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Abstract  

Title: Currency risk management – Does size matter? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Viktor Eriksson and Björn Borgström 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2011 – May 

Aim: Currency risk management can be crucial to reach success in an international 

environment. The aim of this thesis is to examine currency exposure in exporting companies 

and to see how they handle currency risk. The thesis consists of one large multinational 

company and one small local business. Differences in risk approach, internal and external 

management are examined.  

Method: The study has a qualitative approach applied by interviews with representative 

employees in both companies. A hermeneutic approach is used for the interviews and then 

also to a large extent throughout the essay. In addition to interviews, reliable secondary data 

where used when appropriate.  

Result & Conclusions: Internal currency risk management is different depending on the 

company’s size. Sandvik have great resources in managing currency risk internally while 

CardGroup have less knowledge and resources to do so. The companies approach to risk is 

different but the difference is not due to size but rather the perception of how business is 

done. The external methods of managing currency risk are similar between the companies. 

The same derivatives are used with exception for how the companies apply them through 

various methods.  

Suggestions for future research: An interesting approach for further studies in this field of 

finance would be to use a quantitative approach to receive general conclusions. Operating and 

translation exposure can also be focus for future studies.  

Contribution of the thesis: The thesis has contributed to increased knowledge of which 

instruments companies use and why companies apply certain methods. In addition the essay 

examines how this differs between a large and a small company. 
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Abstract 

Titel: Valutariskhantering - Spelar storleken någon roll? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Viktor Eriksson och Björn Borgström 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2011 – Maj  

Syfte: Hantering av valutarisker i ett exporterande företag kan vara avgörande för att nå 

framgång. Syftet är att undersöka hur valutariskexponering uppstår samt att se hur valutarisk 

hanteras i två exporterande företag. Uppsatsen behandlar ett stort multinationellt företag och 

ett mindre företag. Studien jämför olika förhållningssätt i de två företagen samt hur extern 

respektive intern hantering av riskerna kan skilja sig.  

Metod: I studien har en kvalitativ ansats tillämpats genom intervjuer med representativa 

befattningshavare i de båda företagen. Intervjuerna utgår från ett hermeneutiskt synsätt som 

sedan också till stor del är genomgående i uppsatsen. Förutom intervjuer så har trovärdig 

sekundärdata använts i förekommande fall.   

Resultat & slutsats: Möjlighet till intern hantering av valutarisker skiljer sig mellan stora och 

små företag. Sandvik har stora resurser för att kunna hantera valutarisker internt samtidigt 

som CardGroup har mindre resurser och kunskaper för detta. Företagens förhållningssätt till 

risk skiljer sig men skillnaden beror inte på storleken utan snarare synen på hur affärer görs. 

Företagens externa metoder för valutariskhantering är snarlika då samma derivatinstrument 

används, med undantag för hur företagen tillämpar dem genom olika metoder.  

Förslag till fortsatt forskning: En intressant ansats för vidare studier skulle vara att använda 

en kvantitativ metod för forskning inom området för att kunna dra mer allmänna slutsatser. 

Fokus för fortsatta studier kan även vara att utgå från ekonomisk eller omräkningsexponering. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till ökad kunskap om vilka metoder och 

instrument exporterande företag använder och varför. Dessutom har studien belyst hur arbetet 

kan skilja sig mellan ett stort och ett litet företag.  
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Nyckelord: Valutariskhantering, hedgning, valutariskexponering, termin, option, netting, 

policy. 
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Förord 

Uppsatsen hade inte varit möjlig att genomföra utan våra respondenter, vi vill därför rikta ett 

stort tack till Jens Fornander på Sandvik Financial Services och Ola Lindqvist på CardGroup 

för att de tog sig tid att besvara våra frågor och bidra till en givande uppsats. Vi vill dessutom 

tacka Anders Franck på Mellansvenska Handelskammaren som gav oss förslag på 

representativa företag i regionen vilket bidrog till att studien kunde starta i ett tidigt skede.  

Vi vill slutligen tacka vår handledare Peter Lindberg som givit oss grundläggande kunskaper 

inom det valda området och väglett oss under uppsatsens gång.  

 

Gävle 2011-05-23 

 

 

 

Viktor Eriksson  Björn Borgström 
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Begreppsbestämningar 

Derivat Hävstångsinstrument som styrs av en underliggande tillgång, 

exempelvis valutor. Dessa kan användas för att minska eller öka 

risk. Optioner, forwards, futures, terminer, swappar är exempel på 

derivatinstrument. 

Spotkurs/Spotpris Växelkurs mellan två valutor som bestämmer hur mycket den ena 

valutan är värd i den andra vid omedelbar växling. Kallas även 

avistakurs. 

Hedge Eliminera eller minska risk vid affärer. Låsa in en kurs eller 

försäkra att inte behöva betala högre än en viss kurs kallas för att 

”hedga”. 

Volatilitet Rörlighet eller fluktuation. Att en tillgång är ”volatil” innebär att 

den har stora svängningar och rör sig mycket. 

Exponering En riskutsatt position. Exempelvis så är ett framtida kassaflöde i 

utländsk valuta en ”valutariskexponering”. En riskexponering kan 

säkras eller minskas med hjälp av ett derivat.   

FED USA:s centralbank. 

Appreciera Om en valuta stärks gentemot en annan valuta har den som stärkts 

apprecierats. 

Depreciera Motsats till appreciera. 

Spread Skillnad mellan köp- och säljkurs. 

In-the-money Option som är fördelaktig att använda då marknadspriset på 

underliggande tillgång är högre än lösenpriset (köpoption) eller 

lägre än lösenpriset (säljoption).  

Out-of-the-money En option som är ofördelaktig att använda, till skillnad från in-the-

money.  

SFS/Treasury Med Sandvik Financial Services, Treasury och Internbanken 

menas samma avdelning. 
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EBIT Resultat före finansiella poster, rörelseresultat. 

NOK Norska kroner. 

SEK Svenska kronor. 

GBP Brittiska pund (Pound Sterling). 

USD Amerikanska dollar. 
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Kapitel 1 - Inledning 

Detta kapitel syftar till att vara en introduktion till uppsatsen. För att ge läsaren en 

grundförståelse inom det valda ämnesområdet ges en kort exposé av valutariskhantering. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte och vilka specifika frågor som kommer att belysas samt 

vilka avgränsningar som gjort studien möjlig att genomföra. 

1.1 Problembakgrund 

I takt med den ökande globaliseringen ökar antalet multinationella företag och därmed antalet 

internationella affärer. Sverige har likt den globala marknaden ökat handeln över gränserna, 

exempelvis har exporten mer än fördubblats under perioden 2001-2008.
1
 På grund av detta är 

Sverige och de svenska företagen i allt större utsträckning beroende av hur den svenska 

kronan utvecklas. Genom att svenska företag exporterar mer ökar exponeringen mot 

valutarisker i dessa verksamheter. Om företagen inte hedgar sina exponeringar kan de göra 

stora vinster eller förluster som en direkt följd av valutakursrörelserna. Detta beror på att den 

svenska kronan apprecieras eller deprecieras mot utländska valutor. På så sätt förändras värdet 

av företagets kassaflöden från de att ett kontrakt skrivs till dess att betalning sker. Företag vill 

vanligtvis ha en stabil nivå i sin försäljning och resultatutveckling. Valutafluktuationer gör att 

värdet av försäljning och inköp varierar i takt med hur volatil valutarörelserna är. Dessa 

problem blir en vanligare och större del i de exporterande företagens agenda. Det blir allt 

vanligare att bolagen ser över sitt förhållningssätt till valutarisker och utarbetar en policy för 

hur dessa ska behandlas. Om enskilda medarbetare får fatta egna beslut i dessa avgörande 

frågor finns en risk att de äventyrar företagets lönsamhet och i värsta fall existens. Därför 

underlättar en policy arbetet med valutarisker och får alla medarbetare att dra åt samma håll. I 

och med att företagen i större utsträckning har en medveten syn på valutarisker, ökar 

efterfrågan på produkter och instrument som banker och andra aktörer tillhandahåller som 

syftar till att reducera dessa risker. Utbudet av derivatinstrument ökar ständigt och nya 

metoder utvecklas. Det kan därför vara svårt för det enskilda företaget att bestämma sig för 

vilka instrument och metoder som passar den egna verksamheten. Valet av instrument för en 

enskild transaktion underlättas av en tydlig policy. Företag kan välja att hedga sin exponering 

med börshandlade derivat eller med instrument som förhandlas fram med en bank. Det kan 

vara olika typer av terminer eller optioner som mer ingående kommer att förklaras senare i 

                                                           
1
 OECD Library, hemsida 
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uppsatsen. Problemet med dessa instrument är att de ger olika utfall och har varierande 

kostnader, det gör att det i förväg är mycket svårt att avgöra vilket derivat som är mest 

fördelaktigt att använda. Företagen kan arbeta med interna metoder för att på så sätt minska 

inblandningen av externa parter och därigenom få ner kostnaderna för valutariskhanteringen. 

Med dessa olika instrument och metoder samt företagets egen policy kan bolagen utforma sin 

riskhantering efter den egna verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan sägas att valutarisker och hanteringen av dessa är ett allt större 

område för svenska företag. Detta eftersom exporten ökar och därmed risken av att vara 

exponerad mot kassaflöden i utländska valutor. Det kan vara svårt att välja instrument och 

metod för att hedga och konsekvenserna vid ett felaktigt val kan vara förödande. Med 

anledning av detta känns området aktuellt och intressant att studera. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur valutarisker uppstår och hanteras i verksamheter vars 

försäljning till stor del exporteras. Hanteringen av företagens valutariskexponering kan skilja 

sig åt, uppsatsen avser belysa hur företagen ser på risk och hur de förhåller sig till detta 

genom olika policies. Valutariskexponeringen kan hanteras på olika sätt och uppsatsen ämnar 

ta reda på vilka metoder företagen använder och varför just dessa valts. Metoderna ser olika ut 

i olika företag och uppsatsen undersöker vilka skillnader och likheter som finns i de företag 

som ingår i studien. 

1.3 Frågeställning  

 Hur förhåller sig företagen till de valutarisker som uppstår i deras verksamhet, hur ser 

deras policy ut? 

 Hur arbetar företagen praktiskt med att reducera sitt risktagande, vilka externa och 

interna metoder och instrument använder de sig av och varför? 

 Hur kan valutariskhantering skilja sig åt mellan ett stort och ett litet företag? 

1.4 Avgränsning 

Valutariskhantering är ett stort område och därför kan uppsatsen inte behandla alla problem 

som hänförs till området. Avgränsningar har därför varit nödvändiga och följande förklarar 

var gränsen för arbetet dragits. Fokus för uppsatsen har varit att ta reda på hur valutarisk 

hanteras vid transaktionsexponering, andra exponeringar behandlas kortfattat i uppsatsen för 
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läsarens allmänna förståelse för området. För att kunna göra en djup studie som blir givande 

har två företag i Gävleborgsregionen valts ut och uppsatsen är koncentrerad till dessa.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Dispositionen av uppsatsens delar framställdes genom att i startfasen av arbetet formulera ett 

första utkast till de olika kapitlen. Genom detta fanns en grundplåt för hur arbetet skulle 

utformas och en mall som gav vägledning till dispositionen. Vidare har detta utkast 

modifierats och tillämpats efter att arbetet resulterat i oväntade vändningar och nya 

synpunkter framförts. Första kapitlet hanterar uppsatsens syfte, bakgrund, frågeställning och 

avgränsningar. Inledningen ger läsaren en första anblick till vad arbetet behandlar och varför 

detta är relevant. Därefter följer kapitel två som behandlar de forskningsmetoder som använts 

och hur arbetets data insamlats. Begreppen reliabilitet och validitet knyts till uppsatsen och 

hur dessa har påverkat tillvägagångssättet. Det tredje kapitlet innehåller uppsatsens teoretiska 

referensram som avser att introducera läsaren till den teori som använts. En presentation av de 

undersökta företagen samt empiriskt material avseende dessa redovisas i fjärde kapitlet. 

Därefter presenteras en koppling mellan empiri och teori i analysavsnittet. I sista kapitlet 

redogörs för uppsatsens slutsats, den kan utformas efter att en analys har genomförts. Till sist 

presenteras de källor och intervjumaterial som studien bygger på.  
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Kapitel 2 - METOD 

Nedan beskrivs hur data har insamlats till studien samt vilka metoder som använts för att 

erhålla relevant data. Dessutom förklaras hur intervjuerna gått till och varför studien gjorts 

på detta sätt. En kvalitativ metod har använts eftersom denna ger upphov till djupare 

kunskaper. Ett hermeneutiskt synsätt är den huvudsakliga ansatsen till data och intervjuerna 

har således tolkats och utformats efter vilka respondenter som deltagit.  

2.1 Undersökningsmetod 

Ansatsen för forskning och undersökning grundar sig i två olika metoder; kvalitativ och 

kvantitativ. Teknikerna syftar till att belysa två olika synsätt för undersökningen. Skillnaden 

är att antingen erhålla generella åsikter och se en populations uppfattning, företrädelsevis 

genom enkäter eller finansiell data, alternativt att gå djupare in i ämnet genom intervjuer.
2
 I 

uppsatsen används intervjuer för att kunna jämföra två olika bolag och ge en djup bild av 

problem och lösningar genom en kvalitativ metod. Kvantitativ metod angriper däremot 

förhållandet mellan variabler.
3
  

2.1.1 Kvantitativ metod 

I en kvantitativ undersökning får respondenten chans att svara på frågor, exempelvis genom 

en enkät.
4
 Då forskaren inte själv skickar ut enkäter används ofta finansiell data eller annan 

statistik som grund för en kvantitativ metod. Frågorna i en enkät besvaras av ett relativt stort 

urval och utfallet ska vara jämförbart genom konstruktionen av variabler som den svarande 

får möjlighet att påverka. Förhållandet för respondenten i kvantitativa metoden bör således 

vara ett slags ”jag-det”-förhållande till ämnet.
5
 Utfallet ska alltså inte säga något om 

intervjuobjektet, utan det är dennes åsikter som ska registreras. Intervjuaren bör i detta fall 

vara en slags betraktare som tar in åsikter utan att försöka påverka svaren respondenten 

frambringar. Kategorisering i en kvantitativ undersökning ska säga någonting om urvalet, det 

kan exempelvis vara kön, ålder, m.m. Enkäten i en kvantitativ undersökning bör vara 

utformad så att svaren är mätbara och jämförbara mellan olika respondenter. Detta kan uppnås 

                                                           
2
 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 1993, s.44 

3
 Trost, Kvalitativa intervjuer, 1997, s.10 

4
 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 1993, s.50 

5
 Darmer, Företagsekonomisk undersökningsmetod, 1995, s.125 
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genom att värdesätta svaren numeriskt, insamlad data kan på så sätt visa trender och urvalets 

numeriska svar kan jämföras.  

2.1.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden ämnar att erhålla svar på ett stort antal variabler grundat på ett fåtal 

respondenter.
6
 Genom en sådan metod får undersökningen ett större djup och mer material 

inom ett smalare ämne. Den kvalitativa metoden grundar sig oftast i sedvanliga intervjuer 

mellan forskaren och respondenten. Intervjuerna kan ha olika form av standardisering där 

forskaren antingen kan fråga exakt samma fråga till alla respondenter, eller utforma frågan 

utifrån de intervjuades attribut. Dessutom kan intervjuaren använda sig av olika ordningsföljd 

på frågorna och eventuellt ställa olika varianter av följdfrågor, beroende på situationen under 

intervjun.
7
 Eftersom forskaren kan använda sig av relativt öppna frågor vid intervjuerna finns 

det ett tolkningsutrymme när svaren ska analyseras. Här infinner sig en av de större 

skillnaderna mellan en kvantitativ och kvalitativ metod. Forskaren kan i det senare fallet i hög 

grad tolka utfallet, samtidigt som det tidigare fallet stänger forskarens tolkningsutrymme. 

Detta beror också på att intervjuer resulterar i osymmetriska resultat från respondenterna. Den 

kvalitativa metoden ger upphov till ett ”jag-du”-förhållande mellan intervjuaren och den 

intervjuade, olikt ”jag-det”-förhållandet beskrivet i kvantitativa delen. Den kvalitativa 

metoden ger således möjlighet till tvåvägskommunikation, vilket i vissa fall kan vara till 

fördel.
8
 En nackdel som uppkommer ur detta är att det kan ta lång tid för forskaren att 

analysera svaren från intervjun. En kvalitativ undersökning behöver nödvändigtvis inte bestå 

av intervjuer utan kan även ske i form av enkäter eller befintlig data som kan tolkas. Ur en 

kvantitativ undersökning kan forskaren analysera svaren snabbare och dra slutsatser i ett 

tidigare skede. 

