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SAMMANFATTNING 

Titel: Valutariskhantering vid rörelseexponering - En kvantitativ studie av svenska 

börsföretag. 

Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi.  

Författare: Gustaf Bergquist och Jimmy Mattsson. 

Handledare: Peter Lindberg.  

Datum: 2015 – juni.  

Syfte: Syftet med studien är att studera förekomsten av skillnader och likheter mellan 

svenska börsnoterade företags hantering av rörelseexponering mot valutarisk beroende 

på vilket segment de tillhör på Stockholmsbörsen.  

Metod: Studien är av kvantitativ natur med en deduktiv ansats. Data har samlats in 

genom internetbaserade enkäter som sedan har ställts mot tidigare forskning och teorier. 

Utfallet har sedan analyserats genom korrelationsanalys och presenteras tillsammans 

med resultatet.  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på förekomsten av flertalet skillnader och 

likheter vad gäller hantering av valutarisk som kan kopplas till segmenttillhörighet. Den 

slutsats som dras i studien visar att benägenheten att skydda sig för rörelseexponering 

mot valutarisk och att hantera valutarisk internt är störst hos företag på Large Cap och 

att benägenheten att ta hjälp externt vid valutariskhantering är störst hos företag på 

Small Cap. Gällande förekomsten av storleksrelaterade likheter visar studien att dessa är 

relativt små.  

Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie är av kvantitativ natur skulle det i 

framtiden vara intressant att komplettera enkätundersökningen med intervjuer för att ge 

en bättre förståelse kring valutasäkringsprocessen. Ett annat potentiellt förslag till vidare 

forskning är att utöka antalet respondenter och förslagsvis inkludera den danska börsen 

som är snarlik den svenska börsen för att hitta skillnader och likheter mellan börserna. 

Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag kan bidra till att ge en djupare förståelse 

av fenomenet valutariskhantering där studien kan fungera som en förklaringsvariabel till 

utfall som är relaterade till detta område. Studiens praktiska bidrag kan ha stor relevans 

för mindre företag som är i uppbyggnadsfasen av sin riskhantering och därför vill veta 

vilka alternativ som finns vid ett beslutsfattande. 

Nyckelord: Valutarisk, riskhantering, rörelseexponering, valutasäkringsmetoder, 

skillnader och likheter, segmenttillhörighet.   

 



  

ABSTRACT  

Title: Currency risk management in operating exposure - a quantitative study of 

Swedish listed companies. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Author: Gustaf Bergquist and Jimmy Mattsson.  

Supervisor: Peter Lindberg. 

Date: 2015 – June. 

Aim: The purpose of this study is to examine the existence of differences and 

similarities between Swedish listed companies’ management of operating exposure to 

currency risk, depending on segment affiliation at the Stockholm Stock Exchange. 

Method: This study is of quantitative nature with a deductive approach. Data have been 

collected through Internet based questionnaires, which later have been set against 

previous research and theories. The results have been analyzed through correlation- 

analysis and presented along with the results.   

Result & Conclusions: The results of the study shows that the majority of the 

differences and similarities in terms of managing currency risk can be linked to segment 

affiliation. The conclusion drawn in the study shows that the tendency to protect the 

company’s exposure to currency risk and to manage foreign currency risk internally are 

highest among companies on Large Cap and that the tendency to request help externally 

are greatest among companies on Small Cap. Regarding the presence of size related 

similarities, the study shows that these are relatively small.  

Suggestions for future research: It would be interesting to complement the survey 

with a few interviews in order to provide a better understanding regarding the hedging 

process. Another potential suggestion for further research is to expand the number of 

respondents and include the Danish Stock Exchange that is similar to the Swedish Stock 

Exchange in order to find differences and similarities between the two Stock exchanges.  

Contribution of the thesis: The theoretical contribution can help provide a deeper 

understanding of currency risk management and therefore serve as an explanatory 

variable of the outcomes related to this area. The practical contribution can have great 

relevance for smaller companies that are in the construction phase of its risk 

management and therefore want to know what options are at their disposal.  

Key words: Currency risk, risk management, operating exposure, hedging methods, 

differences and similarities, segment affiliation. 
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Ordlista och definitioner 
 
Appreciering  
Värdeökning på en valuta med rörlig växelkurs. Innebär att priset på valutan stiger i 
förhållande till andra valutor. 
 
Depreciering 
Värdeminskning på en valuta med rörlig växelkurs. Innebär att priset på valutan sjunker 
i förhållande till andra valutor. 
 
Exponering 
När en investerare är utsatt för risk på en finansiell marknad. 
 
Fluktuation 
Är synonymt till variera (pendla mellan olika värden).  
 
OTC 
Over the Counter. Det finns ingen enskild marknad eller börs för produkten, all handel 
sker aktörer emellan.  
 
Valutasäkring 
Även kallat hedging, en strategi för att minska eller eliminera risk. 
 
Volatilitet 
Ett begrepp som beskriver hur mycket en aktiekurs varierar eller avviker från 
medelvärdet. Desto större volatilitet, desto större variationer i aktiekursen.  
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1. Inledning 
 

Följande avsnitt ger en bakgrundsbeskrivning som behandlar risker i helhet och 

valutariskhantering i synnerhet. Vidare presenteras en problemformulering som 

beskriver problemen inom området och de frågeställningar som arbetet tar ansats i. 

Här tas även studiens syfte och avgränsning upp. 

 

1.1 Bakgrund 

I samband med Bretton Woods - systemets kollaps 1973 bröt sig Sverige ur det system 

som under decennier efter andra världskriget bundit den svenska kronan till den 

amerikanska dollarn (Riksbanken, 2015). Med anledning av okontrollerad inflation hade 

den amerikanska dollarn fått västvärldens valutor att fluktuera kraftigt (Riksbanken, 

2015). När den svenska kronan för första gången 1992 övergick från fast växelkurs till 

rörlig växelkurs medförde det att företags riskhantering förändrades. 

 

Företagens import- och exportverksamhet har under de senaste årtiondena ökat avsevärt 

genom förändringar av ekonomiska möjligheter och förbättrade internationella 

relationer (Martin och Mauer, 2002). Förändringarna har underlättat för företag att 

upprätthålla en bättre kommunikation och enklare transport av varor vilket har lett till 

ökade integrationer mellan länder och kontinenter (Oxelheim och Wihlborg, 1987). 

Vidare förklarar Oxelheim och Wihlborg (1987) att fördelarna som härleds genom nya 

ekonomiska möjligheter och förbättrade internationella relationer däremot gör att 

riskerna kring valutakursförluster ökar. Riskerna påverkas dock inte bara av att 

marknaden blir större, utan har även sin grund i att politiken förändras och att direkta 

faktorer så som kunder och leverantörer utvecklas.    

 

Bennet (2003) förklarar att riskerna för företag med import- och exportverksamhet har 

sin grund i de makroekonomiska faktorerna inflations-, ränte- och valutarisk där en 

förändring i någon av dem påverkar de övriga. Den risk som företag däremot, genom 

sin verksamhet, själva kan påverka är valutarisk då de kan minska sin utländska 

verksamhet eller valutasäkra sig genom derivatinstrument när valutakursen utvecklas 

(Pringle och Conolly, 1993).  
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Valutarisk kan enligt Hodder (1982) löpa under både kort och lång sikt och kan ha en 

påverkan på företags kassaflöde, resultat och bolagsvärde. Det är därför viktigt att 

företag har en strategi för hur de ska hantera valutarisk när den uppstår (ibid). För 

företag är valutariskhantering kostsam och kan i vissa fall bygga på chansartade 

strategier då det är svårt att förutse framtida valutakursförändringar. Genom de höga 

kostnaderna ställs företag inför frågan om de ska lägga ner resurser på riskhantering 

eller om de ska chansa och inte skydda sig (Bennet, 2003). Det är inte troligt att alla 

strategier som företag använder för att få konkurrenskraftiga fördelar är av värde och 

därför är det intressant att vidare studera vilka strategier som företag använder i sin 

riskhantering och hur de går till väga för att minska valutarisk. 

 

1.2 Problemformulering 

När företag allt mer globaliserar sin verksamhet ökar riskerna som uppstår vid 

transaktioner mot andra valutor och detta fenomen genererar i vinster och förluster 

beroende på oförväntade förändringar i valutakursen. Genom att ett företag är verksamt 

gentemot utländska kunder och leverantörer uppstår risker som kan vara svåra att 

hantera beroende på vilken typ av risk det är. Miller (1992) skriver att det, förutom 

finansiell risk som uppstår från oförväntade förändringar i växelkursen, även kan uppstå 

regulatorisk risk som kommer från utländska skattelagstiftningar och operationell risk 

som beror på systemfel eller mänskliga misstag. I tidigare studier, däribland Ghoshal 

(1987) och Miller (1992), finns det även en bestämd uppfattning om att uttrycket risk är 

en finansiell risk som är lika med oförväntade variationer eller negativa variationer i 

lönsamhet, kostnader och vinster.   

