakt kan vara lättare att skriva själv i Sverige jämfört med USA och
företag i Sverige kan därför lättare skriva sina egna kontrakt.
Då de företag som skriver sina egna terminskontrakt berättar att det är enkelt och billigt att
göra det själv via internetbanken så tycker vi att det är underligt att flera företag inte använder
sig av denna lösning. Vi kopplar detta till bristande erfarenhet inom valutariskhantering då
företagen kanske inte har råd att anställa en person med erfarenhet inom risk management och
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på så sätt så lägger de jobbet på den som sysslar med ekonomi inom företaget även fast de
kanske inte har rätt kvalifikationer för att faktiskt jobba med detta.
	
  
5.2.3 Riskaversion
Då vi genomförde våra intervjuer kom vi fram till att förvånansvärt många företag (45 %),
inte hade något emot att ta en extra risk för en extra avkastning. Tre av dessa företag väljer att
hantera sin risk genom påslag på priset men de hedgar inte valutan på något annat sätt, medan
två av företagen låter sin transaktionsrisk gå obehandlad. De säkrar alltså inte valutan till
någon kurs utan låter den röra sig fritt och det skydd som de egentligen har mot
valutafluktuationer är deras prognostiserade valutakurs. Vad som är intressant är att dessa fem
företag har på ett eller annat sätt låtit risken gå delvis/helt obehandlad vilket vi anser kan
kopplas ihop med riskaversionen då det “spelas” lite med företagets intäkter genom att inte
säkra valutan helt. Något som kan tilläggas här är att dessa företag ligger i undersegment 1
samt 2 vilka är företag som klassas som små företag. De företagen som var större var noga
med att påpeka att riskhanteringen är sekundär till företagets huvudverksamhet, vilket kan
bero på att de varit med om valutakursförluster tidigare och är mer medvetna om hur det kan
komma att påverka ett företag. Vi anser även att det kan kopplas till företagens erfarenhet och
kompetens inom valutasäkring. De företag som har erfarenhet har en syn på hur risken ska
hanteras medan mindre företag med mindre erfarenhet är mer öppna för att “gambla” med
valutakursen.
	
  

5.3 Externa faktorer
5.3.1 Tidsintervall
Under våra intervjuer märkte vi att enbart ett företag ändrade sin hantering baserat på
tidsintervallet. Vid långa exponeringar la företaget istället till en valutaklausul vilket gav dem
rätten att justera priset om valuta sjönk med mer än 5 %. Detta är någonting som inte är i linje
med vad Bennet (2003) säger, där författaren menar att företag bör utgå ifrån tidsintervallet på
exponeringarna för att sedan kunna välja en strategi som passar det tidsintervallet. Detta är
som sagt ingenting vi har fått indikationer på då vi genomfört våra intervjuer. Företagen som
säkrade kollade i första hand på kassaflödena samt när de tror att de kommer behöva likvida
medel och utformar sedan sin valutasäkring utifrån det.
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En annan respondent skriver till exempel sina egna kontrakt som varvar varannan vecka, det
vill säga löptiden på kontrakten är två veckor isär för att på så sätt få in likvida medel. Detta
stämmer överens med vad Oxelheim & Wihlborg (2006) säger. Författarna menar att ju större
försäljning utomlands desto kortare tidsintervall kommer valutasäkringarna att gälla.
Företaget har ungefär 85 % av sin försäljning till utlandet vilket stämmer överens med vad
Oxelheim & Wihlborg (2006) säger, där författarna menar på att mindre företag gör på detta
sätt för att få in de likvida medel som krävs för att driva företaget framåt. Även fast vissa
respondenter menade att de inte väljer att valutasäkra via terminer går det att se likheter med
vad författarna (ibid) säger. Istället går det att kontinuerligt växla in pengar för att få in de
pengar som krävs för att driva företaget vilket ofta är inom två veckor till en månad från att
företaget prognosticerar hur mycket likvida medel som kommer att behövas.
	