2.1.3 Val av metod 

I uppsatsen har den kvalitativa metoden anammats. Anledningen till att denna metod används 

är för att den ger en djup bild av situationen i de två företagen studien valt att fokusera på. 

Genom intervjuer har författarna fått en god inblick i respondenternas uppfattningar och 

resonemang vilket resulterat i en djup förståelse för hur företagen resonerar kring valutarisker. 

Detta har även möjliggjort en utförlig analys vilket är en större källa för kunskap inom det 

aktuella området som gör att den kvalitativa metoden lämpar sig för kunskapsgenerering. En 
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annan anledning till varför den kvalitativa metoden är passande är att den ger en mer ingående 

bild. Metoden underlättar förståelse för bakomliggande faktorer och varför företaget valt att 

arbeta på ett visst sätt, detta är svårare att få fram med en kvantitativ metod. Området har 

teoretiska modeller för vad som är bra metoder, men att se hur ett företag i verkligheten 

anpassar hedging efter risknivå ger ett mer tillfredsställande resultat. Resultatet hamnar också 

närmare verkligheten då intervjuerna varit öppna vilket ger en djupare bild. Kortfattat så ger 

den kvalitativa undersökningen av de specifika bolagen ett mer tillfredsställande resultat än 

om en kvantitativ metod hade använts.  

2.2 Vetenskapligt synsätt  

Det finns olika synsätt på hur forskning ska bedrivas och därmed hur vetenskap och kunskap 

genereras, två av de vanligare inriktningarna är positivism och hermeneutik.
9
 Positivismen har 

sitt ursprung i naturvetenskapen som vill frambringa teorier som är allmängiltiga och exakta. 

Detta gör att synsättet fokuserar på matematik och det som går att observera, mäta och 

beräkna.
10

 Positivismen menar att världen är så pass komplex att den måste reduceras och 

förenklas för att kunna förklaras.
 11

  

Hermeneutiken däremot menar att världen redan är tillräckligt förenklad genom modeller, 

schematiseringar, begrepp, normer, m.m. vilket gör att vetenskapen bör ägna sig åt 

helhetsorientering och problematisering.
12

 I motsats till positivismen menar hermeneutiken att 

förståelse skapas genom tolkning snarare än genom förklaring. Ordet hermeneutik kommer 

från grekiskans hermeneuo som betyder just ”tolka”. Hermeneutiken har ett relativistiskt 

synsätt vilket innebär att absoluta sanningar inte existerar utan att kunskap skapas genom 

tolkning.
13

 Detta kan ske genom att forskaren tyder tal, texter och handlingar m.m. utifrån sin 

                                                           
9
 Andersson, Positivism kontra hermeneutik, 1979, s.9 

10
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12
 Arbnor, Företagsekonomisk metodlära, 1994, s.63 

13
 Andersson, Positivism kontra hermeneutik, 1979, s.17 
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förförståelse. Genom detta ökar forskaren sin kunskap vilket leder till att denne har större 

förförståelse vid nästa tolkningsansats. På detta sätt växer kunskapen fram genom en 

spiralformad rörelse, den hermeneutiska cirkeln, där varje del tolkas utifrån forskarens 

helhetssyn och helhetssynen skapas av alla delar.
14

 

Uppsatsen bygger på ett hermeneutiskt synsätt eftersom empirin i stort sett baseras på 

författarnas tolkning av respondenternas uppfattning och inställning. Denna information har 

testats utifrån olika teorier för att dra slutsatser och skapa en djup förståelse. Utifrån 

intervjuerna hade det varit svårt och inte särskilt givande att försöka göra någon form av 

statistisk undersökning eller matematisk beräkning. Genom intervjuerna har en helhetsbild 

skapats över hur företagen arbetar med valutasäkring. För att kunna genomföra studien och 

förstå varför det uppstår skillnader mellan ett stort och ett litet företag har tolkning av empirin 

varit avgörande. Tack vare detta har en djupare kunskap och förståelse erhållits inom detta 

område. 

2.3 Datainsamling 

Data för en forskningsrapport som inte insamlats med syfte för rapporten men som används i 

den, kallas sekundärdata. Företag och forskare använder sekundärdata i både beskrivande och 

förklarande syfte. Generellt hämtas data som är kvantitativ och kan implementeras i ämnet 

som insamlaren avser att använda det till. Det finns dessutom inslag av sekundärdata som kan 

extrapoleras till närliggande ämnesområden.
15

 Exempel på sekundärdata är böcker, 

vetenskapliga artiklar, tidningar, årsredovisningar och internet, i denna uppsats behandlas 

främst litteratur och vetenskapliga artiklar men även årsredovisningar från de båda bolagen.  

Anledningen till detta är att det dels ger en bättre beskrivning av bolagen och även bidrar till 

att få mer djup till empirin. Nackdelen med sekundärdata är att den kanske inte alla gånger 

passar det ämne som forskaren valt att studera. Årsredovisningar är en del i denna uppsats där 

sekundärdata är väldigt pålitlig och trovärdig.  

Forskaren samlar in primärdata för just det ämne som han avser att undersöka. Genereringen 

av data som är primär sker dels för att forskaren vill få fram specifik data för ett visst område 

och/eller att det inte finns relevant sekundärdata att tillgå. För att få fram primärdata finns det 

olika metoder. Metoderna är antingen kvantitativa då det handlar om enkäter, 

telefonundersökningar, kvantitativ eller offentlig data. Den andra metoden är kvalitativa 
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undersökningar som sker genom intervjuer, fokusgrupper, casestudier och liknande.
16

 I 

studien har primärdata skapats med hjälp av en kvalitativ metod då författarna gjort intervjuer 

på de företag som ingår i undersökningen. För att få en trovärdig undersökning handlar 

kvalitetskriterierna om att de intervjuade personerna har representativ ställning och relevant 

position i bolaget. Trovärdigheten och kunskapen hos de intervjuade personerna är nyckeln 

till att få hög validitet vid en kvalitativ intervju.
17

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att intervjua två företag, ett stort och ett litet, för att 

undersöka hur de arbetar med valutariskhantering. Arbetet började med att se över relevant 

teori i ämnet. Eftersom förkunskaper inom området redan besatts av författarna, föll det sig 

naturligt att skriva lämpliga frågor till intervjuerna innan djupare studier påbörjades. 

Förkunskaperna bidrog även till att eventuella följdfrågor enklare kunde ställas till 

respondenterna.    

För att kunna genomföra undersökningen krävdes att studien innehöll företag som exporterade 

en relativt stor del av sin omsättning i utländsk valuta. Detta eftersom det först då uppstår 

tillräckligt stora problem med valutarisker för att företaget skulle vara intressant. För att hitta 

mindre företag i regionen inom denna kategori, kontaktades Mellansvenska 

Handelskammaren där hjälp erhölls för att hitta företag som kunde passa undersökningen och 

syftet. Mail skickades ut till dessa företag innehållande en kort presentation av uppsatsen och 

författarna. Företagen tillfrågades om intervjufrågor angående deras arbete med valutarisker 

kunde mailas eller om besök kunde göras på företaget. Ungefär hälften av de tillfrågade 

företagen svarade på mailet, de flesta var upptagna och hade inte tid att bevara frågorna. Valet 

föll på att besöka CardGroup eftersom möjlighet då fanns att personligen ställa frågor samt 

eventuella följdfrågor, vilket blir betydligt svårare via mailintervju. Där intervjuades 

ekonomichefen Ola Lindqvist, han berättade en del om CardGroup samt hur de brukar hantera 

sin valutariskexponering. Ola är företagets enda ekonom och därigenom den som sköter det 

vardagliga arbetet med valutarisker även om vissa beslut tas gemensamt med CardGroups 

ägare. Tack vare detta var Ola en tillförlitlig och representativ respondent för undersökningen. 

För att inkludera ett stort företag från regionen i studien tog författarna kontakt med Sandvik. 

Intervjufrågorna besvarades genom ett besök på huvudkontoret i Sandviken eftersom den 
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aktuella personalen arbetar där. Väl på plats intervjuades Jens Fornander som arbetar på 

Sandvik Financial Services. Han beskrev Sandviks affärsområden och hur koncernen är 

utformad. Jens arbetar operativt med valutariskhantering och kunde därför ge en bra inblick i 

företagets dagliga arbete med dessa risker samt hur policy m.m. är utformat. 

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna har varit upplagda så att de inletts med allmänna frågor för att få respondenten att 

själv berätta sin syn på området. Därefter har mer specifika frågor ställts vilka gått att knyta 

an till teori samt följdfrågor på de områden författarna ansåg intressanta eller otillräckligt 

besvarade. Detta är en klar fördel med att göra intervjun på plats jämfört med mail eller 

telefon. På så sätt har en bra uppfattning erhållits om hur företagen arbetar samt vad de själva 

anser är viktigt. Fokus under intervjuerna var att vara noga med att fråga varför företagen gör 

som de gör. Detta har varit avgörande för att få ett bra resultat och möjlighet att dra slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valet föll på att spela in båda intervjuerna eftersom detta gjort det smidigt att gå tillbaka till 

ursprungsmaterialet då det varit nödvändigt. Det underlättade även själva intervjun då 

författarna kunde fokusera på respondenten och föra en diskussion utan avbrott för att 

anteckna. Efter intervjuerna skrevs hela materialet ner vilket resulterade i ca 13 sidor text. 

Detta gjorde att allt som yttrades kom med som notering, vilket kan vara svårt då 

anteckningar annars görs löpande under intervjun. Inför besöken på företagen diskuterades 

eventuella nackdelar med bandspelare. Det finns en viss risk i att respondenterna blir mer 

Figur 2 

Egen bild 
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försiktiga och obekväma då de vet att samtalet spelas in.
18

 Detta var dock inte något som 

märktes under intervjuerna. Risken minimerades genom att försäkra respondenterna att 

inspelningarna endast var till hjälp för studien och absolut inte skulle delges någon annan. 
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för den 

empiriska undersökningen och analysen av denna. Nedan beskrivs olika typer av valutarisker, 

fokus kommer vara på transaktionsexponering samt hur företag teoretiskt sett kan hantera 

och förhålla sig till detta. Kapitlet behandlar både externa och interna metoder för att 

reducera valutarisken i verksamheten. 

3.1 Valutariskexponering 

Att skydda sig mot valutarisk handlar främst om att hedga kassaflöden. Exponeringen företag 

utsätts för kan delas in i tre olika områden; transaktionsexponering, omräkningsexponering 

och ekonomisk exponering. De tre områdena har olika tyngdpunkt och påverkar företagen på 

olika sätt. Kassaflöden i utländska valutor är en viktig del som företag bör skydda sig mot, 

men det finns andra risker och variabler som påverkar företagets resultat än kassaflöden. 

Även om det i reala termer inte uppstår någon risk vid exempelvis omräkningsexponering, är 

det viktigt för företagen att övervaka detta då det påverkar det bokförda resultatet. Dessutom 

kan det ur konkurrenshänseende uppstå risker som företag bör se över. 

3.1.1 Transaktionsexponering 

Valutarisken vid en transaktionsexponering definieras genom skillnaden i värde på ett 

kassaflöde orsakat av en oväntad förändring mellan valutakurser. Det handlar alltså om givna 

framtida kassaflödens eventuella differenser orsakade av förändringar i växelkurser. En 

förlust på ett kassaflöde som orsakats av valutakursförändringar påverkar företagets resultat 

negativt. Om företaget inte hedgar risken så blir den eventuella förlusten alltså definitiv. Att 

hedga en transaktionsrisk är relativt billigt och enkelt.
19

 Hur och vilka metoder företag kan 

använda finns beskrivet längre fram i uppsatsen. 

För ett inköp handlar det om att risken uppstår under perioden mellan det att en beställning 

sker tills dess att betalningen ska infrias. Om ett företag säljer en vara så kan köparen erhålla 

en kredit på exempelvis två månader. Om det säljande företaget gör en kalkyl som baseras på 

spotpriset mellan den egna valutan och faktureringsvalutan, är företaget exponerade mot 

förändringar i valutakursen. Exponeringen är från det att offerten lämnas ut tills dess att 
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betalningen och kassaflödet kommer in. För multinationella företag kan ett åtagande att 

exempelvis tillverka en produkt sträcka sig över en längre tidsperiod. Om företaget vet att de 

ska leverera en vara en gång per år de närmsta tre åren och få betalt därefter, kan en öppen 

position vara förödande. Ponera att marginalen i en sådan affär ligger på 10 % och att 

företaget skrivit på leveransåtagandet, betalningsvillkoren är att det dels ska ske en gång per 

år efter att leverans erhållits och att betalningen sker i utländsk valuta. Om den inhemska 

valutan apprecieras med 20 % resulterar det i att kommande tre år, tvingas det tillverkande 

företaget leverera en vara med förlust.  

3.1.2 Omräkningsexponering 

Multinationella företag som har dotterbolag i flera olika länder med olika valutor måste vid 

bokslut försöka översätta balansräkningarna från dessa för att kunna sammanställa en 

koncernbalansräkning i redovisningsvalutan.
20

 Ett problem som uppstår på grund av detta är 

att tillgångarna och skulderna kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. 

Balansposterna kan i reala termer givetvis också ändras men valutakurserna kan påverka 

posterna så det konsoliderade rapporterna till viss del blir missvisande. En balansräkning kan 

exempelvis visa lägre skulder i bolagen trots att verksamhetens verkliga skulder inte minskat. 

Omräkningen kan leda till kursvinster eller kursförluster trots att realiseringen av de faktiska 

kassaflödena inte skett. Om kursvinster uppstår kan resultatet påverkas och ge en för hög eller 

låg vinst i den konsoliderade resultaträkningen för moderbolaget. Problemet med 

omräkningsexponeringen är att värdet på bolaget kan skifta mycket och att det kan bli svårt 

för bolaget att få en översikt som ger en rättvisande bild.
21

 

3.1.3 Ekonomisk exponering 

Om hantering av transaktionsrisk sker omgående och omräkningsexponering några gånger per 

år, kan den ekonomiska exponeringen vara ett område som företagsledningen avser ha mer 

långsiktiga mål med.
22

 Ekonomisk exponering är skillnaden i nuvärde för en investerings 

framtida kassaflöden orsakat av skillnader i valutakurser.
23

  Att säkra värdet på framtida 

kassaflöden kan i vissa fall vara enkelt, då företaget vet vilka flöden som kommer och när de 

kommer (transaktionsexponering). När kassaflöden hamnar långt fram i tiden och/eller är 

prognostiserade kan det vara svårt att använda en vanlig transaktionshedge. Företagen får i 
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dessa fall använda sig av andra metoder som kan resultera i mer övergripande och strategiska 

beslut. En ekonomisk exponering har fler parametrar som ska bedömas och är därför svårare 

att skydda med principiella beslut. Skydd för detta eller ändrade strategier görs ofta från fall 

till fall. De strategier som finns är bland annat långa finansiella hedgar, operativa hedgar 

(exempelvis flytta produktion mellan länder) eller olika prissättningsstrategier. De finansiella 

hedgarna är oftast konstruerade på kortare sikt än risken vid en ekonomisk exponering. 

Däremot finns det företag som använder sig av dessa ändå och kan i vissa fall göra det på ett 

effektivt sätt. En operativ hedge fungerar i de större företagen och kan där vara mycket 

effektiv, i mindre bolag kan den operativa hedgningen vara kostsam och inte fullt så effektiv. 

Prissättningsstrategier är en bra metod för de företag som har goda marginaler och incitament 

på marknaden att påverka priser. Företag som har unika produkter eller tjänster som 

efterfrågas av marknaden kan också med fördel använda en prissättningshedge.
24

  

3.2 Policy 

De flesta företag som har valutarisker i sin verksamhet har en utarbetad policy över hur 

företaget behandlar dessa risker. Den enklaste möjliga strategin är att inte göra någonting alls 

för att förändra sitt risktagande, d.v.s. göra affärer som vanligt och bortse från valutarisken. 