 

Enligt Belk och Glaum (1990) finns det olika typer av finansiell risk som alla har en 

direkt påverkan på oförväntade variationer i lönsamhet, kostnader och vinster. De 

skriver att finansiell risk i synnerhet består av de makroekonomiska faktorerna 

inflationsrisk, ränterisk och valutarisk (ibid). För ett företag med internationell handel är 

valutarisk den risk som, ur ett företagsperspektiv, är störst då hantering av valutarisk 

blir allt viktigare. Detta eftersom att många företag undgår att påverkas av de risker som 

medföljer vid handel mot andra länder och valutor (Bradley och Moles, 2002).  

 

Valutarisk är i litteraturen definierad som känsligheten av ett företags värde vid 

förändringar i valutakursen (Lan och Chen, 2015). Vid oförväntade förändringar i 
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valutakursen påverkas ett företag med tillgångar eller skulder i andra valutor genom att 

värdet på dessa förändras och detta fenomen resulterar i vinster eller förluster beroende 

på om valutakursen apprecieras (stiger) eller deprecieras (sjunker) gentemot den 

inhemska valutan (Bodnar och Marston, 2002). Effekterna av förändringar i 

valutakursen kan ha olika påverkan på ett företags verksamhet beroende på vilken typ 

av valuta de är exponerade mot då vinsterna eller förlusterna som följd till 

valutakursförändringar kan vara kritiska eller okritiska för företagets verksamhet 

(Bartram och Bodnar, 2012).   

 

Valutarisk som uppstår vid oförväntade förändringar i valutakursen kan delas in i tre 

olika valutaexponeringar då de påverkar ett företags verksamhet på olika sätt (Nydahl, 

1999). Transaktionsexponering sker när fluktuationer i valutakursen påverkar ett 

företags intäkter och kostnader och det är en differens i valutakursen mellan ett avtals 

ingång och betalning. Detta är ofta kortsiktigt och relativt enkelt för företag att skydda 

sig mot (ibid). Omräkningsexponering sker när ett företag har tillgångar och skulder i 

andra valutor som vid bokslutet ska omräknas till den inhemska valutan. Denna typ av 

exponering är enbart redovisningsmässig och påverkar inte ett företags kassaflöde 

(ibid). Den sista valutaexponeringen är rörelseexponering som mäter förändringen i 

nuvärdet hos ett företag. Förändringen är direkt påverkad av en oförväntad förändring i 

valutakursen (ibid). 

 

Rörelseexponering påverkas av oförväntade förändringar i valutakursen och är den 

valutaexponering som är mest långsiktig vilket gör att den enligt teoretiker är svårast att 

skydda sig mot (Nydahl, 1999). När ett företag är verksamma inom olika valutor kan en 

förändring i valutakursen medföra att företaget gör vinster eller förluster. Enligt 

Alkebäck, Hagelin och Pramborg (2006) finns det möjligheter för företag att skydda sig 

mot de risker som förekommer inom handeln mellan olika valutor. Ett företag kan 

antingen ha en intern riskhantering eller ta hjälp extern genom både svenska och 

utländska banker (ibid).  

 

Vid en intern riskhantering är det viktigt för företaget att de har en uttalad strategi för 

hur de ska hantera de valutarisker som uppstår i verksamheten. De kan antingen ha en 

aktiv strategi genom att försöka prognostisera hur valutakursen kommer fluktuera i 
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framtiden eller ha en passiv strategi och kurssäkra alla tänkbara utfall för att minska den 

allra största risken (Kim och Park, 2014).  

 

Inom den aktiva riskhanteringsstrategin kan ett företag antingen säkra sig mot 

förändringar i valutakursen genom att använda externa kurssäkringsmetoder som 

exempelvis derivatinstrument, eller så kan företaget använda sig av interna 

kurssäkringsmetoder. Detta genom att kvitta interna betalningsflöden (netting), matcha 

valutor i tid vid in- och utbetalning eller använda sig av en central re-faktureringsenhet 

som omvandlar fakturor till den inhemska valutan (Bodnar och Gebhardt, 1998). Det 

finns även möjlighet för företag att använda sig av en så kallad operationell 

kurssäkringsmetod vilket innebär att företaget antingen flyttar delar av sin produktion 

till ett land där de har en stor mängd handel, anpassar prisstrategin för att hålla ett fast 

pris vid valutakursförändringar eller tar lån i utländska valutor för att minska riskerna 

för valutakursdifferenser (Butler, 2012). 

 

Rörelseexponering och riskhantering av densamma är ett stort område för företag med 

import- och exportverksamhet. Dessa företag är exponerade mot utländska kassaflöden 

och löper därmed risk att göra förluster i takt med att valutakursen förändras. Det kan 

vara svårt att välja vilken strategi ett specifikt företag ska ha och vilka 

kurssäkringsmetoder de ska använda sig av då ett felval kan ha stora konsekvenser på 

verksamheten. Med anledning av detta känns området aktuellt och intressant att studera. 

    

1.3 Syfte 
Syftet med studien är ett ge en bild av skillnader och likheter mellan svenska 

börsnoterade företags hantering av rörelseexponering mot valutarisk beroende på vilket 

segment de tillhör på Stockholmsbörsen.   

 
1.4 Frågeställning 

Frågorna som problemet leder vidare till, och ligger till grund för studien är: 
 

• Hur skiljer sig företagens hantering av valutarisk mellan de olika segmenten? 

• Hur skiljer sig användningen av interna och externa valutasäkringsmetoder 

mellan de olika segmenten? 
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1.5 Avgränsning 

Empiriskt kommer studien behandla börsnoterade företag på NASDAQ OMX 

Stockholm med en specifik avgränsning till företag som är noterade på Large-, Mid- 

och Small Cap. Vi har valt att avgränsa studien till de segmenten för att få ett större 

urval och därmed kunna ge en bättre bild av hur svenska börsföretag hanterar 

valutarisker vid rörelseexponering.  

 

Vidare utesluts finansiella företag från studien eftersom deras valutariskhantering skiljer 

sig från icke-finansiella företags valutariskhantering då de fokuserar på att erbjuda 

externa tjänster till icke-finansiella företag istället för att fokusera på den egna 

verksamhetens valutariskhantering.  
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1.6 Arbetets disposition 

Nedan redovisas studiens upplägg med korta förklaringar om innehållet i varje enskild 

del. 

 

Figur 1. Arbetets disposition  
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2. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att genomföra studien. Här diskuteras 

även förekommande problem och studiens kvalitetskriterier.  

 
 

2.1 Forskningsansats 
En viktig aspekt att ta hänsyn till i forskning är hur förhållandet mellan teori och praktik 

ska utformas. Det finns i huvudsak två alternativ gällande detta och det är induktiv och 

deduktiv ansats. Inom samhällsvetenskapen är det vanligaste sättet att se på förhållandet 

mellan teori och praktik ett deduktivt synsätt (Bryman och Bell, 2013). Utifrån tidigare 

kunskap och teoretiska överväganden som berör området deducerar forskaren en eller 

flera hypoteser som sedan ska undergå en empirisk granskning. Det är viktigt inom 

samhällsvetenskapen att deducera hypoteser för att få tydliga termer genom att 

specificera hur informationen samlas in utifrån de data som utgör delar av hypotesen 

(ibid). Bryman och Bell (2013) beskriver den deduktiva processen som ett linjärt 

samspel där en given teori ger underlag till hypoteser som ligger till grund för 

datainsamling.  Resultatet från datainsamlingen visar på om hypoteserna är hållbara 

eller bör förkastas, där de hypoteser som inte förkastas blir en bidragande del i den 

tidigare givna teorin. 

 

Det induktiva synsättet är ovanligt inom samhällsvetenskapen och utgår från 

observationer och resultat som leder till en teori (Bryman och Bell, 2013). Enligt Losee 

(2001) bygger den induktiva metoden på okända fenomen som undersöks genom 

observationer och sedan leder fram till en hypotes. Hypotesen härleds därefter med 

deduktiva argument som testas mot ytterligare observationer för att visa en teori. 

 

Vid ett examensarbete är det viktigt att veta vilken typ av ansats studien ska ha för att ta 

avstamp i forskningen. Eftersom att denna studie utgår från teorin har den ett deduktivt 

angreppssätt. Bryman och Bell (2013) skriver att den kvantitativa forskningsdesignen i 

de flesta fall hör ihop med det deduktiva angreppssättet vilket styrker valet av 

forskningsansats. Studien utgår från tidigare teorier som sedan omvandlas till hypoteser 

vilket leder till en grund för datainsamlingen.  
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2.2 Val av metod 

I början av alla studier görs ett val om vilken typ av undersökning som ska 

implementeras i arbetet, antingen kvantitativ eller kvalitativ. Båda metoderna är bra på 

olika sätt och det finns därför ett antal olika faktorer som skiljer dem åt (Bryman och 

Bell, 2013) 

 

Bryman och Bell (2013) betonar kvantifiering när det gäller att samla in och analysera 

numerisk data. Den kvantitativa undersökningen strävar efter snabba och 

standardiserade svar som ska leda till lätthanterlig data. Den kvantitativa 

forskningsmetoden är att föredra vid undersökningar som kräver generalisering och 

utformas ofta i enkätform med fasta svarsalternativ för att få fram tydliga mönster hos 

samtliga respondenter. Bryman och Bell (2013) lyfter fram kvantitativa undersökningar 

som tolkningsbara och ett effektivt tillvägagångssätt för att tydligt få en helhetsbild över 

resultaten. Positivt med den kvantitativa forskningsmetoden är också att undersökningar 

lättare kan anpassas efter respondenternas behov. Faktorer som att respondenterna 

försöker ge en positiv bild av sig själva kan även undvikas vid kvantitativa 

undersökningar (ibid). Det som är negativt med denna metod är att det är svårt med 

uppföljning av svaren och att generaliseringen medför att det är svårt att få en 

djupgående analys och förståelse. Dessa undersökningar bär även stor risk för bortfall 

vilket Bryman och Bell (2013) tar upp som en nackdel i kvantitativa undersökningar.  

