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Abstract 

Title: Currency Risk Management during Volatile Conditions 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Erik Berglund & Björn Bäckius 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2009-May 

Aim: As multinational Swedish companies extend their international operations they 

encounter new opportunities as well as new risks. Since most economies today has floating 

currency systems the currency risk for the firms also increases. During the last years 

substantially increased volatility on the currency market has lead to an increased importance 

of a functioning currency risk management. 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate how some Swedish multinational firms 

manage their currency risks and how they have become affected of the increased market 

volatility and an uncertain economic situation.  

 How do firms measure and manage their currency exposure? 

 Which variables affect firms’ currency risk management? 

 Do the firms’ currencies risk management change during an increased volatility and 

uncertain economic situation? 

 

Method: In this thesis we have chosen to use a qualitative method with a hermeneutic 

approach to gain a deeper knowledge in the subject since our purpose demands a greater depth 

to understand the firms’ way of thinking. We started off with gathering secondary data to 

create a theoretical frame of reference. The framework was later used a as support for the 

interviews and as well for the analysis.  

 

Result & Conclusions: The conclusions we as writers made of this thesis was that the 

increased volatility affected the currency risk management and the interest to manage 

currency risks has risen on an operative levels. The thesis shows that the uncertain economic 

situation has lead to the firms have reduced their hedging levels to avoid become over hedged. 

Suggestions for future research: We would find it interesting to gather data from a greater 

amount of firms (or focus on specific industries) during a longer period of time. Because of 

our limited time we couldn’t explore all the questions that have come up. For an example: a 

study on how firms manage their economic exposure. We would also like to see a study on 

how IAS 39 affects firms’ currency risk management. 

Contribution of the thesis: This thesis has contributed to increased knowledge about what 

variables influences firms’ currency risk management and how the currency risk management 

changes in volatile and uncertain times. 
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Sammanfattning 

Titel: Valutariskhantering under volatila förhållanden 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Erik Berglund & Björn Bäckius 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2009-Maj 

Syfte: Allteftersom svenska företag utökar sina verksamheter på den globala marknaden 

uppstår nya möjligheter men även nya risker. De flesta länder har nu ett rörligt 

växelkurssystem vilket lett till att företagens valutarisker ökat. Volatiliteten på 

valutamarknaden har under de senaste åren ökat i omfattning vilket ökar betydelsen av 

fungerande valutariskhantering. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa svenska multinationella företag hanterar 

sina valutarisker och om det har förändrats i tider av hög volatilitet på valutamarknaden och 

förändrat konjunktursläge.  

 Hur identifierar och hanterar företag sina valutaexponeringar? 

 Vilka faktorer inverkar på ett företags valutariskhantering? 

 Förändras valutariskhanteringen vid ökad volatilitet på valutamarknaden och förändrat 

konjunkturläge? 

 

Metod: I uppsatsen har vi använt oss utav en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt 

synsätt för att uppnå en djupare förståelse av ämnet och på grund utav att uppsatsens syfte 

kräver en metod som möjliggör för oss författare att förstå tankesättet bakom handlingarna. 

Vi startade med att samla in sekundärdata för att skapa en teoretisk referensram att använda 

som bas att utgå våra intervjuer ifrån och analysera datan.  

Resultat & slutsats: Slutsatserna vi som uppsatsskrivare kommit fram till av studien är att 

den ökade volatiliteten påverkat valutariskhanteringen och intresset av valutariskhantering 

ute på operativ nivå i företagen ökat. Uppsatsen visar även på att det osäkra marknadsläget 

lett till att företagen minskat säkringsnivåerna på deras exponeringar för att undvika att bli 

översäkrad. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det vore intressant att använda sig av ett större 

urval företag (alternativt att fokusera branschvis) ur en längre tidsperiod. Det har även 

uppkommit frågor under uppsatsen gång som vi inte kunnat gå in närmare på, exempelvis 

hur företagen arbetar med den ekonomiska exponeringen. Även en studie som närmare 

undersöker IAS 39s påverkan på företagens valutariskhantering vore intressant. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till ökad kunskap om vilka faktorer som 

påverkar valutariskhanteringsarbetet och hur valutariskhanteringen förändras under volatila 

och mer osäkra förhållanden. 

Nyckelord: valutariskhantering, volatilitet, exponeringar, valuta, risk  
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1 Inledning 

Introduktionskapitlet har till syfte att ge läsaren en bakgrund och diskussion kring 

problemområde samt att visa hur andra forskare har närmat sig problemet och hur denna 

uppsats kan bidra till ökad kunskap inom området. 

 

1.1 Bakgrund 

Valutakursförändringar har sedan efterkrigstiden fått en ökad betydelse för multinationella 

företags verksamheter. Detta kan förklaras utifrån främst två övergripande faktorer: (1) fallet 

av det fasta växelkurssystemet Bretton Woods
1
, (2) den alltmer globala marknaden.  (Bennet, 

2003, sid. 169) 

Den ackumulerade exporten för världens länder utgör numera närmare en tredjedel utav 

världens samlade BNP, en exportandel som successivt ökat sedan 1950-talet. De huvudsakliga 

faktorerna bakom globaliseringen kan hänföras till i synnerhet tekniska innovationer som 

förbättrat informationsutbytet ekonomier emellan samt att samhälls- och ekonompolitiska 

förändring öppnats upp tidigare stängda marknader (www.WTO.org, ”Globalization and 

Trend”). Sverige som liten öppen ekonomi med ett stort exportberoende vars BNP till hälften 

består av export till utlandet, har liksom övriga världen påverkats av den växande globala 

marknaden med en stadigt ökande export som följd (www.OECD.org, World GDP). 

 

Efter Bretton Woods – systemet föll samman år 1971 antog många länder efter hand en rörlig 

växelkurs medan Sverige inte förrän i slutet av bankkrisen under 1990-talet ändrade sin 

växelkurspolitik från fast till rörlig gentemot utländska valutor. Detta förändrade 

förutsättningarna för den svenska ekonomin och i synnerhet för svenska företag med 

verksamheter koncentrerande på handel på den globala marknaden. Med en rörlig växelkurs 

fanns det inte längre någon begränsning för i vilken utsträckning den inhemska valutan kunde 

fluktuera i sin tur skapade en osäkerhet om framtida kassaflöden för multinationella 

företag(www.Riksbanken.se, ”Från fast till rörlig växelkurs”).  De exporterande såväl som de 

importerande företagen blev exponerade på ett helt annat sätt för valutakursförändringar än de 

varit under det fasta växelkurssystemet. Den svenska kronan deprecierades gentemot 

utländska valutor vilket gynnade exportföretagen med exponering mot utländska valutor då 

deras varor, tjänster och tillgångar relativt sett blev billigare för de utländska motparterna. 

(Jonung & Fregert, 2008, sid. 298).   

 

Företagens olika exponeringar mot utländsk valuta uppkommer enligt Nydahl (1999) i främst 

tre situationer:  

(1) differens mellan vad växelkurserna var när företaget ingick avtal med utländsk motpart 

(där kontraktsvalutan är en annan än hemvalutan) och vad valutakurserna är när betalning 

skall ske/komma in. (Transaktionsexponering) 

                                                 
1 Bretton- Woods systemet innebar kortfattat att växelkursen för deltagarnas valutor var fixerade till den  amerikanska dollarn 

i utbyte mot ett fast inlösenpris av dollarn i guld.  
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 (2) när företagen har tillgångar och skulder utomlands i utländsk valuta och som vid bokslutet 

ska omvärderas i dess redovisningsvaluta. (Omräkningsexponering) 

(3) Oväntade valutafluktuationer påverkar företags framtida kassaflöde vilket i sin tur gör att 

företagets nuvärde av tillgångar förändras. (Ekonomisk exponering) 

 

Under senare år har den ökade internationaliseringen och ett alltmer föränderligt 

konjunkturläge skapat en komplexare värld för multinationella företag att verka i. Den globala 

konjunkturen vände under andra halvan av 2008 tvärt neråt samtidigt som osäkerheten på 

finansmarknaden ökade. Under samma period smittade världsläget av sig på valutamarknaden 

med en kraftigt ökad volatilitet som följd. Volatilitetsindex på den globala valutamarknaden 

visar att under 2008 ökade volatiliteten närmare 100 % från ursprungsvärdet 

(www.dailyfx.com, Volatilitetsdiagram). För att illustrera den ökade volatiliteten: den svenska 

kronan, i förhållande till den amerikanska dollarn (USD), deprecierades med närmare 55%
2
 

från bottennoteringen 2008 till toppnoteringen 2009 (www.Riksbanken.se, USD/SEK). 

Volatiliteten på valutamarknaden kan följaktligen påverka balans- och resultaträkningar för 

multinationella företag dramatiskt då monetära och icke-monetära kassaflöden snabbt kan 

förändras på grund av ogynnsamma valutafluktuationer.   

  

Att mäta och hantera valutaexponeringar och risker de kan medföra är en uppgift som 

företagsledningar idag i allt högre grad arbetar med. Den exponering som uppstår mot 

utländsk valuta hanteras med utgångspunkt från den valutariskbedömning ledningen gjort och 

generellt hur de ser på risker (Eitman, et al., 1998, sid 151).  

 

Valutariskhanteringen kan vara utformad på en lång rad olika sätt och företag kan välja att 

vara alltifrån väldigt mycket till väldigt lågt säkrade mot valutarisker. Det finns en rad 

faktorer som påverkar valet av valutariskhantering och konsekvensen av valet kan få stora 

effekter på både resultat- och balansräkning.   

1.2 Problemdiskussion 

Internationalisering och det rörliga växelkurssystem som råder och en ökad högre volatilitet 

gör valutariskhanteringen till en alltmer viktig uppgift för multinationella företag världen 

över.  Inom det finansiella området existerar redan en omfattande forskning kring valutarisker 

och åtskilliga infallsvinklar har redan avhandlats. Denna problemdiskussion kommer att starta 

med de fundamentala problem som kommer utav valutaexponering, hur andra närmat sig 

problemet och hur vi som uppsatsförfattare kan bredda kunskapen på området genom att anta 

ett perspektiv utifrån de osäkra förhållanden som råder.  

 

I stort sett alla företag är idag utsatta för valutarisker, för vissa på ett mycket påtagligt sätt 

medan för andra till en mer begränsad grad. Valutarisker som företagen utsätts för kommer 

utav valutakursförändringar i valutor som företagen är exponerade mot. Förändringarna kan 

påverka företagets räkenskaper, konkurrenssituation såväl framtida tillväxtmöjligheter.  

 

                                                 
2 USD apprecierade gentemot SEK, från sin bottennotering på 5,8425 den 23 april 2008, till en toppnotering på 9,22 den 4 

mars 2009.   
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Den specifika valutaexponeringen har sin grund i företagets verksamhet och företag kan vara 

exponerade till både direkta och indirekta valutarisker beroende på vad det är för ett företag 

och på vilka marknader verksamheten är förlagd. De direkta valutarisker som kan uppstå 

sammanfattas enligt Bennet (2003, sid. 163) som de risker som uppstår när företag till 

exempel importerar och exporterar varor och tjänster i utländska valutor eller har finansiella 

tillgångar och skulder i dito. De indirekta valutariskerna å sin sida kan uppstå när företag är 

internationellt verksamma vilket kan leda till en förändrad konkurrenssituation till följd av 

positiva eller negativa valutafluktuationer. Man kan till exempel tänka sig ett företag som är 

stor nettoköpare av SEK och nettosäljare av USD
3
 och en appreciering av SEK leder till att 

företag kan behöva höja sina priser i USD eftersom kostnaderna relativt blivit större på grund 

av valutaförändringarna.  

 

Att valutarisker kan ha en kraftig resultatspåverkan har under det senaste året blivit allt 

tydligare givet den ökade volatiliteten och kan illustreras med följande två exempel: under det 

första kvartalet redovisade det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer en negativ valutaeffekt 

på 640 miljoner USD medan det svenska verkstadsbolaget Alfa Laval under samma period 

spår en positiv valutaeffekt på 475 miljoner SEK. (www.di.se, ”Valutaeffekter tynger Pfizer” 

& ”Alfa Laval ser ökad positiv valutaeffekt”)  

 

För företaget som är exponerade mot valutafluktuationer och som vill minimera dess inverkan 

på företagets räkenskaper bör det därigenom vara en målsättning att hantera riskerna och dess 

effekter. Hur företag arbetar med deras valutariskhantering kan skilja sig markant och hur de 

faktiskt ska göra i en så kallad valutapolicy, uppställd av företaget ifråga. Den enklaste 

metoden att eliminera valutaexponeringen vore naturligtvis genom att kräva att få betala och 

få betalt av motparten i företagets hemvaluta. Sannolikheten att det scenariot skulle ligga i 

motpartens intresse bör dock anses som tämligen liten. I synnerhet om man tar hänsyn till de 

flera missgynnande faktorer som detta ofta innebär för motparten, till exempel att den svenska 

kronan är en relativt liten valuta och det historiskt sett annorlunda ränteläge i Sverige jämfört 

med andra länder (Exporthandboken, 1994, sid. 207-209). Utifrån det kan det konstateras att 

valutariskhanering hos svenska företag inte är något som enkelt kan skjutas över på 

motparten. Det bör tilläggas i detta resonemang att även om man förhandlar fram att få betalt i 

sin hemvaluta för att få eliminera valutarisken kan det innebära att motparten i priset lagt på 

extra för den ökade risk som överförts.   

 

Huruvida ett företag överhuvudtaget ska syssla med valutariskhantering har däremot inte ett 

självklart svar. Anhängare till det så kallade Köpkraftsteoremet och internationella 

Fishereffekten pekar på att inflationsdifferenser och ränteskillnader mellan länder över tiden 

kommer att motsvara likvärdiga valutajusteringar mellan länders valutor och således kommer 

valutakursvinster eller förluster kompenseras över tiden genom motsvarande prisjusteringar.  

 

                                                 
3
 Huvuddelen av kostnaderna i SEK på grund placering av produktion i Sverige medan intäkterna inkommer i 

USD. 

http://www.di.se/
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Den empiriska forskningen på området ger dock inget entydigt svar och det bör även tilläggas 

att även om teorierna om valutamarknadens jämvikt i realiteten stämmer pratar teoretikerna 

främst om en jämvikt på en relativt lång tidhorisont (Rogoff, 1996). Även om ett företag är 

övertygat om att jämviktsvillkoren håller kan de inte bortse ifrån det faktum att det under de 

senaste decennierna skett kraftiga valutakursförändringar som satt sina spår i många 

multinationella företags räkenskaper. Beroende på företagets finansiella styrka, 

konjunkturkänslighet och valutaexponering kan valutaförändringar mer än endast sätta små 

spår i räkenskaperna utan även inverka på företagets fortsatta överlevnad. 

 

För att reducera valutarisken och minska dess påverkan på framtida kassaflöden och 

redovisningsmässiga värden i balansräkningen har företag olika valutasäkringsmetoder att 

använda sig av; antingen intern- och/eller extern riskhantering. Med intern hantering menas 

åtgärder som företaget kan göra internt genom mångfalden i sin operativa verksamhet, 

exempelvis genom matchning och netting.
4
 När exponeringen inte fullt ut kan hanteras internt 

kan företag vända sig till den finansiella marknaden och använda diverse instrument för att 

reducera valutarisker.(Butler, 2004, sid 296). 

 

Flertalet författare, exempelvis Hagelin & Pramborg (2004) och Nydahl (1999), har i sina 

studier pekat på att extern säkring har starkt reducerande effekter på företags valutarisker.  

Clark & Judge (2008) menar även i sin avhandling att det är viktigt att inte bara fokusera på 

den riskreducerande effekt som extern risktäckning kan åstadkomma utan även över vilken 

tidshorisont där exponeringen skall hanteras. Enligt dem använts främst optioner och terminer 

för att valutasäkra kortsiktiga exponeringar medan för långsiktiga används framförallt lån i 

utländsk valuta och swapar.
5
 Vidare menar de att val av kurssäkringsmetoder beror förutom 

på tidsaspekten även på vilken typ av exponering som det gäller.  

 

Det finns fördelar med att använda vissa former av kurssäkringsmetoder framför andra men 

däremot finns det inte någon universal valutariskhantering som fungerar för alla företag 

världen över utan strategin sker utifrån högst subjektiva bedömningar och efter förutsättningar 

som det specifika företaget har. Frågor som företag behöver fundera över är enligt 

Bennet(2003, sid. 157) vilken exponering man har, vilken riskattityd företagsledningen har 

och vilken tidshorisont företag önskar valutasäkra. Hur företaget väljer att besvara och 

resonera kring dessa frågor utmynnar sedan i en policy över hur valutariskerna kommer att 

hanteras.  

 

När vi nu under de senaste åren upplevt en konjunkturförsämring och dessutom en ökad 

volatilitet på valutamarknaden har vi sett resultatförsämringar och vinstvarningar som satt 

press på många företag att se över hela sin verksamhet. Förvisso kan det påpekas att 

majoriteten av de svenska multinationella företag inte har en enorm påverkan av volatiliteten 

på valutamarknaden men att valutarisken finns de facto där och hanteras den inte innebär det 

rimligtvis en större effekt nu än för ett par år sedan. Denna uppsats har sin huvudfokus på hur 

                                                 
4 Med mångfalden menas att multinationella företag kan balansera och kompensera valutarisker tack vare verksamheter i 

olika länder vilket leder till att en exponering i en valuta tas ut av exponering i en annan.  
5 Utförligare diskussion kring olika risktäckningsalternativ förs senare teorikapitlet. 
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svenska multinationella företag hanterar valutarisker och hur den hanteringen har förändrats 

under rådande klimat.   

 

Som framgått i problemdiskussionen går det inte att föra ett resonemang kring 

valutariskhantering på relevant vis utan att utgå ifrån faktorer som sätter sin prägel på 

hanteringen. Först därefter är det möjligt att undersöka ett eventuellt orsakssamband mellan 

volatilitet och valutariskhantering. 

1.3 Syfte & frågeställning 

Resonemanget som förts i problemdiskussionen utmynnar i följande syfte och fråge- 

ställningar: 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa svenska multinationella företag hanterar 

sina valutarisker och om det har förändrats i tider av hög volatilitet på valutamarknaden och 

förändrat konjunktursläge.  

 

 Hur identifierar och hanterar företag sina valutaexponeringar? 

 Vilka faktorer inverkar på ett företags valutariskhantering? 

 Förändras valutariskhanteringen vid ökad volatilitet på valutamarknaden och förändrat 

konjunkturläge? 

1.4 Avgränsning 

Att skriva en uppsats om valutarisker innebär att man behandlar ett relativt brett område där 

synsättet på valutafrågor kan skilja sig avsevärt mellan olika företagen. Ett företag som är 

verksamma på den globala marknaden stöter på flera olika sorters risker; olika finansiella 

risker, landsrisker, kommersiella risker etc. Vi vill understryka att denna uppsats endast 

kommer att fokusera på den risk som uppkommer på grund av valutaexponering. Den 

begränsade vi disponerar till uppsatsen har även lett oss till slutsatsen att vi måste avgränsa 

vårt urval av företag.   

 

Vår utgångspunkt vid val av undersökningsobjekt är att undersöka svenska, multinationella 

företag med betydande internationell verksamhet, säte i Sverige och där redovisningsvalutan 

är i svenska kronor (SEK). För att begränsa urvalet ytterligare för den empiriska 

undersökningen avser vi behandla icke-finansiella företag med utgångspunkt från 

noteringsbestämmelserna på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.  

 

Ur ett tidsperspektiv är vi intresserade av företagens valutasituation under nuvarande 

förhållanden och vi kommer således inte undersöka hur valutariskhanteringen sett ur ett 

historiskt perspektiv utan uppsatsen ämnar undersöka hur förändringarna sett till rådande 

konjunkturläge och oroligheterna på de finansiella marknaderna. 
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2 Metod 

 
I metodkapitel beskrivs varför vi valt ämnet, hur vi som uppsatsskrivare ser på vetenskap och 

med hjälp av det visa på hur vi gått tillväga under uppsatsen utveckling. Vidare diskuterar vi 

även de problem som kan uppstå med vald metod och hur man kan testa genom på ett rimligt 

vis säkerställa kvaliteten på datan.  

 

2.1 Bakgrund till ämnesval 

Anledningen till att vi valde att skriva om valutariskhantering kommer utav att båda 

författarna är verksamma inom daglig aktiehandel och att vi under det senaste året upptäckte 

att svenska multinationella företag gjort stora vinster som delvis kan förklaras av positiva 

valutaeffekter. Vi fundera vilken påverkan valutakursförändringar har på företagens 

verksamhet och kunde snabbt konstatera att effekten av förändrade valutakurser kunde ha stor 

inverkan men att inverkan inte behövde vara linjär eftersom företag hanterar valutarisker på 

olika sätt.  

I tidigare skedde av vår utbildning har vi studerat om vilka metoder som stod till förfogande 

för att skydda sig mot valutakursförändringar och efter det att vi funderat på vilken inverkan 

valutafluktuationer har på ett företags räkenskaper och därför ville vi fördjupa oss i ämnet. Vi 

började genom en mindre förstudie av diverse större svenska företags räkenskaper om vilka 

exponeringar som finns och hur de hanterar dessa. Förstudien visade att i de flesta fallen 

återges endast en relativt kortfattad beskrivning i årsredovisningarna av valutariskhanteringen 

och det råder en avsaknad av tankesättet bakom valet av företagens metodik.  