Alternativt kan företaget hedga en del eller hela sin valutaexponering. Policyn fungerar som 

vägledning för chefer och medarbetare i organisationen. På så sätt kan ledningen styra arbetet 

med valutarisker i en viss riktning och inte överlämna detta till enskilda medarbetare.
25

 

Ledningen i sin tur kan få direktiv av ägarna via styrelsen eftersom valutakursrörelser kan 

påverka värdet på bolaget och på så sätt ägarna. Detta behöver inte betyda att styrelsen 

utformar policyn utan att de försöker skapa incitament för ledningen att maximera 

aktieägarvärdet vilket exempelvis kan göras genom valutasäkringar.
26

 Grundläggande för 

företagets policy är hur de ser på- och förhåller sig till risk. En närmare beskrivning ska nu 

visa vilka teoretiska inriktningar och förhållningssätt som existerar samt vilka konsekvenser 

detta får i företagets arbete med valutarisker. 

3.2.1 Förhållningssätt 

Hur ett företag arbetar och förhåller sig till valutarisker kan delas in i två huvudkategorier; ett 

passivt och ett aktivt förhållningssätt. Ett passivt förhållningssätt innebär att företaget inte 
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försöker prognostisera framtida valutakursrörelser. De antar att valutamarknaderna är 

effektiva och att företaget själv inte kan göra bättre prognoser för valutakursernas framtida 

utveckling än marknaden. De förlitar sig därmed på marknadspriset som speglar alla aktörers 

sammanvägda förväntningar. På så sätt väljer företaget att lägga fokus på den egna 

verksamheten och låter externa aktörer analysera valutamarknaden. Ett passivt 

förhållningssätt är lätt för organisationen att följa.
27

 Ponera att ett företag har som policy att 

hedga 50 % av sin exponering mot utländska valutor. Det är då enkelt för chefer och 

medarbetare att alltid följa rekommendationen utan att behöva ta hänsyn till situationen på 

valutamarknaden.  

Det passiva förhållningssättet kan delas in i en statisk och en dynamisk ansats. Om företaget 

arbetar med en statisk ansats betyder det att de hedgar en transaktion då den uppkommer och 

väntar sedan ut löptiden utan att ytterligare se över sitt val av metod och instrument. Detta kan 

vara användbart då ett företag har ett fåtal stora transaktioner som är lätta att identifiera.  

En dynamisk ansats innebär däremot att företaget kontinuerligt ser över sina hedgningar och 

eventuellt korrigerar datum, belopp eller byter typ av derivatinstrument. Detta ger vanligen en 

bättre hedgningseffekt men är samtidig tidskrävande och därmed kostsamt.
28

 

Ett aktivt förhållningssätt innebär att företaget försöker förutspå hur olika valutakurser 

kommer att förändras i framtiden. Utifrån detta bestämmer sedan företaget om de ska använda 

sig av hedgning eller inte. Om de tror att växelkursen kommer att utvecklas i en för dem 

gynnsam riktning kan företaget välja att lämna en helt öppen position eller säkra en mindre 

del av sin framtida exponering. Om de istället ser en risk i att kursen kommer att utvecklas i 

en för dem icke gynnsam riktning kan företaget hedga en större del eller hela sin exponering. I 

extremfallet kan företaget till och med hedga ett större belopp än deras verkliga exponering 

och på så sätt försöka öka sin vinst.
29

 Detta förhållningssätt är spekulativt och bygger på att 

företaget tror sig veta bättre än marknaden. Det kräver även mer av företagets personal som 

måste vara uppdaterade i hur valutamarknaden utvecklas.
30

 Denna metod leder ofta till ett 

ökat risktagande i företaget vilket kan få stora konsekvenser om prognoserna skulle visa sig 

vara felaktiga. Det kan innebära att företagets resultat raderas ut eller i värsta fall till att 

företaget går i konkurs. Om prognoserna istället slår in betyder det att företaget undvikit 
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onödiga kostnader för hedgning och dessutom fått en bättre växlingskurs och därmed en högre 

vinst.
31

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget kan basera sin uppfattning av valutamarknaden på två typer av analyser, teknisk och 

fundamental. Teknisk analys bygger på historiska valutakursförändringar. Genom analyser 

försöker företag se trender och olika typer av formationer i denna datamängd. Därefter kan 

prognoser göras för den framtida utvecklingen. Denna form av analys har fått viss framgång i 

att förutspå den kortsiktiga utvecklingen för valutor. Fundamental analys bygger på 

makroekonomisk data, t.ex. BNP-tillväxt och räntenivå. Genom analyser gör företaget 

prognoser för den framtida valutakursutvecklingen. Fundamental analys används vanligen för 

att förutspå långsiktiga trender. Trots att båda dessa typer av analyser sällan slår marknadens 

förväntningar är de populära bland analytiker.
32

 

3.2.2 Syn på risk 

Hur ett företags policy för valutariskhantering utformas påverkas av deras syn på risk. De 

olika synsätten kan grovt delas in i tre olika kategorier; riskaversion, riskneutralitet och 

riskälskare.
33

 

Riskaversion betyder att företaget i största möjliga mån vill minimera sitt risktagande. Det 

betyder dock inte att de helt undviker riskfyllda affärer men att de däremot att är villiga att 

betala för att sänka den risk de exponeras mot. Med detta menas att företaget endast kan tänka 

sig att öka sitt risktagande då det leder till en högre förväntad avkastning. Riskneutralitet 
                                                           
31
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32

 Butler, Multinational finance, 2008,  s.216 
33

 Guiso, Risk aversion, wealth, and backround risk, 2008 
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Multinational Finance s.213 
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innebär att företaget inte bryr sig i om affären innebär en valutarisk eller inte. De baserar sitt 

beslut på andra faktorer än valutarisken. Det betyder att företaget är likgiltiga inför en affär 

med hög- och en med låg risk så länge den förväntade avkastningen är lika stor. Om företaget 

däremot är riskälskare gillar de att spekulera och väljer den affär med störst potential och 

därmed även störst risk. Riskälskaren är alltså den raka motsatsen till den som tillämpar 

riskaversion.
34

 

Genom ett exempel blir detta mer konkret. Ponera att den svenska kronan är värd 10 

SEK/USD. Ett svenskt företag säljer då en vara till ett amerikanskt bolag för 100 USD. Det 

amerikanska bolaget ska erhålla varan om 3 månader och har därefter ytterligare 2 månaders 

kredittid. Det svenska bolaget har satt sitt pris efter spotpriset på dollar och är därigenom 

exponerade mot risken att växelkursen kommer att förändras under de 5 månader som återstår 

innan de får betalt. Anta att det finns två huvudscenarion för hur växelkursen kommer att 

utvecklas. Scenario 1 innebär att växelkursen förutspås vara 5 SEK/USD eller 15 SEK/USD 

med lika stor sannolikhet då kredittiden löpt ut. Detta ger ett förväntat värde på 10 SEK/USD 

och en standardavvikelse på 50 %.  

  

 

 

 

Scenario 2 innebär att växelkursen förutspås vara 9 SEK/USD eller 11 SEK/USD med lika 

stor sannolikhet då kredittiden löpt ut. Även detta ger ett förväntat värde på 10 SEK/USD med 

en standardavvikelse på 10 %. 

 

 

  

  

  

Ett svenskt företag som tillämpar riskaversion skulle i detta fall föredra scenario 2. Det 

                                                           
34

Shapiro, Multinational financial management, 1996, s.344 

Scenario 1   

Växelkurs 5 SEK/ USD 15 SEK/USD 

Sannolikhet 50 % 50 % 

Förväntat värde 10 SEK/USD 

Standardavvikelse 50 % 

Scenario 2   

Växelkurs 9 SEK/ USD 11 SEK/USD 

Sannolikhet 50 % 50 % 

Förväntat värde 10 SEK/USD 

Standardavvikelse 10 % 
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Riskaversion

Riskneutralitet

Riskälskare

Risktagande 

eftersom volatiliteten och därmed risken då är så låg som möjligt. Samtidigt skulle de vara 

villiga att betala för att säkra växelkursen till 10 SEK/USD. På så sätt har de låst in sin 

marginal och minimerat sitt risktagande. Om det svenska företaget istället skulle haft ett 

neutralt synsätt på risk skulle de inte agerat för att öka eller minska risken. De är alltså helt 

neutrala i förhållande till vilket scenario som råder. Företaget låter andra faktorer än hur 

volatil valutautvecklingen kommer att vara avgöra om affären ska bli av eller inte.  

Ett riskälskande företag är mer benägna att gör affären ju mer volatil valutakursrörelserna 

spås bli, därför föredrar de scenario 1. Riskälskaren väljer alltså det alternativet med störst 

risk trots att den genomsnittliga kursen och därmed det förväntade värdet av båda affärerna är 

lika stort. 

 

Dessa typer av förhållningssätt till risk visar sig även i hur mycket företagen hedgar. Om 

företagets strategi är riskaversion hedgar de sannolikt en större del av sin exponering jämfört 

med det riskälskande bolaget. Ju mer synsättet riskaversion dominerar på företaget desto 

högre premier är de villiga att betala för att hedga valutakursförändringar.
35

  

3.3 Externa metoder och instrument 

De metoder och instrument som företag använder för att hedga sina valutarisker kan vara 

externa. Med detta menas att företaget förhandlar med aktörer utanför den egna verksamheten 

för skydda sig mot risken för förluster vid affärer i andra valutor. Hedgar förhandlas oftast 

fram med externa banker som erbjuder en stor mängd instrument som kan hjälpa företagen. 

Bankerna tjänar på detta dels genom köp- och säljspread, men även via premier och avgifter.  

Fokus i kommande teorikapitel är terminer och optioner, sambandet mellan dessa visas genom 

en något förenklad illustration i ”Figur 5”. Figuren visar värdet på en affär på 100 USD och 

hur detta värde kan skifta vid olika säkringar och valutakursen. 
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Figur 5 Egen bild 

3.3.1 Terminer 

Terminskontrakt är en typ av derivatinstrument vilket innebär att det är knutet till en 

underliggande tillgång, i detta fall valutor. Med hjälp av terminer kan ett företag säkerställa 

hur mycket en framtida betalning i en utländsk valuta kommer att vara värd i företagets 

inhemska valuta.
36

 Det går till så att företaget sluter ett avtal om att antingen köpa eller sälja 

en valuta i framtiden till en förutbestämd växelkurs, lösendag och kvantitet. Genom avtalet 

förbinder sig företaget och dess motpart att genomföra transaktionen oavsett vilken spotkurs 

det är på lösendagen. Anta att ett svenskt företag idag säljer en vara för 100 GBP men att de 

kommer att få betalt om 6 månader, spotkursen är 12 SEK/GBP. Företaget kan då välja att 

teckna ett terminskontrakt med exempelvis en bank om att sälja 100 GBP om 6 månader till 

kursen 12 SEK/GBP. Företaget är dock tvunget att genomföra transaktionen med banken om 

6 månader oavsett om pundet står i 10 SEK/GBP eller 15 SEK/GBP. Därigenom har de ingen 

möjlighet att göra en vinst eller riskera en förlust på grund av valutakursrörelser och har 

således eliminerat den valutarisk som uppstod i och med affären.
37

  

Precis som i alla växelkurser innefattar alltid ett terminskontrakt två valutor; en som säljs och 

en som köps. Den som köper en valuta på termin tar en så kallad lång position och den som 

säljer tar en kort position. I exemplet ovan vill det svenska företaget sälja pund och köpa 

kronor samtidigt som banken gör det motsatta. Företaget i detta fall vill sälja pund till kursen 

12 SEK/GBP, om de istället hade velat köpa pund så hade de blivit erbjudna en för företaget 
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sämre kurs exempelvis 13 SEK/GBP. Mellanskillnaden mellan köp- och säljkurserna kallas 

spread och det är genom den som banker och övriga aktörer tjänar pengar på 

terminskontrakt.
38

 

Det finns två huvudtyper av terminskontrakt, forwards och futures, kontrakten skiljer sig till 

viss del, hur de skiljer sig redogörs nedan. En forward är ett terminskontrakt som förhandlas 

fram med en bank avseende växelkurs, belopp och lösendag. På så sätt kan kontraktet exakt 

matcha företagets specifika behov avseende dessa parametrar. Kontraktet blir därför 

skräddarsytt för företagets transaktion och kan därigenom eliminera all den valutarisk som 

transaktionen annars skulle ha inneburit, detta brukar kallas för en ”perfekt hedge”.
39

 Den 

framtida växelkurs som skrivs in i forwardkontraktet påverkas av ett flertal faktorer, bland 

annat förväntad ränteutveckling i de båda länderna. Forwards är ett vanligt förekommande 

derivatinstrument dels i valutahandel mellan finansiella institut och dels i handel mellan 

instituten och deras kunder.
40

   

En future är lik en forward såtillvida att den avser en bestämd växelkurs, lösendag och belopp. 

Skillnaden ligger i att futures är standardiserade kontrakt som handlas på marknadsplatser och 

forwards som sagt förhandlas fram med ett finansiellt institut. Detta innebär att futures bara 

finns i ett visst antal bestämda valutor, belopp och lösendagar vilket gör det svårare för 

köparen att få till en ”perfekt hedge”. Futures innefattar vanligen de största och mest omsatta 

valutorna. Beloppen per kontrakt är relativt stora samtidigt som det oftast är en lösendag per 

kvartal.
41

  

Då sannolikheten är låg att spotkursen kommer vara densamma på lösendagen som den dag 

då kontraktet tecknas kommer alltid den ena parten i ett forwardkontrakt att förlora på affären. 

Detta gör att den part som missgynnas av spotkursen på lösendagen kommer att vilja dra sig 

ur, vilket denne enligt avtalet inte får göra. Det här problemet undviker en future genom att 

börsen är motparten i kontraktet.
42

 Genom matchning är börsen motpart i samma antal köp- 

som säljkontrakt vilket gör att deras totala nettoposition blir ”noll” då dessa positioner tar ut 

varandra. Eftersom futures är marked-to-market d.v.s. följs upp dagligen, tar alla parter endast 

en dags risk. Detta eftersom börsen varje dag ser till att alla inblandade har täckning för sina 

positioner, om de förlorat pengar under dagen tas dessa ut vid handelsdagens slut. Detta är en 
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stor skillnad jämfört med ett forwardkontrakt där ingen kontroll görs från det att avtalet 

undertecknats tills lösendagen. På så sätt kan börsen garantera alla transaktioner vilket ökar 

sannolikheten för att motparten verkligen genomför valutaaffären vid en future jämfört med 

en forward.
43

  

I och med att futures är standardiserade kontrakt som handlas på marknadsplatser är de 

mycket likvida. Detta gör att det enkelt går att sälja dem vidare om företagets kassaflöden och 

därmed hedgningsbehov skulle ändras innan lösendagen. Då både forwards och futures är 

tvingande avseende att köpa eller sälja den underliggande tillgången på lösendagen innebär 

möjligheten att enkelt göra sig av med en future en fördel jämfört med en forward. Eftersom 

forwardkontraktet är anpassat för en specifik transaktion blir det svårt att sälja kontraktet 

vidare. I sådana fall måste företaget hitta en annan part med exakt samma behov som 

föreskrivs i kontraktet vilket inte är särskilt troligt. Dock går det att bryta ett forwardkontrakt i 

förtid men detta är förenat med kostnader.
44

  

En annan fördel som uppkommer i och med att futures är börshandlade är priset. Tack vare att 

futures handlas i stora volymer på de internationella marknaderna blir priset per kontrakt 

betydlig lägre än för forwards. Detta eftersom ett forwardkontrakt ska förhandlas fram med 

banken vilket blir kostsamt dels för att det tar längre tid och dels för att banken vanligen har 

en större spread än vad de marknadsnoterade kontrakten har.
45

 

Att använda sig av futures innebär dock inte bara fördelar. Den stora nackdelen är att all risk 

inte kommer att elimineras eftersom företagets behov i princip aldrig kommer att sammanfalla 

med villkoren i de marknadsnoterade kontrakten. Antingen kommer transaktionsdatumet eller 

beloppet inte att överensstämma med företagets önskemål vilket betyder att bolaget inte kan 

eliminera all valutarisk utan endast minska den. Om t.ex. ett företag vill säkra ett kassaflöde 

som uppkommer i maj så uppstår det problem om de futurekontrakt som finns tillgängliga för 

den aktuella växelkursen löper ut i mars och juni, vilket ska de då välja? Att tidsaspekten inte 

överensstämmer är oftast det största problemet med futures eftersom beloppsgränserna främst 

drabbar mindre företag. Här har forwards sin stora fördel eftersom företaget kan förhandla 

fram ett skydd som är skräddarsytt just för dem. Företaget slipper då missmatchningar och får 

därigenom ett bättre skydd. Som vid alla typer av försäkringar så innebär ett bättre skydd 

också en högre premie vilken banken tar ut genom att ha en högre spread mellan köp- och 

                                                           
43

 Hull, Options, futures and other derivatives, 2003, s.24-26 
44

 Butler, Multinational finance, 2008, s.93 
45

Harvey, Volatility in the foreign currency futures market, 1991 



21 
 

säljkursen jämfört med futures. Sammanfattningsvis kan sägas att forwards ger ett bättre 

skydd än futures mot själva valutarisken men är samtidigt mer kostsamma.
46

 

3.3.2 Optioner 

Optioner används då ett företag vill hedga valutarisker i kommande kassaflöden, dessutom 

kan de användas då ett företag är osäker på om kassaflödet kommer att infrias. En termin 

används för att säkra ett kassaflöde och är bindande för båda parter. Skillnaden mellan de två 

är att optionen bara är bindande för ena parten, utställaren.
47

 Köparen av en option har en 

valmöjlighet att inte använda sig av den, om optionen för köparen är olönsam löser köparen 

inte in sin option. Vid omvända scenariot, att optionen är lönsam för köparen, löses optionen 

in. Valutaoptioner används för bolag som vill låsa in en viss växlingskurs och därmed 

säkerställa att de inte behöver växla till en sämre kurs än den förutbestämda. Det finns två 

olika optioner, beroende på om företaget vill köpa eller sälja en viss valuta. En säljoption 

innebär att köparen av optionen har möjlighet att sälja underliggande valuta till en viss kurs 

ett visst datum, utställaren förbinder sig således att köpa valutan vid samma tidpunkt och till 

samma belopp. Köpoptionens konstruktion är det motsatta, d.v.s. att köparen av optionen har 

rätt till att köpa en viss valuta till en viss kurs och vid en given tidpunkt.
48

 Utställaren av 

denna option förbinder sig således att sälja till den förutbestämda kursen. Det finns flera olika 

typer av optioner som företag kan använda sig av. De två vanligaste optionerna är amerikansk 

och europeisk. Det sistnämnda instrumentet innebär att köparen endast har rätt att köpa eller 

sälja valutan på lösendagen. En amerikansk option innebär att köparen har rätt att utnyttja 

optionen alla dagar fram till och med lösendagen.
49

 Vid valutaaffärer säljs alltid den ena 

valutan och den andra köps. Detta innebär att en köpoption på exempelvis USD, alltid har en 

valuta som på samma gång säljs, exempelvis NOK.  En köpoption på USD innebär då att 

samma option kan sägas vara en säljoption på NOK. Detta förhållande är viktigt att poängtera 

då valutaoptionen således alltid är en köpoption och en säljoption i samma derivat.  