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden skriver Bryman och Bell (2013) 

att den kvalitativa forskningsmetoden lägger vikt vid ord och inte kvantifiering, där 

denna typ av undersökning ämnar gå på djupet och få fram fler detaljer än vad som är 

resultatet av en kvantitativ undersökning. Meningen med den kvalitativa 

forskningsmetoden är att ge precisa beskrivningar som inte är generaliserade samt ge 

insamlaren förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i termer av den kontext i 

vilken undersökningen genomförs (ibid). Vanligtvis kopplas denna typ av 

undersökningar ihop med intervjuer som är ett smidigt och enkelt sätt att samla 

djupgående information där fokus ligger på svaret av respondenterna.  

 

Denna studie har en kvantitativ metod i form av enkäter för att kunna hantera stora 

mängder data som sedan ska analyseras för att ge en bild av de svenska börsnoterade 

företagens hantering av valutarisker. Tidigare studier har visat att respondenter tenderar 
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att vara mer ärliga i sina svar vid enkätundersökningar gentemot intervjuer då 

intervjupersonen kan dra sig från att berätta om situationer som väcker ängsla eller 

ångest (Losee, 2001). Fördelen med enkätundersökningar är att alla respondenter får 

identiska frågor vilket leder fram till ett resultat som sedan går att jämföra mellan de 

olika respondenterna. Detta skiljer sig från intervjumetoder där frågorna kan formuleras 

på olika sätt vid olika situationer (Bryman och Bell, 2013).  Bryman och Bell (2013) 

antyder att det är viktigt hur frågorna i en enkät utformas då det inte finns möjlighet till 

uppföljningsfrågor när respondenten svarat samt att frågorna är välformulerade och 

lättförståeliga då osäkerheter i frågeställningen kan medföra att svar uteblir.  

 

2.3 Insamling av primärdata 
För att kunna få relevant information av så många företag som möjligt samlas 

primärdata in genom en internetbaserad enkätundersökning. Enkäten består av några 

flervalsfrågor och några frågor med bestämda svarsalternativ. Respondenterna kommer 

även ha möjligheten att lämna kommentarer efter flervalsfrågorna där de kan ge 

synpunkter på frågorna eller bidra med egna svar. Bryman och Bell (2013) skriver att 

för att säkerställa att insamlad primärdata är relevant ställs samma frågor till alla 

respondenter med få öppna frågor då det är lättare för respondenterna att svara på slutna 

frågor.  

 

För att säkerställa att enkäten är konfidentiell använder studien det internetbaserade 

enkätverktyget Google Forms. I det E-mail som skickas ut till respondenterna i samband 

med undersökningen kommer det finnas information till respondenterna att svaren och 

respondenterna är konfidentiella. Det är viktigt att säkerheten kring enkätsvar håller för 

att säkerställa att inga icke- offentliga uppgifter kommer ut (Bryman och Bell, 2013). 

 

Urvalsprocessen innehåller företag från Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap 

där studien via E-mail skickar ut en enkät per företag hos samtliga 262 bolag. 

 

Eftersom studiens syfte är att ge en bild av skillnader och likheter mellan börsnoterade 

företags valutariskhantering i olika segment samlas primärdata in först utan att dela in 

företagen beroende på vilket segment de är börsnoterade på. Det kan ses som en fördel 

att inte segmentindela företagen i det första skedet av undersökningen då det kan skapa 
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en bredare helhetsbild av problemområdet. När primärdata sedan är insamlat 

sammanfattas all data och genom sekundärdata ställs segmenten mot varandra.  

 

2.4 Insamling av sekundärdata 

Tidigare forskning inom valutariskhantering är omfattande, där majoriteten av 

publicerade böcker och tryckta artiklar främst berör den amerikanska marknaden men 

även till viss del andra delar av världen och sällan länder var för sig. Utifrån detta 

kommer all teori som behandlar området att användas oberoende om de hänför sig till 

andra marknader än den svenska. Vidare kommer studien främst använda forskning och 

teorier som hänför sig till 1990- och 2000 talet men i vissa fall även äldre forskning och 

teorier om de anses tillförande till studien.  

 

Insamlingen av Primärdata analyseras i två steg. Först delas respondenterna in i de 

segment de är börsnoterade på. Sedan analyseras primärdata genom korrelationsanalyser 

i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att finna 

möjliga samband och skillnader (korrelationer, Pearsons(r)) mellan hur de olika 

företagen hanterar valutarisk beroende på vilket segment de tillhör.  

 

2.5 Korrelationskoefficient 
Vid statistisk analys av data i kvantitativa studier menar Bryman och Bell (2013) att 

korrelationskoefficienten kan användas för att finna samband mellan hur en variabel 

påverkas av en förändring i en annan variabel. Utfallet av korrelationskoefficienten kan 

variera mellan -1 och 1, där -1 visar på ett perfekt negativt samband vilket betyder att en 

förändring i den ena variabeln påverkar den andra variabeln med samma kraft i motsatt 

riktning. 1 visar på ett perfekt positivt samband där en förändring i den ena variabeln 

påverkar den andra variabeln med samma kraft i samma riktning och där 0 visar ett 

obefintligt samband mellan de olika variablerna (ibid). Med resultatet av korrelationer 

kommer även signifikansnivån att redovisas i form av stjärnor (*) där 

signifikansnivåerna beskriver hur stor sannolikheten är att ett slumpmässigt urval (p) i 

populationen avviker från medelvärdet (ibid). Sannolikhetens nivåer är reglerade till * = 

p < 0,05 och **= p < 0,01. 

 

Studien kommer även använda av de skiktgränser som Dancey och Reidy (2011) 

beskriver som trovärdiga inom en korrelationsanalys. De menar att en 
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korrelationskoefficient på 0 inte har något samband, 0,1- 0,24 har ett svagt samband, 

0,25- 0,6 har ett medelstarkt samband, 0,61- 0,99 har ett starkt samband och 1 har ett 

helt perfekt samband (ibid). 

 

2.6 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) anger att syftet med att vara källkritisk är att avgöra 

huruvida insamlad data mäter det den utger sig för att mäta, om den är relevant samt om 

den är fri från systematiska fel. Den granskning som gjorts inför studien riktar sig inte 

mot källan i sig, utan mot de data som hämtats från källan. Källornas kvalitet kan 

bedömas genom ett antal källkritiska kriterier: 

 

• Äkthet - är källorna sanningsenliga? 

• Samtidighet - är källorna aktuella? 

• Beroendeförhållanden - är källorna beroende av varandra? 

• Tendenser - Är källorna objektiva? 

 

Studien har utgått från Eriksson och Hultman (2014) ovanstående kriterier vid 

bedömning av kvaliteten på källorna. 

 

2.6.1 Kritik mot primärdata 

Primärdata som samlas in kommer från en kvantitativ undersökning i form av enkäter. 

Denna form av undersökning är ett resultat av att information samlas i ett rakt led utan 

mellanhänder där den efterfrågade informationen kommer direkt från berörda personer 

eller avdelningar utan risk för förändring till följd av tolkningsfel. Det måste dock 

finnas i åtanke att denna typ av undersökning inte kan betraktas som fullständigt 

säkerställd (Eriksson och Hultman, 2014).  

 

De respondenter som tilldelas enkäter väljs ut beroende på befattning. Respondenterna 

är personer på ledande befattning inom respektive företag på den svenska börsen som 

innehar kunskap och information om företagets arbete med valutariskhantering. Ett 

problem är att det kan vara svårt att med säkerhet veta att den som svarat på enkäten har 

tillräcklig kompetens för att förstå frågeställningarna och hur bolaget ställer sig i 

specifika situationer.  
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Vid utformning av enkäten kan respondenterna påverkas genom att de frågor som ställs 

är vinklade mot de svar studien önskar. Enligt Eriksson och Hultman (2014) innebär 

partsintressen att den som lämnar informationen tagit in sina egna intressen i ett visst 

svarsalternativ, vilket gör det svårt att behålla en balans i frågorna. Partsintressen 

innebär att studien ämnar använda informationen för att driva ett resonemang och 

påverka mottagaren av informationen att ändras eller stärkas i sin övertygelse. För att 

undvika partsintressen utformas enkäten på ett objektivt sätt med enkla svarsalternativ 

för att minska riskerna för vinklade svar och missförståelse. 