En granskning av vad som tidigare skrivits inom ämnet visade på såväl svenska som utländska 

avhandlingar, uppsatser, artiklar och dylikt vars fokus har legat på vilka metoder som använts 

och vilka motiv till att använda just dessa metoder men däremot ingen direkt aktuell forskning 

om hur företag hanterar valutarisker utifrån dagens förhållanden. Valutamarknadens volatilitet 

ligger historiskt sett på höga nivåer och att den finansiella rapportering talar om att 

konjunkturläget så som det befinner sig nu kan jämföras med 1930-talets depression. Oavsett 

om påstående om världskonjunkturen är överdrivet ansåg vi att vi kan tillföra kunskap på 

området. 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Wiedersheim- Paul & Eriksson(2001, sid. 199) beskriver hermeneutik som en 

”tolkningskonst” eller en ”tolkningslära”. Hermeneutik innebär att forskaren en tolkar en 

persons texter, tal, handlingar etc. och att forskaren förstår varför. Det viktigaste sättet att 

förstå är genom språket. Talar man olika språk, till exempel ekonomer som använder 

fackspråk intervjuas medan forskaren inte har någon kunskap inom fackspråket blir 

tolkningen avsevärt försvårad. Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att forskaren 

kan få en fullständig förståelse av ett visst händelseförlopp eller en handling genom att tolka 

att sedan kunna presentera en meningsfull helhet av tolkningen. 
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Inom hermeneutiken så tolkar man utifrån sin kunskap, egna minnen, upplevelser och 

förförståelse. Beskrivningen av förförståelse är att vi inte uppfattar verkligheten enbart ur våra 

sinnen utan även en ”god portion tolkning”.(Thurén, 1991, sid. 47) 

Vårt förhållningssätt genom uppsatsen har varit att utgå ifrån den hermeneutiska skolan, där 

en vetenskaplig uppsats skapas med utgångspunkt för vad författaren redan vet om ämnet via 

sin förförståelse och sedan genom dialoger och tolkningar med både teorin och empirin når 

nya kunskaper. Vi anser att hermeneutiken är bäst lämpad för vår studie därför att ämnet i sig 

är baserad på subjektiva bedömningar och syftet med denna uppsats är att tolka och förstå 

dessa bedömningar inte dra generella slutsatser.  

 
Figur 1 Arbetsprocesser. Källa: Egen bearbetning av Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001) 

Förhållningssättet utgår ifrån den hermeneutiska spiralen där vi startat uppsatsarbetet med en 

viss förförståelse och sedan arbetat i två processer, en praktisk och en teoretisk process, för att 

i slutändan skapa en ny förståelse för problemområdet. 

Förförståelse  

Vår förförståelsen har skapats utifrån studier i relaterade ämnen, genuint intresse av de 

finansiella marknaderna och diskussioner med personer som är insatta inom problemområdet. 

Med hjälp av vår förförståelse kunde vi relativt snabbt inleda en kommunikationsprocess med 

vår handledare, sakkunniga men även fördjupa oss i litteraturen om hur andra angripit ämnet, 

vad som är själva problemet med valutarisker och sålla bland den stora mängd litteratur som 

finns skrivet inom ämnet.  

 

Teoretisk process 

Därefter genomfördes en djupare studie i litteraturen som vi sedan sammanställde och tolkade 

för att skapa ny förståelse, en förståelse som vi sedan använde oss utav till de intervjuer vi 

genomförde och för att sedan använda oss av för att analysera resultatet av intervjuerna. 
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Praktisk process 

Med hjälp av vår nya förståelse skapade vi ett frågebatteri som vi sedan använde vid 

intervjutillfällena. Eftersom vi inte ville dra någon generell slutsats i uppsatsen 

”skräddarsydde” vi frågorna för respektive företag då deras verksamheter, storlek och 

organisationsstruktur skiljer sig åt men i grund och botten är frågorna lika. När dialogen med 

respondenterna var klar analyserade och tolkade vi resultatet vi erhållit genom att jämföra 

primärdata (empiriska studien) med sekundärdata (teoretiska referensramen) för att slutligen 

sammanställa en avslutande diskussion utifrån den ökade förståelse vi erhållit.   

2.2.2 Undersökningsmetod  

Undersökningsmetoden vår uppsats utgår ifrån är kvalitativ. Vad som kännetecknar den 

kvalitativa metoden är att den består av djupgående undersökningar med färre respondenter 

och djup istället för som i den kvantitativa metoden samla data från många respondenter och 

sedan utifrån den insamlade datan statistiskt analysera den.  (Holme & Solvang, 2001, sid. 75-

87)  

Varför vi valt denna metod beror på att vi, för att kunna förstå hur företag utformar sin 

valutariskhantering, kräver en djupare förståelse än vad som skulle kunna uppnås genom 

kvantitativ metod. Vi anser inte att en kvantitativ metod är lämpligt för vårt syfte då en sådan i 

regel inte ger svar på det bakomliggande resonemanget och tänkesättet uppsatsen ämnar 

undersöka. Den empiriska undersökningen i en kvalitativ metod ger en större flexibilitet vid 

djupare analyser genom samspelet med respondenterna.  

En alternativ metod som kan argumenteras för är att vi vid sidan av djupintervjuer även kunde 

att kompletterat med en mer kvantitativ studie i form av en enkät. En sådan enkät skulle kunna 

utformas med frågor som inte kräver djupare svar utan mer ja/nej som exempelvis: Påverkas 

företaget av den ökade volatiliteten på valutamarknaden? Vilka kurssäkringsmetoder använder 

sig företaget av?  

Dessa enkätsvar kan förvisso ge en överskådlig bild över hur företag agerar på den ökade 

volatila valutamarknaden, om de överhuvudtaget valutasäkrar och vilka metoder de använder. 

Men det finns flera argument som talar emot en sådan kompletterande metod; för det första 

finns det redan omfattande empiriska studier på liknande frågor (som vi har använt oss av i 

uppsatsen). För det andra främjar det inte uppsatsen möjlighet att svara på syftet eftersom vi i 

huvudsak är ute efter svar på frågor som hur och varför.   

Utifrån denna diskussion kring val av metod bestämde vi oss att endast göra djupintervjuer. 

Intervjumetoden vi utgått ifrån kan benämnas som en målinriktad ämnesintervju och dess 

syfte är att ge kunskap om ett bestämt ämne som man ställer direkta frågor kring i syfte att 

skapa diskussion (Darmer & Freytag, 1995, sid. 256). Man använder denna form av intervju 

när man anser att ämnena som behandlas är svåra att behandla via en enkät eller ett 

frågeformulär. Det finns en rad olika intervjuformer att välja mellan men vi använde oss utav 

en semistrukturerad intervjuform vilket innebär att vi tog med oss ett antal frågor att utgå 

ifrån.  
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Vårt syfte med uppsatsen är inte att dra några slutsatser utan vi undersöker snarare hur ett 

axplock av svenska företag gör och resonerar. Som uppsatsskrivare är vi medvetna om att 

givet det relativt få antalet respondenter inte kommer att kunna dra några generella slutsatser 

men det är inte heller vårt mål med uppsatsen. Vidare diskussion kring problem med vald 

metod behandlas i 2.3 Källkritik. 

2.2.3 Perspektivmedvetenhet 

Ett viktigt kvalitetskrav vid användandet av en kvalitativ metod är att som författare vara 

medveten om vilket perspektiv som skrivs utifrån. I denna uppsats utgår vi ifrån den 

hermeneutiska skolan och i den har förförståelsen en central roll. Utifrån förförståelsen formas 

ett perspektiv som är själva kärnan i uppsatsen. Denna förförståelse förändras sedan ständigt i 

de tolkningsprocesser som ingår uppsatsarbetet. Det är av stor vikt att vi som författare 

redogör för perspektivet därför att läsaren skall få en förståelse över valet av teori och empiri. 

(Starrin & Svensson, 1994, sid. 163-189) 

Perspektivet vi valt i denna uppsats är att utifrån ledningsperspektiv för att förstå 

resonemanget bakom valutariskhanteringen med utgångspunkt för vår avgränsning och den 

målgrupp vi skriver för. Med andra ord är vi intresserade av främst hur de som arbetar med 

valutariskhanteringen och fattar de strategiska besluten rörande dito ser på problemområdet. 

Vi ser inte heller problemområdet ur ett företagsexternt perspektiv det vill säga ur externa 

intressenters perspektiv.  

2.2.4 Insamling av primärdata 

För att samla in primärdatan använde vi oss utav intervjuer då vi ansåg det passade bäst för att 

ge djupare förståelse över hur företagen resonerar och som vi sedan ska bygga ny kunskap 

utifrån för att kunna svara på vår frågeställning och syftet. Urvalet av företag gjorde vi med 

utgångspunkt från avgränsningen med hjälp av nedanstående check- lista: 

 

Figur 2 Checklista vid urval för den empiriska undersökningen 

Vid urvalsprocessen utgick vi ifrån Stockholmsbörsens Large Cap-lista och utifrån 

checklistan kunde relativt enkelt begränsa till ett antal, för oss, relevanta undersökningsobjekt. 

Eftersom uppsatsen skrevs under en begränsad tidshorisont vore det omöjligt att intervjua alla 

företag som passade in i vår mall. Utav den anledningen kontaktade vi de som ansågs mest 

lämpade för uppsatsen utifrån våra kriterier i avgränsningen. Företagen som vi valde ut till 

respondenter är alla svenska, icke-finansiella företag av multinationell karaktär med 

betydande internationell verksamhet. Att vi hade som krav på företagen i studien skulle ha 
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säte i Sverige faller sig naturligt då vi hade som för avsikt att intervjua de på avsikt att 

intervjua de på deras respektive huvudkontor. Vi ansåg även att företagen skulle vara noterade 

på Large Cap-listan för att vi på ett enklare sätt skulle få tag i deras respektive 

årsredovisningar jämfört med onoterade bolag. 

Företagen arbetar förvisso inom olika branscher men eftersom vår uppsats har som syfte att 

förstå valutariskhanteringen ur ett multinationellt svenskt företags perspektiv är det inte 

nödvändigt att de är verksamma inom samma bransch. Det kan snarare ses som en fördel 

eftersom företag från olika branscher skapar en bredare bild av problemområdet.  

Att vi valt att undersöka just större företag beror på att de har en annan möjlighet att använda 

sig av olika metoder och instrument samt att de i större grad har en mer etablerad Treasury- 

avdelning (finansavdelning) än mindre företag. Det är i synnerhet Treasury-avdelningen vi 

vände oss för att söka respondenter, antingen de direkt arbetar på avdelningen, styr 

avdelningen eller är direkt involverade i dess arbete.   

När företagen tackade ja på att ställa upp på intervju bokade vi sedan in en tid för varje 

företag på plats hos varje respondents huvudkontor. Under intervjuerna satt vi avskiljt utan 

störande moment. 

De företag och dess representant vi i slutändan bestämde oss för att intervjua blev följande: 

 Tomas Eliasson, Chief Financial Officer, AssaAbloy 

 Johan Adebäck, Group Treasurer, Elekta 

 Ulf Stengard, Senior Dealer Foreign Exchange, SCA 

 Bo Berglund, Head of Corporate Banking, TeliaSonera 

Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande för att vi båda skulle ha möjlighet att 

tolka vad som sades och att ställa relevanta följdfrågor under intervjuns gång. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon eftersom vi ansåg att intervjuerna kunde tappa 

momentum om vi samtidigt ska föra utförliga anteckningar. 

2.2.5 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata är information som insamlat av andra personer än författaren själv.( 

Wiedersheim- Paul, et al, 1979, sid. 154) Enligt Remenyi et al. (1998, sid.42) finns det tre 

anledningar till att börja uppsatsskrivandet med att studera relevant litteratur: (1) man kommer 

att finna etablerade och accepterade fakta om ämnet. (2) att identifiera och förstå teorier och 

modeller som tidigare forskare inom ämnet använt sig av. (3) att hjälpa forskaren att 

identifiera olösta problem inom ämnet så forskaren vet vad han borde fokusera på.  

För att skapa en teoretisk referensram till vår uppsats och utöka vår kunskap inom ämnet 

fördjupade vi oss inledningsvis i relevant litteratur, såväl som vetenskapliga artiklar 

publicerade i ansedda tidskrifter och tidigare uppsatser.  

Metoden vi använde vi oss av för att finna relevanta sekundärdatan kan sammanfattas genom 

nedanstående punkter: 



 

11 

 

 Böcker på Högskolan i Gävles bibliotek 

 Högskolan i Gävles databaser ex: Wiley, J-stor, SSRN etc. 

 Tidigare kurslitteratur inom företagsekonomi 

 Uppsala universitets bibliotek 

 Årsredovisningar 

 Sökmotorer på internet utifrån följande sökord: valuta, valutasäkring, valutapolicy, 

valutarisker, finansiella risker, hedging policy, currency hedging, foreign exchange 

market, currency exposure, foreign exchange risk och dylikt. 

När vi ansåg att vi samlat in relevant data för att skapa en adekvat referensram började vi läsa 

igenom, tolka och sammanfatta litteraturen till ett dokument. Vi sammanfattade vad vi ansåg 

vara viktigt i litteratur och när vi började med att författa den teoretiska referensramen utgick 

vi från vad vi tidigare valt ut var relevant. 

För att säkerställa att sekundärkällorna ska kunna ses som trovärdiga har vi sökt flera källor 

för diverse teorier och slutsatser. Skulle datan vara anses vinklad (till exempel på grund 

författarens subjektivitet) kan den subjektiviteten vara svår att upptäcka men då utbudet av 

sekundär data i vissa fall var väldigt stort anser vi att datan vi presenterade i teoretiska 

referensramen är väl etablerad inom det finansiella området. 

2.3 Källkritik 

Syftet med källkritik är bestämma huruvida den insamlade datan man använder sig av mäter 

det den utger sig för att mäta, att den är relevant och fri från systematiska fel samt variationer. 

För att bedöma källor kan man använda sig av ett antal källkritiska kriterier: 

 Samtidskrav – att källorna är aktuella? 

 Tendenskritik – är källan objektiv eller tenderar författaren att tala i sitt eget intresse? 

 Beroendekritik – är källorna beroende av varandra? 

 Äkthet – är källorna sanningsenliga? 

För att förhålla oss källkritiska har vi arbetat utifrån Wiedersheim- Paul & Erikssons (2001, 

sid. 151) ovan nämnda källkritiska kriterier när vi bedömt kvaliteten.  

2.3.1 Kritik mot primärdata 

I ramen för vår studie finns det inte möjlighet att göra en undersökning av alla svenska 

multinationella företag och därför valde vi stora företag från olika branscher där vi anser att vi 

får en bild av hur svenska multinationella företag resonerar i nuläget om valutariskhantering.

  

De respondenter vi intervjuat har vi valt ut själva, vi har inte blivit tilldelade personer från 

företaget ifråga. Vi valde att kontakta personer på ledande befattningar vilka vi ansåg var bäst 

lämpade att ge oss en bra bild över hur just deras företag arbetar med sin valutariskhantering.  

Vid intervjutillfället kunde vi som intervjuare påverka vår respondent genom att ställa ledande 

frågor men med tanke på den intervjumetodik vi arbetade efter anser vi inte att frågorna är 

ställda på ett sådant vis. Vi har hela tiden förklarat syftet på frågorna på ett objektivt sätt 

förvisso ur ett visst perspektiv men utan blanda in våra egna värderingar. 
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Wiedersheim- Paul & Erikssons (2001, sid. 151) pekar på att det kan föreligga problem om 

källorna inte är aktuella men givet att vår empiriska studie skett under den senare delen av 

uppsatsarbetet anser vi dem vara högst aktuella ur ett tidsperspektiv. Detta var högst relevant 

eftersom uppsatsen handlar om främst nuvarande förhållanden och inte dåvarande. En del av 

svaren vi fått är subjektiva men vi anser inte att det skadar uppsatsen eller dess syfte då 

exempelvis riskattityd beskrivs subjektivt utifrån respondenternas uppfattning och påverkar 

den riskbedömning som stor del har en inverkan i hur respondenterna hanterar valutarisker. 

Eftersom det är respondenterna som de facto styr och hanterar valutariskhanteringen på 

företagen var syftet med intervjuerna delvis att ta reda på respondenternas attityder och åsikter 

kring problemområdet. Vi anser således att de svarat på ett sanningsenligt och trovärdigt sätt 

på våra frågor. Ur ett beroendekritiskt perspektiv finner vi inte att respondenterna är på något 

sätt beroende av varandra, med andra ord ingen är exempelvis chef över någon annan eller 

dylikt.  

Respondenterna använde förvisso sig utav fackspråk, men vi anser det inte att vara något 

problem utifrån vår egen bakgrund från akademiska studier inom ekonomi och i viss mån vårt 

intresse för de finansiella marknaderna. Om det var så att vi var osäkra på någon formulering 

eller begrepp bad vi dem förtydliga. Vi har dessutom skickat ut kopior på uppsatsen till varje 

respondent för att ge dem möjligheterna att eventuellt rätta oss ifall vi på något sätt misstolkat 

eller missförstått dem. Vi anser därför att våra tolkningar och våra resonemang kring den 

empiriska processen av uppsatsen som trovärdiga. 

2.3.2 Kritik mot sekundärdata 

Vår uppsats handlar tidsmässigt om nutid, att om vad som händer just nu och hur det påverkar 

företagen. Därför har vi i så stor utsträckning som det var möjligt att använda oss av litteratur 

som skrivit och tryckts efter 1990. När det inte var möjligt använde vi oss utav äldre data men 

teorierna som vi tog från den äldre datan är fortfarande högst aktuella eftersom de till viss del 

kan ses som generella och väl kända inom den finansiella teorin. Vi anser således att 

informationen vi fann är aktuell ur ett samtidsperspektiv. 

För att våra källor ska vara tillförlitliga ur ett tendenskritiskt perspektiv, det vill säga att 

kartlägga källornas och framförallt författarnas tendens, attityder och åsikter, har vi använt oss 

av många olika källor som beskriver någorlunda lika. Vi ansåg att utbudet av litteratur var så 

pass omfattande att om någon av källorna skulle avvika från de andra skulle vi fort upptäcka 

detta. Vi granskade källorna för använda de som vi ansåg var mest objektiva. Vi ansåg även 

att ingen av författarna till våra källor skulle ha något att vinna på att lägga in sina egna 

värderingar eller något sätt skriva i egen sak för att styra hur resultatet av deras forskning 

skulle leda till något som gynnade dem och endast dem. 

Vi har även granskat källorna kritiskt ur ett beroendeperspektiv. Ofta är den tryckta 

litteraturen, exempelvis kurslitteratur, baserade på samma källor. För kringgå detta problem 

har vi istället för att lita blint på källorna försökt att leta upp orginalartikeln som källan bygger 

på och granskat även den. Ibland är även en del av artiklarna baserade på vad författarna 

tidigare publicerat men vi ansåg att vi kommit runt problemet med tendenser hos författarna 

genom att använda flera olika källor. 
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En övervägande majoritet av våra källor är dessutom skrivna på engelska. Det skulle kunna 

skapa tolkningsproblem då engelska inte är vårt moderspråk men vi anser att våra 

engelskkunskaper är på såpass hög nivå att vi inte misstolkat något ur ett rent språkligt 

hänseende. 

Utifrån dessa kriterier anser vi att källorna har god kvalitet och äkthet. Har vi någon gång 

under arbetets gång funnit källor av lägre kvalité har vi helt enkelt uteslutit dem från 

uppsatsen. 
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3 Teoretisk referensram                             

Nedan kommer vi redogöra för den teoretiska referensram som vi utgått ifrån för att 

genomföra den empiriska studien och analysen. För att tydligare beskriva länken mellan 

avsnitten börjar vi med en kort beskrivning av kapitlets disposition. 

 

För att förstå hur företag arbetar med valutariskhantering är det nödvändigt att redogöra för de 

bakomliggande faktorer som styr. Grundläggande problemet med valutor skapas utav 

fluktuationer på valutamarknaden. Vad som styr och om det är överhuvudtaget är möjligt att 

prognostisera valutarörelser beskrivs i 3.1.  

Valutakursförändringar i sig innebär inget problem för företag utan valutarisken uppkommer 

på grund av ett företags exponering mot utländsk valuta. De olika exponeringar och hur de 

påverkar företaget redogörs för i 3.2. Olika företag väljer olika metoder att hantera sina 

exponeringar och om de överhuvudtaget skall bry sig om valutarisker vilket beskrivs i 3.3. I 

3.4 beskrivs vilka faktorer som kan ligga till grund för valutariskhanteringsarbetet och kapitlet 

avslutats med en sammanfattning för att knyta ihop de olika delarna i 3.5. 