  
5.3.2 Geografiskt/Politiskt läge
Inget av företagen ansåg att det gjorde någon skillnad i hanteringssyfte om de var exponerad
mot en eller flera valutor. Detta går inte i linje med vad Allayannis & Weston (2001) säger då
de menar på att företagen bör ta i beaktning hur många valutor de är exponerade mot och göra
en strategi därefter.
Samtliga företag sa att de tänkte mycket på det politiska läget i de länderna de var exponerade
mot men att det inte var någonting som de aktivt arbetade med att hålla koll på. Några av
företagen får in rapporter om hur läget ser ut i de länderna de har exponeringar. Anledningen
till att företagen väljer att inte kolla extra på det politiska läget beror på att de är för små och
att varken finns tid eller resurser för att aktivt hålla koll på de länderna de är exponerade mot.
En respondent ger däremot ett annat svar och menar att deras fokus på det politiska läget mer
ligger i huruvida de får betalt eller inte, det vill säga en kreditrisk. Respondenten tillägger att
om de skulle inleda handel med något annat land skulle de undersöka landets politiska läge.
Detta stämmer inte in på vad Miller (1992) menar, där författaren säger att det är viktigt för
ett företag att hålla koll på det politiska läget i landet samt vilka risker det kan medföra. Att
företagen inte aktivt håller koll på de politiska lägen som finns kan kopplas till de resurser
som finns inom företagen. Då företagen fokuserar på sin primära verksamhet kan det vara så
att det helt enkelt inte är en prioritet.
Någonting vi fann intressant är att Företag 3 tog upp ett exempel på Kina där valutan kan
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“låsas” vilket innebär att du inte kan flytta pengarna från Kina. Detta är även något som
Miller (1992) tar upp som en av de viktigaste politiska riskerna. Respondent 3 menade att
dessa regler kan komma att ändras från dag till dag. Då företaget använder sig av dotterbolag
och kassaflöden för att hantera sin risk kan vi dra parallellen att Kina blir riskfyllt då pengarna
kan bli låsta där och inte flyttas dit företaget behöver likvida medel.
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6. Bidrag
6.1 Generellt Bidrag
Syftet med vår studie är att ”undersöka vilka interna och externa faktorer som ligger till
grund för hur SMEs hanterar sin exponering mot transaktionsrisk”.
Vårt generella bidrag visar på att företag inte tar särskilt stor hänsyn till dessa faktorer då de
anser att riskhanteringen är sekundär. Vår slutsats angående detta är att SMEs måste göra
dessa affärer för att fortsätta kunna driva verksamheten och på grund av detta har de inte
riktigt råd att vara kritiska då det gäller deras kunder och vilka länder de handlar med. Detta
kombinerat med en brist på antingen resurser, kompetens eller en blandning av dessa gör att
riskhantering inte är något som SMEs anser vara värt att lägga stora resurser på. En annan
anledning till detta enligt oss, är summorna som företagen handlar med och hur många
procent av deras totala handel som går via ett annat land. Med summorna menas den totala
handel som går via ett annat land och då vi studerade SMEs är det relativt små summor
jämfört med stora företag. I och med detta upplever vi att företag inte anser det vara
nödvändigt att lägga pengar på att valutasäkra en så pass liten förlust. Vad vi däremot anser
vara förvånande är att vi inte fann belägg för att den procentuella fördelningen av ett företags
handel i relation med företagets handel i utländsk valuta, påverkade ett företags val att
valutasäkra eller att undersöka dessa faktorer.
	
  