En option sägs vara in-the-money när underliggande växlingskurs är på nivåer över 

lösenpriset för köpoptionen, det omvända förhållandet gäller då det handlar om säljoptioner. 

Om optionen är in-the-money skulle innehavaren utnyttja optionen om det vore lösendag. Då 

optionen är out-of-the-money skulle innehavaren inte välja att utnyttja den, om det hypotetiskt 
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skulle vara lösendag. Optionens värde brukar delas upp i tidsvärde och faktiskt värde 

(intrinsic value). Det faktiska värdet är det värde som optionen har om det gick att utnyttja 

den innan lösendagen.
50

 Exempelvis om en option ger rätt att köpa underliggande valuta för 

10 kr och priset idag för valutan är 11 kr. Optionens faktiska värde är i detta fall 1 kr. I 

exemplet så kanske optionens värde eller pris skulle vara 1,30 kr, då motsvarar 30 öre 

optionens tidsvärde. Detta värde är beroende av hur lång tid som är kvar av optionens löptid. 

Ju längre tid det är till optionens lösendag, desto högre tidsvärde och således också totalt 

värde.
51

  

Största skillnaden mellan en option och en termin är valmöjligheten som erbjuds köparen av 

optionen. Då avgiften på en termin innebär köp- och säljspread, tas det ut en premie för 

optionen som utställaren erhåller då köpet av optionen sker.
52

 Optionspremier kan vara 

relativt kostsamma och är betydligt dyrare än om köparen skulle välja att hedga med terminer. 

Andra faktorer som påverkar priset på en option är volatiliteten på underliggande valuta, 

stadsräntan i de olika länderna valutorna finns, lösenpris, växlingskurs vid utställandet och 

hur lång tid det är till lösendagen.
53

 Se tabellen nedan för hur optionspriset påverkas vid 

ökning av de olika variablerna.
54

 En amerikansk option är något dyrare än den europeiska, 

detta beror på att köparen har större valmöjlighet med den amerikanska och tvingas då betala 

en högre premie. Att den underliggande växlingskursen påverkar priset på en option är kanske 

en självklarhet. 

Pilarnas riktning står för ökar/minskar 

Om underliggande kurs ökar så har en option som är out-of-the-money större chans att hamna 

in-the-money och således blir optionen dyrare. Om en köpoptions lösenpris ökar så är det 
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 Variabel Köpoption Säljoption 

↑ Underliggande växlingskurs ↑ ↓ 

↑ Lösenpris ↓ ↑ 

↑ Stadsränta i utländsk valuta ↑ ↓ 

↑ Stadsränta i inhemsk valuta ↓ ↑ 

↑ Volatilitet i växlingskursen ↑ ↑ 

↑ Tid till lösendag ↑ ↑ 
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mindre chans att lösenpriset uppnås, då blir sannolikheten lägre och optionen billigare. 

Växlingskursens volatilitet är graden av svängningar som kursen utsätts för. I och med större 

svängningar infinner sig en större sannolikhet att lösenkurser infrias och därmed ökar priset 

på både köp- och säljoptioner. Alla variabler som tas upp i tabellen handlar om att 

sannolikheten för att en option ska hamna in-the-money ökar och om sannolikheten ökar så 

ökar också priset.
55

 

En annan stor fördel med optionen framför terminen är möjligheten att få ta del av en 

fördelaktig uppgång i priset på den underliggande tillgången. I terminen så låser köparen 

priset till en viss kurs och är bunden att fullfölja sin del av avtalet. Optionen är konstruerad 

mer som en försäkring där lägsta/högsta kurs finns men ju mer underliggande valuta rör sig 

desto fördelaktigare blir optionen. Alltså har optionen en möjlighet att inbringa intjäning vid 

fördelaktiga kursrörelser samtidigt som det låsta terminskontraktet inte innehar dessa 

egenskaper. Terminen neutraliserar alltså risk och optionen försäkrar med möjlighet till 

uppgång.
56

  Detta kan också illustreras, se ”Figur 5”.  

3.4 Interna metoder 

De interna metoderna för hantering av transaktionsexponeringar används främst för att minska 

användningen externa aktörer. De externa aktörerna kommer alltid att erfordra egna 

marginaler och då leder intern hantering till lägre kostnader för företaget. För att intern 

hantering av kassaflöden ska vara lönsam, måste företaget som använder detta vara ganska 

stort eftersom en ”treasuryavdelning” kan bestå av många anställda. Lönerna för dessa 

anställda måste intjänas och riskerna i företaget minskas för att avdelningar av detta slag skall 

kunna existera. Enklare interna metoder kan användas i mindre företag som inte har resurser 

för att driva en treasuryavdelning.
57

  

3.4.1 Netting 

För multinationella företag med dotterbolag i flera olika länder som har in- och utbetalningar i 

olika valutor är netting en metod för att hantera kassaflöden internt. Netting går ut på att den 

interna banken hedgar nettot av kassaflöden koncernen har i en viss valuta.
58

 Balansen för 

koncernens kassaflöden i olika valutor kontrolleras och bolaget ser över om det finns under- 
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och/eller överskott i de olika valutorna. Nettot av kassaflödena kan sedan hedgas externt och 

företagets totala risk minskar tack vare netting.
59

 Uträkningen av vilka kassaflöden som finns 

i företaget bör vara säker eller relativt säker för att nettot av flödena externt ska kunna 

hedgas.
60

  

Netting kan enklare beskrivas genom ett något förenklat exempel. Ponera att ett moderbolag i 

Sverige har två dotterbolag, ett i Japan och ett i Tyskland. Det japanska bolaget producerar 

och säljer en vara den 30 november till en kund i USA för 7,5 miljoner USD, betalning sker 1 

april. På samma gång köper det tyska bolaget in en maskin från USA för 5 miljoner USD, 

betalningen ska ske 1 april.  

 Det tyska bolaget vill hedga hela sitt kassautflöde på 5 miljoner USD. 

 Det japanska bolaget vill likaså hedga hela sitt kassainflöde på 7,5 miljoner USD. 

 Koncernen vill hedga nettot av kassaflödena på 2,5 miljoner USD (7,5 – 5). 

Det svenska moderbolaget kan genom netting minska kostnaderna för sin totala exponering. 

Om det inte skulle finnas någon koncernpolicy för valutarisker skulle det japanska bolaget 

säkra 7,5 miljoner USD, kanske genom en option och det tyska bolaget sina 5 miljoner på 

samma sätt. Ur koncernens perspektiv finns dock en nettovalutarisk på 2,5 miljoner USD. 

Eftersom betalningarna sammanfaller på samma datum behöver koncernen då genom netting 

bara hedga 2,5 miljoner USD och på så sätt spara in onödiga kostnader i premier till externa 

banker. Inflödet av pengar växlas alltså inte in till inhemska valutan, utan skickas direkt 

vidare till bolaget som behöver valutan. 

Ett problem som uppstår då företag använder sig av netting kan vara att de enskilda bolagens 

exponeringar är stora. Om ett dotterbolag i Sverige har all sin försäljning i USD kommer de 

att vilja hedga sin egen exponering, eftersom dotterbolaget inte ser koncernen som helhet och 

treasuryavdelningens nettingpositioner. Istället för att dotterbolaget hedgar sin exponering 

mot en extern bank så hedgas dotterbolagets exponeringar mot treasuryavdelningen genom 

exempelvis en termin. Treasuryavdelningen gör i sin tur ingen extern säkring av 

dotterbolagets termin, utan nettar positionen med andra dotterbolags kassaflöden. På så vis får 

koncernen som helhet en lägre riskprofil och dessutom behöver dotterbolagets öppna 

positioner inte drabba deras redovisning då säkringen gjorts med den interna banken. 

Redovisningsproblematiken i detta fall är enkel att lösa och kan dessutom vara ganska viktig 
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då dotterbolagens chefer och säljare ofta erhåller sin lön på provisionsbasis av resultatet i det 

egna bolaget. Genom en intern säkring med treasuryavdelningen drabbas inte dotterbolagets 

bokförda resultat av koncernens netting.
61

 Netting bidrar som sagt till mindre risk och lägre 

kostnader.
62

  

3.4.2 Proxy hedging 

Då företagen har ett större antal valutor men mindre belopp i varje valuta kvar efter netting, 

kan så kallad proxy hedging vara tillämpbar. Valutorna i världen korrelerar (samvarierar) med 

varandra och med globala index. Vissa valutor korrelerar positivt med varandra och andra har 

en tendens att negativt korrelera.
63

 Korreleringen mellan valutorna är speciellt stark där det 

finns en grupp valutor inom samma geografiska område som har liknande politiska eller 

religiösa uppfattning.
64

 Denna samvariation eller korrelation kan företag ta tillvara på när de 

ska hedga sina återstående öppna positioner efter netting. Företagen gör så att de tar en av 

valutorna som finns kvar, företrädelsevis valutan som är mest representativt för urvalet. Efter 

detta räknar treasuryavdelningen ut hur mycket de andra valutorna korrelerar med den. 

Valutorna i uträkningen är viktade efter hur stort kassaflödet är. Efter dessa beräkningar får 

företaget ut hur stor exponering i kassaflödestermer de har mellan den inhemska valutan och 

den viktade, uträknade och representativa valutan. Därefter kan en hedge göras mot den 

inhemska valutan och på så vis skydda mot valutakursförändringar i alla valutor som finns 

kvar. Kritiken mot denna metod är att korrelationen grundar sig på historiska data och kritiker 

menar att historiska kurser inte är någon garanti för den framtida utvecklingen.
65

  

3.4.3 Leading/Lagging 

För att ett företag ska kunna matcha sina kassaflöden i så stor utsträckning som möjligt och 

därmed få en bättre nettingeffekt kan de använda sig av ”leading and lagging”. Det går ut på 

att företaget på olika sätt försöker flytta sina in- eller utbetalningar framåt eller bakåt i tiden. 

På så sätt kan de få fler betalningar att förfalla samma dag vilket minskar den tid företaget är 

exponerat mot olika valutor samt att nettingeffekten blir större och därmed reduceras risken. 

Detta kan ske både internt mellan olika bolag i koncernen eller mellan bolagen och 
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treasuryavdelningen. Dessutom kan det skötas externt med kunder, leverantörer och banker.
66

 

Arbetet med leading och lagging sköts separat för varje enskild valuta. Genom att försöka ha 

så få fakturerings- och inköpsvalutor som möjligt kan företaget minska arbetsbördan och på så 

sätt få ner kostnaderna för denna hantering.
67

 

Leading innebär att företaget försöker tidigarelägga in- eller utbetalningar för att uppnå en 

matchningseffekt, det kan ske på flera olika sätt. Företaget kan använda sig av factoring, d.v.s. 

sälja sina fakturor till ett factoringbolag innan de förfaller. På så sätt får de in pengar tidigare 

än om de väntat kredittiden ut, dessa kan sedan användas för att t.ex. betala leverantörer. Ett 

annat alternativ är att företaget lånar pengar för att genomföra en betalning. Om de 

exempelvis ska betala 10 miljoner dollar idag samtidigt som företaget vet att de kommer att få 

in en betalning på 5 miljoner dollar om en månad kan de idag låna 5 miljoner dollar av 

banken. Dessa kan användas för att genomföra en del av dagens utbetalning på 10 miljoner. 

När företaget sedan får in 5 miljoner används dessa för att betala tillbaka lånet. På så sätt har 

företaget inte varit exponerade mot risken att växelkursen skulle ändras. Kostnaden för denna 

hedgning är räntan koncernen får betala för lånet. Ett tredje leadingalternativ är att företaget 

istället försöker omförhandla betalningsdagarna med exempelvis en kund och därigenom få 

kunden att betala tidigare.
68

 

För att illustrera detta kan exemplet ovan användas, där företaget hade utbetalningar på 10 

miljoner och inbetalningar på 5 miljoner dollar vid olika tillfällen. 
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För att skapa en bättre nettingeffekt kan företaget med hjälp av de metoder studien redogjort 

för ovan, tidigarelägga kassaflöden för att få en bättre matchning mellan in- och utbetalningar. 

 

Lagging betyder att företaget istället försöker skjuta upp sina in- eller utbetalningar. Detta kan 

ske på flera olika sätt, t.ex. kan företaget ge kunder längre kredittider vilket betyder att 

inbetalningen kommer senare än normalt. Även här är ett alternativ att förhandla, företaget 

kan försöka få längre kredittider hos sina leverantörer för att på så sätt skjuta upp 

betalningen.
69

 För att illustrera detta kan ett företag som har in- och utgående kassaflöden på 5 

miljoner vid olika tidpunkter användas som exempel. Om företaget lyckas omförhandla med 
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sina leverantörer så deras utbetalningar sker samtidigt som inbetalningarna kommer pengarna 

att direkt skickas vidare. Därigenom behöver företaget aldrig växla från svenska kronor till 

dollar för att senare växla tillbaka inbetalningen åt motsatt håll, på så sätt elimineras 

valutarisken.   

I en stor koncern sköts detta arbete vanligen av en treasuryavdelning.
70

 Fördelen med att ha 

anställda som enbart arbetar med detta är att de blir enklare att skaffa sig en bra överblick och 

kontroll vilket är en förutsättning för att effekten av metoderna ska bli så bra som möjligt. 