 

 
Figur 3: Länk mellan valutamarknaden och företagets valutariskhantering 

 

3.1 Valutamarknaden 

Valutamarknaden består av aktörer
6
 som vill köpa eller sälja valutor (Jonung & Fregert, 2005, 

sid. 298-300). För att köpa varor, tjänster eller tillgångar utomlands behöver man först 

ackumulera landets valuta alternativt låna utländsk valuta. Valutamarknaden styrs i grund och 

botten av utbud och efterfrågan. Priset på en valuta sätts där utbudet möter efterfrågan. 

                                                 
6 Exempelvis banker, företag och spekulanter. 
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Valutamarknadens utbud och efterfrågan skiftar hela tiden på grund av diverse faktorer, 

exempelvis makroekonomiska förändringar. Där utbudet möter efterfrågan anses det vara 

jämvikt på marknaden.(Kinnwall& Norman, 1994, sid 128-132)  

Att anskaffa sig utländsk valuta innebär att man byter sin egen valuta eller annan tillgång mot 

den valuta som motparten önskar att få betalt i, alternativt lånar utländsk valuta. Samtidigt 

som man anskaffar utländsk valuta och skapar efterfrågan på dito så det ger samtidigt upphov 

till ett utbud på den egna valutan. (Jonung & Fregert, 2005, sid. 298)  

Valutamarknadens viktigaste funktioner är enligt Kinnwall & Norman (1994, sid 117-118) att 

överföra köpkraft mellan exportörer och importörer i olika länder, erbjuda kortfristig 

internationell finansiering och placering samt att ge aktörer möjlighet att kurssäkra genom 

terminsaffärer och andra finansiella transaktioner. 

Nedan förklarar vi jämviktsvillkoren för valutamarknaden och vilka faktorer som påverkar 

dem. 

 

3.1.1 Jämviktsvillkoren på valutamarknaden 

Flertalet teoretiker menar att, bland annat Kinnwall& Norman (1994, sid 128-132), Shapiro 

(1996, sid. 224) och Eiteman et al. (1998, sid 65), valutakurserna på medellång eller lång sikt 

styrs av, teoretiskt sett, ett flertal olika jämviktsrelationer.  

 

Köpkraftsparitet ska enligt teorin fungera på så sätt att om ett lands priser ökar på en given 

varukorg relativt vad priserna för samma varukorg kostar hos deras handelspartners, det vill 

säga att om inflationen i landet är högre än vad inflationen i deras handelsländer är återspeglas 

det faktumet i växelkursen. (Shapiro, 1996, sid. 187-194) 

Det finns två teorem inom köpkraftspariteten: absolut och relativ köpkraftsparitet. I den 

absoluta versionen menar teorin att växeljusterade prisnivåer ska vara lika världen över, att en 

enhet i hemvalutan ska ha samma köpkraft över hela världen, det så kallade Law of One Price. 

Det absoluta köpkraftsteoremet antar att fri handel mellan länder kommer att utjämna priserna 

på alla varor i alla länder, om inte så var fallet skulle arbitragevinster
7
 uppstå enligt Shapiro 

(1996, 187-194). 

Teoremet korrigerar däremot inte kostnader som kan uppstå även vid fri handel mellan köpare 

och säljare från olika länder, kostnader som till exempel; tullar, transportkostnader, högre 

skatter etc. Det korrigeras inte heller för varans beskaffenhet, exempelvis en Big Mac som 

fraktas runt halva jorden kan inte säljas till samma pris som den nytillverkade hamburgaren. 

Detta innebär att det då inte finns möjligheter till arbitragevinster för varor och tjänster när 

man tagit hänsyn till dessa kostnader samt beskaffenhet och att därmed inte priserna 

korrigeras till samma valutakursjusterade prisnivå. (Kinnwall& Norman, 1994, sid 128-132)  

Med finansiella tillgångar kan arbitragevinster uppstå då dessa inte behöver fraktas eller 

levereras. Dock så måste man anta att transaktionskostnaderna är låga för att arbitragevinster 

                                                 
7 Riskfri vinst av att köpa på en marknad och sälja på en annan marknad till högre pris 
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ska ha möjlighet att uppstå. Jonung & Fregert (2005, sid. 235-237) beskrev problemet med 

teoremet och handelshinder:  

”Uppenbarligen är teorin bokstavligen falsk då det alltid finns handelshinder och 

transportkostnader som gör att inte priserna utjämnas.” (Jonung & Fregert, 2005, sid. 235) 

Det andra teoremet är relativ köpkraftsparitet och är mindre extremt än det absoluta teoremet 

bygger även det på Law of One Price. Enligt denna teori anpassas växelkursen istället efter 

relativa skillnader i prisnivå mellan olika länder. (Jonung & Fregert, 2005, sid. 235-237) För 

att illustrera detta så antar vi att den förväntade inflationen i Sverige är 3 % och att den 

förväntade inflationen i Norge är 2 %. Enligt det relativa köpkraftsteoremet ska då svenska 

kronan sjunka med ca 1 % (0,97) mot den norska kronan för att jämna ut priset på varor i de 

båda länderna uttryckt i SEK. Förändringar i förväntad inflation (såväl som den faktisk 

inflation) styr således växelkursutvecklingen valutorna emellan. (Jonung & Fregert, 2008, sid. 

235-237) 

Fishereffekten 

Detta teorem förklarar hur valutakursutveckling kommer att ske utifrån skillnader i olika 

länders räntor. Räntor är i regel uttryckt i nominella termer. Enligt Fishers teorem måste man 

först fastställa vad man antar den nominella räntan är för valutan. Formeln ser ut på följande 

sätt: 

1 +  𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 =  1 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗ (1 + 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Detta leder följaktligen till att länder med högre förväntad inflation måste ha högre nominella 

räntelägen än vad länder med lägre inflationstakt har för att inte hamna utanför jämviktsläge 

om man antar att det är samma realränta länderna emellan. För att illustrera detta använder vi 

oss återigen Sverige och Norge. Sveriges förväntade inflation är även här 3 % medan Norges 

är 2 %. Sveriges nominella ränta måste därför vara ca en procentenhet högre än vad Norges 

har om man antar att länderna har samma realränta, exempelvis ca 5 % mot 4 %. 

För att ge en helhetsbild över hur relativa förändringar i den nominella räntan påverkar 

länders valutakursförändring kombinerar man Fishereffekten och Köpkraftparitetsteorin vilket 

leder oss till den Internationella Fishereffekten.  

 

 1 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣å 𝑆𝐸𝐾 /  1 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑣å 𝑁𝑂𝐾 =
(1 + 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑆𝐸𝐾)

(1 +  𝐴𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑁𝑂𝐾)
 

Köpkraftsparitetsteorin pekar på att en valutas växelkurs kommer att röra sig i motsatt 

riktning av vad förväntade inflationen i landet gör. Ökar exempelvis Sveriges inflation mer än 

vad inflationen ökar övriga länderna i världen kommer Sveriges nominella ränta att öka vilket 

gör att SEK deprecieras mot övriga valutor när realräntan är lika. (Shapiro, 1996, sid. 217) 
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Ränteparitetsteorin förklarar hur aktörer utnyttjar skillnad mellan olika länders räntor och kan 

förklara skillnaden mellan valutakursen och terminspriset. Discount eller risk premium i 

terminspriset är starkt sammankopplat med ränteskillnaden mellan de olika länderna (Shapiro, 

1996, sid. 194-205). En position i utländsk valuta är lika med en position i lokal valuta enligt 

ränteparitetsteorin. (Oxelheim & Wihlborg, 2005, sid. 200-202)  

Förväntningshypotesen menar att det finns ett starkt samband mellan den framtida 

valutakursen och terminskursen. Eiteman, et al. (1998, sid. 65-85) menar att terminspriset ger 

en opartisk värdering om hur framtida valutakurser kommer att bli. Detta beror på att 

marknadens aktörer har en gemensam uppfattning i hur valutakursen kommer att bli i 

framtiden. Nedan ska vi med figur 4 illustrera hur dessa teorier och hypoteser hänger samman.  

 

Figur 4: Jämviktsrelationer Källa: Egen bearbetning av Eiteman et al. (1998) 

3.1.2 Valutateorierna som prognosinstrument 

Enligt Shapiro (1998, sid. 217-223) är teorierna inte idealiska att använda för att prognostisera 

framtida valutakurser då de ger en högst förenklad bild av verkligheten och att en del av 

verktygen kräver perfekta marknader. Oväntade framtida händelser går per definition inte 

heller att ta med i prognosen då de är just oväntade. Exempel på oväntade händelser kan vara 

krig, att interbankmarknaden kollapsar, etc. Rogoff (1996) menar vidare att empiriska studier 

inte tar hänsyn till dessa dynamiska effekter av oväntade makroekonomiska förändringar. 

Enligt Rogoff (1996) kan valutakurserna på kort sikt avvika upp till 15 % av vad den borde 

vara enligt köpkraftspariteten men att på lång sikt
8
 tenderar valutakurserna att röra sig mot 

värdet av vad köpkraftsparitetsteoremet anger att den ska vara. Som figur 5 illustrerar är den 

faktiska valutakursen i början teoretiskt övervärderad utifrån köpkraftsparitetsteoremet och 

kommer således enligt Rogoff att nedvärderas till nivån för köpkraftsparitetsväxelkurs. Dessa 

avvikelser på kort sikt kan hänföras till handelshinder som vanligen uppstår på den 

internationella marknaden, såsom: transportkostnader, tullar eller hot om att införa tullar etc. 

Valutamarknaden är således i obalans på grund av strukturella och institutionella 

imperfektioner. 

                                                 
8
 Med lång sikt avses en period på 20-30 år. 
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Figur 5 Köpkraftsparitet med avvikelser Källa: Egen bearbetning av Jonung (2005) 

Under den recession som startade 2008 samlade världens ledare i G20-mötet och kom överens 

om att inte införa nya handelsinder länder emellan. Tre veckor efter införde nästan hälften av 

de deltagande länderna ett dussintal nya handelshinder för att stärka hemmamarknaden i den 

globala konjunkturnedgången. (www.svd.se, ”Handelshinder i nio av G20 länderna”)  

Även om man inte kan exakt härleda valutakursförändringar till just dessa handelshinder så är 

de en bidragen orsak enligt teorierna till förändringen. Avvikelser från köpkrafts- 

paritetsvillkoret kan kortsiktigt uppstå när exempelvis stater hotar att införa diverse tullar eller 

andra handelshinder. (Shapiro, 1998, sid. 217-224) 

Enligt Eiteman, et al. (1998, sid. 85-90) är förväntningshypotesen på grund av att 

terminspriset kommer att överskatta framtida växelkurs lika många gånger som den 

underskattar den och är därför inte en pålitlig metod att använda för att prognostisera framtida 

valutakurser.  

Eiteman, et al. (1998), (Shapiro, 1998, 217-224) & Rogoff (1996) är således överens om att 

det inte går att prognostisera framtida valutakurser då delvis modellerna är högst förenklade 

samt eftersom att det inte går att kalkylera oväntade händelser. På kort sikt finns det litet eller 

inget samband mellan valutakursrörelser och jämviktsvillkoren på grund av diverse 

handelshinder enligt teoretikerna. 

3.1.3 Valutamarknadens volatilitet 

Volatilitet är ett vanligt mått på risk och när variationen i tillgångens värde ökar blir risken 

högre. En valutas volatilitet blir större om valutans värde gentemot andra valutor pendlar 

mellan ett allt större intervall av olika kurser och det leder till en högre standardavvikelse hos 

valutan från medelvärdet. (Merton, et al, 2005, sid. 283)  

Ett mått för att mäta fluktuationer på valutamarknaden är Volatilitetsindex (VIX). VIX mäter 

den generella volatiliteten på valutamarknaden och består av en korg med olika valutor för att 

på ett optimalt sätt representera valutamarknaden. 
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Figur 6: Volatilitetsindex Källa: www.dailyfx.com 

Grafen ovan visar VIX för valutamarknaden under perioden första januari 2007 till och med 

första mars 2009. Man kan se en markant ökning från mitten av 2007. (www.dailyfx.com, 

Volatilitetsdiagram) Den ökade volatiliteten leder till ökade extremvärden i valutakurserna, 

till exempel i SEK mot USD eller EUR som vi sett den senaste tiomånadersperioden. 

(www.Riksbanken.se, USD/SEK) 

 

Figur 7: Utveckling för USD/SEK Källa: www.avanza.se,  

Utifrån grafen USD/SEK ovan är det enkelt att se hur ett svenskt exportföretag med kostnader 

i SEK och intäkter USD gynnas utav USD appreciering mot SEK. Det finns i detta fall 

positivt samband mellan volatilitet och ökade extremvärden på valutamarknaden. Vice versa 

gäller om företaget har kostnader i USD och intäkter i SEK, exempelvis ett importbolag. 

Enligt Bask (2007) är valutakursfluktuationerna på kort sikt för volatila, att rörelserna i 

valutakurserna är större än rörelserna i de makroekonomiska förhållandena. Vad som avses 

med makroekonomiska förändringar är exempelvis förändringar i förväntad inflation, 

realränta och köpkraft. I sin slutsats pekar han således på att vad som styr valutakursrörelserna 

på kort sikt styr är spekulation medan på lång sikt styr jämviktsvillkoren. 

3.2 Valutaexponering 

Ett av de största finansiella problemen ett företag verksamt på den internationella marknaden 

står inför är deras direkta och indirekta exponering mot utländsk valuta. Direkt exponering i 
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form av bi- och multilaterala kassaflöden i utländsk valuta samt exponeringen som resultat av 

redovisningsmässiga obalanser i utländska tillgångar och skulder. Detta innebär att förutom 

transaktioner med utlandet, att även utländska investeringar (exempelvis dotterbolag) är 

förenade med direkt valutaexponering. Den indirekta exponeringen är relaterad till den 

internationella konkurrensen och företagets internationella verksamhet i stort. (Bennet, 2003, 

sid. 158) 

Exponering mot utländsk valuta innebär dock inte per automatik att företag är utsatt för 

valutarisker, utan valutaexponeringen är endast en komponent för att valutarisk 

överhuvudtaget ska kunna existera. Att göra distinktionen mellan valutaexponering och 

valutarisk är viktigt då själva utgångspunkten i valutariskhantering kommer i att företaget 

mäter och hanterar valutaexponeringen på ett korrekt sätt för att på så vis undvika att löpa 

risken att ofördelaktiga valutakursfluktuationer påverkar företag negativt. Valutarisken kan 

därför sammanfattas som den effekt som uppstår till följd av förändringar i växelkurserna hos 

valutor man är exponerad mot, vilket teoretiskt sett innebär att företag kan vara exponerade 

mot utländsk valuta men samtidigt inte ha någon valutarisk (ett förhållande som kan uppstå 

vid en stillastående valutamarknad). (Adler & Dumas, 1983) 

Att mäta och hantera företagets valutaexponeringar är att betydande vikt för företagets ledning 

då det, spelar en viktig roll för företagets framtida lönsamhet, kassaflöde och nuvärde av 

tillgångar. (Eiteman et al., 1998, sid. 151) 

Traditionellt hos den finansiella litteraturen delas valutaexponeringen in i tre delar: 

transaktionsexponering, ekonomisk exponering och omräkningsexponering. De två första är 

exponeringar som i första kan relateras till företagets kassaflöde (både resultat- och 

balansräkning) medan omräkningsexponering främst påverkar redovisningsmässiga värden på 

balansräkningen. (Butler, 2004, sid. 105-107) Slutligen är det värt att påpeka att 

valutaexponeringar förvisso innebär en risk för valutakursförluster men på samma sätt kan de 

generera valutakursvinster. Fortsättningen av detta underkapitel kommer att utgöras av en 

närmare redogörelse för respektive exponering. 

  

Figur 8: Uppdelning av valutaexponeringar Källa: Eiteman et al. (1998) 

3.2.1 Transaktionsexponering 

Den generella definition av transaktionsexponering kan förklaras som när ett företag har en 

fordran eller en skuld i utländsk valuta vars storlek fastställts till en bestämd mängd valuta 

men där själva betalningens värde i hemvalutan kan förändras på grund av 
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valutakursförändringar under tidens gång. Med andra ord, en valutakursförändring emellan 

dessa två datum leder följaktligen till antingen att en valutakursvinst- eller förlust uppstår 

beroende på om företaget valt att hantera den exponering som uppstått (Eiteman et al, 1998, 

sid. 152).  

Transaktionsexponeringen kan illustreras med följande exempel: Anta att Volvo Lastvagnar 

säljer en lastbil, prissatt i USD till DHL (fraktbolag) första januari på kredit. Fram till 

betalningen den första mars har SEK apprecierats mot USD. Eftersom kronan blivit starkare 

får Volvo vid betalningen ett mindre kassaflöde i svenska kronor räknat från de USD som de 

avtalat att lastbilen skulle kosta. Volvo Lastvagnar har gjort en valutakursförlust. Tiden 

mellan första januari och första mars är således en transaktionsexponering mot förändringar i 

USD. 

Pramborg & Hagelin (2004) menar att en korrekt genomförd säkring av transaktionsrisken 

kommer att leda till en reducering i variabiliteten av kassaflöden med konsekvensen att 

variabiliteten av själva värdet på företaget reduceras. 

 

Figur 9: Transaktionsexponering Källa: Egen bearbetning av Butler (2004) 

 

Transaktionsexponeringen är viktig enligt Butler (2004, sid. 307) ur framförallt ett kortsiktigt 

perspektiv då kassaflödet kan vara fullt ut exponerad mot förändringar i valutakurser. 

Författaren pekar vidare på att nettoexponeringen är viktig att utröna eftersom 

transaktionsexponeringen i sig kan vara balanserad genom lika stora enheter kassaflöden 

internt inom en koncern.  

Förutom rena interna och externa kurssäkringsmetoder
9
 visar Wramsby & Österlund (2004, 

sid. 210-212) på ett antal metoder som företag kan använda sig av för att säkra sig mot just 

transaktionsexponeringen.  

 Val av kontraktsvaluta: Alla varor och tjänster prisätts i hemvalutan. Fungerar relativt 

dåligt då många varor prissätts antingen i lokala valutor eller i USD.  

 Prisklausuler: Ett intervall fastställs i offerten för hur mycket valutan tillåts att förändras. 

Hamnar valutakursen utanför intervallet har det säljande företaget avtalat fram en rätt att 

omförhandla priset.  

                                                 
9 Intern och extern valutakurssäkring diskuteras senare i teorikapitlet 
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 Delad kursrisk: Denna metod är en modifierad version av prisklausuler. Här utgår man 

ifrån ett intervall men delar istället på den förlust eller vinst som uppkommer på grund av 

valutaavvikelsen.  

 Påslag på priset: En metod som sannolikt kraftigt försämrar exportörens konkurrenskraft.  

Forskning inom området visar dock att ovanstående metoder inte är speciellt vanliga för att 

hantera valutarisker uppkomna på grund av transaktionsexponering utan att interna och 

externa säkringsmetoder är vanligast då de inte påverkar förhållandet mellan företagets kunder 

och leverantörer. (Carlsson, 1993, sid. 120) 

3.2.2 Omräkningsexponering 

Med omräkningsexponering avses exponeringar som uppstår till följd av att ett (moder-) bolag 

har utländska (dotter-)bolag och/eller har reala tillgångar eller skulder uttryckta i utländska 

valutor. Omräkningsexponeringen i sig uppstår när dessa investeringar i utlandet skall 

omräknas till hemvalutan och det är direkt relaterat till de redovisningsmässiga principer som 

företaget använder sig av. Detta är en exponering som i regel inte påverkar kassaflödet i 

företaget utav främst värdet av tillgångar och skulder (Butler, 2004, sid. 333).   

Anledningen till att de utländska enheterna måste omräknas från lokal valuta till hemvalutan 

vid bokslutet beror på att investerare och andra intressenter i företagets hemland är i synnerhet 

intresserade av bolagets finansiella status uttryckt i hemvalutan. (Shapiro, 1996, sid. 237) 

Värdet på dessa enheter kan således vid varje bokslut vara annorlunda än vad värdet var vid 

förra bokslutet, givet att det skett valutakursförändringar i hemvalutan gentemot den utländska 

valutan. De valutakursvinster - eller förluster som uppstår får inte någon skattemässig eller 

kasseflödesmässig konsekvens förrän tillgångarna de facto säljs. Vilken effekt det får 

skattemässigt beror på vilken redovisningsmässig princip som tillämpats. Dessa principer 

utgår ifrån gällande regler och kan i korthet sammanfattas som att de beror på huruvida 

dotterbolaget är att betraktas som en självständig enhet eller en integrerad enhet av 

moderbolagets verksamhet. (Lönnqvist, 2005, sid. 173) 

I deras studie av 101 svenska icke-finansiella företag finner Hagelin & Pramborg (2004) att 

cirka 20 % valutasäkrar omräkningsexponeringen trots att stor del av den finansiella 

litteraturen, enligt Hagelin & Pramborg (2004), hävdar att det inte finns något direkt behov av 

att säkra sådana exponeringar. Bristen på incitamenten kommer enligt författarna av att 

omräkningsexponeringen i de flesta fall förblir en orealiserad vinst som inte påverkar 

företagets kassaflöde. Vidare menar författarna att omräkningseffekter (positiva eller 

negativa) tenderar att vara tveksamma uppskattningar på den reala effekten på ett företagets 

värde och därför vore en säkring av sådan exponering ineffektiv i reducering av företagets 

valutarisk.  