 

2.6.2 Kritik mot sekundärdata 

Sekundärdata som omfattas av studien kommer främst från vetenskapliga artiklar och 

tryckt litteratur. Informationen (som hämtats för att genomföra studien) har granskats 

kritiskt och samtliga har tidigare genomgått en kvalificerad granskning innan 

publikation vilket leder till en tillförlitlig och trovärdig teoretisk grund. Tidigare 

forskning inom området omfattas till stor del av studier med inriktning mot andra 

marknader än den svenska, vilket i sin tur kan leda till att denna studie i fråga kan anses 

som mindre trovärdig. Denna studie är därför källkritisk mot dessa typer av studier och 

innefattar enbart forskning med hög kvalitet och tillförlitlighet. Enligt Eriksson och 

Hultman (2014) kan flera källor som grund för information ge en snabb uppfattning om 

hur trovärdig en källa faktiskt är. Källkritiken bör bygga på uppfattningen om vilken 

originalkällan till dokumentet är, om det går att lita på författaren, samt om det finns 

andra källor som hänvisar till dokumentet (ibid). 

 

Utöver data i form av vetenskapliga artiklar och andra avhandlingar hämtas 

sekundärdata även från det internetbaserade enkätverktyget Google Forms där 

enkätsvaren delas in i segmenttillhörighet med hjälp av Stockholmsbörsen egen 

indelning (Nasdaqomxnordic, 2015). Informationen kan genom denna indelning hämtas 

utan någon större tidsåtgång och kostnad då segmentindelningen är lättillgänglig. 

Nackdelen med att det är lättillgängligt är däremot att det kan sänka kvaliteten på 

studien då informationssökningen inte varit tidskrävande och därför riskerar att inte vara 

genomarbetad, vilket studien tagit i beaktande. 
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2.7 Urval 

Den här studien omfattar alla företag som är börsnoterade på NASDAQ OMX 

Stockholm. Eftersom studien har som avsikt att ge en bild av svenska företags arbete 

med valutariskhantering utesluts finansiella företag från undersökningen då deras 

valutariskhantering inte fokuserar på den egna verksamheten. De fokuserar istället på att 

erbjuda externa tjänster till andra företag och på så sätt är det inte intressant i denna 

undersökning. Urvalet till den kvantitativa undersökningen omfattar de svenska 

företagen som är börsnoterade på Large-, Mid- och Small Cap, vilket resulterar i 262 

företag. 

 

Tidsperspektivet för studien är mellan april 2015 och juni 2015 och studien kommer 

inte lägga någon vikt vid att företag kan avnoteras eller nya företag kan noteras på 

börslistorna under denna tidsperiod. Studien eftersträvar att jämföra företagen efter 

segmenttillhörighet och inte efter branschtillhörighet. Detta då en branschjämförelse 

kan ge orättvisa svar då resultatet från undersökningen kan omfatta fler svar från en 

bransch än en annan, vilket leder till att studien inte kan ge en bild av företagens arbete 

med valutariskhantering. Syftet med segmentindelningen är att finna skillnader och 

likheter mellan olika företags valutariskhantering beroende på vilket segment de tillhör. 

Studien kommer exkludera personer och avdelningar som inte har någon insikt eller 

kunskap om respektive företags riskhantering, vilket gör att enkäterna riktas mot 

respondenter som innehar en hög befattning eller kunskap inom valutariskhanteringen 

hos företagen. 

 

2.8 Bortfall 

Ett vanligt problem som uppstår vid empirisk insamling med hjälp av enkäter är att 

bortfallet riskerar bli stort vilket kan medföra att generaliseringen blir mindre trovärdig. 

Bryman och Bell (2013) nämner att risken för bortfall är speciellt stor vid postenkäter. 

Med detta i åtanke har valet av en internetbaserad enkät utformats då delar av den risk 

som hänförs vid postenkäter kan undvikas. Ett annat sätt att minska bortfallet är genom 

att erbjuda respondenterna en belöning när de deltagit i undersökningen (ibid). Utifrån 

detta kommer de deltagande respondenterna erbjudas att ta del av studiens resultat. För 

att minska bortfallet ytterligare skickas ett introduktionsbrev tillsammans med enkäten 

som innehåller information om studiens syfte för att väcka intresset hos respondenterna. 
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Bryman och Bell (2013) påstår att syftet med ett introduktionsbrev är att individerna ska 

känna sig speciellt utvalda och inte som en i mängden.  

 

Information om studiens bortfall tas upp i avsnitt 5.3 Bortfallsanalys.  

 

2.9 Kvalitetskrav 
Denna del kommer att redogöra för vilka kvalitetskrav som Bryman och Bell (2013) 

anser är viktiga vid kvantitativa studier samt hur de kan påverka studien. De tre 

kvalitetskrav som tas upp är reliabilitet, validitet och generalisering. 

 

2.9.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) diskuterar huruvida resultatet från en undersökning skulle bli 

detsamma om den genomfördes på nytt, eller om resultatet påverkas av slumpmässiga 

variabler eller tillfälliga betingelser. De diskuterar även om mätningarna som genomförs 

i en studie är tillförlitliga och om de mått som framkommer av studien är stabila eller 

inte. Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns tre betydelser av ordet reliabilitet; 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet.  Stabilitet innebär enligt 

Bryman och Bell (2013) hur ett mått är stabilt över tid och om det går att vara övertygad 

om att resultatet från respondenterna inte fluktuerar. Den interna reliabiliteten visar 

huruvida en respondents poäng på någon av indikatorerna är relaterad till deras poäng 

på de andra indikatorerna. Vid subjektiva bedömningar är interbedömarreliabiliteten 

aktuell. Vid tillfällen när data ska översättas till kategorier där det finns flera 

observatörer inblandade är risken stor att tolkningarna skiljer sig åt (ibid). I denna studie 

med flervalsalternativ kommer stabiliteten vara i fokus och det tas upp i 

bortfallsanalysen. 

 

2.9.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida en eller flera indikatorer som utger sig för att mäta ett 

begrepp verkligen mäter det den utger sig för att mäta. Enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär validiteten även att bedömningar om slutsatser som genereras från en 

undersökning ska vara sammanhängande, vilket är kritiskt för en studie. För att 

säkerställa validiteten inom kvantitativa studier gäller det att forskaren är objektiv i 

framställningen av resultaten och inte vinklar framställningen efter önskat resultat. En 

viktig del i validitet är enligt Bryman och Bell (2013) intern validitet eftersom att den 
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behandlar kausala samband och undersöker huruvida en eller flera variabler har ett 

samband. I denna studie är den interna validiteten viktig då studien undersöker huruvida 

det finns ett samband mellan segmenttillhörighet och arbetet med valutariskhantering. 

 

2.9.3 Generalisering 

I kvantitativa studier är det ofta fokus på i vilken utsträckning resultaten generaliseras 

till andra grupper än de som varit involverade i undersökningen. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att forskare ofta vill hävda att resultatet av en undersökning är giltiga 

även för personer som inte deltagit i studien. I en undersökning är det svårt att nå ut till 

en hel population och därför måste forskarna först göra ett urval för att kunna 

generalisera svaret för hela populationen. Det är viktigt att urvalet representerar så stor 

del av populationen som möjligt för att forskarna ska kunna hävda att resultatet inte 

enbart är representativt för en liten del av populationen (ibid). Denna studie kommer ha 

en hög grad av generalisering då studien undersöker en stor del av populationen för att 

få fram intressanta resultat om skillnader och likheter mellan de olika segmenten på 

Stockholmsbörsen. Resultatet av studien kan dock enbart generaliseras till icke-

finansiella företag.  
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3. Teori 
 

Teorikapitlet behandlar den teoretiska referensram studien utgått från för att 

genomföra den empiriska studien. Här redogörs också för de teorier och metoder som 

är nödvändiga för att analysera valutariskhantering och valutaexponering. Här förs 

även en diskussion för varför ett företag bör hantera de risker som uppstår vid 

valutaexponering.  

 

3.1 Valutamarknaden 
Valutamarknaden är organiserad som en OTC-marknad vilket betyder att det inte finns 

någon enskild marknad eller börs, utan att handeln sker aktörer emellan (Campa, Chang 

och Reider, 1998). För att kunna köpa en utländsk vara eller utländska valutapapper 

behöver konsumenten först köpa utländsk valuta genom utbyte mot den egna valutan. 

När det således sker en förändring i valutakursen uppstår en skillnad valutorna emellan 

som övergår till en vinst eller förlust (Fregert och Jonung, 2014). 

 

Fregert och Jonung (2014) påstår att valutamarknaden styrs av utbud och efterfrågan på 

utländska valutor. När växelkursen stiger blir utländsk valuta dyrare, vilket medför att 

den egna valutan deprecieras. På samma sätt apprecieras den egna valutan när utbudet 

på marknaden överstiger efterfrågan. Priset sätts därför där utbudet möter efterfrågan på 

valutamarknaden (ibid). Marknadens utbud och efterfrågan påverkas av olika 

makroekonomiska faktorer, bland annat inflation. Valutakursen anpassas till 

förändringar på marknaden varvid betalningsbalansen är i jämvikt (Kinnwall och 

Norman, 1994).  
 