Samtidigt agerar treasury som företagets internbank vilket minskar transaktioner med externa 

parter som leder till lägre kostnader för koncernen. Genom att internt arbeta med detta kan 

koncernen smidigt flytta pengar mellan dotterbolagen vilket ökar likviditeten.
71

 

3.4.4 Cashpool 

För att underlätta arbetet med netting och leading and lagging kan företaget använda sig av en 

”cashpool”.
72

 Det betyder att moderbolaget i en koncern upprättar ett uppsamlingskonto, en så 

kallad pool, för varje valuta koncernen använder sig av. För att koncernen ska veta varifrån 

olika betalningar kommer har varje dotterbolag en egen del i poolen. För att arbetet ska bli så 

effektivt som möjligt styrs cashpoolen centralt eftersom arbetet med netting även sker på 

central nivå. Genom att samla ihop alla transaktioner i en viss valuta kan koncernen enklare 

matcha kassaflöden mot varandra och på så sätt få större nettingeffekter. En annan fördel med 

en cashpool är att företagens dotterbolag ofta tvingas med i cashpoolen eftersom de centrala 

avdelningarna sköter övervakningen av valutakontobalanserna. Då kan avstämningar och 

nivåer bevakas och justeras enklare. Balansmässigt så är det också mer fördelaktigt att ha en 

cashpool, då några av dotterbolagen behöver kredit på sina konton, kan andra inom samma 

koncern har överskott av pengar. Genom en cashpool får koncernen en samlad bild av vilken 

kreditnivå de totalt sett behöver. Cashpoolen bidrar alltså till samlade och i många fall lägre 

krediter hos de externa bankerna. Dotterbolagen i sin tur kan själva endast kontrollera en liten 

del av sina totala banktillgångar. Detta eftersom koncernen styr cashpoolen och bestämmer 

vilka krediter man vill ha totalt sett. Tack vare cashpooling kan företaget få ut mer av sin 

interna valutariskhantering.
73
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Kapitel 4 - Empiri 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens empiriska data, denna har i huvudsak införskaffats 

genom intervjuer. För att skapa en bredare förståelse för läsaren inleds kapitlet med en 

presentation av Sandvik och CardGroup. Därefter beskrivs företagens policy samt hur de 

arbetar med externa och interna metoder för valutariskhantering. 

4.1 Företagspresentation CardGroup 

CardGroup startade i mitten av nittiotalet med att nuvarande ägaren började köpa in 

gratulationskort. Dessa kort såldes sedan till butiker i närområdet och verksamheten började ta 

fart. Femton år senare finns verksamheten i 43 länder, största marknad är Europa. I 

organisationen finns totalt ca 500 personer i form av anställda och olika franchisetagare, av 

dessa sitter ungefär 25 personer i Gävle. Koncernen består av CardGroup Greetings, 

CardGroup Intergift och CardGroup Systems, men dessa är i praktiken ett enda bolag.  

Produkterna som företaget idag erbjuder är 

gratulationskort, stickers och olika former av 

presentpåsar. Stickers är en sorts klistermärken med 

olika motiv och former som skiljer sig åt. 

Företagets kort och andra produkterna säljs inte 

direkt till butikerna. Försäljningen går istället till så 

att ställningar med kort ställs ut i butiker. 

Butikerna sköter sedan försäljningen av 

produkterna varpå CardGroup fakturerar 

butikerna efter hur mycket de sålt av de olika 

varorna. Koncernen står alltså för butikernas 

lager och handlarna behöver då inte själva 

köpa in korten utan de tillhandahålls av 

CardGroup. Affärsstrukturen innebär att 

koncernen är rörelsekapitalkrävande och har 

ett stort lager ute i butikerna. Huvudkontoret 

för verksamheten ligger i Gävle. Där behandlas 

de flesta av de svenska kunderna och avtal sluts via 
Figur 9 Ställning för kort 

hämtad från CardGroups 

hemsida 
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detta kontor med större butikskedjor och liknande. Företaget är uppbyggt som en 

franchiseorganisation där huvudkontoret i Gävle är toppen av hela organisationen. Områdena 

är främst geografiskt uppdelade där franchisetagarna driver företagets koncept i sitt område. 

Det kan vara att en franchisetagare ansvarar för ett land, en stad eller en del av staden. 

Uppdelningen beror på hur stor marknaden är och hur stor efterfrågan det finns i det specifika 

området. Det finns två olika nivåer av franchisetagare inom företaget, ”Master Franchise” och 

”Local Franchise”.
74

 ”Master Franchise” är en slags generalagent som har till uppgift att 

ansvara för utbildning av ”Local Franchise” samt att driva verksamheten i sitt ansvarsområde. 

De lokala franchisetagarna är främst enmansföretagare som åker runt och fyller på produkter 

samt fakturerar butikerna.  

Produktionen av koncernens varor sköts inte av företaget själva. Underleverantörer finns i 

Asien och främst i Kina. Produkterna samt ställningar för produkterna tillverkas av 

underleverantörer som sedermera skickar dem till Sverige och företagets lager vid Gustavsbro 

i Gävle. Själva designen av korten sköts i koncernens huvudkontor där designers och 

formgivare utformar produkterna. Efter att produkterna lagerförts vid Gustavsbro packas de 

om och distribueras vidare i organisationen.   

CardGroup är ett expansivt företag som växer mycket varje år. Detta i kombination med att de 

håller lager åt kunder gör att det krävs mycket rörelsekapital. För utländska filialer och 

franchisetagare erbjuder koncernen även finansiering genom att ta egna lån som de sedan för 

vidare till filialerna. Genom 

att belåna sig för 

franchisetagarna finns det 

omräkningsexponering då 

dessa ofta befinner sig i 

andra länder. Inköpen som 

företaget gör från 

leverantörerna i Asien sker i 

amerikanska dollar, som 

tidigare berörts går 85 % av 

försäljningen till utlandet. 

Genom detta exponeras 
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företagets inköp och försäljning för valutarisk. Företaget växer ca 10-15 % per år och 

exponeringen mot utländska valutor gjorde under fjolåret (2010) att nästan hela tillväxten 

raderades ut. Omsättningen under 2010 uppgick till ca 70 miljoner kronor och i ”Figur 10” 

syns omsättningens utveckling under de fem föregående åren.  

Trots företagets problem med valutaexponering är kärnverksamheten ett vinnande koncept. 

CardGroup har erhållit åtskilliga priset och utmärkelser i olika sammanhang. Exempelvis har 

CardGroup blivit utnämnt tillföljande:  

 Superföretag – Veckans affärer  

 Gasellföretag – Dagens Industri 

 Ett av Sveriges 1000 snabbast växande företag – SEB 

 AAA – Soliditet 

 Högsta Kreditranking – UC 

4.2 Företagspresentation Sandvik 

Sandvik är en världsomspännande koncern med verksamhet i 130 länder. Huvudkontoret 

ligger i Sandviken, där 

företaget också har en 

stor 

produktionsanläggning. 

Globalt arbetar ungefär 

47 000 personer i 

koncernen varav 11 050 i 

Sverige. Omsättningen 

uppgår till omkring 83 

miljarder svenska 

kronor. De tre största 

försäljningsländerna för 

koncernen är USA, Australien och Tyskland, största 

enskilda marknadsområde är Europa följt av Asien och Nafta.
75

  

Ungefär 95 % av koncernens omsättning härstammar från andra valutor än svenska kronor.  
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Koncernen är uppdelad i tre olika huvudområden efter vilket typ av tillverkning och vilka 

typer av produkter området innehåller
76

:  

 Sandvik Tooling 

Verktyg i hårdmetall för 

metallbearbetning samt 

verktygssystem för skärande 

metallbearbetning. 

 Sandvik Mining and Construction 

(SMC) 

Maskiner, verktyg och service för 

gruv- och anläggningsindustrin. 

 Sandvik Materials Technology 

(SMT)  

Högförädlade produkter i avancerade rostfria stål, titan, 

metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar.  

Tillsammans bildar de tre områdena Sandvik, från dessa erbjuder Sandvik sina kunder olika 

produkter och tjänster. Största kundsegment är gruvindustrin, följt av verkstadsindustrin, 

fordonsindustrin, anläggningsindustrin och energisektorn.
77

 I och med de olika 

kundsegmenten och framförallt att koncernens försäljning till stora delar är i utländsk valuta 

uppkommer valutarisker i verksamheten.  

På grund av de olika riskerna och Sandviks storlek, finns det en möjlighet att ha en 

internbank. Den interna banken i stort kallas för Sandvik Financial Services eller treasury. 

Deras huvuduppgift är att stötta och rådgöra med de olika affärsområdena och deras 

verksamhetsrisker. Alternativet till en internbank är att alla dotterbolag själva går till sin 

externa bank och förhandlar fram riskminimerande instrument. Detta hade varit en dyrare 

hantering och Sandvik menar att det finns ett större värde i att ha en egen bank internt.
78

 

Sandvik Financial Services uppgift är att identifiera och konsolidera koncernens samtliga 

behov och paketera detta till en större volym som sedan kan förhandlas med externa banker. 

Genom att konsolidera och få högre volymer har Sandvik större förmåga att kunna förhandla 

fram bättre villkor hos de externa bankerna. Koncernen kan jämföra villkoren och lättare 
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pressa bankerna till bättre villkor än om dotterbolagen själva skulle göra detta med sin lokala 

bank. En annan fördel med att konsolidera koncernens behov är att kunna flytta pengar mellan 

dotterbolagen. Då ett växande bolag är mer kapitalkrävande än ett etablerat kan den interna 

banken ge billiga lån till tillväxtbolaget från de andra mer stabila bolagen i koncernen.
79

 Om 

det växande bolaget hade gått till en extern bank kanske det hade varit svårt att få lån till bra 

villkor. Interna banken har således bättre villkor och mildare kravpolicy. En annan stor del i 

Sandvik Financial Services är att tillhandahålla lån för kunderna. Om exempelvis en kund i 

gruvindustrin har svårt att få lån hos banker kan Sandviks internbank tillhandahålla lån, eller 

en sorts leasing. Leasingtjänster för gruvprodukterna innebär mer försäljning och nöjdare 

kunder. Sandviks säkerhet i leasingaffärerna är maskinen de säljer.  

Efter att kundfinansieringen som tidigare var lokaliserad ute hos dotterbolagen hamnat hos 

Sandvik Financial Services består avdelningen numera av ca 35 personer. Merparten av dessa 

sitter samlade i huvudkontoret i Sandviken. För att kunna täcka upp alla kunders behov har 

Sandvik Financial Services även ett fåtal personer som sitter i Asien. Det beror främst på 

tidsdifferensen mellan världsdelarna som i annat fall hade inneburit att personer i Sandviken 

varit tvungna att arbeta på nätterna för att asiatiska och australiska kunder kunnat ta kontakt 

med företaget.  

Den interna banken hanterar främst valutarisker och finansiering. De enskilda affärsområdena 

och enskilda dotterbolaget får på egen hand sköta andra risker, exempelvis råvarurisk. 

Affärsområdena kan självklart ändå få råd från finansavdelningen som är uppdaterade i hur 

omvärldens utveckling pekar. För att Sandvik Financial Services ska vara uppdaterade finns 

det i bolaget en summa pengar som avdelningen kan spekulera med. Syftet med att ha detta 

riskmandat är för att de som arbetar på avdelningen ska vara uppdaterade i hur marknaden 

väntas utveckla sig.  

”Det är en krydda i jobbet” – Jens Fornander 

De anställda förväntas alltså vara bättre uppdaterade om de själva får ta positioner som 

innebär spekulation. Riskmandatet innebär att avdelningen får ta positioner i valutor och 

räntor. Resultatet från dessa placeringar följs upp av en riskmätningsgrupp och tydliga 

riktlinjer finns i fråga om hur stora positioner avdelningen får ta och när de måste ta en 
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förlust. Beloppen i riskmandatet är små men möjlighet finns ändå att kunna täcka 

avdelningens kostnader utifrån lyckade placeringar.
80

  

4.3 Empiriskt material CardGroup 

CardGroup är ett mindre företag i en expansiv fas med många nya utmaningar. Valutarisker 

har länge funnits i verksamheten, men riskerna har under de senare åren blivit allt mer 

framträdande. I och med att valutarisker påverkar företaget mer och mer, har ägaren/VD i 

samråd med ekonomichefen börjat säkra allt mer av sin exponering. VD och ägare i företaget 

är samma person och han är den som har det slutgiltiga ansvaret i CardGroup. Med tanke på 

att valutasäkringar blivit viktigare under de senare åren är det intressant för CardGroup att 

belysa detta problem i verksamheten. Det empiriska materialet är främst baserat på en intervju 

med Ola Lindqvist som är ekonomichef på CardGroup. 

4.3.1 Policy 

Då CardGroup är ett relativt litet företag finns det ingen utarbetad policy för hur koncernen 

ska arbeta med valutarisker. I praktiken är det ekonomichefen som i samråd med ägaren 

planerar för vilka framtida kassaflöden som ska säkras. Generellt så träffas ägaren och 

ekonomichefen när en uppenbar risk infinner sig i bolaget som orsakas av valutor. När dessa 

två beslutsfattare bedömer att risken är tillräckligt stor, görs en valutasäkring. Det finns ingen 

upplagd plan för hur ofta möten och liknande ska ske, utan de sker genom en ständig 

diskussion mellan ägaren och ekonomichefen. Bedömningarna som båda personerna grundar 

sina beslut på är dels en egen uppfattning av hur marknadssituationen ser ut och även i samråd 

med den externa bankens valutaavdelning. Banken har egna analyser för valutornas 

kommande utveckling och dessa delges företaget genom mail och telefon. Dessa analyser 

diskuteras därefter internt och en egen uppfattning skapas. Därefter samråder företaget ofta 

med banken och hör hur kommande händelser kan komma att påverka valutakurserna. 

Kommande händelser kan exempelvis vara att FED kommer med nya rapporter i USA eller 

att riksbanken i Sverige håller ett räntemöte eller andra stora händelser som kan påverka 

kurserna åt något håll. Vid större händelser i världen kan det också inträffa att banken 

kontaktar CardGroup och delger sin analys direkt. Detta sker specifikt då banken tror att 

händelser kommer ha stor påverkan på valutakurserna, exempelvis kriget i Libyen. 

CardGroup menar att bankens prognoser trots allt väger tyngre än deras egen uppfattning. 

Utifrån prognoserna tas alltså beslut om huruvida en valutasäkring görs eller inte.  
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Beroende på hur marknadssituationen ser ut menar Ola Lindqvist att företaget valutasäkrar på 

olika sätt. Då han i samråd med ägaren tycker att marknadssituationen är för dem fördelaktig 

kan hanteringen ske på ett annat sätt än om den enligt företagets prognoser inte skulle vara 

fördelaktig. Ola Lindqvist menar på så vis att företaget kan pricka in toppar och bottnar i 

kursernas utveckling och därigenom indirekt tjäna på valutakursernas utveckling. 

”Om Euron förväntas gå upp är det ju ingen idé att säkra för då får man ju en sämre kurs.”  

– Ola Lindqvist  

Företaget hedgar alltså främst då kursen enligt prognoserna kommer att röra sig i en för dem 

icke fördelaktig riktning. Om alternativet gäller, att kursen förväntas röra sig i en fördelaktig 

riktning för CardGroup, är företaget mer sparsamma med att valutasäkra och därigenom 

försöker tjäna på den kommande utvecklingen. Metoden CardGroup använder sig av ledde 

under fjolåret till att hela omsättningstillväxten raderades ut av den för företaget ofördelaktiga 

valutakursutvecklingen. CardGroup omsatte förra året ca 80 miljoner före valutakursförluster 

och ca 10 miljoner försvann på grund av ofördelaktig valutakursutveckling. Omsättningen 

efter justeringen av valutakursförluster hamnade alltså på ca 70 miljoner kronor. Företaget 

hedgade en del av sin omsättning men delen som förblev ohedgad ledde till kursförluster. 

Prognosen för den framtida omsättningstillväxten baseras på samma riskhantering och uppgår 

till ca 10 %.  

CardGroup har vid intervjutillfället säkrat ca 75 % av de förväntade intäkterna. Anledningen 

till den höga procentsatsen menar ekonomichefen är på grund av att kronan i nuläget är stark. 

Företagets prognoser visar på en något nedåtgående trend för euron och att detta leder till 

lägre intäkter om prognoserna visar sig vara korrekta. Framförallt gäller detta företagets 

intäkter de har i euro, men även för en viss del av deras försäljning i andra valutor.  

4.3.2 Externa metoder 

Valutasäkring i CardGroup sker enbart med banken som motpart. Efter att prognoser för den 

framtida utvecklingen av valutakurserna gjorts, tecknas det önskade instrumentet. Företaget 

gör också estimat på hur stora intäkterna i framtiden kommer att vara för att kunna säkra rätt 

kvantitet av valutan i fråga.  

”Vi har två varianter, terminer och optioner” – Ola Lindqvist 
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Instrumenten som CardGroup främst använder sig av är valutaterminer och optioner. 

Terminerna används främst på grund av att det är något som banken har rekommenderat.  