6.2 Teoretiskt bidrag
Den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet upplever vi främst finns inom stora företag,
därför anser vi att det även finns ett behov av att studera hur små och medelstora företag
hanterar och upplever sin transaktionsrisk. Detta är något som vi i vår studie undersöker och
det teoretiska bidraget ger således en ökad förståelse om transaktionsrisken SMEs möter samt
de externa och interna faktorer som påverkar ett SMEs beslut gällande hanteringen av
transaktionsrisk. Fokus på tidigare forskning har även legat på bolag som ligger i större länder
och då framförallt amerikanska företag, detta ger lite av en missvisande bild av hur det
fungerar i praktiken i mindre länder och hur mindre företag väljer att hantera sin
transaktionsrisk. Forskningen kring de “icke-finansiella” faktorerna är även den gles. Detta är
något som vår studie bidrar med då vi vänder oss mot mindre företag i en lite öppen ekonomi
som är beroende av sin export. Vi bidrar även med en djupare förståelse för de ickefinansiella faktorerna som företag tar hänsyn till då de väljer sin valutasäkringsstrategi. Då vi
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anser att det finns ett forskningsgap inom detta område utgick vi ifrån att den teoretiska
referensramen och det empiriska material vi samlat in inte skulle stämma överens med
varandra till 100 %.
Vi har även sett hur det skiljer sig mellan stora och små bolag då vi kollade på de faktorer vi
satt upp. Vi fick fram att mindre företag påverkas mer av de interna faktorerna och då
framförallt kostnad och kompetens, vilket går i linje med vad Nydahl (1999) säger i den
teoretiska referensramen. Många av företagen anser att deras exponeringar och potentiella
kostnader är så pass små att det inte är värt att lägga pengar på hantering just nu då det inte
blir kostnadseffektivt. Vi har även märkt skillnader mellan små och medelstora företag, där
hanteringen hos de medelstora är något mer likt hanteringen som sker inom större företag.
Likheter har vi sett mellan teorin och empirin, framförallt faktorerna kostnad, kompetens samt
tidsintervall. SMEs har inte alltid har den kompetens som krävs för att aktivt arbeta med
riskhantering (Nydahl, 1999). Detta har vi märkt av under de intervjuer vi bedrivit, då i många
av fallen har besluten gällande valutasäkring tagits av personer med lite erfarenhet inom
området. Tidsintervallet är någonting som vissa av företagen brydde sig om, vilket var de
företag som valutasäkrade med hjälp av terminer. Genom att datera kontrakten får företagen
ett naturligt kassaflöde och de får på så sätt in de likvida medel som krävs för att kunna driva
verksamheten framåt, vilket stämmer överens med vad Oxelheim & Wihlborg (2006) säger.
Vad som däremot inte riktigt stämde överens med den teori vi tidigare tagit upp är
tidsintervallet på exponeringen. Enligt Bennet (2003) så bör det påverka ett företags beslut
angående att säkra, men det var ingenting vi hittade belägg för. Enbart ett företag gjorde
någonting annorlunda då tidsintervallet var längre, detta var en valutaklausul i de avtal som de
skriver med sina kunder, men utöver detta var tidsintervallet inte någonting de analyserade
utförligt.
Någonting som vi även anser ger ett teoretiskt bidrag i är hur riskaversion spelar in på
besluten gällande hanteringen av transaktionsrisk. Vi kom fram till att de företag som inte
hade någonting emot att ta risker även var de företag som inte valde att hantera sin risk
antingen överhuvudtaget eller endast delvis. I vissa fall kan dessa beslut kopplas ihop med de
hur stor deras exponering var i jämförelse med den totala försäljningen. Det finns däremot
företag med stora exponeringar som ändå ser valutan som en möjlighet att tjäna extra pengar.
Detta är någonting som går emot vad Shavell (2004) säger, där författaren menar på att ju
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högre grad företaget är exponerad, desto mer spelar riskaverisonen in och företaget kommer
att valutasäkra mer därför att företaget har mer att förlora och inte kan finansiera den förlusten
med hjälp av inhemsk försäljning. En anledning till detta kan även vara den erfarenhet som
finns inom företagen och att då ett företag har mer erfarenhet är företaget mer medveten om
vad som faktiskt kan hända om de väljer att inte säkra sina valutor.

6.3 Praktiskt bidrag
Bortsett från det teoretiska bidraget lämnar vår studie även ett praktiskt bidrag som vi
bedömer kan vara av värde för SMEs. Vi upplever att vissa av respondenterna har ett bra
hanteringssätt när det gäller transaktionsrisk. Det är däremot inte alla som väljer att hantera
sin transaktionsrisk och få som dynamiskt har koll på de faktorer som vi tidigare tagit upp.
Detta är däremot något vi anser vara förståeligt då vi har bedrivit denna studie på SMEs som
inte har samma resurser att lägga på sin riskhantering som stora företag, vilket även är något
vi tagit upp tidigare i studien (Nydahl, 1999). Vi hoppas att denna studie ger en fördjupad
kunskap för SMEs i Sverige kring hanteringen av transaktionsrisk, samt en djupare förståelse
bakom vilka faktorer de kan kolla på för att utläsa huruvida en valuta är riskfylld eller inte.
Något vi anser bör tilläggas är att vissa företag i vår studie har en bred kompetens inom detta
område och har därför strategier på plats för att minska sin valutarisk som vi anser som bra
lösningar som passar de flesta företag. Detta är att hantera sin risk med hjälp av
terminskontrakt, vilket även går i linje med vad Allayanis & Weston (2001) säger gällande
användandet av finansiella kontrakt för att minska sin risk. Då det är så pass enkelt att göra
sådana kontrakt ser vi ingen anledning till att inte använda sig utav dessa. Det vi däremot
anser kan vara värt att tänka på då företag använder sig av terminer är att ha lite marginal då
det gäller slutdatum på kontraktet och datumet då betalning till företaget sker, har företaget
inte valutan som krävs för att de ska kunna täcka kontraktet får de istället stödköpa en viss
valuta vilket i sig blir en kostnad.