 

Figur 2. Utbud/ efterfrågan (Kinnwall och Norman, 1994) 
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Enligt Kinnwall och Norman (1994) är valutamarknadens primära funktion att överföra 

köpkraft mellan importörer och exportörer, erbjuda kortfristig finansiering eller 

finansiell placering samt ge aktörer på marknaden möjlighet att valutasäkra genom att 

erbjuda terminsaffärer och andra finansiella transaktioner. Kinnwall och Norman (1994) 

påstår även att valutamarknaden är den marknad som bäst uppfyller kraven för att en 

perfekt marknad då antalet aktörer är stor, handel sker kontinuerligt med små 

transaktionskostnader och prisregleringen är omedelbar. För att valutamarknaden ska 

fungera krävs att aktörer fortlöpande signalerar vilket pris de är villiga att köpa och sälja 

till och det är främst banker som reglerar detta (ibid).  

 

Valutamarknaden påverkas av valutafluktuationer som är ett resultat av att rörelserna i 

valutakurserna är större än rörelserna i de makroekonomiska faktorerna. Nedan 

förklaras innebörden med volatilitet som direkt påverkar valutamarknaden.  

 

3.1.1 Valutamarknadens volatilitet  

När variationer i en tillgångs värde ökar blir risken större vilket leder till en högre 

volatilitet på valutan. Volatilitet är ett begrepp som beskriver hur mycket värdet på en 

tillgång varierar eller avviker från medelvärdet och är ett vanligt mått på risk. En valutas 

volatilitet blir större om värdet, jämfört med andra valutor, pendlar mellan ett intervall 

av kurser och det leder till att valutan blir mer riskfylld (Bodie, Cleeton och Merton, 

2009). 

 

Kohlscheen (2010) studie visar hur volatiliteten i inflationer påverkar valutakursen på 

olika marknader, genom att en övervärderad valuta både påverkar volatiliteten i 

valutakursen och närvaron av nya produkter i marknadsflödet. Studien bygger på 

Floden och Wilander (2006) som undersökte hur volatiliteten i valutakursen påverkas av 

lokala valutapriser och prissättare. Floden och Wilanders (2006) studie visade sig ge 

samma resultat som Campa och Goldberg (2005), vilket är att valutakursernas volatilitet 

är associerade med övervärderade valutor och olika prissättare på marknaden, som i sin 

tur stämmer överens med den studie som de tre tidigare nämnda studierna utgått från, 

nämligen Krugman (1987).  
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Enligt Eiteman, Stonegill och Moffett (2004) är det största problemet med volatiliteten 

att det inte är observerbart då historiska förändringar i volatiliteten inte nödvändigtvis är 

precist för att förutspå framtida rörelser i volatiliteten hos valutakurser. Eiteman et. al 

(2004) delar upp volatiliteten i tre delar; historisk, där volatiliteten är tagen från tidigare 

perioder, förutseende, där historisk volatilitet är tagen för att spegla förväntningarna på 

framtida volatilitet och indirekt, där volatiliteten backas ut från marknadspriset på en 

säljoption.  

 

3.2 Valutaexponering 

Enligt Bennet (2003) är företag exponerade mot valutarisk när valutakursförändringar 

kan påverka företagets resultat, konkurrensposition och tillväxt. Företag kan vara 

exponerade för både indirekta och direkta valutarisker. Direkta valutarisker uppstår när 

företaget exporterar eller importerar varor i utländska valutor eller har finansiella 

skulder och tillgångar i utländska valutor. Detta innebär att företag, förutom 

transaktioner med utlandet, även bär direkta valutarisker vid utländska investeringar 

genom exempelvis dotterbolag. Den indirekta valutarisken uppstår, enligt Bennet 

(2003), när företag exporterar och importerar i sin egen valuta, men där priset påverkas 

över tid av valutakursförändringar. Den indirekta valutakursrisken påverkas även av 

konkurrenter som har en annorlunda eller en större valutaexponerad kostnadsstruktur.  

 

Nydahl (1999) skriver att nästan alla företag är utsatta för valutarisker i olika 

utsträckningar. I vissa fall är valutarisken påtaglig, samtidigt som den i andra fall är svår 

att definiera och mäta. Resultatet av valutakursförändringar där företagen är exponerade 

mot direkta valutarisker uppkommer normalt under innevarande verksamhetsår, medan 

resultatet av förändringar i valutakursen för företag som endast är exponerade mot de 

indirekta valutariskerna inte nödvändigtvis gör sig gällande förrän senare (Nydahl, 

1999).  

 

Bodie et. al (2009) skriver, till skillnad från Nydahl (1999), att exponering mot 

utländska valutor inte per automatik innebär att företag är utsatta för valutarisk utan att 

valutaexponering endast är en komponent för att valutarisk ska kunna existera. 

Skillnaden mellan valutarisk och valutaexponering är att utgångspunkten i riskhantering 

ligger i att företag mäter och hanterar valutaexponeringar på ett korrekt sätt för att 

kunna undvika att löpa risk för ofördelaktiga fluktuationer i valutakursen som påverkar 
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företaget negativt (Bodie et. al, 2009). Adler och Dumas (1984) sammanfattar detta som 

den effekt som uppstår till följd av förändringar i växelkurserna hos valutor som företag 

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

utländska valutor utan att ha någon valutarisk.  

 

Utifrån Adler och Dumas (1984) studie valde Bartov, Bodnar och Kaul (1996) att 

undersöka hur ett företags riskhantering förändras när rörelserna i valutakursen ökar. De 

kom fram till att ett företag nödvändigtvis inte är exponerade mot valutarisker trots att 

de är exponerade mot andra valutor. Till skillnad från Adler och Dumas (1984) 

konstaterar dock Bartov et. al (1996) att desto längre ett företag är exponerade mot 

andra valutor, desto större blir valutarisken. De skriver även att exponeringar mot 

valutarisker ökar beroende på hur öppen marknaden är, vilket överensstämmer med 

Friberg och Nydahls (1998) studie om handelsbarriärer på öppna marknader.  

 

Valutaexponering delas traditionellt in i tre olika delar; transaktionsexponering, 

rörelseexponering och omräkningsexponering (Nydahl, 1999).  Transaktionsexponering 

och rörelseexponering kan i första hand relateras till företagens kassaflöde, både via 

balansräkningen och resultaträkningen medan omräkningsexponering främst påverkar 

de redovisningsmässiga värdena på balansräkningen (ibid). 
 

 

Figur 3. Olika typer av valutaexponeringar (Eiteman et. al, 2004)  

 

3.2.1 Transaktionsexponering 

Eiteman et. al (2004) förklarar att transaktionsexponeringen mäter förändringen i värdet 

på en utställd finansiell tillgång som uppkommit före en förändring i valutakursen men 
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som inte förfaller till betalning förrän efter förändringen i valutakursen. 

Transaktionsexponering handlar om förändringar i kassaflödet som är ett resultat av 

befintliga avtalsförpliktelser. Vidare förklarar Eiteman et. al (2004) att 

transaktionsexponeringen mäter vinster eller förluster som uppkommer från existerande 

avtal från vilka termerna är angivna i en utländsk valuta.  

 

Ett exempel på transaktionsexponering är när ett svenskt företag ingår ett avtal med ett 

tyskt företag där det svenska företaget ska sälja varor för 2 miljoner EUR. Betalning 

sker enligt kontraktet om ett år. Under tiden mellan försäljning och betalning förändras 

kursen och SEK apprecieras mot EUR. Eftersom SEK blir starkare får det svenska 

företaget ett lägre kassaflöde i SEK räknat från de EUR som var avtalat vilket leder till 

en valutakursförlust.  

 

Enligt Butler (2012) är transaktionsexponeringar viktiga eftersom värdet på en monetär 

tillgång som är avtalad i en utländsk valutakurs rör sig med varje förändring i valutan. 

Enligt Parkinson och Walker (1978) kan transaktionsexponering uppkomma vid köp 

eller försäljningar vars priser och skatter är angivna i utländska valutor eller genom att 

utgöra en del av ett outfört utländskt finansiellt kontrakt.  

 

3.2.2 Omräkningsexponering 

Nydahl (1999) skriver att omräkningsexponering är den exponering som främst handlar 

om ett företags redovisning och bokföring. När ett moderföretag redovisar finansiella 

resultat måste företaget redovisa tillgångarna och skulderna i hemlandets valuta, oavsett 

hur mycket av verksamheten som är baserat i utlandet. Omräkningsexponering bygger 

därför på den påverkan utländska valutor har på moderföretagets bokföring (Butler, 

2012). 