Att hävda att omräkningsexponering inte är av betydelse är dock att gå ett steg för långt menar 

bland annat Grindblatt & Titman (2002, sid.745-753) med flera andra. Detta därför att även 

om en valutaförändring inte direkt påverkar kassaflödet på företaget ur 

omräkningsexponeringens perspektiv så kan det indirekt påverka. För att illustrera detta kan 

vi säga att ett svenskt moderbolag har lånevillkor som kräver att de håller sig över en viss 
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belåningsgrad på investeringen och även att säkerheten för lånet (i detta fall investeringen) 

håller sig över visst värde. En nedgång under dessa nivåer kan hänföras till att utländska 

nettoinvesteringar får ett lägre redovisningsmässigt värde när de omräknas till hemvalutan. 

Detta kan i sin tur leda till att långivare kan komma att kräva en högre riskpremie och då 

uppstår det reala kostnader eller om det vill sig riktigt illa, kräva en tvångsförsäljning av 

investeringen för att få tillbaka skulden. (Butler, 2004, sid.342) 

I den tidigare hänvisade studien av Hagelin & Pramborg (2004) pekar författarna även på ett 

samband mellan just lånevillkor och hantering av omräkningsexponering. De menar att 

företag i större utsträckning valutasäkrar omräkningsexponering när det existerar lånevillkor 

som kan som kan leda till oönskade effekter för ett företags utländska nettoinvesteringar vid 

ofördelaktiga valutafluktuationer. 

3.2.3 Ekonomisk exponering 

Ekonomisk exponering är den viktigaste men även den exponering som är svårast att mäta av 

de tre olika exponeringarna eftersom mätningen kräver kännedom om flertalet faktorer som 

både är svåra att mäta och samtidigt baserade på högst subjektiva bedömningar (Bennet, 2003, 

sid. 157) 

Begreppet ekonomisk exponering används normalt för att beskriva det ekonomiska nuvärdet i 

moderbolagets hemvaluta av en utländsk investering eller ett dotterbolags framtida kassaflöde 

(Bennet, 2003, sid. 158). Ekonomisk exponering fokuserar således på företagets nuvärde av 

tillgångar och de potentiella valutaförändringarna får konsekvenser för värdet både på grund 

av valutakursvinster- eller förluster men även på det faktum att det kan påverka företagets 

konkurrenskraft (Eiteman et al., 1998, sid. 202-205).  

Shapiro (1998, sid. 298-299) pekar på två nyckelfrågeställningar som påvisar behovet hos ett 

företag att fundera över den ekonomiska exponeringen:  

(1) Kan ett företag behålla det inhemska försäljningspriset på inhemska varor om det möter 

konkurrens från lägre prissatta utländska importerade varor som blivit billigare relativt sett på 

grund av valutaförändringar?  

(2) Kan ett företag som säljer varor i utlandet höja försäljningspriset på den utländska 

marknaden tillräckligt mycket för att behålla vinstmarginalen på den inhemska valutan? 

För att mäta den konsoliderade ekonomiska exponeringen är det väsentligt att först ta hänsyn 

till alla utländska nettoinvesteringars kassaflöden i den egna valutan och dess kassaflöde i 

utländsk valuta för att sedan som figur 10 nedan visar ta hänsyn transaktionsexponeringen 

som uppkommer först när den utländska investeringen leder till reala kassaflöden i utländsk 

valuta (Bennet, 2003, sid. 158). 

Den finansiella litteraturen och empiriska studier genomförda av Van Horne (1998, sid. 655) 

med flera andra, är eniga om att det är av väsentlig betydelse att skilja mellan oväntade och 

väntade valutasvängningar vid diskussion kring ekonomisk exponering. Detta beror på att 

förväntade valutasvängningar redan är diskonterade i nuvärdet av tillgångarna samt i deras 

kalkyler och budgetar. Utan reala relativa prisförändringar, givet att företaget i sig undviker 
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fixerade prissättningar i utländsk valuta, föreligger det ingen ekonomisk exponering eftersom 

det utländska kassaflödet kommer röra sig i takt med inflationen i den utländska marknaden 

(Shapiro 1996, sid. 277-279). 

Eiteman et al. (1998, sid. 202-203) menar vidare att ekonomisk exponering kan delas in i två 

komponenter. Den ena är transaktionsexponeringen som uppkommer utav valutaeffekter från 

kassaflöden i utländsk valuta. Försäljning och kostnader i utländsk valuta som redan är 

kontrakterade för är så kallad traditionell transaktionsexponering medan försäljning och 

kostnader som inte ännu inträffat men högst troliga givet företagets historiska data och 

marknadsandel är så kallade förväntad transaktionsexponering. 

Den andra komponenten är operationell exponering, på grund av icke-monetära kassaflöden, 

som uppstår direkt vid de tillfällen när ett företag är verksamt på den internationella 

marknaden och utsatt för internationell konkurrens. Tidsaspekten blir därför en viktig faktor 

att ta hänsyn till när mer ser till den totala ekonomiska exponeringen då 

transaktionsexponering, på grund av monetära kassaflöden, uppstår endast vid 

kontraktsförhållanden i utländsk valuta medan den operationella finns med från start vid 

internationell verksamhet. (Eiteman, et al, 1998, 202-210).  

 

Figur 10: Ekonomisk exponering utifrån ett tidsperspektiv Källa: egen bearbetning av Shapiro (1996) 

I figur 10 illustreras de två komponenterna tydligare då T = 1 och T = 2 representerar den 

operationella exponeringen medan T = 3 representerar transaktionsexponeringen. 

Tillsammans bildar de den ekonomiska exponeringen.  

Att valutasäkra emot den ekonomiska exponeringen menar Butler (2004, sid 321-325) har 

flera nackdelar. Huvudargumentet enligt författaren är att valutasäkringen inte hjälper till att 

säkra emot oförväntade valutaförändringar utan det hjälper endast att säkra emot det 

förväntade kassaflödet. Eftersom det inte säkrar emot oförväntade förändringar i kassaflöden 

kan det ofta leda till en över- eller undersäkring av den underliggande exponeringen.   

Resonemanget om operationell exponering kan här knytas samman med resonemanget i 

avsnittet 3.2.1 om transaktionsexponering eftersom båda exponeringarna påverkas av 

utländska nettoinvesteringar men på olika sätt. Transaktionsexponeringen genererar monetära 

så kallade contractual cash flows medan den operationella exponeringen är en exponering 
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som har en påverkan på icke-monetära så kallade non-contractual cash flows. När hanteringen 

av den monetära transaktionsrisken som uppkommit, exempelvis på grund av kassaflöden 

hänförda till en utländsk nettoinvestering, leder detta till att den operationella exponeringen 

fortfarande existerar eftersom oförväntade valutaförändringar riskerar att påverka det egna 

kapitalet i dotterbolaget och således koncernens värde av nettotillgångarna.  

Försämringar alternativt förbättringar gällande företagets konkurrenskraft på grund av 

ekonomisk exponering menar Wramsby & Österlund (2004, sid. 203-205) kommer utav att 

valutaeffekter påverkar företagets volymer, priser och kostnader. Således har det en direkt 

inverkan för företagets långsiktiga framgång. Även Oxelheim & Wihlborg (2005, sid. 124-

154) har ett liknande resonemang där de visar på svårigheterna med makroekonomisk 

osäkerhet och dess inverkan på företaget. I deras empiriska studie av Volvo Personvagnar 

menar de att den långsiktiga ekonomiska exponeringen för Volvo Personvagnar i högsta grad 

beror på hur huvudkonkurrenterna (exempelvis BMW, Mercedes och Audi) är positionerade i 

hänsyn till oväntade förändringar. 

En annan aspekt att ta hänsyn till vid mätningar av ekonomisk exponering är real kontra 

nominell valutaförändring. En real valutaförändring uppstår enligt följande samband: 

𝑒𝑡
′ = 𝑒𝑡 ∗

 1 + 𝑖𝑓 ,𝑡 

 1 + 𝑖ℎ ,𝑡 
 

Där 𝑒𝑡
′  är den reala valutakursen, 𝑒𝑡  den nominella,  1 + 𝑖𝑓 ,𝑡  utländska inflationen mellan 

tiden 0 och t,  1 + 𝑖ℎ ,𝑡  den inhemska inflationen mellan tiden 0 och t. Den nominella och den 

reala valutaförändringens har en totalt olik inverkan på företagets konkurrenskraft och den 

ekonomiska valutaexponeringen. En nominell förändring av valutakursen samtidigt som en 

lika stor förändring i prisnivån (det vill säga inflationen) har ingen effekt på ett företags 

konkurrensförmåga i förhållande till inhemska eller utländska konkurrenter men om det 

däremot blir en real valutaförändring med följden att de relativa priserna förändras. En 

situation som leder till en förändrad konkurrenssituation. (Shapiro, 1996, sid. 298) 

Som beskrivits ovan är inte ekonomisk exponering lika konkret och precist som transaktions- 

och omräkningsexponering utan det är baseras på rent subjektiva bedömningar om hur 

företaget påverkas av valutakursförändringar (Van Horne, 1998, sid 655).   

Shapiro (1998, sid. 304-324) menar att den ekonomiska exponeringen kan vara bäst lämpad 

att hantera utifrån ett strategiskt perspektiv genom både diversifiering av den finansiella och 

operationella basen.  

3.3 Argumentation kring valutariskhantering och kurssäkringsmetoder  

Finansiell riskhantering är ett ämne som på senare år fått allt större uppmärksamhet i takt med 

att världen blir allt globare och företag mer och mer internationaliseras.                         

Företag kan välja att hantera sina valutaexponeringar genom antingen interna 

kurssäkringsmetoder (även kallade naturliga) eller använda finansiella instrument som finns 

tillgängliga på den finansiella marknaden. Valutasäkring kan i korthet beskrivas som att 
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företaget tar en position, exempelvis ett förväntat kassaflöde i en valuta som de efter X antal 

dagar får oavsett hur valutakursen utvecklar sig, som har som uppgift att ge motsatt effekt 

gentemot den underliggande positionen (exponeringen). Detta skyddar företaget från 

eventuella förluster vid ofördelaktiga valutakursförändringar, samtidigt som företaget 

eliminerar alla vinster förenade med, för den underliggande positionen, fördelaktiga 

valutakursförändringar.(Eiteman et al., 1998, sid. 154-156)   

Utifrån ovanstående diskussion måste företaget således, innan det resonerar vilka 

kurssäkringsmetoder de ska använda för att säkra sina valutaexponeringar, först och främst 

bestämma sig för huruvida de överhuvudtaget skall bry sig om att hantera valutarisker 

(Bennet, 2003, sid. 137).  

3.3.1 Ska ett företag hantera sina exponeringar mot utländsk valuta?  

För att försöka besvara denna fråga kommer vi på nästkommande sidor belysa de mest 

väsentliga argumenten som den finansiella teorin tar upp som talar för att valutariskhantering 

inte är något ett företag skall syssla med. Varje argument kommer sedan förklaras och 

bemötas utifrån olika teorier för att ge en klarare bild över frågan. 

Är reduceringen av fluktuationerna i kassaflödet en tillräcklig anledning för att hantera 

valutariskhantering eller finns det ytterligare förklaringar bakom?  

Nuvärdet av ett företag brukar generellt betecknas som nuvärdet av alla förväntade framtida 

kassaflöden och Eiteman et al. (1998, sid. 155) pekar på just det faktum att värdet beror på 

förväntade kassaflöden vilket på intet sätt säger något om framtiden för ett företag med stor 

exponering mot utländsk valuta på grund av valutafluktuationer.  Genom att hantera 

valutaexponeringar kan därför ett företag minska variansen i framtida kassaflöden som 

uppkommer på grund av oväntade fluktuationer på valutamarknaden.  

Enligt Eiteman et al (1998, sid. 153-154) kan valutarisk definieras som del variansen i 

framtida kassaflöden. Reducering av variansen, det vill säga en minskning av valutarisken, är 

dock inte samma sak som att öka värdet på framtida kassaflöden. Värdet på företaget kan 

endast öka om det förväntade värdet, 𝐸 𝑉 , blir högre. Om valutasäkringen endast ger en 

snävare fördelning kring E(V), se figuren 11 nedan, men ingen förskjutning till höger kan man 

enligt författarna hävda att valutariskhanteringen i sig är meningslös.  

 

Figur 10: Valutasäkringens effekt på det förväntade kassaflöde Källa: Eiteman et al. (1998) 
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Detta argument har sitt ursprung i nobelpristagarna Modgliani- och Millers teorem som visar 

irrelevansen i hur ett företag är finansierat och vilken utdelningspolicy det väljer, i hänsyn till 

företaget nuvärde, eftersom en investerare enkelt kan tillintetgöra ändringar i kapitalstruktur 

eller utdelningspolicy (Modigliani & Miller, 1958). 

Modigliani & Millers teorem förutsätter att en rad perfekta finansiella marknadsförhållanden 

existerar för att teoremet ska gälla, något som Bailey (2008) sammanfattar på följande vis:  

(1) Friktionsfri marknad: med andra ord inga transaktionskostnader, inga statliga ingripanden, 

inga skatter, inga agency costs
10

 samt inga kostnader vid finansiell kris
11

 för företag. 

(2) rationella investerare – Söker sig till så hög avkastning som möjligt till så låg risk som 

möjligt. 

(3) Ingen asymmetrisk information – alla har således samma kostnadsfria och snabba 

tidsmässiga tillgång till all känd information.  

Detta teorem användes ursprungligen för att visa på just hur irrelevansen i ett företags val av 

kapitalstruktur, men enligt Eiteman et al. (1998, sid. 153-155) är det likväl applicerbart för att 

göra samma poäng gällande huruvida ett företag skall hantera sina valutarisker eller inte. 

Således är aktieägarna likgiltiga inför om de själva eller företag skall valutasäkra de 

exponeringar som finns (se punkten längre ner i avsnittet för resonemang kring aktieägarens 

egen möjlighet att valutasäkra).  

Om företagets valutariskhantering därigenom inte har något självändamål i en perfekt 

marknad måste därför åtminstone ett utav av ovan nämnda förutsättningar i Modgliani & 

Millers teorem inte vara sanna i verkligheten (Butler, 2004, sid 244-245). Enligt Grinblatt & 

Titman (2002, sid. 741-751) är världen inte så perfekt (det existerar skatter, asymmetrisk 

information, etc.) som Modgliani & Miller menar i teoremet och därför skapar flertalet av 

dessa förutsättningar i verkligheten incitament för företagen att hantera sina valutarisker.  

För det första menar Smith & Stulz (1985) att om kostnadsfri, eller nästintill kostnadsfri, 

risksäkring finns tillgänglig kommer en reducering av variabiliteten av företagets nuvärde före 

skatt leda till att förväntade skattekostnader sjunker och på så sätt öka värdet på företaget 

nuvärde efter skatt.  

För det andra finns det i verkligheten både direkta och indirekta kostnader förenade med att 

företag hamnar i finansiella kriser. En direkt kostnad i sammanhanget är kostnader som 

uppstår när ett företag är nära likvidation och därför kan behöva rättslig hjälp. Indirekta 

kostnader är mer dolda men kan uppstå vid exempelvis likviditetsproblem eller dylikt och kan 

leda till förlorat förtroende hos olika intressenter i företaget. Denna försämrade tilltro till 

företag kan i sin tur ge upphov till högre kostnader, lägre intäkter och därför kan intressenter 

(till exempel långivare och aktieägare) kräva en högre avkastning på sina investerade pengar. 

(Butler 2004, sid. 250-257) 

                                                 
10 Agency costs innebär, i detta sammanhang, att företagsledningen inte alltid gör sitt yttersta för att maximera värdet för 

aktieägarna och det agency costs kan därför ses som kostnaden för att övervaka att de gör det. 
11 På engelska benämnt financial distress. 
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Smith & Stulz (1985) når slutsatsen att genom att valutasäkra och reducera variansen i 

framtida kassaflöden minskar företaget sannolikheten att hamna i finansiella trångmål och på 

så vis minska kostnaden av finansiella problem.  I en empirisk studie utförd av Hagelin & 

Pramborg (2004) visas det att det finns ett negativt samband mellan likviditeten hos ett företag 

och dess nivå av valutasäkring som svar på lägre kostnader vid finansiella kriser. De menar 

alltså att ett företag med god finansiell balans har mindre incitament att valutasäkra på grund 

av kostnader vid finansiella kriser.  

Teorin hävdar således ett flertalet incitament som pekar mot att företag ska hantera sina 

valutaexponeringar även om det i sig inte innebär en, i figur 11, förskjutning till högre 

förväntat kassaflöde. För att ytterligare stärka argumentet menar Butler (2004, sid. 257) att 

genom att jämna ut det framtida kassaflödet och få en snävare fördelning kring det förväntade 

framtida kassaflödet kan företag i högre grad planera affärs- och investeringsverksamheten. 

Detta kan i sin tur leda till ena real förskjutning mot ett högre förväntat framtida kassaflöde.  

 

Aktieägare är lika eller mer kapabla till att diversifiera valutarisker än företagsledningen. 

Givet det resonemang som tidigare förts i detta kapitel kan en aktieägare, förutsatt Modgliani 

& Millers teorem, tillintetgöra ett företags valutasäkringsstrategi genom att själv valutasäkra 

eller diversifiera sin portfölj för att tillfredställa deras individuella riskpreferenser och även 

undvika valutarisken för det specifika företaget (Eiteman et al., 1998, sid. 154-155). Oavsett 

om de perfekta finansiella marknadsförhållanden som Modgliani & Miller de facto förutsätter 

gäller eller inte menar dock Stulz (1984) samt Dadalt (et al, 2002) att företagsledningen har en 

relativ fördel över aktieägarna när det gäller kunskapen om företagets verkliga exponeringar 

mot utländsk valuta då informationen anses var asymmetrisk till fördel för företagsledningen. 

Grinblatt & Titman (2002, sid.756-757) stödjer denna teori och pekar vidare på det faktum att 

företagsledningen är ofta i en bättre position än investerare att säkra olika risker eftersom det 

kan i vissa fall vara tidskrävande för privatpersoner att sätta sig in i hur man säkrar diverse 

positioner såsom exempelvis hur man hanterar risker förenade med investering i ett 

sydamerikanskt läkemedelföretag. 

 

Jämviktsvillkoren på valutamarknaden gör valutariskhanteringen till ett nollsummespel. 

Som avsnittet 3.1 Valutamarknaden visade finns det bred forskning som stödjer styrkan i att 

det, utifrån en rad jämviktsrelationer som Fishereffekten och köpkraftspariteten, råder det 

jämvikt på valutamarknaden. Men att det förhållandet främst gäller på längre sikt medan det 

på kort till medellång sikt råder strukturella och institutionella imperfektioner, samtidigt som 

det alltid finns risker för oförutsedda händelser såsom krig eller oljekriser som kraftigt kan 

påverka volatiliteten på valutamarknaden (Eiteman et al., 1998, sid. 84). Rogoff (1996) är 

inne på samma spår och menar att många företag har fått stora problem på grund av de 

kraftiga valutakursförändringar som skett under de senaste decennierna och att vara övertygad 

att det kommer att råda jämvikt på lång sikt inte är ett skäl nog till att ignorera det som händer 

nu och de närmaste 30 åren. 
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3.3.2 Interna metoder för valutariskhantering 

Ett företag som anser att de har en valutarisk till följd av deras exponeringar mot utländsk 

valuta kan använda en rad olika metoder för att antingen eliminera eller reducera risken. Efter 

att företagen har tagit ett beslut om att skapa en valutapolicy för att faktiskt hantera riskerna 

måste de undersöka vilka metoder som passar dem och deras situation bäst.(Bennet, 2003, sid. 

145) Butler (2004, sid.280) pekar på att valutahanteringsarbetet bör starta med en process av 

multinationell netting. Nedan förklarar vi de interna alternativ som företagen beroende på 

situation kan välja bland. 

Netting 

Begreppet netting påminner till vis grad om Matchning dock skiljer de sig. Ett exempel på 

netting kan vara en koncern vars ena dotterbolag har intäkter på 100 miljoner i USD medan 

det andra dotterbolaget har kostnader på 100 miljoner USD. Företaget ”nettar” således dessa 

två för att reducera koncernens risk. Problemet med metoden är att det är rätt ovanligt att man 

har precis samma kostnader som intäkter i en och samma valuta inom koncernen (Grinblatt & 

Titman, 2002, sid. 812-813), Fördelen med netting är att företaget undviker växlingskostnader 

och kostnader för att ingå terminskontrakt gentemot till exempel en bank. En 

grundförutsättning för att ha möjlighet att använda sig utav netting är att företaget måste ha en 

relativt centraliserad finansfunktion som har en övergripande bild av hur företagets in- och 

utbetalningar sker i utländsk valuta.(Wramsby & Österlund, 2004, sid. 213) Det bör 

understrykas att netting i sig endast möjligt om företag i fråga har både in- och utbetalningar i 

samma utländska valuta. (Butler, 2004, sid.289-291)   

Matchning/Leading-and-Lagging 

Metoden innebär att man styr sina kassaflöden i olika valutor så att de sammanfaller vid 

samma tidpunkt och på så sätt minskar risken av transaktionsexponering till följd av 

förändrade valutakurser. Denna metod bygger på att du har både intäkter och kostnader i 

samma valuta som du vill reducera eller eliminera risken utav. Exempel på metoder att 

använda är att man gentemot sina handelspartners externa såväl som koncerninterna försöker 

att förändra betalningsvillkoren, exempelvis förhandling om längre kredittid hos en leverantör 

eller att man betalar i förskott för att uppnå samma effekt.  (Butler, 2004, sid.291-293) Men 

att försöka förändra sina kredittider för leverantörer såväl som för kunder kan ge en negativ 

effekt på de långsiktiga relationerna menar Carlsson (1993, sid. 120)  

Ovanstående metoder är enligt Greschy (et al, 1997) vanligare att använda hos företag med 

finansiella styrka och välutvecklade rapporteringssystem. Wramsby & Österlund (2004, sid. 