Rekommendationen grundar sig i att instrumenten dels är relativt billiga att använda men även 

för att företaget genom terminerna vet exakt vilket belopp, lösendag och lösenkurs de kommer 

att erhålla. På så vis blir övervakningen av instrumenten lättare och företaget får en relativt 

säker hedge mot sina exponeringar. En annan klar fördel för CardGroup är att terminerna går 

att lösa i förtid och att de på så sätt är flexibla om behoven skulle ändras. Genom att företaget 

delvis bygger sin valutasäkring på prognoser kan dessa ibland bli något felaktiga, exempelvis 

genom att lösendag inte alltid är exakt den dagen då kassaflödet kommer in. Banken kan då 

erbjuda att lösa in terminerna i förtid utifall detta är ett önskemål från företagets sida. Detta 

gör att terminerna är relativt smidiga att använda sig av och att de inte helt och hållet låser 

lösendagarna. För att ändra lösendag eller justera annat i terminens utformning erfordrar 

givetvis banken en viss avgift. Denna avgift kan i vissa fall vara värd att betala för att vara 

säker på att terminen faller ut i samband med ett kassaflöde. I vissa fall används även optioner 

i CardGroup. Dessa används bara ibland och Ola Lindqvist menar att det är ”lite gambling” 

inblandat i optionshandeln. Kunskapen om hur dessa instrument kan användas finns inte i så 

stor utsträckning i företaget och därför väljer de att bara använda optioner till en viss del. 

Vilken typ av option som används väljs främst på rekommendation från banken och således 

har CardGroup lite för låg kunskap om dessa instrument för att kunna använda dem mer 

aktivt.  

4.3.3 Interna metoder 

Den interna hanteringen av valutakursrisker sköts av ekonomichefen och ägaren. CardGroup 

har intäkter i olika valutor, främst euro. Utgifterna är i dollar för inköp av produkterna och i 

svenska kronor för huvudkontoret där företagets löner och andra löpande kostnader i SEK 

betalas. Detta gör att det blir svårt för företaget att matcha eller netta sina kassaflöden då de är 

i olika valutor. Hanteringen av de olika valutorna internt handlar främst om att undvika 

växlingsavgifter och onödiga växlingar mellan valutorna inom koncernen.  

”Det blir alltid dyrare att växla två gånger” – Ola Lindqvist 

Då företaget får in pengar i euro kan dessa växlas direkt till dollar och betala 

leverantörsfakturor med. Alternativet hade varit att växla alla eurointäkter till svenska kronor 

och därefter växla kronorna till dollar för att betala fakturor med. Hanteringen som innebär att 
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växla euro direkt till dollar gör att företaget slipper en extra växlingsavgift och kan på så sätt 

undvika merkostnaderna som detta innebär.  

4.4 Empiriskt material Sandvik 

Sandvik är ett multinationellt företag och är därför exponerade mot många olika valutor, på 

grund av detta utsätts företaget för valutarisker. För att få ett jämna ut resultatet och få nöjda 

aktieägare hedgar koncernen så stor del av valutarisken som möjligt. Det empiriska materialet 

nedan är främst baserat på en intervju med Jens Fornander som arbetar på Sandvik Financial 

Services (SFS). 

4.4.1 Policy 

Sandvikkoncernens policy är att de som har valutarisker i sin verksamhet ska försöka 

eliminera den genom att upprätta valutakontrakt med treasuryavdelningen. Det är upp till 

varje affärsområde att se till att alla transaktioner hedgas. Detta eftersom det är omöjligt för 

treasury att hålla koll på alla försäljnings- och inköpstransaktioner i en så pass stor koncern. 

Valutasäkringen hör ihop med dotterbolagens försäljning och resultat vilket SFS inte vill 

blanda sig i. Behovet av att hedga specifika transaktioner uppkommer i dotterbolagen och 

därför måste någon därifrån eller centralt från affärsområdet ta kontakt med treasury för att 

upprätta ett valutakontrakt. 

”Att valutasäkringen görs hör ju ihop med deras affär, det är affärsområdenas business.” 

–Jens Fornander 

 I koncernen är det dotterbolagen själva som ska styra över EBIT-resultatet (där 

valutasäkringar ingår). Anledningen till detta är att bolagen blir utvärderade efter EBIT-

resultatet och att rörliga ersättningar är kopplade hit. Därför tvingar inte SFS dotterbolagen att 

ingå valutakontrakt, men däremot bestämmer de exempelvis vilka räntor bolagen ska betala 

eftersom detta påverkar resultatet efter EBIT. SFS styr även vilken utdelning dotterbolagen 

ska betala ut samt hur stor kapitalbas de ska ha. Sandviks tre affärsområden, Tooling, SMC 

och SMT, är så pass olika angående ledtid i produktionen och pris per enhet vilket gör att de 

arbetar på olika sätt med sin valutariskhantering.  

Tooling tillverkar bland annat vändskär vilka har mycket kort ledtid från att produkten är 

tillverkad till dess att den är levererad till kunden, vanligtvis ca en månad. Därför har 

affärsområdet valt att helt strunta i att göra valutasäkringar. Deras valutaexponering 
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uppkommer under så pass kort tid att det inte blir lönsamt att använda någon form av 

derivatinstrument. Däremot ska säljare och inköpare på Tooling försöka hålla sig någorlunda 

uppdaterade på valutamarknaden och försöka kompensera för eventuella 

valutakursförändringar. Detta sker genom att höja marginalerna på produkterna då de tror att 

valutan kommer att utvecklas negativt till dess att betalning sker. Tack vare detta hedgar 

Tooling inte den valutaexponering som uppstår vid försäljning. Däremot använder 

affärsområdet sig av olika typer av valutakontrakt då de gör investeringar, exempelvis då de 

köper in maskiner. Detta eftersom det kan ta relativt lång tid från det att en maskin är beställt 

tills des att den är installerad och kan användas i produktionen samt att det i regel rör sig om 

stora belopp. Sandviks övriga affärsområden, SMC och SMT, har betydligt längre ledtider än 

Tooling. Det kan exempelvis röra sig om avtal som sträcker sig över 10 år då företaget ska 

leverera rör till bygget av en kärnkraftsreaktor. Detta gör att exponeringen mot 

valutakursförändringar är synnerligen stor. Därför försöker dessa affärsområden göra 

valutasäkringar i så stor utsträckning som möjligt. 

Sandvik har valt att ligga i Sverige och redovisa i svenska kronor samtidigt som företaget 

säljer till och köper in från hela världen, detta ger upphov till stora valutarisker.  

”Det finns risker med att ha en business och i vår är valutarisken en stor grej.” 

 – Jens Fornander 

Sandviks policy är att i eliminera dessa risker, dock är koncernen så pass stor att detta inte går 

att genomföra till 100 %. Istället försöker Sandvik att i så stor utsträckning som möjligt 

minimera valutariskerna på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har Sandviks en beloppsgräns i 

sin policy då dotterbolagen bör fundera över om de ska använda sig av valutasäkringar, den är 

satt till fem miljoner kronor. För mindre transaktioner blir det administrativa arbetet för stort i 

förhållande till vad företaget får ut. Detta eftersom exempelvis terminskontrakten vanligen 

behöver rullas (förflyttas i tiden) framåt eller bakåt för att matcha kassaflöden då betalnings- 

och leveransdatumen ofta ändras.  

En stor anledning till att Sandvik hedgar sin valutaexponering är att de vill ha nöjda 

aktieägare. Jens Fornander menar att då valutakurserna går upp och ner spelar det 

förmodligen ingen roll om 100 år att företaget använt sig av derivatinstrument eller inte, det 

har antagligen jämnat ut sig. 
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”I ca 50 % av fallen kommer du att ångra dig att du gjorde en valutasäkring eftersom kursen 

utvecklats så att du fått mer betalt om du lämnat en öppen position.” – Jens Fornander 

Han menar att Sandvik kan addera värde till ägarna genom att försöka minska risker, t.ex. 

valutasvängningar. Genom hedgning kan koncernen jämna ut resultatet, eller i alla fall på ett 

trovärdigt sätt förklara varför resultatet varierar. I och med valutakontrakten kan koncernen 

visa vilken marginal de haft på varje order och på så sätt vad resultatet av den operativa 

verksamheten blev. För att slippa förklara för besvikna aktieägare hur resultatet varierar 

försöker de säkra valutakurserna. Jens Fornander menar att detta är en anledning till företagets 

hedningspolicy, men någonstans i slutändan är det kanske bara slöseri med resurser. Då 

företaget är börsnoterat måste de rapportera sitt resultat kvartalsvis.
81

 I samband med detta vill 

ledningen som sagt kunna ge en bra och trovärdig förklaring till varför resultatet blev som det 

blev, detta underlättas valutakontrakten.   

”Sandvik köper sig tid, det är lite filosofiskt.” – Jens Fornander 

Tack vare hedgning beror koncernens lönsamhet på affärsområdenas marginaler och inte på 

hur valutakursen utvecklar sig. På så sätt ska Sandvik attrahera investerare genom att visa att 

de är ett tryggt bolag som fokuserar på lönsamhet i den egna verksamheten. 

Sandvik har alltid samma policy oavsett rådande valutakurser och marknadsläge. Koncernen 

gör på så vis aldrig några prognoser över hur de tror att olika valutor kommer att utvecklas. 

Vissa av de bolag Sandvik köpt upp har hedgat på prognos men detta har de snabbt fått sluta 

med. Jens Fornander tycker prognosbaserad hedgning är mycket riskfyllt eftersom företaget 

inte vet hur utfallet kommer att bli. Han är glad att Sandvik inte arbetade på detta sätt under 

finanskrisen då orderingången föll drastiskt. Dessa nedgångar i konjunktur och orderingång 

kan medföra stora förluster om bolaget hedgar efter prognos. Sandvik ser prognosbaserad 

hedgning som ren spekulation vilket bolaget inte vill ägna sig åt. 

”Vi försöker aldrig förutspå valutakursförändringar, det kallar vi spekulation.” 

 – Jens Fornander 

                                                           
81

 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 16 kap 
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4.4.2 Externa metoder 

Sandvik har valt att använda sig av två typer av derivatinstrument, terminer och optioner. 

Båda dessa instrument används för att eliminera valutarisker i verksamheten men i olika 

situationer vilket vi ska redogör för nedan.  

Sandvik använder sig i de flesta fall av terminer för att göra valutasäkringar. Då en kund 

undertecknat en köporder kan säljaren ta kontakt med treasuryavdelningen för att göra en 

terminssäkring i form av en forward. Säljaren gör sin bästa bedömning på när betalning 

kommer att ske, denna tidpunkt korrigeras ofta i framtiden. Detta eftersom det kan 

förekomma förseningar och liknande, då måste Sandvik rulla kontrakten för att anpassa dessa 

till det nya betalningsdatumet. Jens Fornander tycker att terminerna är smidiga att justera tack 

vare att valutamarknaden är så pass likvid. Terminskontrakt får bara upprättas då en order är 

undertecknad eftersom det är först då Sandvik är säkra på att de kommer erhålla ett framtida 

kassaflöde. Genom valutakontraktet vet säljaren värdet av det framtida kassaflödet i den 

inhemska valutan och har på så vis låst in sin marginal och eliminerat affärens valutarisk. På 

så sätt förs risken över från säljaren i det enskilda dotterbolaget till SFS. Treasury får inte 

heller de får ta någon stor risk men dock större än de enskilda affärsområdena. För att bevaka 

sina positioner ser SFS över sin riskexponering flera gånger per dag. Om säljarna har gjort 

stora valutasäkringar med treasury så gör avdelningen motsvarande hedgning med en extern 

bank. För att bestämma växelkursen i kontraktet mellan säljaren och SFS måste 

treasuryavdelningen först kontrollera orden för att se vilka belopp, datum och valutor den 

avser. Därefter kan SFS kontakta en extern bank innan de slutligen lämnar en kurs till 

säljaren. På så sätt får SFS en ”spegelaffär” med banken och med säljaren, de skriver alltså ett 

identiskt kontrakt med båda parter och tar därför själva ingen risk då dessa två kontrakt tar ut 

varandra. Anledningen till att Sandvik valt att använda sig av terminer (forwards) är enligt 

Jens Fornander att det är enkelt och billigt samt att instrumentet ger en bra hedge. Vid mindre 

affärer brukar dock inte SFS göra ”spegelkontrakt” med en extern part. Istället samlar de ihop 

alla små affärer som dotterbolagen gjort under en dag. Detta görs separat för varje valuta 

varpå nettot hedgas som en klumpsumma med en extern aktör.  

Sandvik använder sig inte bara av terminer utan även av optioner. Då säljaren skickar ut en 

offert till kunden så har denne vanligen en betänketid på 1-3 månader, under den tiden är 

Sandvik sårbara för valutakursförändringar. Eftersom koncernen måste vara konkurrenskraftig 

krävs att de säljer sina produkter i kundernas inhemska valutor. Jens Fornander anser att det 

under dessa korta tidsperioder kan vara ett bra tillfälle att använda sig av optioner. Då 
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företaget lämnat ett fast pris i sin offert är de exponerade mot hur faktureringsvalutan kommer 

att utvecklas fram till dess att kundens betänketid löpt ut. Här finns det en risk att hela 

Sandviks vinstmarginal försvinner om valutan utvecklas i en för dem icke gynnsam riktning. 

Detta är särskilt kännbart för SMT som har låga marginaler, en mindre valutakursförändring 

kan då innebära att affärsområdet tvingas in i ett avtal där företaget måste leverera produkter 

med förlust. För att undvika detta använder alltså koncernen sig av optioner. Anledningen till 

att Sandvik valt optioner för offertperioden, är valmöjligheten att inte använda optionen om 

kunden skulle tacka nej och affären därför inte blir av. Detta är en skillnad jämfört med 

terminskontrakten där båda parter är tvungna att genomföra affären. Likt terminsavtalen så 

tecknar affärsområdet först en option med SFS som i sin tur gör en spegelaffär med en bank. 

Dotterbolagen är de som får bekosta optionspremierna vilket ibland kan bli dyrt. För att få ner 

kostnaden kan bolagen därför köpa en option som är out-of-the-money. På så sätt säkrar de 

den del av marginalen bolaget kräver för att genomföra affären. Då SFS i sin tur ska göra en 

spegelaffär med en extern part använder de sig av ett system som bedömer sannolikheter. Det 

går till så att systemet räknar ut hur stor sannolikhet det är att optionen kommer vara in-the-

money utefter det lösenpris dotterbolaget begärt i kontraktet med SFS. Ponera att 

sannolikheten hamnar på 30 %, då kommer SFS att köpa optioner av en extern part som 

motsvarar 30 % av den summan dotterbolaget valt att hedga med SFS. Denna teknik används 

bara på större affärer och är till för att Sandvik inte ska behöva betala ut för stora belopp i 

optionspremier, framförallt för affärer som inte ens blir av. Tack vare tekniken kan SFS ta ut 

en lägre premie av affärsområdet som vill ha hjälp med optionen. 

Sandvik använder sig inte av optioner efter att kunderna undertecknat ett köpavtal. 

Anledningen till detta är att det skulle medföra för stora kostnader i form av optionspremier. 

SFS har inget incitament att försöka göra vinster på valutaaffärer utan vill endast försöka 

hjälpa koncernens dotterbolag att eliminera risker i deras verksamheter. 

Koncernens policy är som sagt att alla större kassaflöden ska hedgas. Trots detta förblir 

ungefär hälften av koncernens försäljning och inköp osäkrade. Dessa osäkrade kassaflöden 

kan påverka Sandviks resultat i stor utsträckning. Istället för att titta på alla olika valutor och 

hedga varje valuta för sig, så ser SFS över vad de har för ohedgade valutor och kan då göra en 

korg av dessa. I extremfallet skulle SFS teckna terminer eller optioner på alla dessa valutor, ca 

20 stycken. Problemet med detta är höga kostnader samt att det är svårt för treasury att exakt 

bedöma de belopp som behöver hedgas. Då valutorna korrelerar med varandra kan Sandvik 
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med hjälp av datorprogram vikta de olika valutorna mot varandra och på så sätt skapa en korg. 

Här tar de även hänsyn till att de nettoköper och säljer olika valutor. Vissa valutor utgör en så 

pass liten del av de totala kassaflödena att de inte tas med i korgen som totalt består av ca 15 

valutor. Korgens olika flöden tar delvis ut varandra och skapar på så sätt ett netto för en enda 

valuta efter det att alla viktningar beräknats, denna hedgas sedan med en extern aktör. 

Fördelen med det är att SFS kan få ner kostnaderna då de endast behöver köpa en option för 

hela sin korg. Sandvik införde korgoptionen för ca 2 år sedan och den är fortfarande under 

utveckling. I nuläget väljer SFS att endast hedga en del av korgens netto. Om valutakursen rör 

sig i rätt riktning tjänar Sandvik in optionspremierna ganska snabbt, dock blir det fortfarande 

en del kassaflöden som förblir ohedgade. Korgoptionen har så här långt gett gott resultat 

eftersom kronan stärkts kraftigt den senaste tiden. 