 

Omräkningsexponering uppstår när investeringar i utlandet ska omräknas till företagets 

hemmavarande valuta och detta är direkt relaterat till de redovisningsmässiga principer 

som företaget använder. Omräkningsexponering påverkar i regel inte kassaflödet utan 

främst värdet på tillgångar och skulder (Butler, 2012). Anledningen till att de utländska 

tillgångarna och skulderna måste omräknas till den hemmavarande valutan vid bokslutet 

beror på att investerare och aktieägare främst är intresserade av företagets finansiella 

status i hemlandet (Shapiro, 1996). 
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Butler (2012) menar att han inte håller med tidigare litteratur som antyder att det inte 

finns något behov för omräkningsexponering. Detta håller Pramborg och Hagelin 

(2006) med om då de skriver att omräkningsexponeringen är av betydelse därför att den 

indirekt kan påverka företagens kassaflöde, även om den inte har en direkt påverkan vid 

valutakursförändringar. Butler (2012) menar att omräkningsexponeringens indirekta 

påverkan på kassaflödet kommer när lånevillkor är bundna till bokföringsintäkter, när 

företagsledningen möter vinstprognoser för att behålla trovärdigheten på marknaden och 

när kreditnivån är bunden till redovisningsprestationer snarare än kassaflödet. Detta 

överensstämmer med Redhead (2001) och Javaid (1985) studier där de visar sambandet 

mellan lånevillkor och hanteringen av omräkningsexponeringar. Även Ramirez och 

Tadesse (2007) skriver att företag i allt större utsträckning valutasäkrar 

omräkningsexponeringen när det existerande lånevillkoret kan leda till oönskade 

effekter på företagets utländska nettoinvesteringar vid valutafluktuationer.  

 

3.2.3 Rörelseexponering  

Rörelseexponering mäter förändringen i nuvärdet hos ett företag som är ett resultat av 

en förändring i det framtida rörelseresultatets kassaflöde, vilket i sin tur påverkas av en 

oförväntad förändring i valutakursen. Värdeförändringen som medföljer beror på den 

effekt förändringen i valutakursen har på de framtida försäljningsvolymerna, priserna 

eller kostnaderna (Eiteman et. al, 2004).  

 

Rörelseexponering är enligt Lan och Chen (2015) viktigare för ett företags långsiktiga 

välmående än transaktions- och omräkningsexponering. Rörelseexponering är subjektiv 

för att den beror på uppskattningen av framtida kassaflödens förändringar över en längre 

tidshorisont. Arbetet för att minska risken med denna typ av exponering bygger till stor 

del på ekonomisk analys och det är en uppgift för hela bolagsstyrningen då den 

involverar strategiinteraktioner från både finansavdelningen och marknadsavdelningen. 

Bennet (2003) håller med Eiteman et. al (2004) när han skriver att rörelseexponeringen 

är den viktigaste och därmed den svåraste exponeringen att mäta eftersom att mätningen 

kräver kännedom om flertalet faktorer som både är svåra att mäta och samtidigt är 

baserade på subjektiva bedömningar.  

 

Enligt Shapiro (1996) är det viktigt att skilja på förväntade och oförväntade 
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förändringar i valutakursen vid diskussioner om rörelseexponering. Detta eftersom den 

förväntade förändringen redan är diskonterad i företagens nuvärde samt i deras budget 

och kalkyler. Shapiro (1996) förklarar vidare att det inte är av vikt att fokusera på de 

effekter utländska marknaders förväntade förändringar har på kassaflödet eftersom de 

kommer röra sig i takt med de utländska marknadernas inflation. Shin och Masanori 

(2006) studie överensstämmer med Shapiro (1996) när de skriver att 

rörelseexponeringen, till skillnad från transaktionsexponeringen, fokuserar på den 

oförväntade förändringen i kassaflödet som potentiellt blir påverkad av en förändrad 

internationell konkurrenskraft. Förväntad förändring i valutakursen är således inte en 

del av definitionen för rörelseexponering då både riskhanteringsavdelningar och 

investerare bör ha räknat med den faktorn i uträkningen av förväntade finansiella 

resultat och marknadsvärde (Eiteman et. al, 2004). 

 

He och Ng (1998) undersökning överensstämmer med Eiteman et. al (2004) och 

Shapiros (1996) teorier då de konstaterar att en förväntad förändring i valutakursen inte 

kan inkluderas i definitionen av rörelseexponering eftersom att en förväntad exponering 

är positivt relaterad till ett företags importer och exporter. Shin och Masanori (2006) 

förklarar att en förväntad förändring i valutakursen är likgiltig en förväntad exponering. 

De effekter som uppstår av en förväntad förändring i valutakursen påverkar således inte 

kassaflödet då en förväntad exponering redan är kalkylerad i ett företags budgetering.  

 

Bradley och Moles (2002) skriver att det utöver de direkta effekterna, även finns ett 

antal indirekta effekter på rörelseexponering som kan vara lika viktiga som de direkta 

effekterna men svårare att känna igen. Bradley och Moles (2002) förklarar att de 

indirekta effekterna kan vara faktorer som produktionens läge, källa till 

marknadsinträde och marknadsval. Bradley och Moles (2002) studie är en påbyggnad 

på Symons och Walkers (1986) indirekta effektmodell där kassaflödets in- och utflöde 

är ett resultat av förändringar i export, import, konkurrenskraft och effekter på den 

inhemska marknaden. 

 

Shapiro (1996) skriver att rörelseexponering kan delas in i två olika komponenter. Den 

ena komponenten är transaktionsexponering som uppkommer från vinster eller förluster 

genom förändringar i valutakursen. Vidare delar Shapiro (1996) in 

transaktionsexponeringen i två delar; den förväntade och den traditionella. Den 
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förväntade transaktionsexponeringen fokuserar på intäkter och kostnader som ännu inte 

inträffat men som är trolig att inträffa i framtiden genom företagets historiska data och 

marknadsandelar. Den traditionella transaktionsexponeringen fokuserar på intäkter och 

kostnader som redan är kontrakterade med leverantörer och konsumenter vilket gör den 

till en monetär exponering i kassaflödet (Shapiro, 1996).  

 

Den andra komponenten är operationell exponering som uppkommer genom att 

fluktuationer i valutakursen kan förändra ett företags framtida intäkter och utgifter i 

rörelseresultatets kassaflöde. Tidsaspekten är en viktig faktor att ta hänsyn till eftersom 

att den operationella exponeringen finns med från start vid internationell verksamhet. 

Operationell exponering fokuserar mer på omkringliggande faktorer som t.ex. 

produktutveckling och produktion vilket gör den till en icke-monetär exponering i 

kassaflödet (Shapiro, 1996).  

 

I figur 4 nedan illustreras de två komponenterna, där T= 1 och T= 2 utgör den 

operationella exponeringen och T= 3 utgör transaktionsexponeringen. Tillsammans 

utgör de rörelseexponeringen.  

 

 

Figur 4. Rörelseexponering (Shapiro, 1996) 

 

 

För att föra resonemanget vidare kan den operationella exponeringen knytas samman 

med transaktionsexponeringen i avsnitt 3.2.1 då båda exponeringarna påverkas av 

utländska investeringar men på olika sätt. Eftersom att transaktionsexponering genererar 

monetära kassaflöden och den operationella exponeringen påverkar de icke-monetära 

kassaflödena kan slutsatsen dras att efter ett företag hanterat den monetära 

transaktionsexponeringen återstår fortfarande den operationella exponeringen. Detta 
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eftersom att oförväntade valutaförändringar påverkar hela koncernens nettotillgångar 

(Kim och Park, 2014). Butler (2012) skriver att en del av risken kan reduceras med 

hjälp av valutasäkring, men att det också medför nackdelar. En av nackdelarna är att 

valutasäkringar inte hjälper mot oförväntade förändringar i valutakursen och en annan 

är att valutasäkring enbart hjälper att säkra mot förväntade kassaflöden.  

 

Eiteman et. al (2004) anser att rörelseexponeringen bör studeras ur ett brett perspektiv 

då företag påverkas av makroekonomiska faktorer. De påstår att rörelseexponeringen 

inte enbart är känsligt för ett företags framtida kassaflöde utan att det även är känsligt 

för andra makroekonomiska variabler som inflation och deflation. Orsaken till att dessa 

inte förekommer oftare i studier beror på, enligt Eiteman et. al (2004), att de ofta är i 

obalans mot varandra och därför har en likadan påverkan på det framtida kassaflödet. 

Eiteman et. al (2004) menar att dessa makroekonomiska variabler tar ut varandra och 

därför inte påverkar det framtida kassaflödet i lika stor utsträckning som oförväntade 

valutakursförändringar. Oxelheim och Wihlborg (2005) visar i sin studie hur ett företag 

i en viss bransch, i det här fallet Volvo, påverkas på lång sikt av rörelseexponeringen 

beroende på hur huvudkonkurrenterna i den nämnda branschen är positionerade med 

hänsyn till den oförväntade förändringen i valutakursen. De menar att det inte finns 

några makroekonomiska faktorer som har en direkt påverkan på Volvo då deras 

långsiktiga rörelseexponering är en direkt effekt av konkurrenssituationen och 

positioneringen mot oförväntade förändringar i valutakursen (Oxelheim och Wihlborg, 

2005).  