213) menar just att problemen med ovan nämnda metoder är möjligheten för företag att 

anskaffa rapportsystem som klarar av att skapa en adekvat överblick över företaget. 

3.3.3 Externa metoder för valutariskhantering 

När företagen inte har möjlighet att valutasäkra internt eller anser det vara bättre att använda 

andra metoder kan de använda sig externa metoder (Butler, 2004, sid.296). Enligt Dadalt, et 

al.(2001) använder företagen sig utav externa kurssäkringsmetoder för att minska bruset av 

makroekonomiska förändringar som i sin tur påverkar deras kassaflöden. 
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 Nedan kommer vi att göra ett utdrag från teorin om de vanligaste använda metoderna som 

finns att tillgå på de finansiella marknaderna. Den generella uppfattningen inom den 

finansiella teorin är att terminer, optioner och swapar ska ses som derivatinstrument
12

.  

Terminskontrakt 

Ett så kallat terminskontrakt är ett svenskt samlingsord för engelskans Futures och Forwards. 

De fungerar i princip lika men skiljer sig något åt, framförallt möjligheten att stänga 

positionen som ingåtts. 

Forward är ett kontrakt där företag avtalar mot en annan part om att köpa eller sälja en 

specifik mängd valuta, till en redan nu fastställd växelkurs vid en viss tidpunkt i framtiden. 

Kontraktet ”skräddarsys” mellan parterna. När företaget väl ingått kontraktet kan de inte ta sig 

ur positionen utan måste vänta till förfallodagen och då fullgöra det de åtagit sig att göra i 

kontraktet.(Merton, et al, 2005, 386-388) 

Futures är i stora drag ett standardiserat forward-kontrakt som handlas över börser världen 

över. Future- kontraktet har en standard för vilken mängd av valuta som ska överföras till ett 

standardpris på en förutbestämd tidpunkt. Väldigt få future-kontrakt involverar faktiskt 

leverans av valutan på leveransdagen då kontraktet ofta avslutas innan. (Van Horne, 1998, sid. 

564) 

 

Figur 11: Terminsaffär 

Valutaoption 

Valutaoption fungerar på liknande sätt som terminer; att redan innan bestämma mängd, 

växelkurs och slutdatum, men skillnaden är att en valutaoption ger en rättigheten att köpa 

eller sälja till vad som kommit överens om men ingen skyldighet att göra detsamma. (Van 

Horne, 1998, sid. 665) En faktor i Black-Scholes-formeln
13

 som styr prissättningen av 

optioner, är den implicita volatiliteten. Ökar volatiliteten blir det dyrare att använda sig utav 

optioner som valutasäkring.  

Valutaswapkontrakt 

Ett swapkontrakt består av två parter som byter eller ”swapar” en serie kassaflöden i olika 

valutor på specificerade intervall över en specificerad tidsperiod.(Merton, et al, 2005, sid. 

302-303) 

                                                 
12

 Värdepapper med underliggande tillgång. 
13

 Marknadens sätt att värdera optioner. 
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Lån/placering i utländska valutor 

Företaget lånar pengar i den valuta den har tillgångar i eller placerar i en valuta de har skuld i. 

(Bennet, 2003, sid. 149) 

En empirisk studie genomförd av Alkebäck, Hagelin & Pramborg (2006) visar att 

användningen av derivat som ett medel för att säkra valutarisker mellan 1996 och 2003 ökat 

med 7 procentenheter, från 52 % till 59 % hos icke-finansiella svenska företag. 

I sin artikel menar Gescy (et al, 1997) att företag med högre tillväxt utomlands och snävare 

finansiellt svängrum i större utsträckning använder derivat än andra företag. De pekar på att 

det beror på att just dessa företag vill mer noggrant veta sina framtida kassaflöden än andra 

företag. Företag med bättre finansiellt svängrum använder sannolikt netting och matchning i 

större utsträckning då deras system är bättre utvecklat. 

Enligt Hagelin & Pramborg (2004) är de externa kurssäkringsmetoderna effektiva för att 

minska risken till följd av deras exponering mot utländsk valuta, såväl derivat som lån i 

utländska valutor. De visar även på att om företaget minskar sin risk till följd av 

omräkningsexponeringen med ovan externa valutasäkringsmetoder så minskar även deras 

ekonomiska exponering.  

Efraim & Judge (2008) undersökte om derivaten och lånen var ett substitut eller om de var 

komplement till varandra. De kom fram till att när man vill minska risken utav exponeringar 

på kort sikt var terminer och optioner att föredra, medan på längre sikt gav swapar och lån i 

utländska valutor ett mer tillfredställande resultat. De kom även fram till att derivaten är 

adekvata instrument för att komplettera lån i utländska valutor för att minska risken av 

exponeringar företaget har. För företag som redan innan har en hög hävstångseffekt på grund 

av lån var terminer och optioner att föredra för att inte höja hävstången ännu mer än den var 

innan var, då det skulle öka andra typer utav finansiella risker.  Författarna visar vidare på att 

om företagets ledning använder sig mycket av derivat för att kurssäkra kortsiktigt anser det sig 

att ha en förmåga att prognostisera kortsiktiga valutarörelser och tvärsom för företag som 

använder lån och swapar för att säkra långsiktigt.  

3.4 Faktorer som styr ett företags valutariskhantering 

Internationellt verksamma företag har affärsmodeller som kan skilja sig åt och därigenom 

även deras exponering för utländsk valuta. I tidigare avsnitt har vi pekat på olika metoder och 

huruvida ett företag överhuvudtaget ska hantera sina valutarisker. Detta ger förvisso svar på 

om de ska hantera sina valutarisker men säger å andra sidan inte på vilket sätt eller för den 

delen varför. Nedan kommer vi därför att redogöra för ett antal teoretikers syn på utifrån vilka 

faktorer ett företag baserar sin valutariskhantering på.   

3.4.1 Beslutsunderlag för valutariskhantering 

I tidigare avsnitt har vi redogjort för bakomliggande faktorer som påverkar valutakursernas 

svängningar, hur det kan påverka olika företag och hur man kan skydda sig mot 

fluktuationerna. Som vi skrev tidigare så är den fundamentala frågan om företaget över huvud 

taget ägna sig åt valutariskhantering. (Bennet, 2003, sid. 137)  



 

32 

 

Bestämmer sig företaget att det finns anledning att hantera sina valutaexponeringar så ska de 

först och främst tänka utifrån ett proaktivt istället för reaktivt perspektiv.  Enligt Butler (2004, 

sid.280) är ett proaktivt perspektiv att företaget istället för se vad som hänt fokuserar på vad 

de tror kommer att hända utifrån följande frågor: 

 Hur tror ledningen att valutakurserna kommer att utvecklas och vilken påverkan har det 

på företaget? 

 Hur tror företagets ledning att konkurrenter reagerar på valutakursförändringar? 

Oxelheim & Wihlborg (2005, sid. 194-212) menar att utformningen av företagets 

valutariskhantering kan skilja sig åt avsevärt mellan olika företag för att de bygger på 

subjektiva bedömningar. De subjektiva bedömningarna grundas på företagets syn på risk, 

deras exponering mot utländsk valuta, ansvarsfördelning, syn på marknadens prisjusteringar 

av valutakurs och på vilken tidshorisont de har när de utvecklar riskhanteringsprogrammet. 

Dessa olika variabler som ges en närmare beskrivning nedan kan sägas fungera som 

beslutsunderlag vid utformning av företagets valutariskhantering. 

Riskattityd 

Attityd till risk är en avgörande faktor som styr utformning av valutariskhantering eftersom 

den sätter standarden för hela hanteringen (Oxelheim & Wihlborg 2005, sid.199-200). 

Hamberg (2001, sid. 94-103) menar dock att företagsledningar möter osäkerhet, inte risk per 

automatik. Det vill säga det som är ett hot för en ledning kan se som en möjlighet för en 

annan. Detta menar författaren kan leda till att valutariskhantering kan skilja sig markant åt 

mellan olika företagsledningar på grund av deras olika individuella uppfattningar trots att de 

har samma information om påverkande faktorer. (Hamberg, 2001, sid. 94-103) Exempelvis att 

finansavdelningar på två liknande företag har samma uppfattning om valutans utveckling då 

de har samma information om valutakurspåverkande faktorer men agerar olika på grund av 

deras attityd till risk.  

Oxelheim & Wihlborg (2005, sid.199-200) menar att den främsta distinktionen gällande 

riskattityd bör göras mellan riskneutralitet och risk-aversion. Den riskneutrala ledningen är i 

princip likgiltig inför de osäkerheter som är förenade med valutaexponeringar och är ute efter 

att maximera till viss del nyttan utav de framtida fluktuationerna. En ledning med risk-aversiv 

inställning är å andra sidan villig att betala ett pris för att reducera variansen i valutans 

påverkan på räkenskaperna. Författarna menar vidare att om inget medvetet och tydligt val 

gjorts av företagsledningen hur företaget ser på risk kan det lätt leda att anställda på lägre nivå 

ute i verksamheten låta sin egen riskattityd påverka riskhanteringen.  

Företaget syn på deras exponeringar 

När företagen utvecklar sin valutariskhantering måste de även undersöka vilka exponeringar 

de har och vilka exponeringar som ska säkras. Vad exponeringarna kommer ifrån beror till 

stor del på hur företagets verksamhet är utformad. Exempelvis så har företag med stor del av 

tillverkningen i Sverige och försäljning i Nordamerika har annorlunda exponeringar än företag 

med stor tillverkning i Sverige fast försäljning till Europa och Asien. (Bennet, 2003, sid. 137) 
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Tidshorisont 

Företagen måste ta tidshorisonten i beaktande när de utvecklar sin valutariskhantering. Vad 

vill man uppnå med hanteringen och när man vill uppnå dito påverkar besluten. Vill man 

minska variationen i kassaflödet för det nästkommande kvartalet måste man undersöka vilka 

metoder som passar bäst för ändamålet och det samma gäller om man exempelvis vill minska 

förändringen i företagets nuvärde på grund av valutafluktuationer. Metoder som är 

tillfredställande för att säkra på lång sikt behöver inte vara adekvata på kort sikt. (Oxelheim & 

Wihlborg, 2005, sid. 196-199)   

Vad som kan påverka synen på tidshorisonten hos olika företag beror mycket på dess 

verksamhet. Ett företag med större behov att planera den närmaste tidens kassaflöde på grund 

av stark utländsk tillväxt eller hög skuldsättningsgrad är i större utsträckning benägna att 

säkra med en kort tidshorisont medan stabila företag säkrar mer på längre sikt. Gescy et al.( 

1997) 

När företaget väljer sin tidshorisont att säkra sina exponeringar på bör det baseras på dess 

möjligheter att justera sina egna priser och hur man tror att priset på deras insatsvaror kommer 

att förändras som ett resultat av valutakursförändringar. (Bennet, 2003, sid. 151) 

Syn på valutamarknadens jämviktsvillkor 

Innan företag väljer sin valutariskhantering måste de först besluta om den är något att bry sig 

om. En faktor som påverkar företagens valutariskhantering är deras syn på marknadens 

jämviktsvillkor och dess förmåga att justera valutakurserna på ett sätt som möjligtvis gör 

valutakurssäkring onödig. Företagens syn på detta påverkar även företagets valutasäkring ur 

ett tidsperspektiv. Finns det en tro på att köpkraftsparitetsteoremet eller den Internationella 

Fishereffekten styr valutakurserna på lång sikt förefaller det onödigt att säkra sina långsiktiga 

exponeringar men att på kortare sikt avviker valutakurserna från sagda teorier. (Oxelheim & 

Wihlborg, 2005, sid. 200-202) 

3.4.2 Strategi för riskhantering 

Enligt Oxelheim & Wihlborg (2005, sid. 202-211) finns det fyra olika strategier att välja 

mellan som de indelas in i två grupper, risk-neutral eller risk-aversiv. Vidare delas dessa 

grupper in i huruvida de tror på valutamarknadens jämviktsvillkor eller inte. 

Ett riskneutralt företag som tror på jämviktvillkorens förmåga att styra valutamarknaden bör 

enligt författarna ha en Laissez faire-strategi, det vill säga att man inte behöver 

valutakurssäkra överhuvudtaget då man anser att det inte är någon vinstmöjlighet på grund av 

valutasäkring och att man inte tjänar någonting på att justera sina valutapositioner. 

Ett riskneutralt företag som däremot inte tror på att jämviktsvillkoren styr marknaden på ett 

effektivt sätt bör enligt författarna ha en aggressiv strategi. Vad som avses med aggressiv 

valutariskhanteringsstrategi är att man hela tiden försöker maximera resultatet genom att ta 

positioner utifrån deras egen tro på hur valutakursen kommer att utvecklas.  
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Ett risk-aversivt företag som tror på jämviktsvillkorens förmåga att styra valutakurserna i 

framtiden bör enligt författarna ha en strategi som minimerar exponering mot oförväntade 

valutakursförändringar. 

Anser sig företaget vara risk-aversivt och för den delen inte heller tror på jämviktsvillkoren 

bör utveckla sin valutariskhantering så att man använder sig utav selektiv valutariskhantering, 

det vill säga att man försöker utnyttja marknadsrörelserna med hjälp av sina prognoser och att 

man agerar utefter de. Om exempelvis ett företag kommer fram till att EUR är högt värderad 

mot SEK säkrar man mer än vanligt om man har en sådan exponering. 

Butler (2004, sid.282-283) delar in företagen på ett annorlunda sätt. Antingen är företagen 

aktiva eller passiva. De passiva företagen kan ha ett statisk eller dynamisk tillvägagångssätt. 

Det statiska tillvägagångssättet säkrar exponeringar och lämnar dessa säkringar till 

förfallodag. Den dynamiska strategin omvärderar sina valutakurssäkringar till nuvarande 

marknadsvillkor och förändrar utefter sina analyser positionerna man tagit i utländsk valuta. 

Har företaget en aktiv valutariskhantering agerar företaget konstant utefter diverse 

fundamentala och tekniska analyser man gör. Detta bygger på att företagen har traders eller 

valutahandlare anställda som gör detta åt dem. 

Företagen som använder sig utav selektiv strategi ser en positiv trade-off mellan risk och 

förväntad avkastning. Denna strategi kräver mycket och korrekt information vilket i många 

fall inte är tillgängligt som leder till att strategin i många fall är ogenomförbar. Oxelheim 

förklarar på följande sätt varför många företag väljer att arbeta efter antagandet om att det inte 

finns vinstmöjligheter på valutamarknaden: 

”Genom att arbeta under antagandet att det inte finns några vinstmöjligheter på 

valutamarknaden, reduceras informationsbehovet drastiskt. Den möjliga kostnaden av det 

förenklade antagandet måste vägas mot kostnaden av att hantera risk för missvisande eller 

saknad information.” (Oxelheim & Wihlborg, 2005, sid. 212) 

3.4.3 Ansvarsfördelning 

För att valutariskhanteringen skall kunna skötas på ett effektivt sätt krävs det att 

finansfunktionen på ett företag fungerar som den ska. Bennet (2003, sid. 156) menar att det 

bör ske en noga avvägning för hur valutariskhanteringens ansvarsfördelning ska se ut. Han 

menar vidare att ett visst mått av central kontroll och utformning av valutariskhanteringen 

behövs eftersom det i till exempel stora koncernen annars är i stort sett omöjligt att på, ett ur 

koncernens perspektiv, få en överblickande syn på helheten.  

Om valutariskhanteringen sköts och bestäms på en central nivå inom en koncern kommer 

prestationen ute i verksamheten på operationell nivå vara influerad av beslut över vilka de 

själva har liten möjlighet att påverka. Om å andra sidan de finansiella besluten rörande 

valutariskhanteringen sköts på en mer operationell nivå finns det risker i överreaktioner som 

riskerar vara suboptimalt ur ett rent koncernperspektiv. (Lessard & Lorange, 1977) Detta 

menar författarna kan lösas genom användandet av ”Internal forward rates”. Ett sätt som 

fungerargenom att de olika dotterbolagen och/eller divisionerna får av koncernledningen 

fastställda valutakurser att budgetera utifrån. Med hjälp av ”Internal forward rates” kan 
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således företaget på ett sätt koordinera ansvarsfördelningen gällande valutariskhanteringen 

genom att skapa, för den lokala ledning, en utgångspunkt för valutariskproblematiken genom 

de centralt fastställda valutakurserna samtidigt som företaget på central nivå sköter den mer 

praktiska valutasäkringen utan att intränga alltför mycket på de lokala besluten. Bennet (2003, 

sid 155-156) pekar även han på att eftersom valutariskproblematiken sätter sin prägel på hela 

verksamheten bör det ske en viss koordinering av valutariskhanteringen. Oavsett grad av 

centralisering är det enligt Wramsby & Österlund (2004, sid. 213) av stor vikt att det finns 

effektiva system och rutiner för att kunna mäta samt hantera valutarisker inom en större 

koncern. 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Själva problemet med att företagen har en exponering mot utländsk valuta är att valutakurser 

hela tiden rör sig och att dessa i realiteten inte går att prognostisera genom de alltför teoretiska 

jämviktsvillkoren på en ej perfekt marknad. Därmed skapas en risk för oförväntade 

valutakursförändringar som kan påverka företagens resultat- och balansräkning. Vad som i 

teoretiskt sätt styr valutamarknaden är köpkraftsteoremet, Fishereffekten, ränteparitet och 

skillnader mellan terminskursen och nuvarande växelkurs. Det har visat sig att om 

ovanstående faktorer styr valutamarknaden så gör de det på lång sikt på grund att på kort sikt 

är valutamarknaden alltför imperfekt och volatil vilket gör att teorierna inte går att använda 

som prognosinstrument Vi har visat att företagen kan ha olika exponeringar mot utländska 

valutor: Transaktions-, omräknings- och ekonomiska exponering. Transaktionsexponering och 

ekonomisk exponering påverkar kassaflödet och nuvärdet på tillgångarna medan 

omräkningsexponering främst påverkar redovisningsmässiga enheter. Exponeringar i sig 

betyder dock inte per automatik att företaget har en valutarisk utan valutarisken uppstår på 

grund av valutafluktuationer.  

  

För att hantera valutarisker kan företagen använda sig av antingen interna och/eller interna 

kurssäkringsmetoder. För att täcka kortsiktiga exponeringar visar empirisk forskning att 

företaget använder i huvudsak derivatinstrument medan på längre sikt lån och swapar. 

Användningen av interna tekniker kräver å sin sida väl utvecklade system för att det 

överhuvudtaget skall fungera samt att det föreligger ett tvåsidigt flöde med både in och 

utbetalningar en samma utländska valuta. Vi har vidare redogjort för en rad olika argument för 

och emot valutariskhantering exempelvis att investerarna (aktieägarna) kan eliminera 

valutarisken minst lika bra själva via diversifiering, att valutariskhantering i en perfekt 

marknad är irrelevant och att de jämviktsvillkor som råder på valutamarknaden gör 

hanteringen till ett nollsummespel. Den finansiella teorin visar dock på att dessa argument i 

huvudsak bygger på en perfekt marknad vilket i verkligheten långt ifrån råder. 

 

Slutligen visade vi på faktorer som styr ett företag valutariskhanteringen nämligen attityd till 

risk, vilka exponering företaget har, vilken tidshorisont man ämnar säkra för och syn på de 

jämviktsvillkor som vi tidigare redogjort för. Vid utveckling av program för 

valutariskhantering bör företag även ta hänsyn till ansvarsfördelning och upprätta en strategi 

som passar dem utifrån de olika faktorerna.   
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4 Empiri och analys

 
I detta kapitel redogör vi för vår empiriska insamling av primärdata och som vi kommer att 

analyserar med hjälp av den teoretiska referensram vi presenterat tidigare. Fokus under 

empiriavsnittet ligger på att analysera hur företagen i studien arbetar med 

valutariskhantering och vilka eventuella förändringar som kan ha genomförts i hanteringen 

på grund av rådande volatila klimat. 

 

4.1 Presentation av företag 

För att underlätta förståelsen för analysen presenterar vi kort vilka företag som deltagit i den 

empiriska studien, deras huvudsakliga affärsverksamhet och affärsområden samt vilken 

representant på företaget vi intervjuat. Varje respondent kommer efter presentationen 

hädanefter benämnas med företagets namn för att underlätta läsningen.  