4.4.3 Interna metoder 

Sandvik arbetar aktivt med netting av olika valutor inom koncernen. Ett exempel är euro där 

koncernen har stora ingående och utgående kassaflöden varje dag genom inköp, löner, 

försäljning m.m. Genom att matcha kassaflöden mot varandra internt kan Sandvik skapa 

nettingeffekter vilket minskar den del av koncernens exponering som hedgas med en extern 

bank. Detta eftersom treasuryavdelningen är högt upp i hierarkin och därför har en god 

överblick vilket underlättar arbetet med matchning och netting.  

Sandvik använder sig inte av leading and lagging på så sätt att de tidsmässigt försöker flytta 

dotterbolagens in- och utbetalningar. Jens Fornander menar att detta inte är nödvändigt 

eftersom koncernen är så pass stor att det dagligen är in- och utflöden i alla valutor vilket 

möjliggör nettingeffekter i alla fall. SFS vill inte styra dotterbolagen utan istället försöka 

serva dem utefter deras behov. Därför arbetar de med matchning av de redan befintliga 

kassaflödena. Detta är dock en sanning med modifikation. SFS har för varje valuta i förväg 

bestämt två dagar per vecka som dotterbolagen får förlägga sina in- och utbetalningar till. På 

så sätt blir nettingeffekten ännu större.  

En annan del i Sandviks arbete med netting är företagets cashpooler. Dessa används för att 

SFS ska kunna matcha betalningar i dotterbolag världen över. Genom att ha en pool där alla 

dotterbolag ingår kan SFS hålla koll på hur stor mängd de har av varje valuta. Om 

dotterbolagen skulle ha olika banker runtom i världen skulle SFS inte kunna se alla 

betalningar och därigenom inte kunna skapa sig en överblick. Då alla dotterbolag måste 

använda ett underkonto i en så kallad pool kan SFS på ett enklare sätt matcha transaktionerna 
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mellan alla bolag. Detta går till så att om ett dotterbolag måste betala en faktura i euro kan 

dessa pengar tas från ett annat företag i koncernen som har en inbetalning i samma valuta. På 

så sätt behöver Sandvik inte växla pengarna och är därför inte utsatta för någon valutarisk. 

4.5 Sammanfattande jämförelse 

Nedan följer en kort sammanfattning av Sandvik och CardGroups arbete med 

valutariskhantering. Denna syftar till att belysa de viktigaste områdena och skapa en bra 

överblick över de största skillnaderna och likheterna företagen emellan.    

 Sandvik CardGroup 

Valutarisk- 

hantering 

Arbetet med valutasäkringar sköts 

av SFS där det arbetar 35 personer. 

Arbetet sköts av företagets 

ekonomichef i samråd med VD. 

Exponering 
Ca 95 % av försäljningen går på 

export. 

Ca 85 % av försäljningen går på 

export. 

Policy 

Sandviks policy är att de 

affärsområden som har valutarisker 

i sin verksamhet ska hedga dessa, 

dock har företaget ett minibelopp 

på 5 miljoner SEK. 

Ingen uttalad policy. 

Valutasäkringar görs sporadiskt då 

en stor exponering uppstår och 

beslutsfattarna finner det lämpligt 

att hedga kassaflödet. 

Prognoser 

Sandvik försöker inte att 

prognostisera framtida 

valutakursrörelser. 

Försöker förutspå hur valutakurser 

kommer att utvecklas. Prognoserna 

grundar sig på CardGroups egna 

bedömning men är starkt influerad 

av bankens prognos. 

Terminer 
Strategin är att alla affärer ska 

hedgas med terminskontrakt. 

Strategin är att merparten av 

valutasäkringarna ska bestå av 

terminer. 

Optioner 

Används för offerter och för att 

minska den exponering som inte 

hedgas med terminer 

Används till att försöka öka 

resultatet. Köps för mindre belopp 

på bankens rekommendation.  

Interna 

metoder 

Använder sig av matchning, netting 

och cashpooler. 

Har inte så stora möjligheter till 

intern hantering, försöker minimera 

transaktionskostnaderna.  
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Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teori som tidigare 

presenterats. Kapitlet syftar till att ge en bild av varför företagen valt att arbeta på ett visst 

sätt samt att jämföra Sandvik och CardGroups valutariskhantering.  

5.1 Exponering 

Exponering mot utländska valutor hänförs utifrån teorikapitlet till tre olika områden; 

transaktionsexponering, omräkningsexponering och ekonomisk exponering. I båda de två 

undersökta företagen finns exponering mot omräkningsrisker. Dessa risker är inte något som 

måste skyddas utan påverkar egentligen bara bokföringsmässiga poster. Eftersom CardGroup 

är ett privatägt företag kan riskerna mot omräkning förbises från ägarperspektiv. Så länge 

företaget kan förklara för intressenter vad det är som påverkar bokförda tillgångar och skulder 

i utländsk valuta behöver de inte säkra exponeringarna. Intressenter som kan tänkas vara 

intresserade av en förklaring av dessa poster är exempelvis banker och andra fordringsägare. 

För Sandviks del är problematiken med omräkningsexponering lite annorlunda. Då koncernen 

är börsnoterad finns det många ägare och intressenter som vill ha en stabil avkastning och inte 

att företagets omräkningsexponeringar ger fluktuerade poster i kvartals- och årsredovisningar. 

Problemet för företaget är således att kunna ge förklaring till intressenterna som är 

sanningsenlig och lever upp till förväntningarna. Om företaget kan påvisa rimliga förklaringar 

till fluktuationer orsakat av deras omräkningsexponering är problemet löst för koncernen. 

Ekonomisk exponering finns i båda de undersökta företagen. Sandvik har en relativt bra 

hedge mot denna exponering då produktionsanläggningar finns i olika delar av världen och 

täcker försäljningsvalutorna. Företaget hedgar inte aktivt mot denna typ av exponering, utan 

hedgar som täcker denna exponering är mer av strategisk karaktär. Till skillnad från Sandvik 

har CardGroup en sämre hedge mot ekonomisk exponering. I och med att produktionen av 

företagets produkter sker av underleverantörer finns inte samma kostnadsbas som i Sandvik. 

CardGroups produktionskostnader betalas i princip bara i USD. På grund av företagets mindre 

storlek kan de inte heller skydda sig mot dessa risker på samma sätt som en större koncern har 

möjlighet att göra. CardGroups val är att antingen acceptera dessa risker och inte göra något 

åt dem, alternativt att på sikt se över möjligheterna till en mer utspridd produktion som ger en 

kostnadsbas i samma valutor som försäljningen sker i.  
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Transaktionsexponeringar är risker som båda företagen i uppsatsen sköter operativt. I Sandvik 

bevakas dessa exponeringar dagligen och hedgar görs med internbanken för alla större 

kassaflöden. Anledningen till att företaget skyddar exponeringarna är att de vill vara säkra på 

vilket kommande kassaflöde de får in i den inhemska valutan. Hedgarna i företaget är både av 

intern och extern karaktär. Affärsområdena hedgar med treasury samtidigt som treasury gör 

en spegelaffär med extern part om behovet finns. Behovet uppstår vid alla större kassaflöden 

och vid kontrakt som sträcker sig över en lång tidshorisont. Genom att aktivt hedga operativa 

transaktionsexponeringar kan företaget undvika stor del av den riskexponering som uppstår 

vid dessa transaktioner.  

CardGroup inställning till transaktionsexponeringar är mer strategisk än operativ. I och med 

att företaget inte aktivt hedgar transaktionerna genom den operativa verksamheten utsätts 

företaget för riskexponering. Då inte alla större transaktionsexponeringar skyddas har 

företaget en större riskexponering, om än omedveten från ledningen. CardGroup har alltså en 

mindre del av transaktionerna säkrade jämfört med Sandvik och således också en högre risk.  

5.2 Policy 

I detta avsnitt analyseras Sandvik och CardGroups policys. Ur ett teoretiskt perspektiv 

påverkar företagets förhållningssätt och syn på risk hur policyn utformas. Därför kommer 

båda dessa aspekter att belysas. 

Utifrån empirin framgår det att de båda företagens policys skiljer sig åt. Sandviks policy 

bygger på det som i teorin kallas för ett passivt förhållningssätt. Detta eftersom koncernen inte 

baserar sitt arbete med valutarisker på prognoser för den framtida valutakursutvecklingen. 

Sandviks strategi är alltid densamma oavsett marknadsförhållandena. På så sätt avser 

koncernen att lönsamheten i den egna verksamheten ska bygga på efterfrågade och lönsamma 

produkter och inte på valutakursrörelser. Detta försöker Sandvik kommunicera till marknaden 

för att på så sätt locka till sig ägare. Trots att koncernens affärsområden skiljer sig relativt 

mycket är det passiva förhållningssättet genomgående. Toolings förhållningssätt är passivt 

såtillvida att de aldrig hedgar sin försäljning samtidigt som de alltid hedgar större 

investeringar. Dock finns det ett litet inslag av det mer aktiva förhållningssättet inom Tooling. 

Detta framträder då företaget ska prissätta sina produkter eftersom de då kan göra små 

priskorrigeringar om det finns en stark tro på att valutakurserna kommer att ändras kraftigt 

inom de närmsta månaderna. Detta är spekulativt men sker i så liten omfattning att det överlag 

kan sägas att affärsområdet främst tillämpar ett passivt förhållningssätt. Detta dominerar i än 
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större utsträckning på de andra affärsområdena SMT och SMC. Där är policyn att alla 

transaktioner över fem miljoner SEK skall valutasäkras, i och med det behövs aldrig några 

prognoser. Sandviks internbank SFS arbetar i sin tur alltid på samma sätt då de gör 

spegelkontrakt med externa parter. Här förekommer inte heller någon anpassning efter 

rådande marknadsläge eller framtida prognoser. Dock har SFS ett litet riskmandat som de kan 

spekulera med. Detta är av aktiv karaktär men syftar främst till att hålla personalen 

uppdaterad inom sitt arbetsområde och bör inte inkluderas i koncernens övergripande policy.  

SFS får ofta korrigera valutasäkringarna såtillvida att de flyttar dem tidsmässigt då det 

uppkommit förseningar i produktionen eller att kassaflöden av andra anledningar inte 

inkommer som planerat. I och med detta influeras koncernens passiva förhållningssätt av en 

dynamisk ansats. Genom detta kan företaget i större utsträckning eliminera den valutarisk de 

är exponerade mot i sina affärer.  

Till skillnad från Sandvik förändrar CardGroup sitt arbete med valutarisker utefter hur de tror 

att olika valutakurser kommer att utveckla sig i framtiden. Företaget försöker förutspå den 

framtida kursutvecklingen genom att analysera marknadssituationen och hur olika händelser 

kommer att påverka valutorna. Då CardGroup arbetar med denna typ av prognostisering och 

ändrar sin valutariskhantering därefter har företaget enligt teorin ett aktivt förhållningssätt. 

I och med detta spekulerar företaget i hur valutakurserna kommer att utveckla sig vilket leder 

till att verksamheten tar relativt stora risker. Detta visade sig tydligt förra året då hela 

CardGroups omsättningstillväxt raderades ut av valutakursförluster. Detta var en följd av att 

företagets prognoser slog fel. Då CardGroups prognoser är baserade på bland annat framtida 

ränteutveckling i olika länder tillämpas det aktiva förhållningssättet genom fundamental 

analys. 

Ett aktivt förhållningssätt kräver mycket av företagets personal eftersom de måste vara 

synnerligen uppdaterade på händelser som kan tänkas påverka valutamarknaden. Med tanke 

på detta kan de te sig märkligt att CardGroup har ett aktivt förhållningssätt när företaget 

endast har en anställd inom ekonomiområdet. Den ekonomiansvarige hinner knappast följa 

valutamarknaden särskilt noggrant samtidigt som denne sköter företagets övriga ekonomi. 

Därför förlitar sig CardGroup i stor utsträckning på de prognoser de får av sin bank och vad 

de tror om framtiden.  

Förhållningssättet till valutarisker skiljer sig mycket mellan de båda företagen i studien. 

Sandvik vill att resultatet endast ska gå att härleda till den egna verksamheten samtidigt som 
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CardGroup försöker dra nytta av valutakursrörelser genom att ändra sin hedgning utefter 

företagets prognoser. De olika förhållningsätten kan inte härledas till företagens storlek utan 

till företagens tro på hur man gör affärer. Dock finns det frågetecken kring CardGroups 

kunskaper inom området. Under intervjun hävdade företagets ekonomichef att de inte 

spekulerade rörande valutakurser samtidigt som han menade att de försökte dra fördel av 

marknadsläget genom att ändra sin hedgning och på så sätt öka vinsten. Enligt teorin är detta 

synonymt med spekulation. Sandvik däremot, har en mer uttalad policy kring detta arbete och 

ett förhållningssätt där de inte anpassar sin hedning efter marknadssituationen. Med detta inte 

sagt att det ena alternativet är bättre än det andra, men tydligt är att ett större företag skapar 

möjligheter att ägna mer tid till arbetet med valutarisker trots att det är minst lika viktigt i de 

båda verksamheterna. Det mindre företaget blir mer beroende av externa parter och deras råd 

och rekommendationer jämfört med en stor koncern som har en hel avdelning som arbetar 

med området. 

Sandviks syn på risk kan till stor del hänföras till riskaversion. Detta eftersom koncernen 

försöker att minimera den valutarisk de är exponerade mot. Sandvik tar det säkra före det 

osäkra och skulle därför endast acceptera ett högre risktagande om det innebär en högre 

förväntad avkastning. Koncernen väljer att hedga all sin exponering trots att detta är förenat 

med kostnader vilket också tyder på riskaversion. Att detta synsätt dominerar visas även av att 

SFS med hjälp av optioner försöker hedga den exponering som de olika affärsområdena inte 

själva hedgat. CardGroup däremot hedgar sällan hela sin exponering vilket gör företaget 

mindre riskavert. De försöker förutspå valutakursförändringar och rättar sitt handlande efter 

dessa prognoser. I och med detta är CardGroup mer benägna än Sandvik att utsätta sig för 

valutarisker. CardGroup ser detta som möjligheter till valutakursvinster, vilket är synonymt 

med risk eftersom kursen kan utvecklas åt båda håll och på så sätt skapa vinster eller orsaka 

förluster för företaget. Det riskälskande företaget är för spekulation vilket det finns inslag av 

hos CardGroup. Detta eftersom deras strategi hela tiden ändras utifrån marknadsläget vilket 

gör att de spekulerar i hur valutorna kommer att utvecklas. Företaget kan dock inte ses som en 

renodlad riskälskare eftersom stor del av deras hedgning går ut på att minska valutarisker. 

CardGroup köper olika typer av derivatinstrument med syfte att minska sin 

valutariskexponering, vilket tyder på riskaversion. Dock väljer företaget att endast köpa dessa 

derivatinstrument då de tror att kursen kommer att utvecklas i en för dem ogynnsam riktning, 

däri ligger spekulationen och anknytningen till det riskälskande perspektivet. 
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Sammanfattningsvis har Sandvik en tydlig policy som innebär att valutarisker skall hedgas i 

största möjliga mån. Detta eftersom att koncernen är riskavert och tillämpar ett passivt 

förhållningssätt med en dynamisk ansats. CardGroup däremot har ingen uttalad policy. 

Företaget anpassar sin strategi efter marknadssituationen och prognoser för framtiden. Detta 

leder till en skiftande syn på risk med inslag av både riskaversion och riskälskande. 

CardGroup tillämpar ett aktivt förhållningssätt som bygger på fundamental analys. En 

illustration av företagens förhållningssätt visas nedan. Företagen kategoriseras utefter den 

modell som tidigare presenterades i teorikapitlet.  

5.3 Externa Metoder 

Användningen av externa metoder i de två undersökta företagen skiljer sig inte så mycket. 

Däremot innebär företagens skilda förhållningssätt till risk att användningen av externa 

metoder uppfyller något olika syfte.  

Den mest använda externa metoden i de båda företagen är terminer, som skyddar mot 

transaktionsexponeringar. I Sandvik hedgas framtida kassaflöden som företaget är säkra på, 

dessutom kassaflöden som med stor sannolikhet kommer genomföras. Den eventuella 

missmatchningen som terminerna ibland uppvisar handlar i företaget främst om tidsaspekten. 