 

Sammanfattningsvis kan det i linje med Aaboa, Høgb och Kuhnc (2010) konstateras att 

rörelseexponeringen är den exponering som har störst påverkan på multinationella 

företag. De skriver att när den egna valutan deprecieras ökar exporten eftersom att de 

inhemska företagen får det lättare att sälja varor när det blir billigare för utländska 

kunder. Aaboa et. al (2010) resultat överensstämmer med Shapiro (1975) tidigare studie 

som visar att en av de största faktorerna som påverkar multinationella företags 

valutarisk är försäljningar på exportmarknader. Att export är en nyckelfaktor i arbetet 

med att avgöra valutariskexponeringen hos ett företag har konstaterats av flera tidigare 

forskare, t.ex. Marston (2001). Aaboa et. al (2010) resultat överensstämmer även med 

idén att företag importerar varor för att matcha rörelseexponeringen som härleds från 

utländska försäljningsaktiviteter. Företag påverkas av rörelseexponering genom att 



  25 

exporter och importer över tid förändras i värde. När värdet förändras genom 

oförväntade fluktuationer i valutakursen påverkas företagen då de kan göra vinster eller 

förluster beroende på om den inhemska valutan apprecieras eller deprecieras mot de 

utländska valutorna (Shapiro, 1975). Värdeförändringen som medföljer beror även på 

den effekt förändringen i valutakursen har på försäljningsvolymerna, priserna eller 

kostnaderna i framtiden. Med framtiden menas tidpunkten då avtalet eller kontraktet 

avslutas eller går till betalning (Shapiro, 1975). 

 

3.3 Valutariskhantering och kurssäkringsmetoder 

Som tidigare nämnts är rörelseexponering den exponering som har störst påverkan på 

företagens framtida kassaflöde. För att hantera de risker som uppstår i 

rörelseexponeringen kan ett företag välja att implementera interna och/eller externa 

kurssäkringsmetoder. Eiteman et. al (2004) förklarar att det är vanligt förekommande 

inom riskhantering att företag använder olika typer av derivatinstrument för att säkra sig 

mot valutarisker. Valutasäkring kan beskrivas som att ett företag tar en position, t.ex. ett 

förväntat kassaflöde i en valuta som de efter ett förutbestämt antal dagar får, oavsett hur 

valutakursen utvecklas. Meningen med denna process är att det ger ett skydd mot 

eventuella förluster som kan uppstå vid ofördelaktiga förändringar i valutakursen, 

samtidigt som det eliminerar möjligheten till vinst som uppkommer genom fördelaktiga 

förändringar i valutakursen (ibid). Enligt Makar och Huffmans (1999) studie är stora 

företag med stor rörelseexponering mot valutarisk mest benägna att använda 

kurssäkringsmetoder för att minska risken för en reducering av det framtida kassaflödet.  

 

Det kan diskuteras om en reducering av kassaflödet verkligen är en anledning stor nog 

för att ett företag ska hantera riskerna som uppstår vid valutakursförändringar. Eiteman 

et. al (2004) skriver att nuvärdet av ett företag är nuvärdet av alla förväntade framtida 

kassaflöden. De anser att nuvärdet på det förväntade kassaflödet inte säger något om 

framtiden för ett företag med stor rörelseexponering som uppstår genom oförväntade 

förändringar i valutakursen. Genom att hantera de risker som uppstår vid 

rörelseexponering kan ett företag minska riskerna som kan påverka det framtida 

kassaflödet (ibid).  

 

Eiteman et. al (2004) påpekar att en minskning av valutarisken inte är lika med en 

ökning i det framtida kassaflödet, utan att värdet på företaget enbart kan öka om det 
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förväntade kassaflödet ökar. För att demonstrera detta visar figuren nedan hur 

valutasäkring enbart är lönsamt om det förväntade värdet E (V)h för att kurssäkra är 

högre än det förväntade värdet E (V)uh för att inte kurssäkra.  

 

 

Figur 5. Förväntat kassaflöde (Eiteman et. al, 2004) 

  

Innan ett företag bestämmer sig för vilka kurssäkringsmetoder de ska använda, måste de 

först bestämma sig för hur de ska bygga sin riskhantering. Butler (2012) beskriver 

nedan fem olika steg för att bygga ett fungerande riskhanteringsprogram. 

 

1. Identifiera valutor som företaget utsätts för och fördela de olika växelkurserna. 

2. Uppskatta företagets känslighet för förändring i dessa valutavärden. 

3. Bestäm lämplig kurssäkringsmetod utifrån företagets beräknade riskexponering 

och riskhanteringspolicy. 

4. Utvärdera fördelar och nackdelar med varje kurssäkringsmetod och resonera 

kring kostnader. 

5. Beakta företagets förändring utifrån vald strategi med omprövning i åtanke.  

 

Enligt Butler (2012) är ovanstående steg ett bra alternativ för utformning av 

riskhantering, även om det är svårt att ge ett svar på hur riskhantering ska utformas 

utifrån olika företags situationer och behov. Speciellt eftersom varje enskild affär bör 

analyseras för sig själv för att ge bästa möjliga utfall. Butler (2012) påstår att ett bra sätt 

för ledningen att få en bättre uppfattning av varje situation är att agera istället för att 

reagera. Med detta menar han att ett företag bör agera innan problemet uppstått, istället 

för att reagera när det är försent.  
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3.4 Riskhanteringspolicy  

För att säkerställa att företagsledningen och företaget i helhet har samma visioner krävs 

det att valutariskhanteringen följer företagets policy och mål (Bennet, 2003). Butler 

(2012) menar att företaget kan välja att ha antingen en aktiv eller en passiv 

riskhanteringsstrategi beroende på hur de agerar vid valutakursförändringar.  

 

3.4.1 Passiv riskhanteringsstrategi 

Vid passiv riskhantering försöker företaget inte prognostisera framtida 

valutakursförändringar utan antar istället att informationen som kommer från den 

finansiella marknaden är konkret. Butler (2012) förklarar att det är vanligt att företag 

som använder sig av en passiv riskhantering applicerar samma kurssäkringsmetod för 

varje exponering. Kim och Park (2014) påstår att ett företag med en passiv 

riskhanteringsstrategi inte strävar efter att prognostisera vad som kommer att hända i 

valutakursen i framtiden utan istället använder valutakurssäkring för att säkra alla 

möjliga utfall. Detta förklarar Pringle (1995) som en försiktighetsåtgärd eftersom att 

företag med en passiv riskhanteringsstrategi, genom att säkra allt, minskar riskerna för 

eventuella valutakursförluster, samtidigt som det eliminerar möjligheterna för stora 

valutakursvinster.  

 

Butler (2012) anser att det finns två olika typer av passiv riskhantering; dynamisk och 

statisk. Lewent och Kearney (1990) påstår att den statiskt passiva riskhanteringen 

endast är lämplig hos företag med ovanliga och lätt identifierade exponeringar vilket gör 

att den inte kan ses som ett relevant verktyg för företag med en stor exponering mot 

valutarisk. Den dynamiska passiva riskhanteringen är den mer krävande av de två och 

har även visat sig vara den mer effektiva. Detta genom att periodiska återblickar på 

riskexponeringar och kurssäkringar ger ett omarbetat underlag för vidare beslutsfattande 

(ibid).  

 

En studie genomförd av Tong (1996) visar att en dynamisk passiv riskhantering genom 

valutasäkring minskar risken mer jämfört med den statiskt passiva riskhanteringens 

valutasäkring. Studien visar att en dynamisk valutasäkring reducerar risken med 6 %, 

jämfört med den statiska valutasäkringens 2 % (ibid). 
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3.4.2 Aktiv riskhanteringsstrategi 

Alkebäck et. al (2006) och Kim och Park (2014) påstår att ett företag med aktiv 

riskhantering lägger upp en strategi för att kunna prognostisera framtida 

valutakursförändringar och på så sätt kunna minska riskerna som uppstår vid specifika 

fall av rörelseexponering. Den aktiva riskhanteringsstrategin är populär i teorin men 

desto svårare att implementera i praktiken (Efraim och Judge, 2008). För att en aktiv 

riskhanteringsstrategi ska fungera på bästa sätt inom rörelseexponering ska 

valutamarknaden, enligt Pramborg (2002), vara effektiv utan några marknadsfriktioner 

vilket gör att valutakursens utveckling alltid är förutsägbar. Då det inte finns effektiva 

valutamarknader och valutakursen påverkas av makroekonomiska faktorer går det inte 

att prognostisera exakt hur valutakursen kommer förändras i framtiden (Efraim och 

Judge, 2008). Den aktiva riskhanteringsstrategin bygger på att, genom 

valutakurssäkring, minska riskerna för förluster men till skillnad från den passiva 

riskhanteringsstrategin så minskas inte möjligheterna till stora valutakursvinster vid 

valutakurssäkring eftersom att företaget inte säkrar alla möjliga utfall (ibid).   

 

Butler (2012) förklarar att företag som aktivt säkrar sig mot valutakursförändringar 

väljer ut specifika fall av riskexponeringar. Utifrån riskexponeringens reliabilitet och 

verkliga avvikelse från det multinationella genomsnittet kan företaget sedan valutasäkra 

sig mot valutakursförändringar (ibid). Den aktiva riskhanteringen kan ske genom 

antingen teknisk analys eller fundamental analys (ibid). Genom att använda sig av 

teknisk analys kan företaget försöka förutse kursförändringen med hjälp av analyser på 

tidigare variationer i växelkursen. Tidigare studier visar att den tekniska analysen enbart 

varit framgångsrik på kort sikt (ibid). Den fundamentala analysen kan till skillnad från 

den tekniska analysen användas för att på lång sikt analysera makroekonomisk data för 

att få en översikt av framtida riskprofiler (ibid). Problemet med den fundamentala 

analysen är att det historiskt sett visat sig vara svårt att förutse framtida 

valutakursförändringar. Trots detta är det fundamental analys en populär metod i 

riskhanteringen (ibid). 
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Figur 6. Riskhanteringspolicy (Butler, 2012) 

 

3.5 Interna kurssäkringsmetoder 
Det finns en rad olika interna metoder för att reducera risken som uppstår för företag 

som är exponerade mot valutarisker. Företag kan utifrån sin situation på marknaden 

välja mellan olika metoder som passar de bäst (Allayannis och Weston, 2001). Dr. 