AssaAbloy 

AssaAbloy är en världsledande koncern inom lås och dörrlösningar och finns representerade i 

alla stora regioner med både försäljning och tillverkning. Huvudpositionerna är i Europa, 

Nordamerika och Australien. 95 % av omsättningen sker i utländsk valuta med främst USD 

och EUR, endast 5 % är i SEK. Omsättningen uppgick 2008 till närmare 35 000 MSEK och 

antalet anställda var 32 700 vid verksamhetsårets slut. (AssaAbloy Årsredovisning 2008) 

Respondent: Tomas Eliasson, Chief Financial Officer 

 

Elekta 

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar och säljer avancerade 

kliniska lösningar, heltäckande informationssystem, tjänster för cancerbehandling och för 

behandling av sjukdomar i hjärnan. Omsättningen uppgick 2008 till 5 000 MSEK och antalet 

anställda var 2400 vid verksamhetsårets slut. (Elekta Årsredovisning 2008) 

De främsta marknaderna för Elektas produkter är Nordamerika följt av Europa och Asien. 

Elekta bedriver forskning och avancerad produktutveckling i nära samarbete med kunder och 

partners. (Elekta Årsredovisning 2008) 

Respondent: Johan Adebäck, Group Treasurer 

 

SCA 

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) erbjuder personliga hygienprodukter, mjukpapper, 

förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror i över 90 länder. Europa är SCA:s 

huvudmarknad, men koncernen har även positioner i Nordamerika, Latinamerika, Asien och 

Stillahavsasien. SCA:s åtta största marknader är (i storleksordning): Tyskland, 

Storbritannien, Frankrike, USA, Sverige, Italien, Nederländerna och Spanien. Under 2008 

omsatte koncernen 110 000 MSEK och hade 52 000 anställda vid verksamhetsårets slut. (SCA 

Årsredovisning 2008) 

Respondent: Ulf Stengard, Senior Dealer Foreign Exchange 
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TeliaSonera 

TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på 

tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera 

omsatte under 2008 drygt 103 000 MSEK och hade cirka 32 000 anställda vid 

verksamhetsårets slut. (TeliaSonera Årsredovisning 2008) 

Respondent: Bo Berglund, Head Corporate Banking 

4.2 Syn på valutamarknadens jämviktsvillkor 

Enligt Jonung & Fregert (2005, sid. 298-304) finns det en rad jämviktsrelationer som styr 

utbud och efterfrågan på valutamarknaden som i sin tur bestämmer priserna på 

valutamarknaden och på lång sikt följer priserna jämviktsvillkor. Taylor & Taylor (2004) och 

Rogoff (1996) menar att debatten kring jämviktsvillkoren visar på en konsensus att de på kort 

sikt inte håller och att de på lång sikt kanske håller, vilket leder till att jämviktsvillkoren som 

prognosinstrument har en högst begränsad tillämpning. Varför jämviktsvillkoren inte håller på 

kort sikt menar teoretikerna beror på handelshinder, varornas beskaffenhet och oförutsedda 

makroekonomiska förändringar.  

 

Den samlade bilden hos respondenterna visar att jämviktsvillkoren inte är användbara ute i 

deras verksamheter och att det utifrån jämviktsvillkoren inte är möjligt att förutspå 

valutakursernas utveckling. Därigenom har inte jämviktsvillkoren någon påverkan på deras 

valutariskhantering. TeliaSonera menar att: 

”Jämviktsvillkoren, som köpkraftsteoremet, internationella Fishereffekten och dylikt finns i 

bakhuvudet, men det är inget vi prognostiserar utifrån, absolut inte.” 

Elekta och SCA anser att jämviktsvillkoren är högst teoretiska och att det i synnerhet på kort 

sikt inte finns någon verklighetsförankring i teorierna och att det skulle vara jämviktsvillkoren 

som styr prissättningen på valutamarknaden.  

SCA menar liksom Bennet (2003 sid. 156) att teorierna möjligtvis stämmer på 25-30 års sikt 

men att det inte hjälper SCA eftersom de kurssäkrar sina valutor på 3-12 månader. Elekta är 

snarare inne på att det är olika teman som styr valutakursernas utveckling. Elekta menar att 

ibland är det på modet att köpa valutor vars länder har hög tillväxt eller att man tittar på 

länders handelsunder- och överskott och därefter handlas priset upp eller ner.  

Ingen av respondenterna använder sig av handfasta och nedskrivna prognoser. SCA och 

Elekta menar att utifrån egna erfarenheter och till viss del bankanalyser skapas en sorts vy, 

föreställelse, om hur de tror valutorna kommer att utvecklas. SCA menar att alla prognoser 

över tre månader är en gissning men att fortfarande en ”vy”. Enligt Elekta påverkar denna syn 

på prissättningen till viss del deras valutariskhantering: 

”Vi har en vy på vad vi tror om valutornas rörelse men inte en nedskriven prognos. 

Exempelvis när vi ansåg att dollarn var låg, runt 6 SEK, blev det mer intressant att använda 

optioner för att begränsa nedsidan men behålla dess uppsida.” 
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Denna bild av valutamarknaden och hur de tror att den kommer att utvecklas kan till viss grad 

påverka valutariskhanteringen vid exempelvis val av instrument o dylikt. Till exempel att 

istället för att välja terminskontrakt de övergå till optioner. En position en handlare tar med ett 

terminskontrakt kan de inte ta sig ur.  Detta är möjligt med optioner, ser de att det rör sig åt fel 

håll för positionen kan handlare ta sig ur den. Anses det att det fortfarande är attraktivt behålla 

optionen för att begränsa nedsidan blir det ingen större skillnad. (Butler, 2004, sid. 301-303) 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att företagen i studien anser att det inte finns 

någon säker metod att prognostisera valutakursfluktuationer eftersom valutor inte kan anses 

röra sig utifrån de teoretiska jämviktsvillkoren. Häri ligger själva grundproblemet med 

valutaexponeringar för multinationella företag, att företagen inte spå vad valutan kommer att 

ta vägen imorgon, nästa vecka eller nästa år så finns en osäkerhet (risk) som företagen kan 

välja att hantera eller inte.   

4.3 Identifiering och mätning av valutaexponeringar 

För att företagen överhuvudtaget ska ha möjlighet att minimera/eliminera sin valutarisk till 

följd av oförutsedda valutakursförändringar måste företagen till en början identifiera sina 

respektive exponeringar. (Eiteman, et al., 1998, sid. 150-160) 

I den teoretiska referensramen delade vi in exponeringarna, i enlighet med den generella 

uppfattningen inom den finansiella teorin, i tre olika delar: transaktions -, omräknings- och 

ekonomisk exponering ett synsätt vi även fortsättningsvis kommer att tillämpa.  

4.3.1 Transaktionsexponering 

Transaktionsexponeringen är en viktig faktor att identifiera eftersom det är den exponering 

som påverkar företags kassaflöde mest påtagligt på kort sikt samt att den är enklast säkra 

emot. I vilken omfattning transaktionsexponeringen påverkar företagen skiljer sig åt på grund 

av företagens sammansättning. För TeliaSonera exempelvis ger 1 % förändring i samtliga 

transaktionsvalutorna en resultateffekt på 13 MSEK, vilket i sammanhanget inte kan ses som 

särskilt mycket med tanke på att omsättningen för 2008 uppgick till över 103 000 MSEK 

medan för Elekta ger 1 % förändring i deras transaktionsvalutor en resultateffekt på 14 MSEK 

som kan ställas mot deras omsättning på 5000 MSEK.  

AssaAbloy och TeliaSonera kan beskrivas ha en liknande struktur med en stor del av den 

internationella verksamheten placerad på lokala marknader vilket gör att det operationella 

flödet främst sker i lokal valuta. Till följd av detta anser inte varken AssaAbloy eller 

TeliaSonera att transaktionsexponeringen är av betydande grad då den naturligt uteblir.  

TeliaSonera förklarar på följande vis: 

”Vår transaktionsexponering är inte betydande på grund av att verksamheten i stora drag 

endast befinner sig på de lokala marknaderna.” 

För företag som AssaAbloy och TeliaSonera är transaktionsexponeringen inte något större 

problem då deras verksamheter är i synnerhet belägna på de lokala marknaderna med både 

intäkter och kostnader i samma valuta hos dotterbolagen.  
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SCA liksom AssaAbloy och TeliaSonera är på nettobasis inte speciellt exponerade mot 

utländsk valuta. På bruttobasis är dock SCA stora bruttosäljare av USD och EUR men på 

nettobasis inom koncernen är de nettoköpare av USD och nettosäljare av EUR. Differensen 

när de gäller nettoflöden och bruttoflöden pekar på vikten av att SCA har ett tillfredställande 

system att både prognostisera och hantera valutariskerna med: 

 ”För enskilda affärsgrupper är EUR väldigt viktig men inte aggregerat för koncernen.” 

Det bör alltså ses som mer angeläget för SCA, till skillnad från AssaAbloy och TeliaSonera, 

att upptäcka de olika in- och utflödena på nettobasis för att inte ta onödiga kostnader förenade 

med valutasäkring. 

Elekta å sin sida har inte en lika diversifierad operativ verksamhet givet deras internationella 

struktur vilket gör dem till stora nettosäljare av i synnerhet EUR och USD, samtidigt som de 

är nettoköpare av GBP samt SEK. Elektas transaktionsexponering uppkommer till största del 

när enheterna i tillverkningsländerna Sverige och Storbritannien säljer till kunder i länder med 

utländsk valuta:  

”Huvuddelen av vår transaktionsexponering kommer från våra Foregin Product Centers, 

exempelvis när ett FDC i Storbritannien säljer till en kund i Japan och får betalt i YEN men 

har kostnader i GBP. Transaktionsexponeringen hamnar alltså bolagen i Sverige och 

Storbritannien, de andra bolagen säljer i lokal valuta.” 

Elekta har på så sätt, till skillnad från övriga företag i studien, en stor exponering på nettobasis 

och därför inte samma möjligheter som de andra att använda av sig naturliga metoder för 

valutariskhanteringen. 

På samma sätt som att identifieringen är viktig så är mätningen minst lika betydelsefull då den 

ligger till grund för hanteringen av transaktionsexponeringar. Företagen vi intervjuat har olika 

metoder för att mäta sin transaktionsexponering, exempelvis SCA som sammanställer 

prognoser centralt med hjälp av dotterbolagens inrapporterade prognostiserade framtida 

flöden för 15 månader framåt. Därefter försöker SCA mäta nettoexponeringen
14

 för varje 

utländsk valuta. Av dessa 15 månader sköter dotterbolagen de första två månaderna via sin 

reskontra och resten av de prognostiserade flödena sköts centralt utav Treasury. SCA betonar 

att dotterbolagen enligt koncernens policy alltid ska valutasäkra det dotterbolagen har bokat i 

sin kundfordrings- och leverantörsskuldsreskontra.  

AssaAbloy har valt att inte lägga någon vikt, i normala fall, vid att hantera deras netto-

transaktionsexponering då den är försvinnande liten. Detta på grund av deras korta orderstock 

om 1-2 dagar vilket deras affärsmodell bygger på och att företagets största kund utgör 

maximalt en procent av deras totala kundbas. AssaAbloy menar att transaktionsexponeringen 

inte är svår att hantera men svår att prognostisera inom deras koncern: 

”Flödena går kors och tvärs mellan våra dotterbolag. Dotterbolaget i Australien sourcar ut 

en del av produktionen till ett dotterbolag i Kina eller att om det tillverkas i ett land men 
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 Transaktionsexponeringen efter netting-processen. 
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skickas först till ett central lager i ett annat land innan det säljs till en kund i ett tredje land. 

Det hela leder till att flödena blir svåra att prognostisera.” 

I AssaAbloys fall förefaller resonemanget logiskt eftersom, förenklat, valutakurserna inte 

förändras särskilt mycket under två dagar. Detta kan jämföras med SCA vilka, givet sin 

affärsmodell, binder mer rörelsekapital över en längre period och får kassaflöden som kan 

påverkas mer av valutafluktuationer. Generellt sett är valutafluktuationerna större på 30 dagar 

än på 1-2 dagar. 

TeliaSonera prognostiserar normalt
15

 inte sin transaktionsexponering utan de kontaktas av 

dotterbolag när en exponering uppstått som är kassaflödespåverkande. Nettoexponering hos 

TeliaSonera kan exempelvis vara när ett turkiskt dotterbolag ska göra inköp från Nokia eller 

Sony-Ericsson och ska betala i EUR. Det kan även röra sig av såkallad ”roaming”
16

. 

TeliaSoneras arbetssätt är att säkra kända flöden när de uppstår och inte att normalt 

prognostisera. Att TeliaSoneras sätt att resonera kring identifiering och mätning av 

transaktionsexponeringen skiljer sig från de andra företag främst anser vi beror främst på att 

de normalt inte använder sig utav prognoser. Med TeliaSoneras arbetssätt minimeras risken 

för att bli översäkrad då de bara normalt säkrar kända kassaflöden och inte utefter prognoser 

som kan slå fel, framförallt i volatila förhållanden. 

Elekta har en god inblick i sin transaktionsexponering då de som medicintekniskt bolag är 

relativt konjunkturokänsliga och med en orderbok som täcker de närmaste nio månaderna ser 

de vilka flöden som kommer att inträffa på ett mer träffsäkert sätt än ett konjunkturkänsligt 

bolag. Elekta menar även att på grund av deras storlek så är det relativt enkelt att överblicka 

och identifiera exponeringarna.  

4.3.2 Omräkningsexponering 

Omräkningsexponeringen uppstår när utländska nettoinvesteringar skall omräknas till 

hemvalutan och den direkt relaterade till de redovisningsmässiga principer som företaget 

använder sig av och detta är en exponering som i regel inte påverkar kassaflödet i företaget 

före den realiseras, med andra när dotterbolag delar ut pengar eller säljs. (Butler, 2004, 

sid.333).   

Den omräkningsexponering våra respondenter är utsatta för uppstår i regel vid omräkning av 

utländska nettoinvesteringar, exempelvis utländska dotterbolag eller projekt ska omräknas till 

SEK under bokslutsarbetet. 

Mätningen av omräkningsexponeringen är jämfört med transaktions- och ekonomisk 

exponeringen enkel då de får nettoinvesteringarnas redovisade värde i rapporter som 

sammanställs och räknas om till koncernens hemvaluta. Den exponeringen är lika för alla 

företag och mätningen fungerar för dem på samma sätt. De utländska nettoinvesteringarna 

                                                 
15

 De flöden som ibland prognostiseras är sådana som uppkommer på grund utav roaming. 
16

 Vilket uppkommer när en svensk åker till Spanien och ringer med sitt svenska mobilabonnemang där TeliaSonera inte har 

nät och automatiskt används ett spanskt telefonbolag. Kunden betalar TeliaSonera i SEK medan TeliaSonera ska betala 

trafikavgift i exempelvis EUR. 
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skiljer sig visserligen åt mellan bolagen men identifieras och mäts på samma sätt, vilket kan 

ses ljuset av att företagen i studien följer samma redovisningsmässiga regler.  

4.3.3 Ekonomisk exponering 

Den ekonomiska exponeringen är till stor del en strategisk fråga och liksom teorin anser 

respondenterna att hantering av den ekonomiska exponeringen främst tillhör den strategiska 

processen. Hur den ekonomiska exponeringen påverkar konkurrenskraften är både teorin och 

våra respondenter överens om dock så anser respondenterna att den ekonomiska exponeringen 

är mer en del av ett större perspektiv. Elekta säger följande: 

”En del av inputen av vart vi lägger våra tillverkningsenheter är hur valutan påverkar 

konkurrenskraften men vart vi till slut lägger de beror mer på kostnadsläget än något annat. 

När Yuan var knuten mot USD så fick vi en automatisk hedge
17

 mot våra amerikanska 

konkurrenters kostnadsläge.” 

SCA resonerar på liknade sätt och men betonar att det är mer av ett strategiskt beslut och inte 

ett beslut som har sin utgångspunkt ifrån Treasury-avdelningen: 

Dock så försöker vi komma in på lokala marknaderna för att minska den ekonomiska 

exponeringen.” 

TeliaSonera och AssaAbloy anser sig inte ha någon särskild ekonomisk exponering eftersom 

de är lokaliserade på de lokala marknaderna och inte större behov av att fundera i banor om 

sådan exponering. TeliaSonera beskriver på följande vis: 

”Eftersom vi har så pass stor lokal närvaro så påverkar exempelvis inte vår konkurrenskraft i 

Sverige över huvudtaget av hur den danska kronan rör sig då våra kostnader och intäkter i 

Sverige består till stor del SEK.”  

Sammanfattningsvis kan konstateras att valutariskhanteringsarbetet för att reducerad 

ekonomisk exponering endast är en mindre kugge i ett större maskineri och för att förstå hur 

företag hanterar och resonerar kring ekonomisk exponering behövs skapas en mycket bredare 

bild av företaget och inte endast en bild utifrån valutariskhanterarna.  

4.4 Hur och varför hanterar företagen valutarisker? 

I vår teoretiska referensram har vi nämnt olika argument för och emot valutariskhantering. I 

detta avsnitt redogör vi för respondenternas syn är på ämnet och sedan analyserar motiven 

bakom och sedan presentera hur det faktiskt gör. 

4.4.1 Skäl till valutasäkringens vara eller icke vara 

Synen på valutariskhanteringen skiljer sig åt mellan företagen i studien. Det kan härledas till 

deras olika distributions- och affärsmodeller. AssaAbloy är inte av princip emot hantering av 

nettoexponeringar men förklarar sin inställning på följande sätt: 
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 Engelskt uttryck för ”säkra/säkring” 
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”Är det motiverat valutasäkrar man. Det jag tycker är meningslöst är att valutasäkra en 

produktverksamhet med snabb omsättning där man endast hedgar för att dämpa stötarna. Det 

fungerar aldrig i praktiken.” 

AssaAbloy menar vidare att valutasäkringsarbetet endast skapar en tidsförskjutning och att det 

i sig ger en negativ effekt på verksamheten. Där har det skett en förändring hos AssaAbloy: 

från att tidigare valutasäkra utifrån prognoser som ofta kunde slå fel och dessutom skjuta 

problemen framåt till att numera försöka låta valutaeffekten slå genom i verksamheten direkt 

vilket delvis kan härleda till en ökad volatilitet på valutamarknaden: 

”Stora vinsten att ta bort säkringspaketet var att få diskussionen om problem tolv månader 

innan vi skulle fått den ifall vi säkrar upp för samma tid, det är A och O att få ut 

informationen i tid. Det är de som ska fatta besluten på operativ nivå som vet sina 

kostnader.” 

AssaAbloys valutariskhantering fokuserar nu på att undvika ”avslappning” i verksamheten 

som kan uppstå när företag på koncernnivå valutasäkrar. Liksom de övriga företagen i studien 

säkrar dock AssaAbloy alltid större flöden: 

”Större investeringar på längre sikt valutasäkras givetvis. De måste man ju göra det även om 

det kostar, men då är det en annan sak.” 

AssaAbloys resonemang kan ställas mot SCA där man kan uppleva att SCA till viss del vill ha 

den tidsförskjutning som uppstår med valutasäkring för att företaget har en annan 

prisanpassningsperiod än vad AssaAbloy har. SCA:s främsta skäl till valutasäkring är precis 

som ett av de argumenten som teorin hävdar, nämligen att lättare kunna planera verksamheten 

genom att minska spridningen kring E(V).
18

 Om man till exempel säger att SCA säljer10 000 i 

Sverige nedsågade träd till ett amerikanskt sågverk. Från beställning till faktisk leverans och 

betalning kan det gå lång tid och valutakurserna hinner röra sig kraftigt. Om E(V) på 

betalningen omräknat i SEK kan röra sig mellan 900 000 och 1 100 000 är det av större vikt 

ur planeringssynpunkt än för AssaAbloy. Låt oss säga att AssaAbloys har liknande 

transaktion från beställning till betalning i regel sker på en till två dagar rör sig bara högst 

marginellt. 

TeliaSonera anser på samma sätt som SCA att valutasäkringen är en viktig faktor för att 

underlätta planering. TeliaSoneras valutariskhantering kan härledas till deras ”anti-

riskattityd”, vilket som vi senare beskriver närmare, även om de i sig inte är särskilt 

exponerad mot transaktionsexponering.  

Inom ramen för Elektas valutariskhantering är de, vilket tidigare beskrivits, det företag i 

studien som har den största nettoexponeringen (nettotransaktionsexponering) mot utländsk 

valuta och därför kan det ses som naturligt för dem att valutasäkra sig mot denna. 

Omfattningen på Elektas valutariskhantering beror på deras valutariskbedömning eller den så 

kallade ”vyn”.   
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Inget av företagen i studien valutasäkrar sig i någon större utsträckning mot 

omräkningsexponeringen och i TeliaSoneras fall finns förklaringen i att det skulle innebära 

enorma summor (och nettoräntekostnader) att säkra hela omräkningsexponeringen: 

”Vi säkrar den endast i obetydlig utsträckning, skulle vi säkra hela exponeringen så skulle vi 

behöva låna upp cirka 200 miljarder sek drygt eller göra derivattransaktioner på 

motsvarande belopp vilket skulle innebära nettoräntekostnader på ett antal miljarder årligen. 