6.4 Förslag till vidare forskning
Ett förslag till vidare forskning kan vara att göra en djupgående studie på hur små företag
inom Sverige hanterar sin transaktionsrisk, samt även dela upp företagen i ett flertal segment
för att kunna se hur ett företags storlek påverkar besluten. Anledningen till detta förslag är
därför att små företag inte hanterar sin transaktionsrisk i samma utsträckning, vilket har lett
till ett forskningsgap. Vi tycker därför att en djupgående studie kring hur små företag ser på
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risk kan vara ett bra alternativ. En annan aspekt kan vara att fokusera på antingen
kompetensområdet eller riskaversionsområdet inom små företag för att se hur det påverkar
hanteringsbesluten.
En vidare studie skulle även kunna se hur användandet av dessa faktorer påverkar ett företags
valutakursvinst/förlust, det vill säga en jämförelse mellan hur företag använder sig utav dessa
faktorer för att sedan analysera huruvida användandet av dessa faktorer påverkar företagets
resultat genom valutakursvinst/valutakursförlust.
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8. Bilagor
	
  

Appendix 1 - Intervjuguide
	
  
Inledande frågor
Allmänt om företaget
•

Hur många anställda är ni?

•

I vilken bransch är ni verksamma?

•

Vilken roll har du inom organisationen?

•

Hur länge har du varit anställd i företaget och har du tidigare erfarenhet från liknande
branscher?

•

Hur betalar era utländska kunder?

•

I vilken valuta betalar era utländska kunder?

•

Är försäljningen cyklisk över året (påverkar valutasäkring, t.ex. valutasäkrar ni mer
under q3 jämfört med q4)

•

Hur många valutor är ni exponerade mot?

•

Vilka är de största valutorna ni har kundfordringar i?

•

Hur ser din och ledningens syn på risk ut? Är företaget öppet för att ta risk mot en
avkastning eller föredrar ni att eliminera risk?

Hantering

•

Påverkar valutakursändringar er verksamhet?

•

Om ja, Hur ser du på valutarisk (transaktionsrisk)? Är det något du anser ska hanteras?

•

Har du tidigare arbetat med valutariskhantering eller ansvarat för verksamheter där
valutarisk har hanterats? vad är din/era erfarenheter av detta?

•

Valutasäkrar ni?

•

Om ja, hur valutasäkrar ni? Om nej, har ni planer på att valutasäkra i framtiden? Om
nej, vad är motivet bakom att inte göra det?

•

	
  

Varför väljer ni att valutasäkra på just detta sätt?
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•

Innan ni tar beslut om ni ska börja handla inom ett visst land, undersöker ni landets
makroekonomiska förhållanden och analyserar hur dessa skulle kunna påverka
valutakursförändringar? (dvs. hur ser ränteläget ut) och påverkar det ert beslut?

•

Hur ser du på användningen av finansiella instrument för att minska företagets
valutarisk?

Faktorer
Interna:
•

(Om de undersöker valutan innan) Undersöker ni valutan internt inom företaget eller
anlitar ni en extern part för detta?

•

Har ni kompetensen inom företaget för att analysera en valuta och komma fram till
lösningar? (dvs. företag A ringer in till Nordea och säger att de har försäljning i x antal
euro och vill ha hjälp eller säger ni, vi kommer ha dom här kassaflödena, vi vill ha ett
finansiellt kontrakt med dessa egenskaper.)

•

Hur analyserar ni kostnader (priset för finansiell hedging, valutaförluster samt refakturering) som eventuellt kan uppstå då ni är exponerade mot en valuta och spelar
dessa kostnader en roll för huruvida ni väljer att handla inom det landet?

•

Hur stor del spelar valutarisker in i ert kontinuerliga riskarbete. Är detta något som ni
lägger stor vikt vid? (hur mycket kan valutakurser påverka er omsättning)

Externa
•

Hur påverkar det geografiska läget er syn på hanteringen av valutarisk?

•

Hur påverkar tidsintervallet er syn på riskhantering? dvs. tiden ni håller utländsk
valuta.

	
  

•

Har ni en kontinuerlig försäljning eller är intäkter/kassaflöden i bulk?

•

Hur skiljer sig hanteringen om försäljningen är kontinuerlig eller i bulk?

•

Hur påverkar det politiska läget er syn på att hantera den transaktionsrisk ni möter?
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Slutfrågor:
•

Hur upplever du att den nuvarande valutariskhanteringen fungerar?

•

Finns det något ni kan förbättra gällande hanteringen av transaktionsrisk?

•

•

Finns det några lösningar ni tittar på?

•

Om inte, varför är ni nöjda med er nuvarande hantering?

Finns det några andra faktorer utöver de vi pratat om som ni har extra koll på gällande
transaktionsrisk?

•

Har ni jämfört försäljningsordrar/projekt där ni valt att hantera transaktionsrisken och
samt att inte hantera transaktionsrisken? Vad blev resultatet av jämförelsen? Har detta
fått er att arbeta med valutarisker på nya sätt?
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