Om förfallodatumet på en termin är långt fram i tiden, kan det ibland finnas svårigheter att 

från början matcha det underliggande kassaflödet med dess infriande datum. Fördelen med att 

då ha använt en termin är att den relativt enkelt kan modifieras för det nya datumet så 

matchningen stämmer. Detta är också en anledning som CardGroup har belyst då företaget 

inte alltid lyckas matcha terminen med det förväntade kassaflödet. Sandvik och CardGroup 
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har alltså här ett liknande motiv till varför de använder terminen. Terminens flexibilitet att 

omförhandlas gällande slutdatum är alltså en fördel företagen anger framför andra instrument.  

En annan anledning till varför CardGroup använder terminer är för att de är enkla instrument 

där köparen vet exakt vilken kurs, slutdatum och belopp denne kommer att erhålla. Sandviks 

avdelning för valutarisker har visserligen kunskap om de olika instrumenten, men enkelheten i 

terminens utformning är även här ett positivt attribut som bidrar till uppfattningen avseende 

instrumentet. 

En av de främsta anledningarna till varför Sandvik använder terminer är för att de är billiga 

jämfört med andra externa alternativ som erbjuds. Om koncernen hypotetiskt skulle köpa 

optioner istället för terminer hade premierna för detta skenat. Företaget vill givetvis ha det 

bäst anpassade instrumentet till lägsta pris och terminernas utformning gör att de passar för 

ändamålet att säkra framtida kassaflöden. CardGroup använder också terminerna för att de är 

billiga relativt andra instrument. I CardGroup säkras inte alla kassaflöden med terminer, men 

de kassaflöden företaget anser vara mest riskabla säkras. Tidshorisonten för terminssäkring är 

i CardGroup något kortare än i Sandvik. Sandvik har ingen uttalad tidshorisont för säkring 

utan har som policy att säkra alla kassaflöden. CardGroup däremot säkrar oftast bara på 

exponeringar som infinner sig 6 månader framåt i tiden eller kortare. I särskilda fall finns 

även längre terminssäkringar men i regel inte längre än ett halvår framåt i tiden. 

Terminerna används i båda företagen för att minska risk. Företagen vill genom terminen säkra 

sina kassaflöden och säkerställa att underliggande växelkursen inte påverkar kassaflödets 

storlek i den inhemska valutan. CardGroup har dock en något mer risktagande tendens då 

terminssäkringen görs i de fall företagets prognoser visar att en hedge behövs. Det betyder att 

det mindre företaget i uppsatsen förlitar sig på egna prognoser vid terminssäkring samtidigt 

som uppsatsens större företag inte försöker prognostisera deras hedgningsbehov efter 

marknadssituation.   

Den andra externa metoden båda företagen använder är optioner. Förutom utformningen är 

största skillnaden mellan optioner och terminer den premie köparen av en option måste betala. 

Priset av att använda en option är alltså högre jämfört med vad företaget får betala för en 

termin. Sandvik menar att deras optionspremier skulle vara mångmiljardbelopp om de 

uteslutande skulle använda sig av optioner. Jens Fornander menar att det skulle vara ohållbart 

att förklara dessa premier för ledningen och aktieägare. Detta är alltså största enskilda 

anledningen till varför företaget inte använder sig av optioner i större utsträckning än de i 
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dagsläget gör. CardGroup nämner också optionspremier som ett hinder till varför de inte 

används mer. Företagen uppvisar här en liknande problematik trots storleksskillnaden mellan 

dem. Största fördelen med en option som både teorin och Sandvik anger är valmöjligheten för 

köparen att inte använda sig av optionen då den är ofördelaktig. Detta gör att köparen kan 

tjäna på en uppgång och försäkra sig mot en nedgång. Sandviks användning av optioner för 

offertperioden vid tecknande av nya orders handlar om en tillämpning som får ner premierna 

för optioner. Genom metoden kan alltså företaget kostnadseffektivt konstruera ett tillräckligt 

skydd mot kursförändringar som tillfredsställer koncernens risksäkringsbehov. En annan 

tillämpning som Sandvikkoncernen gör med optioner är korgoptionen. Den används för att 

minska företagets optionspremier samtidigt som den också sänker risken för koncernens 

framtida kassaflöden. Korgoptionen Sandvik använder sig av kan liknas med teorins proxy 

hedgning. Både teorins proxy hedge och Sandviks korgoption bygger på att valutor 

samkorrelerar och att det resulterar i en representativ valuta som företaget kan hedga sin 

exponering mot. Sandvik har för avsikt att öka antalet optioner då företaget i nuläget är i en 

uppstartningsfas med sin korgoption och proxy hedgning. Utfallet har varit positivt och 

fortsatt utveckling av modellen kommer att ske.  Sandviks instrumenttillämpning kan alltså 

härledas till två orsaker; minska risk och sänka optionspremier. CardGroup använder inte 

optioner i samma utsträckning som Sandvik. Syftet med att CardGroup tecknar optionerna är 

möjligheten att tjäna pengar på en av företaget prognostiserad framtida kurssvängning och 

dessutom ha skydd för en kurssvängning som går emot företagets prognos. Syftet jämfört med 

Sandvik är alltså att säkra en viss kurs men då CardGroup också syftar till att tjäna på en 

prognostiserad kurssvängning så vill Sandvik endast få ner premiekostnaden för 

optionsanvändandet. CardGroup använder sig av optioner dels för att det är något som banken 

har rekommenderat och även möjligheten att tjäna pengar på en fördelaktig option. Hur 

företagen anpassar optioner efter behov som uppstår skiljer sig alltså åt.  

5.4 Interna Metoder 

Sandvik använder sig i så stor utsträckning som möjligt av netting genom att matcha 

koncernens in- och utbetalningar i olika valutor. Anledningen till detta är att företaget minskar 

antalet transaktioner med externa parter och kan på så vis minska sin riskexponering på ett 

kostnadseffektivt sätt. Detta eftersom de externa parterna kräver en premie för optionsaffärer 

samt att de har en spread på terminskontraktens köp och säljkurser. Då Sandvik kan skicka 

vidare pengarna direkt mellan dotterbolagen utan att behöva växla till en annan valuta 

undviker koncernen dessa kostnader. CardGroup arbetar också med att försöka minimera 
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antalet växlingstransaktioner eftersom en del av pengarna går förlorade på grund av bankernas 

spread på spotmarknaden. CardGroup försöker undvika att växla utländska valutor till 

svenska kronor i den utsträckning det finns ett underskott av en annan utländsk valuta inom 

bolaget. Då försöker företaget växla direkt mellan exempelvis dollar och euro. På så sätt 

försvinner så lite pengar som möjligt till externa parter. CardGroup har inte samma 

möjligheter som Sandvik att internt arbeta med netting. Detta eftersom CardGroup har för få 

kassaflöden, samt att varje valuta i stort sett går åt ett håll, då merparten av inköpen görs i 

dollar och försäljningen sker i euro. Då kan inte företaget matcha dessa mot varandra utan 

tvingas växla valuta och är därför exponerade mot hur dessa valutor utvecklas mot varandra.  

SFS säger själva att de inte arbetar med leading and lagging då de inte vill styra dotterbolagen 

utan endast vara ett stöd inom valutariskhantering. Samtidigt så har SFS bestämt två dagar i 

veckan för varje valuta dit dotterbolagen ska förlägga sin in- och utbetalningar. Detta är för att 

koncernen vill uppnå större nettingeffekter. I och med detta kan SFS arbetssätt ändå hänföras 

till en variant av leading and lagging. Dock försöker bolaget att arbeta med detta 

förebyggande istället för att i efterhand försöka korrigera datum för olika kassaflöden.  

För att Sandvik ska kunna maximera sitt arbete med netting använder koncernen sig av 

cashpooler. Genom att ha dessa uppsamlingsplatser underlättas SFS arbete med matchning 

och avdelningen får en bättre överblick över koncernens totala behållning av olika valutor. 

Detta stämmer väl överrens med det teorin framhåller som fördelar med en cashpool. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är stora skillnader i hur de båda företagen hanterar 

valutarisker med hjälp av interna metoder. Sandvik har flertalet anställda som endast sysslar 

med detta och tack vare koncernens storlek går det att använda sig av netting med hjälp av 

cashpooler. CardGroup däremot har begränsade möjligheter att internt hantera valutarisker. 

Detta beror dels på att företaget har en huvudsaklig inköpsvaluta och en annan 

försäljningsvaluta, men även på att företaget är relativt litet och har inte den dagliga mängd 

in- och utbetalningar som krävs för att detta arbete skall bli riktigt effektivt. Sandvik däremot 

har många kassaflöden i olika valutor varje dag, dessutom åt båda håll. Detta gör att Sandvik 

har betydligt större möjligheter att minska sin riskexponering med hjälp av interna metoder. 

En stor koncern kan på så vis skapa synergieffekter inom valutariskhantering. Då företaget är 

stort blir även kostnaderna för att ha en internbank relativt låga då de fördelas på hela 

verksamheten. CardGroup är för litet för att ha personal som arbetar med detta på heltid. Då 

företaget inte kan reducera riskerna särskilt mycket med interna metoder blir företaget mer 
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beroende av de externa metoderna jämfört med Sandvik. Rörande de interna metoderna spelar 

alltså storleken på företaget en viktig roll.    
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Kapitel 6 – Avslutande Diskussion 

I detta kapitel återkopplas uppsatsens syfte och frågeställningar med empiri och analys. 

Avslutningsvis förs diskussioner runt dessa frågor, samt förslag till fortsatt forskning inom 

uppsatsens område.    

6.1 Slutsats 

Studien har undersökt två företag i Gävleborgsregionen som exporterar en stor del av 

försäljningen och därmed exponeras mot valutakursrisker. Syftet har varit att undersöka hur 

företagen hanterar detta med hjälp av olika metoder och policys och varför dessa används. 

Dessutom jämförs hur hanteringen skiljer sig åt mellan företagen. 

Sandviks policy går ut på att minimera valutariskerna i koncernen. Företaget vill hedga alla 

större transaktioner och kan därför sägas tillämpa riskaversion genom ett passivt 

förhållningssätt med en dynamisk ansats. Detta avser hela koncernen med undantag för 

affärsområdet Tooling som inte valutasäkrar sin försäljning på grund av korta ledtider som 

inte föranleder särskilt stor exponering. CardGroup däremot har inte någon uttalad policy. 

Företaget anpassar sin valutariskhantering efter egna prognoser som bygger på bankens 

rekommendation och hur företaget uppfattar rådande marknadssituation. På så sätt förändras 

den andel av CardGroups omsättning som hedgas utefter företagets framtida prognoser. Detta 

leder till en skiftande syn på risk med inslag av både riskaversion och riskälskande genom ett 

aktivt förhållningssätt som bygger på fundamental analys. 

Företagen tillämpar liknande externa metoder för att hedga sina transaktioner och det mest 

använda instrumentet är terminer i form av forwards. Dessa används därför att de är 

anpassningsbara för exponeringarnas tidsperspektiv och beloppsstorlek och kan därför matcha 

företagens verkliga kassaflöden. De båda företagen angav även att valet av forwards var av 

kostnadsskäl då dessa derivat är relativt billiga. Användningen av optioner skiljer sig dock 

mellan de båda företagen. CardGroup hedgar en mindre del av sin exponering med hjälp av 

optioner. Syftet med detta är spekulativt då företaget hoppas kunna öka sin vinst med hjälp av 

dessa instrument. Sandvik däremot, använder optioner för att minska sitt risktagande. Detta 

sker med en korgoption som SFS utarbetat samt att företaget tillämpar optioner för att säkra 

värdet av offerter de lämnat ut. Att Sandvik valt optioner i dessa fall beror på att de inte är 

säkra på att de framtida kassaflödena kommer att infrias eller hur stora dessa kommer att vara. 
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Genom optioner kan koncernen välja att avstå valutaaffären om kassaflödet inte kommer att 

realiseras. 

Internt implementerar Sandvik netting för sina kassaflödesexponeringar. Detta görs för att få 

en billigare hantering av riskerna och för att undvika externa parter som tar egna marginaler 

på valutasäkringen. Arbetet med netting förenklas genom att de hanteras via cashpooler och 

en form av leading and lagging. CardGroups interna hantering av valutarisker är främst att 

försöka undvika onödiga växlingsavgifter. Företaget undviker detta genom att växla utländska 

valutor mellan varandra och på så vis minimera antalet transaktioner och därigenom sänka 

kostnaderna.  

Skillnaden mellan företagens förhållningssätt och policy går inte att hänföra till storleken på 

koncernerna. Oavsett om det är ett stort eller litet företag kan en riskavert eller riskälskande 

policy anammas. Valutariskhanteringspolicyn påverkas snarare av vilken syn företaget har på 

risk och hur man vill bedriva verksamheten. Valet av externa metoder kan inte heller hänföras 

till företagets storlek. Sandvik och CardGroup har liknande möjligheter till att använda 

instrument som minskar risken vid affärer i utländska valutor. CardGroup är dock mer 

beroende av råd från externa parter samtidigt som Sandvik har en något större möjlighet till 

att själva fatta beslut.  

Företagens storlek har stor betydelse för möjligheterna att ha en effektiv intern hantering av 

valutarisker. Främst beror detta på att antalet transaktioner måste vara tillräckligt många för 

att den interna hanteringen ska kunna ge ett tillfredsställande resultat. Kassaflödena måste 

dessutom gå åt alla olika håll för att intern hantering i stor skala ska kunna vara möjlig. 

CardGroups möjligheter till detta är mycket begränsade på grund av att antalet transaktioner 

är för få och att kassaflödena ofta går åt ett håll valutamässigt. För interna metoder bör 

företagen ha en ansvarig anställd som kan sköta hanteringen. I det multinationella Sandvik 

finns en egen bank som hanterar detta. CardGroup har inte samma resurser till att hantera 

detta och kan därför inte använda interna metoder på ett effektivt sätt.  

6.2 Förslag till vidare studier 

Under uppsatsens gång har flertalet nya frågor och idéer uppkommit som inte rymts i denna 

studie. Detta beror dels på begränsad tid samt på uppsatsens avgränsningar. Följande punkter 

kan vara intressanta att belysa vid framtida studier inom området. 
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 En likartad studie kan genomföras med en kvantitativ ansats, förslagsvis genom en 

enkätundersökning. Genom ett stort urval kan studien erhålla mer allmänna åsikter hos 

små och stora företag och deras arbete med valutarisker. 

 Denna uppsats har främst behandlat transaktionsexponeringar. Ett förslag är att i större 

utsträckning undersöka omräknings- och ekonomisk exponering. Det vore intressant 

att se hur företag utsätts och hanterar dessa typer av exponeringar. 

 Ett tredje förslag är att göra en likartad studie som denna men med fokus att jämföra 

hur valutariskhantering skiljer sig mellan olika branscher. 

 En jämförande studie som undersöker om hanteringen skiljer sig mellan börsnoterade 

och privatägda företag, alternativt om en börsnotering leder till en förändrad syn på 

valutarisker. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till CardGroup 2011-03-29 

Kan du berätta lite om ert företag? 

 Vad gör ni?  

 Hur ser er affärsmodell och försäljning ut? 

 Vart finns ni? 

 Hur mycket av er omsättning exporteras och vilka valutor är ni exponerade mot? 

Hur ser ni på valutariskhantering? 

Har ni någon policy? 

Vilka metoder/instrument använder ni för att göra valutasäkringar? 

 Interna/externa? 

 Varför har ni valt dessa? 

Hur långt fram i tiden gör ni valutasäkringar? 

Försöker ni förutspå valutakursförändringar? 

 Spekulerar ni? 

Tar ni hänsyn till marknadssituationen eller gör ni alltid på samma sätt? 

Hur mycket påverkar valutakursförändringar ert resultat? 

Fördelar/nackdelar med att vara ett litet företag? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Sandvik 2011-03-30 

Kan du berätta allmänt om Sandvik och treasury/SFS? 

 Affärsmodell och geografisk spridning? 

 Omsättning och antal anställda? 

 Arbetsuppgifter? 

Kan du beskriva beslutsordningen? 

Hur ser ni på valutariskhantering? 

Har ni någon policy? 

Vilka metoder/instrument använder ni för att göra valutasäkringar? 

 Interna/externa? 

 Varför har ni valt dessa? 

Hur långt fram i tiden gör ni valutasäkringar? 

 Har ni någon beloppsgräns? 

Försöker ni förutspå valutakursförändringar? 

 Spekulerar ni? 

Tar ni hänsyn till marknadssituationen eller gör ni alltid på samma sätt? 

Fördelar/nackdelar med att vara ett stort företag? 

 