Dessutom redovisas inte kurseffekten av omräkningsexponeringen i koncernen resultat- 

räkning. ” 

AssaAbloy, Elekta och SCA valutasäkrar heller inte sina omräkningsexponeringar då 

redovisningsregler
19

 till viss del hindrar dem och att för att omräkningsexponeringen inte är 

direkt kassaflödespåverkande. Vill företagen valutasäkra sin omräkningsexponering måste det 

tas upp i resultaträkningen istället för balansräkning eftersom det inte finns något 

underliggande säkringsbart föremål. Elekta menar: 

”Tittar man på nettoinvesteringar i olika valutor så valutasäkrar vi väldigt sällan dessa. De 

som gör det gör för att carry tradea
20

. Problemet är att terminerna är cash-flow påverkande 

och det har inte nettoinvesteringarna”  

 

Omräkningsexponeringen påverkar inte kassaflödet. Vi kan se här en tydlig tendens hos 

företagen att endast säkra det som är just kassaflödespåverkan eftersom är det inte det, då 

finns det inget akut behov att säkerställa in- och utbetalning och dessutom inte påverkar 

planeringen nämnvärt. Det viktigaste att komma ihåg är att inom finansiell teori är: Cash IS 

king.  

Även om SCA generellt inte valutasäkrar omräkningsexponeringen understryker de dock att 

de vill hålla skuldsättningsgraden opåverkad utav valutakursförändringar: 

”Om en valuta avviker från det optimala då kan vi göra valutaterminer för att 

skuldsättningsgraden i den valutan ska bli samma som den optimala
21

. Den typen av hedge 

kan man få säkringsredovisning för om man har ett säkringsbart föremål i det dotterbolaget i 

den valutan.” 

Viss finansiell teori menar att omräkningsexponeringen kan vara av intresse att säkra vid 

förekomsten av så kallade lånevillkor (Butler, 2004, sid. 255-257). Exempelvis kan 

valutafluktuationer påverka skuldsättningsgraden på en utländska nettoinvesteringar. En sådan 

valutaeffekt kan leda till att företagen bryter mot långivarens villkor, något som kan leda till 

reala kostnader. Inget av företagen känner dock generellt sett inte av en sådan problematik 

eftersom de inte har sådana finansieringslösningar.  

Den finansiella teorin tar även upp argument emot valutariskhantering och pekar på att 

valutasäkring i sig är onödigt under perfekta marknadsförhållanden men givet att 

                                                 
19 IAS 39 – Värdering av finansiella instrument 
20

 Med Carry Trade menas att låna och sälja en valuta med låg ränta för att finansiera köp av en annan valuta 

med hög ränta, så kallat räntearbritage 
21

 Med optimal menar SCA att S/E har en optimal nivå. 
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resonemangen har sin utgångspunkt utifrån en perfekt marknad förkastas de av 

respondenterna då ingen upplever marknaden som just perfekt. Inget av företagen upplever 

heller att möjligheten för aktieägarna att själva valutasäkra skulle vara en ett skäl nog för 

företagen att strunta i valutariskhanteringen. AssaAbloy förklarar: 

”Jag förstår idén men tror inte det fungerar eftersom det måste vara svårt för aktieägarna att 

skaffa sig tillräckligt bra översikt över våra flöden för att kunna göra effektiva 

valutasäkringar.” 

Avsnittet kan summeras med att valutariskhanteringen och dess tillämpning hos de studerade 

företagen varierar och det beror på hur exponeringen uppstått, hur man ser på sina 

exponeringar och den tidshorisont de uppstår på. AssaAbloy som det enda företag som 

normalt inte hanterar sina valutaexponeringar betonar att vid en förändrad affärsmodell med 

till exempel större projekt och längre orderstockar kommer de att överväga att valutasäkra.  

Det bör även poängteras att de teoretiska argumenten emot har i regel en svag 

verklighetsförankring eftersom de liksom många andra teorier baseras på antagandet som inte 

råder i verkligheten. Valutariskhanteringen hos företagen i studien grundas på logiska och 

rimliga premisser utifrån deras förutsättningar. Vad som för AssaAbloy är argument för att 

inte valutasäkra kan under andra förutsättningar för, främst SCA och Elekta, vara skäl för att 

valutasäkra. TeliaSoneras valutariskhantering grundas på deras riskattityd som säger att de 

inte ska ha ett kassaflöde som påverkas av valutafluktuationer. Det som Butler (2004) beskrev 

som ett viktigt tänk där det gäller att vara proaktiv istället för reaktiv finner vi som självklart 

för valutariskhanterarna på företagen då man inte vinner något på att vara reaktiv och att det 

skulle motverka hanteringens syfte. Varför AssaAbloy väljer att inte hantera sin 

transaktionsexponering kan härledas till att de svarar på ett annat sätt än övriga företagen på 

frågan: hur tror ledningen att valutafluktuationer kommer att påverka företaget? 

4.4.2 Hur hanterar företagen sina valutarisker? 

Precis som Butler (2004, sid.289) skriver börjar arbetet med att säkra sin valutaexponering 

med en netting-process för AssaAbloy, Elekta och SCA.  Det innebär att de fastställer sina in- 

och utbetalningar i samtliga valutor och efter det ”netta” de mot varandra och det som blir 

över är företagens nettoexponering i valutan. 

 

Figur 12 Nettoexponering 

TeliaSonera gör på liknande sätt till viss del men deras huvudmetod är att dotterbolagen 

kontaktar internbanken och berättar om vilken flöde de vill ha säkrat och därefter säkrar 

TeliaSonera det med hjälp av främst terminskontrakt och till viss del optioner för de korta 
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flödena. De längre flödena använder TeliaSonera valuta- och valutaränteswapar. Varför 

TeliaSonera inte använder netting i någon större utsträckning beskriver de på följande vis: 

”När ett dotterbolag får in en faktura och lägger in den i systemet när den ska betalas så 

’ska’ den valutasäkras. Det händer inte alltid att dottern lägger in de på rätt sätt. Det sker 

även netting mellan kontrakten men ibland kan det krångla, det ena säger att de ska betala 

om en månad och en annan säger att de ska få lika mycket om en månad men det blir fel, den 

som ska få inbetalning får inte alltid in det när de räknar att de ska å in det vilket leder till att 

nettingen försvinner. Hellre att båda hedgar och så får det gå som det går, de blir 

oberoende.” 

Det vi ser som främsta anledningen till att TeliaSonera inte använder sig av netting är att deras 

verksamhet på bruttobasis inte, till skillnad från de andra, har någon stor exponering mot 

utländsk valuta. Dotterbolagen är främst köpare och inte säljare av utländsk valuta (för inköp 

av produkter och dylikt) vilket leder till att det normalt inte finns några in- och utflöden i 

samma valuta att netta emot varandra. 

Arbetet med att säkra startar för Elekta och SCA när de konstaterat sina respektive 

nettoexponeringar i varje valuta. Vanligaste metoden för dem var precis som för TeliaSonera 

att använda sig utav till största del terminskontrakt och eventuellt en mindre del optioner. 

Elekta och SCA pekade på att de antagligen skulle använda sig av optioner i större 

utsträckning men att det begränsas av IAS 39 i den utsträckningen att kurseffekten måste tas 

upp i resultaträkningen. Elekta förklarar: 

”Införandet av IAS 39 gav en stor förändring i policyn då den begränsar oss.” 

Som tidigare nämnts så valutasäkrar inte AssaAbloy sin nettoexponering med hjälp av derivat, 

däremot större projekt och investeringar säkras med terminer och valutaswapar. 

Större nettoinvesteringar i utländsk valuta säkras med hjälp av lån i lokal valuta för 

investeringen hos samtliga företag. Ibland täcker inte lånen hela investeringens värde och då 

använder företagen valutaswapar. Argumentet för användandet av externa 

kurssäkringsmetoder stämmer överens med Hagelin & Pramborgs (2004) syn på användandet 

av finansiella instrument för att minska exponeringen ute hos företagen. 

Som teorin påpekar får inte risker som är förenade med omräkningseffekter någon skatte- eller 

kassaflödeseffekt innan de utländska tillgångarna säljs eller genererar utdelning. SCA betonar 

på följande vis: 

”Omräkning av dotterbolags utdelningar är ett flöde som inte kan räknas som säkringsbart 

föremål. För att säkra den typen av flöden måste vi ta upp det i resultaträkningen.” 

Säkringen i sig får en påverkan på resultaträkning medan effekten sker i balansräkning vilket 

leder till att det blir en skev fördelning och vilket vi ser som själva huvudargumentet till att 

varför företagen inte bryr sig om att säkra risken till följd omräkningsexponeringen. 
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Den ekonomiska exponeringen hanteras inte hos Treasury utan som tidigare nämnt utan en del 

av den strategiska processen hos företagen. För att skydda sig mot risker som uppstår på 

grund av den ekonomiska exponeringen menar Miller (1998) att man måste ha en flexibilitet i 

verksamheten vilket till stor del tillhör de strategiska beslutsfattarna att råda över.  Flexibilitet 

kan vara att lägga om produktionen till ett annat land, styra inköpen till ett annat land eller att 

öka produktionskapaciteten hos fabriker där det är önskvärt. Den ekonomiska exponering som 

främst är ett ickemonetärt non-contractual kassaflöde går inte att ett enkelt sätt valutasäkra sig 

emot med hjälp av derivat till skillnad från transaktionsexponeringen som är ett monetärt 

contractual kassaflöde med huvudsak kända flöden. Det är svårt att sätta fingret på vad det är 

de ska säkra sig emot och i vilken omsträckning man ska göra detsamma på. Elekta visar att 

de funderar i de banorna och att det är en del av beslutsprocessen men att det finns fler 

variabler att ta hänsyn till: 

”En del av inputen vart vi tillverkar beror på den ekonomiska exponeringen. Vi försöker styra 

våra inköp så den underliggande exponeringen och lägga fabriker i länder med valuta där vi 

är stora nettosäljare. Vi försöker alltså minska vår underliggande exponering.” 

AssaAbloy och TeliaSonera, vilka har en struktur som gör att de till stor del befinner sig på de 

lokala marknaderna, funderar inte i någon större grad över risken som uppstår på grund av den 

ekonomiska exponeringen. Som tidigare påpekats är det hos SCA främst en strategisk fråga 

hur företaget resonerar kring ekonomisk exponering och inte något som direkt kan härledas 

till arbetet på Treasury-avdelningen, även om företaget till viss del får förslag från nämnda 

avdelning. 

 

Den empiriska undersökningen visar på att företagen som hanterar den korta 

valutaexponeringen (nettotransaktionsexponering) använder här i huvudsak terminer och till 

del optioner. Förklaringen är väldig enkel, om företagen vill hantera den korta exponeringen 

är alternativen i stort sett endast terminer eller optioner därför att de andra är skapade för att 

säkra på längre sikt. Den långa valutaexponeringen verkar företagen i regel inte lika 

angelägna att hantera förutom vid större projekt eller utdelningar från dotterbolag, dessa 

hanteras med lån eller swapar.  

 

4.5 Påverkande faktorer på valutariskhanteringen 

4.5.1 Riskattityd & strategi 

Attityd till risk är en avgörande faktor som styr utformning av valutariskhantering eftersom 

det är mest grundläggande. (Oxelheim & Wihlborg 2005, sid. 202-212). Synen på risk skiljer 

sig åt mellan företagen. Den finansiella teorin kring riskattityder och dess påverkan på 

valutariskhantering skiljer sig ifrån vår empiriska undersökning. Ett företag som är 

riskneutralt behöver inte per automatik försöka maximera nyttan av valutakursfluktuationer 

ute i verkligheten, med andra ord att kontinuerligt ta positioner på marknaden utan någon 

egentlig underliggande exponering. AssaAbloy skulle enligt teorin benämnas som ett 

riskneutralt företag då de har som regel att inte hantera transaktionsexponeringen. AssaAbloy 

vänder på resonemanget och förklarar: 
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”Vi anser oss egentligen inte som riskneutrala eftersom vi inte säkrar med terminer och låser 

in oss på en speciell kurs så får vi inte heller några förluster på grund av översäkring. 

Hamnar vi rätt med USD förlorar vi lika mycket på EUR men nu riskerar vi inte att bli 

överhedgade. Vi tar risker med att inte valutasäkra men vi vet samtidigt konsekvenserna.” 

Vi anser inte AssaAbloy vara riskneutrala ur teorins definition för att de inte tar position för 

att utnyttja marknadens svängningar över huvudtaget. Resonemanget från AssaAbloys sida är 

att om de säkrar sin transaktionsexponering kommer de ibland tjäna på det och ibland förlora 

på det och med deras strategi idag blir det precis lika men nu tar man ingen risk att bli 

översäkrad. TeliaSonera resonerar på ungefär samma sätt men deras inneboende anti-risksyn 

speglar valutariskhanteringen. Anti-riskattityden tillsammans med deras låga kostnader för 

valutariskhantering gör att de väljer att säkra transaktionsexponeringen då de vill ha jämna 

kassaflöden. Problemet TeliaSonera ser är att riskattityden inte alltid når ut till koncernens alla 

led (Läs: dotterbolag) där exponeringarna faktiskt uppstår. På detta område anser TeliaSonera 

att det har skett en förändring på grund av ökad volatilitet på valutamarknaden då 

dotterbolagen mer blivit uppmärksamma på valutafluktuationernas effekt. 

Vi tolkar det som att på grund av att valutorna rör sig mer så märker de dotterbolag med stora 

enskilda nettoexponeringar av effekterna mer än tidigare och har därför blivit mer intresserade 

av att valutasäkra. 

Utifrån svaren från Elekta kan vi utröna att deras valutariskhantering har sin grund i deras 

riskbedömning, med andra ord, deras syn på hur stor risk de anser valutaexponeringarna 

faktiskt innebär. Är de i ett läge där de anser att USD är dyr och att uppsidan är begränsad 

kommer de att höja säkringsnivån mot en nedåtgående USD. Anser de att USD är billig drar 

de ner på säkringsnivån. Detta illustrerades i deras valutariskhantering sommaren 2008 då 

USD var relativt låg och då de drog ner på säkringsnivån. TeliaSonera förändrar inte sina 

säkringsnivåer oavsett om de anser valutan vara ”billig” eller ”dyr”. Att USD kan anses stå 

högt ur ett historiskt perspektiv när den står i 9 påverkar inte TeliaSoneras valutariskhantering 

vilket de förklarar på följande sätt: 

”Jag har varit med när USD stått i 4: - och när den stått i 11: - så jag vet inte riktigt vad som 

anses som högt och lågt ur ett historiskt perspektiv. Ja, dollarn är dyrare när den står i 9: - 

jämfört med 6: - men billigare än 11: -.” 

Vad Elektas mål är att de försöker låsa valutorna när marginalerna är bättre på grund av 

positiv valutaeffekt och vill därför säkra sig mot en för vad de anser är en sannolik kommande 

våg ner: 

”Valutorna tenderar att gå i vågor och det försöker vi utnyttja.”  

Här kan vi se att riskattityden skiljer sig åt hos företagen. Vi kan jämföra Elekta och 

TeliaSoneras riskattityd.  Elekta har en mer flexibel definition på risk medan TeliaSoneras är 

fastare. När Elekta försöker utnyttja värderingen av USD ur ett historiskt perspektiv för att 

låsa in sig på bra marginaler så gör inte det någon skillnad för TeliaSonera vilket beror på 
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deras syn på risk, även fast upp- och nedsidan på en valuta kan anses vara begränsad så 

förändras inte TeliaSonera valutariskhantering av den anledningen. 

Framförallt AssaAbloy och TeliaSonera är de som arbetar utifrån Oxelheim & Wihlborgs 

(2005) teori om att istället för att fokusera tid och kraft på att försöka hitta vinstmöjligheter på 

valutamarknaden så har företagen vägt kostnaderna av denna förenkling att endast säkra mot 

kostnaderna för att ta positioner i vinstsyfte. TeliaSonera betonar: 

”Vi på internbanken är inget profit-center.” 

Hur denna förenkling påverkar AssaAbloys och TeliaSoneras valutahantering sker på vitt 

skilda sätt men vi kan se att det föreligger samma grundtanke bakom. SCA och Elekta arbetar 

å andra sidan efter antagandena att det faktiskt är möjligt att hitta vinstmöjligheter på 

valutamarknaden. 

SCA har däremot en mindre selektiv strategi än Elekta. I grund och botten är de liksom 

TeliaSonera riskaversiva där de inte vill att valutafluktuationer ska påverka flödena. De säkrar 

i den mån det går utifrån sina prognoser sina säkringsbara föremål och liksom TeliaSonera har 

valutahanterarna små riskmandat att ta positioner med till skillnad från TeliaSonera som inte 

använder inte sina mandat använder SCA sina möjligheter att ta positioner. SCA förklarar: 

”Vi anser att det är fördelaktigt att behandla prognossäkringar ur ett portföljperspektiv och 

försöka hitta köp- och säljlägen som vi utnyttjar med riskmandaten.” 

Vi kan här se en klar skillnad hur attityd till risk påverkar valutariskhantering då TeliaSonera 

och AssaAbloy har en konsekvent strategi medan Elekta och SCA har en mer selektiv 

säkringsstrategi. Utifrån Oxelheim & Whilborgs (2005) indelningar placeras Elekta in som ett 

riskaversivt företag med en selektiv strategi. AssaAbloy skulle utifrån teorin beskrivas som ett 

riskneutralt företag med en Laissez faire-strategi. Vår tolkning är dock att AssaAbloy ska 

placeras i mitten av riskneutral och risk-aversiv då ena sidan företagen inte bryr sig om att 

säkra sin nettoexponering men att de minskar istället risken för att bli översäkrad.  SCA 

liksom TeliaSonera är riskaverta företag men företagens strategier skiljer sig något då inte 

TeliaSonera utnyttjar sina mandat för att göra vinster på valutamarknaden vilket SCA gör så 

de placeras utav oss mellan selektiv valutariskhantering och att försöka minimera 

exponeringen mot osäkerheten på valutamarknaden. 

 

Figur 13 Riskattityd och valutastrategi. Källa: Egen bearbetning av Oxelheim & Wihlborg (2005) 
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Det är även värt att tillägga att om man ser utifrån Butlers (2004) perspektiv på 

valutariskstrategi så har är alla företag passiva i sin strategi men där Elekta och SCA antagit 

en mer dynamisk strategi där positionerna stundtals omvärderas medan TeliaSonera låter sina 

positioner gå till förfallodag enligt den passiva strategin. AssaAbloy kan även de ses som 

statiska då de i regel inte tar någon position. 

4.5.2Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen hos våra respondenter är till mångt och mycket väldigt lika. De som 

sköter valutasäkringen är den centrala treasury-enheten. Detta beror främst på att treasury-

avdelningarna ser koncernen som en helhetsbild och detta för att minimera suboptimering som 

skulle ha uppstå om dotterbolagen själva skötte sin riskhantering. Skulle företagen inte 

använda sig utav en central avdelning som sköter valutasäkringen skulle även möjligheten att 

använda sig av netting gå förlorad. AssaAbloy säger följande om varför de har en central 

treasury som sköter valutariskhanteringen: 

”Vi måste se till att ha koll på alla parametrar, nettingen sköts med ’koncernhatten’ på.” 

En anledning SCA nämner vilka även är applicerbart på de övriga är stordriftsfördelen som 

uppstår med att ha en central valutariskhantering: 

”Det är bättre för oss att hantera valutasäkringen centralt då vi på treasury-avdelningen får 

bättre villkor av bankerna, bättre pris, eftersom vi sköter hela koncernens riskhantering. Vi 

handlar valutor till en väsentligt lägre kostnad än vad dotterbolagen själv gör.” 

Lessard & Lorange (1977) och våra respondenter är därigenom överens om fördelarna med att 

ha en central valutariskhanteringsenhet och vilka problem man undviker. Den självklara 

anledningen till att nettohanteringen sköts centralt är att en central treasury får en helhetsbild 

över koncernen och att treasury inte har något att vinna på suboptimering, snarare tvärtom. Vi 

anser att för det första är det viktigare i dagens osäkra marknadsläge att personer kunniga 

inom valutariskhantering sköter hanteringen då möjliga förluster på grund av 

valutafluktuationer är högre än när volatiliteten är låg. För det andra är det bättre ur 

koncernens perspektiv att man får en övergripande bild och upptäcka problem för företaget i 

stort som uppstår på grund av exponeringar. 

Wramsby & Österlund (2004, sid. 213) pekar även de på vikten av att ha bra system och 

rutiner för att få ett fullgott resultat på sitt arbete med valutariskhanteringen. Företagen vi har 

intervjuat har välutvecklade system för att skapa en god helhetsbild över företagens 

exponeringar.  

4.6 Förändrade förutsättningar  

Som figur 6 visar har den totala volatiliteten på valutamarknaden ökat och samtidigt som en 

allmänt känd lågkonjunktur råder. Det har generellt inte påverkat valutapolicyn eftersom 

företagen i studien har alla en policy som föreskriver hur olika scenarion ska hanteras men det 

i olika omfattning påverkat företagens sätt resonera och hantera sina valutarisker. 

AssaAbloy hade tidigare en liknande valutariskhantering som SCA har idag men de 

avskaffade den delvis på grund av den ökade volatiliteten. I samma takt som volatiliteten 
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ökade och hur det allmänna konjunkturläget förändrades steg risken för att det 

prognostiserade flödet de valutasäkrade för slog fel. AssaAbloy som tidigare hade interna 

växelkurser, så kallade Internal Forward Rates vilka var baserade på deras säkrade 

valutakurser upplevde de inte fungerade rent tekniskt när marknaden blev för volatil vilket 

kan härledas till problemen med att få informationen direkt och agera på den i ett tidigt skede. 

Att risken för att AssaAbloy skulle bli översäkrade ju mer osäker framtida försäljning blev är 

naturligt. Osäkerhetsmomentet gjorde att de inte visste hur mycket de skulle säkra vilket till 

slut ledde till att de övergav systemet. 

Enligt SCA har riskinställningen ökat och de är mer försiktig i säkringen nu på grund av den 

ekonomiska verklighet företaget nu befinner sig i. Just den ekonomiska verkligheten påverkar 

de prognoser dotterbolagen gör över kommande period med större osäkerhet än tidigare: 

 

”Det kan påverka mig så till vida att den prognos jag använder mig när jag säkrar 

exempelvis EUR/SEK ett antal månader ut förändras. Då kan jag få nya prognoser som visar 

att den gamla inte stämmer så kan jag bli tvungen att stänga positionen då det säkringsbara 

under försvunnit, givet IAS 39, vilket inte är optimalt ur ett marknadsperspektiv.” 

SCA säkrar en nu mindre andel än tidigare eftersom osäkerheten på de prognostiserade 

flödenas utfall ökat vilket gör att de vill undvika översäkring vilket får oss att dra slutsatsen 

att SCA antagit en mer försiktig inställning till valutasäkring eftersom resultat av att vara 

översäkrad blir mer kostsamt än att säkra för lite. Säkrar man för lite kan man alltid öka 

säkringen i efterhand när det faktiska utfallet är mer konstaterat medan om man är översäkrad 

blir det krångligare.   

 

För TeliaSonera och SCA har volatiliteten påverkat dem ur ett annat avseende eftersom båda 

är verksamma på den östeuropeiska marknaden. De ser den senaste tidens bankturbulens i 

regionen som påverkande faktor på deras hantering av valutarisker för nettoinvesteringar i 

regionen. Båda företagen ser problem på den baltiska interbankmarknaden eftersom 

kostnaderna för att valutasäkra ökat kraftigt vilket har lett till att till exempel TeliaSonera som 

främst har kapitalplaceringar i området att i stort överge att även säkra mer kända kassaflöden 

som utdelningar från dotterbolag. SCA beskriver situationen på följande vis: 

”Det är svårt att göra något åt valutaeffekter i Baltikum eftersom från tid till annan kan 

terminsmarknaden helt försvinna eller priserna är så pass höga att säkring inte är ekonomiskt 

försvarbar.” 

Valutaproblematiken i Baltikum visar på vilka utmaningar multinationella företag på osäkra 

marknader står inför. En valutamarknad som är helt oförutsägbar och där svängningarna kan 

vara extrema. Lägg därtill risken att det i synnerhet i Baltikum kan bli en devalvering så är det 

helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart att i nuläget hantera valutarisker då marknaden redan 

diskonterat en devalvering. 

Priset på optioner har även de ökat på alla valutor då den implicita volatiliteten ökat. Detta har 

gjort att företagen mer och mer drar sig för att använda optioner till förmån för 
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terminskontrakt
22

 trots nackdelarna. I ett marknadsläge som är mer osäkert tenderar företag 

använda mer optioner för att de är lättare att ta sig ur men på grund av ökat pris på optioner 

till följd av implicita volatiliteten gjort att så inte är fallet i dagens läge. Är kassaflödena 

kända och relativt säkra använder sig företagen utav terminer då de är billigare men då risken 

för översäkring är övervägande är det lite av en status qou.  

Elekta som är mindre konjunkturkänsliga än de övriga företagen påverkas inte nämnvärt av 

den allmänna konjunkturnedgången. Dock så ger den ökade volatiliteten en förhöjd 

försiktighet hos Elekta och det påverkar inte hur de gör men hur mycket de gör. Det drar helt 

enkelt ner på säkringsnivån för att inte blir översäkrad, på ett liknande sätt som SCA gör.  

Största förändringen som TeliaSonera pekar på är att intresset av att valutasäkra ökat på grund 

av den ökade volatiliteten. Dotterbolagen känner nu av större valutaeffekter och som vi 

tidigare berättat så sköts all säkring centralt hos TeliaSonera som dotterbolagen rapporterar in 

till vad de vill ha säkrat. Tidigare har dotterbolagen inte känt behov av att rapportera in alla 

flöden som behövs säkras men nu när det fått större kännbara effekter så ökar intresset för 

valutasäkring. 
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 För att återknyta till teorikapitlet så är det forwardkontrakt som avses med terminer då futurekontrakt är 

ovanliga på valutamarknaden. Forwardkontrakt skapar en skyldighet att leverera underliggande vid förfallodag 

medan när du förvärvar en option förvärvar du en rättighet, inte skyldighet. 
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5 Avslutande diskussioner samt förslag till vidare studier 

 
I det avslutande kapitlet återknyter vi till uppsatsen syfte och svarar på dess frågeställningar 

samt för en avslutande diskussion kring vad vi kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag 

på vidare studier utifrån frågor som uppkommit under uppsatsen gång. 

 

5.1 Vilka faktorer inverkar på ett företags valutariskhantering? 

Ute hos företagen finns förvisso en medvetenhet om jämviktsvillkoren som teoretiskt sett styr 

valutamarknadens utbud och efterfrågan, med andra ord hur valutakurserna rör sig. Dock 

givet att inget av företagen tror att valutorna styrs utav jämviktsvillkor påverkar det inte 

valutariskhanteringen då villkoren inte på något sätt hjälper dem att prognostisera 

valutakursrörelser. Den generella synen på jämviktsvillkoren, liksom argumenten emot 

valutariskhantering som innefattar perfekta marknader, är att de har svag om någon 

verklighetsförankring. 

Det som i realiteten ligger till grund för de studerade företagens valutariskhantering är 

faktorer som vilken affärsmodell, riskattityd och ansvarsfördelning företagen i fråga har där 

affärsmodell och riskattityd är mest avgörande. Företagens affärsmodell påverkar 

tidshorisonten för i synnerhet transaktionsexponeringen vilket kan anses vara den exponering 

som mest hanteras. Företag med längre exponering på kassaflödena tenderar att i större 

utsträckning att valutasäkra än de med kort.  

Riskattityden påverkar i den utsträckningen att de mer riskaversiva företagen tenderar att i 

större utsträckning försöker hålla en konsekvent säkringsnivå medan mindre riskaversiva har 

en mer flexibel möjlighet att förändra säkringsnivåer, eller överge hanteringen helt, utifrån 

deras egen syn på valutafluktuationer.  För stora multinationella koncerner visar uppsatsen att 

det är av stor vikt, i synnerhet i volatila tider, att ha en centraliserad valutariskhantering för att 

hålla koll på nettoflödena och undvika suboptimering. 

Det vanligaste som lyftes fram för att varför företagen valutasäkrar är för att skapa ett jämnare 

flöde och att det finns enskilda dotterbolag som kan få stora problem vid kraftiga 

valutafluktuationer även om det på koncernnivå inte är ett problem eftersom de ”nettar”.   

5.2 Hur identifierar och hanterar företag sina valutariskhanteringar?  

Det som den generella teorin lagt lite vikt vid att betona, som i själva verket är den metod som 

i studien visat sig vara vanligaste, är användandet av netting. Metoden användes främst av 

företag vilka faktiskt har både in- och utflöden i samma valuta på koncernnivå. Efter företagen 

har nettat uppstår en nettoexponering för koncernen och hur företagen hanterar dessa skiljer 

sig åt. En del av företagen använder sig utav prognoser, andra säkrar flödena när de är kända 

och inkommer till valutahanterarna.  Hur nettoflödena (nettotransaktionsexponeringen) sedan 

hanteras skiljer sig åt beroende på de faktorer som påverkar valutariskhantering. 
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Omräkningsexponering hanteras normalt sett inte hos företagen då det i regel inte påverkas 

kassaflödet utan påverkar endast redovisningsmässiga värden. Ekonomisk exponering visade 

sig vara ett komplicerat objekt att hantera och sköts främst på den strategiska nivån.  

De vanligaste metoderna att säkra nettoexponeringen på kort sikt var med hjälp utav terminer 

och till viss del optioner. Vi upplevde att företagen i studien skulle vilja använda optioner i 

större utsträckning men känner sig begränsade utav redovisningsregler och att kostnaden ökat 

att använda optioner till följd av den ökade implicita volatiliteten. På längre sikt används lån i 

utländsk valuta och swapar då de andra instrumenten inte är adekvata på grund av att derivat 

är anpassade att täcka kortsiktiga flöden. I vilken utsträckning instrumenten används beror 

mycket på företagens valutariskhanteringsstrategi där företaget hanterar allt, hanterar selektivt 

eller väljer att inte hantera nettoexponeringen alls.  

5.3 Förändras valutariskhanteringen vid ökad volatilitet på 

valutamarknaden och förändrat konjunkturläge? 

Under det senaste året har det skett en kraftig konjunkturförsämring och samtidigt en ökad 

volatilitet på valutamarknaden. De förändrade förhållanden kan vi konstatera påverkat 

företagens valutariskhantering. Det finns i företagens policy en förberedelse för olika 

scenarion men att valutariskhanteringen ändå påverkat flertalet punkter.  

En ökad volatilitet på valutamarknaden har resulterat i en förhöjd försiktighet när risken att 

hamna fel med valutasäkringarna blivit mer påtaglig. De företag som använder sig utav 

prognoser har märkt att risken för att dessa slår fel ökat till följd av att företagens prognoser 

om intäkter och kostnader förändrats vilket kan leda till att företagen säkrar ett kassaflöde som 

inte inträffar. Detta kan i sin tur leda till att de blir översäkrade vilket är en situation som inte 

bör ses är önskvärd. Även för de företag som inte använder sig utav prognoser riskerar att blir 

drabbade då de ”säkra” kassaflödena plötsligt kan bli osäkra och inte bli i förväntad storlek 

vilket gör att även de blir översäkrade. Att översäkra och sedan se att positionen slår åt fel håll 

utan något underliggande säkringsbart föremål kan bli mycket kostsamt. I balansräkningen får 

inte en position utan underliggande säkringsbart föremål tas upp utan saknas det måste P & L 

tas upp i resultaträkningen. Resultatet blir således att en position som tidigare endast var 

ämnad för att säkra en balansräkningspost och som togs upp i balansräkningen nu måste tas 

upp i resultaträkningen med en resultatpåverkan som följd. För företag verksamma på ytterst 

osäkra marknader som Baltikum kan ett sådant scenario vara mycket troligt. 

Osäkerheten i Baltikum är ett tydligt orosmoment hos företag i studien då 

interbankmarknaden till viss del upphört och kostnaden för att säkra gått upp markant vilket i 

sin tur lett att företag verksamma på marknaden slutat helt att säkra exponeringen som uppstår 

där. 

Uppsatsen visar även att valutariskhanteringen på koncernnivå inte ökat nämnvärt på grund av 

de turbulenta förhållandena men hos de operativa enheterna i företagen (dotterbolag), där 

exponeringen i grunden uppstår, har intresset för valutariskhantering ökat då de nu märker av 

större effekter av valutaförändringar än tidigare. 



 

54 

 

5.4 Avslutande diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett förändrat konjunkturläge och en volatilare 

valutamarknad påverkar företagens valutariskhantering. Vårt antagande innan vi började 

skriva uppsatsen var att intresset och hanteringens omfattning av valutarisker skulle ha ökat 

markant hos företagen. Intresset för valutariskhantering hade visserligen ökat, dock inte hos 

de personer vi trodde, utan främst ute hos dotterbolag då det var de som känner av de negativa 

valutaeffekterna.  

Uppsatsen leder inte till generaliserbara slutsatser om valutariskhantering och dess påverkan 

utav förändrade förhållande utan skapar mer en bild av hur vissa multinationella företag gör 

och om det skett någon förändring. Företagen var i vitt skilda branscher men har alla blivit 

påverkade av den ökade volatiliteten på ett eller annat sätt och vi kan se tydliga likheter med 

respondenternas sätt att resonera kring problemet.  

Varför företagen överhuvudtaget hanterar och minimerar sina valutarisker är därför att de 

jämviktsvillkor som teorin förmedlar är just teoretiska och inget som företagen lägger någon 

vikt vid alls på grund av att antagandena inte är verklighetsbaserade.  

AssaAbloy som tidigare arbetade med prognossystem för att mäta och utifrån det hantera sina 

valutaexponeringar har övergivit detta delvis på grund av att det fungerar dåligt vid ökad 

volatilitet, ett liknande system som SCA fortfarande arbetar utifrån. Dock har SCA:s 

försiktighet med säkringsnivåerna ökat då osäkerheten i prognoserna tilltagit. En ytterligare 

försämring av konjunkturen och fortsatt osäkerhet anser vi kan påverka SCA:s 

valutariskhantering i sådan utsträckning att de rör sig mer mot TeliaSoneras system att endast 

säkra kända kassaflöden när de inkommer. En ökad osäkerhet i prognoserna ökar även risken 

att bli översäkrad vilket vi tidigare visat sig vara mycket oönskat. 

Elekta som är det företag i studien som är minst påverkad av lågkonjunktur får minst 

svängningar i orderboken och därigenom blir inte lika påverkade av det försämrade 

konjunkturläget. På grund utav konjunkturokänsligheten löper de inte samma risk som 

exempelvis SCA att bli översäkrade.  Ur ett volatilitetsperspektiv påverkas dock Elektas 

valutariskhantering genom deras inneboende syn på valutamarknaden.  

I uppsatsen kan vi utifrån resonemanget vi fört delvis dra slutsatsen att svenska 

multinationella företag är väl förberedda för osäkra förhållanden men att 

valutariskhanteringen ändå påverkas när valutamarknaden blir volatilare och flödena alltmer 

osäkra. Hur det påverkar respektive företag beror på deras riskattityd, ansvarsfördelning, 

konjunkturkänslighet, affärsmodell och exponeringarnas tidshorisont. Det kan alltså sägas 

vara främst företagsinterna faktorer som påverkar en förändring av valutariskhantering än 

externa faktorer såtillvida inte är extrema förändringar i det externa som det har varit i 

Baltikum på den senaste tiden eller ändrade redovisningsregler.  

5.5 Förslag på vidare studier 

Valutariskhantering är ett brett område och då uppsatsen skrivits under en begränsad tid har 

det varit svårt för oss att täcka alla dess områden. Under arbetets gång har det uppkommit 

flertalet nya frågor som förvisso varit intressanta men som vi blivit tvungna att skjuta åt sidan 
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på grund av tidsbrist och uppsatsen avgränsning. Följande inriktningar och frågor anser vi 

vara intressanta att undersöka vidare: 

En bredare studie hur företagen och framförallt de som hanterar valutarisker ser på 

jämviktvillkoren och dess påverkan på valutariskhanteringen. 

I vår studie fick vi en bild hur vissa företag hanterar sina risker och exponering. Vi anser 

därför undersöka detta ur ett större perspektiv i en längre tidsperiod vara ytterst intressant för 

att kunna dra vidare generella slutsatser. Det skulle även vara intressant att se hur företagens 

riskhantering förändras när valutaeffekten var negativ istället som i vårt fall då den var främst 

positiv. 

Någonting vi berörde i denna uppsats var den ekonomiska exponeringen men då den är 

väldigt svår exponering att mäta, hantera och inte kassaflödespåverkande i det korta 

perspektivet skulle en djupare studie av detta område vara fascinerande. 

Slutligen anser vi att problemen som uppstår till följd av IAS 39 för valutariskhanterarna och 

hur valutasäkringarna redovisas är ett ämne som inte behandlats i någon större utsträckning av 

den forskning vi tagit del av vilket vi anser vore mycket intressant att få vidareundersökt. 
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Bilaga - Intervjufrågor 

Hej, 

Vi vill börja med att tacka för att du ställer upp för intervjun för vår kandidatuppsats. Vi 

kommer nedan att berätta lite kort om vad uppsatsen handlar om och de frågor vi kommer att 

ställa. Till att börja tar vi dock upp ett par formella saker kring intervjun: 

Som vi sa när vi bokade mötet kommer vi genomföra intervjun på plats, på avtalad tid och 

spela in materialet med hjälp av bandspelare. Det är svårt att säga på rak arm hur lång tid det 

kommer ta men vi räknar med runt 1-2h. Intervjun kommer vara semi-strukturerad där vi 

utgår ifrån frågorna nedan men där det säkerligen kommer uppstå följdfrågor och dylikt. 

Om så önskas finns givetvis möjligheten att både ert och företagets namn är anonymt i 

uppsatsen men vi tror inte att någon av frågorna är av sådan art att det skall behövas.  Om det 

är något av ovanstående du undrar över är det bara att höra av dig! 

Uppsatsen har för närvarande arbetsnamnet: ”Valutariskhantering under volatila 

förhållanden” och som namnet antyder undersöker vi hur valutariskhanteringen på svenska 

företag ser ut på en volatilare valutamarknad och under ett, generellt sett, sämre 

konjunktursläge. För att kunna genomföra studien går vi igenom relevant litteratur och 

forskning på området samt genom framförallt intervjuer försöka få en bild hur svenska 

multinationella företag resonerar kring. Givet att uppsatsen skrivs under en ganska begränsad 

tidsperiod har vi valt att intervjua endast fyra stycken företag och vi tror å ena sidan inte att vi 

kommer komma fram till en generell slutsats men å andra sidan hoppas vi kunna ge en skaplig 

bild av hur valutariskhanteringen kan förändras utifrån andra förhållanden än senaste åren. 

Anledningen till att vi väljer att genomföra just intervjuer och inte skicka ut enkäter och/eller 

enbart granska årsredovisningar är därför att vi vill få en djupare förståelse för de 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för hanteringen.  

Nedan bifogar vi de frågor vi tänkt ställa och de flesta frågor är samma för alla intervjuade 

företag men där vissa är anpassade utifrån just er verksamhet.  

Allmänt om valutariskhantering 

1. Hur resonerar ni kring valutarisker och hur känsligt är företag för valutakursförändringar?  

2. För vilken tidshorisont hanterar ni era valutarisker och på vilket sätt skiljer sig hanteringen 

på lång resp. kort sikt?  

3. I ett marknadsläge där det kan anses vara betydligt svårare att förutspå framtida flöden, hur 

påverkar det valutariskhanteringen?  

Valutamarknaden 

4. Ändras inställningen till valutarisk med hänsyn att volatiliteten på valutamarknaden ökat 

som vi sett senaste åren? Om ja, på vilket sätt? 
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5. Hur ser ni på prisjusteringen/prissättning på valutamarknaden på kort/lång sikt? (PPP, 

fisher mm) 

6. Prognostiserar ni valutakursernas utveckling på något sätt och isåfall hur? 

7. Hur påverkar synen på valutamarknaden och dess volatilitet er valutariskhantering? 

Mätning och hantering utav valutaexponeringar 

9. Varför har ni valt att använda de kurssäkringsmetoder ni använder och vad ser ni för 

fördelar med dem gentemot andra metoder? 

10. Många företag bryr sig inte om omräkningsexponering, hur gör ni och vad är motiven 

bakom det? 

11. Använder ni interna (även kallade naturliga) kurssäkringsmetoder såsom netting 

(matchning) och/eller leading and lagging? Om ja, i vilken utsträckning används det för 

risktäckning i förhållande till externa tekniker? 

12. Den finansiella teorin nämner förutom transaktions- och omräkningsexponering även 

ekonomisk exponering ( d.v.s. det ekonomiska värdet i hemvaluta av en utländsk investerings 

framtida kassaflöde i dess egen valuta) och menar att det är den svåraste att mäta men kanske 

viktigaste att beakta. Är denna typ av exponering som ni aktivt försöker hantera genom 

säkringar eller är det mer en strategisk fråga?   

Ansvarsfördelning 

13. Hur ser ansvarsfördelningen när det gäller valutariskhanteringen ut hos er? D.v.s. hanteras 

valutarisker på central eller på en mer operationell nivå? Har det skett en förändrad 

fördelning ansvarsfördelning med tanke på de ökade valutafluktuationerna? 

Utformning av valutapolicy 

14. Utifrån vilka faktorer utformas valutapolicyn och vid vilka tillfällen ändras den? Vi är här 

ute efter en diskussion kring företagets attityd till risk, syn på valutamarknaden och dess 

jämviktsvillkor m.m. 

15. Hur påverkar företagets generella attityd till risk er valutariskhantering? 
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