Ameer (2010) påstår att interna kurssäkringsmetoder är passande för stora företag som 

har större kapital och således en bredare kompetens för att hantera risker internt än 

mindre företag. 

 

3.5.1 Netting  

Enligt Shapiro (1996) innebär netting att företaget strukturerar upp internationella 

betalningar så att transaktionsvolymen reduceras genom att tillgångar och skulder 

utjämnas mot varandra. För att netting ska fungera är det viktigt att handeln sker i 

samma valuta för att undvika de kostnader som kan uppstå vid handel med olika valutor 

(Shapiro, 1996). Enligt Judge och Clarke (2009) är netting den interna 

valutasäkringsmetod som är bäst lämpad för större företag då det kan användas som ett 

substitut till derivatinstrument. Ett exempel på netting är att ett svenskt företag har lika 

mycket tillgångar som skulder i Euro. Istället för att Euro ska omvandlas till svenska 

kronor och skapa en valutadifferens, kan tillgångarna och skulderna kvittas mot 

varandra. Problemet med nettning är att det ofta krävs rutiner och system som 

samordnar processen då flertalet parter ofta ingår (Bennet, 2003). Det är även relativt 
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ovanligt att få en balans där ett företag har lika stora kostnader och intäkter i samma 

valuta. Om balansen däremot finns kan det vara lönsamt med netting då 

växlingskostnader och/eller kostnader för terminskontrakt undvikas (ibid).  

 

3.5.2  Matchning (leading och lagging) 

Företag kan minska sin rörelseexponering genom att påskynda eller fördröja in- och 

utbetalningar i utländska valutor (Eiteman et. al, 2004). Eiteman et. al (2004) menar att 

leading innebär att påskynda en betalning. Om företaget har tillgångar i en ”mjuk 

valuta” (känslig för förändringar) och skulder i en ”hård valuta” (okänslig för 

förändringar) kan de genom leading betala av skulder snabbast möjligt och därmed 

skydda sig mot förändringar i den mjuka valutan som företaget har tillgångar i (ibid). 

 

Eiteman et. al (2004) beskriver motsatsen till leading som lagging, vilket innebär att 

betala senare. Genom att företaget har tillgångar i en hård valuta och skulder i en mjuk 

valuta så försöker de fördröja betalningen så länge som möjligt med tron att den mjuka 

valutan sjunker i värde jämfört med den hårda valutan. Eiteman et. al (2004) menar att 

detta medför att företaget tjänar på att mindre kapital krävs för att betala av skulden.  

 

Resultatet av leading och lagging är att hur utfallet än blir så kommer någon av parterna 

att tjäna på affären, med spegelvänd effekt för den motsatta parten (ibid). 

 

3.5.3 Re-fakturering 

Genom att strukturera ett företags faktureringsprocess så att alla interna och externa 

fakturor går genom en centralenhet som tillhandahåller fakturor till kunden kan både 

köpare och säljare ha fakturor i den egna valutan (Bennet, 2003). Detta medför att 

valutarisken blir koncentrerad till re-faktureringsföretaget. Det ger även möjlighet för 

företagen att undvika delar av rörelseexponering då hanteringen av internationella 

betalningar och betalningsförskjutningar förenklas (ibid). Ett exempel på re-fakturering 

är att alla faktureringar mellan ett svenskt och ett utländskt företag går via en tredje part/ 

en mellanhand som i sin tur skickar ut fakturan i företagets egen valuta. Genom att 

betala en riskpremie till re-faktureringsföretaget undviker det svenska företaget den 

valutarisk som kan uppstå vid omvandling av valutor (ibid).  
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Nedan visas processen där ett utländskt företag (konsument) betalar en faktura i Euro 

till ett svenskt företag (producent). 
 

 

Figur 7. Re- faktureringsprocessen (Egen bild) 

  

3.6 Externa metoder 

När ett företag inte har möjlighet att valutasäkra internt eller anser att det finns bättre 

alternativa metoder kan de valutasäkra externt. Den externa kurssäkringsmetoden 

används av företag för att minska riskerna för makroekonomiska faktorer som i sin tur 

påverkar kassaflödet (French, 1983). Med stöd från tidigare forskning kommer vi 

beskriva de vanligaste valutasäkringsmetoderna som finns att tillgå på de finansiella 

marknaderna.  

 

3.6.1 Terminskontrakt 

I Sverige är ett terminskontrakt en samling av de finansiella kontrakten forwards och 

futures. De har en liknande funktion, men skiljer sig åt vad gäller möjligheten att stänga 

de positioner som ingåtts.  

 

Forwards är kontrakt som medför att företag binder sig till en annan part för att köpa 

eller sälja en viss valuta till en förutbestämd växelkurs i framtiden. Genom att 

kontrakten är bindande finns det inte möjlighet att bryta från den bestämda växelkursen 

förrän förfallodatumet inträffat (French, 1983). French (1983) menar att fördelen med 
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forwardkontrakt är att risken som den rörliga växelkursen medför kan minskas då det 

framtida kassaflödet redan är bestämt när kontraktet skrivs. 

 

Futures är kontrakt som ger skyldigheten att köpa eller sälja en viss mängd valuta till en 

framtida växelkurs. Till skillnad från ett forwardkontrakt är futurekontrakt inte bundet 

till ett specifikt företag (ibid). När förfallodatumet inträffar finns det två alternativ, 

antingen genomförs affären med den tidigare bestämda växelkursen eller så görs en 

kontantavräkning där växelkursen jämförs med marknaden (ibid). Enligt Hagelin och 

Pramborg (2004) och Judge (2006) är futures den mest kostnadseffektiva externa 

valutasäkringsmetoden och även vanligast hos större företag. 

 

3.6.2 Valutaoptioner 

Valutaoptioner är likt terminskontrakt en marknadsform som ger köparen av ett kontrakt 

rättigheten, men inte skyldigheten att köpa valuta i framtiden till en tidigare bestämd 

valutakurs (Johnson och Pick, 1997). Skillnaden mellan terminer och valutaoptioner är 

att köparen av ett valutaoptionskontrakt inte är skyldig att genomföra kontraktet. 

Genom att ta emot en premie vid utställningen av kontraktet binder sig säljaren till att 

genomföra kontraktet om köparen på förfallodagen vill genomföra affären (Bodie et. al, 

2009) 

 

Det finns två typer av valutaoptioner; Call option och Put option. Call option ger 

innehavaren rättigheten att köpa en valuta till en förutbestämd valutakurs på 

förfallodagen av optionen (Shapiro, 1996). Genom att innehavaren har betalat en premie 

är säljaren bunden att sälja valutan till innehavaren om denne på förfallodagen vill 

genomföra affären. Shapiro (1996) påstår att affären endast kommer genomföras om det 

på förfallodagen förändrade priset överstiger värdet av betalade premien. Put option ger 

innehavaren rätten men inte skyldigheten att sälja en valuta till en förutbestämd 

valutakurs. En Put option är lönsam om valutakursen sjunker mer än den betalade 

premien. Shapiro (1996) menar att valutaoptionen inte kommer att användas om priset 

på valutan överstiger premien. Innehavaren kan då sälja valutan till marknaden där den 

värderas högre än vad valutaoptionen säger. 

 

OTC-optioner är en icke-standardiserad option som skräddarsys för varje enskild handel 

för att passa köparens behov. Optionerna ställs ut av värdepappersbolag och banker och 
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anpassas utifrån kundens behov vad gäller löptid, belopp, valuta och lösenkurs (Campa 

et. al, 1998). Campa et. al (1998) menar att andrahandsmarknader för OTC-optioner inte 

vanligtvis finns då optionerna har specificerats för en specifik kund. 

 

Standardiserade optioner är till skillnad från OTC-optioner en option som kan handlas 

på börsen utan någon specifik utgivare. En standardiserad option har vanligtvis en 

underliggande aktie, råvara eller valuta som omfattar en större kvantitet än optionen i 

sig, det vill säga att en aktieoption kan omfatta 100 stycken av den underliggande aktien 

(Khazeh och Winder, 2006). 

 

En studie gjord på den finansiella marknaden i Storbritannien, Japan, Schweiz, 

Tyskland och USA mellan 1985 och 2002 har visat att den främsta användningen av 

externa metoder är i form av att forward-kontrakt. Studien visar att den enda metod som 

ger likartat resultat som forward-kontrakt är valuta put-in-the-money optioner (Maurer 

och Valiani, 2007). 

 

3.6.3 Valutaswappar 

Ross (2013) skriver att valutaswappar används för att säkra sig mot förändringar i 

utländska valutor genom att binda handeln till en specifik utländsk valuta under en viss 

tidsperiod. Valutaswappar är kontrakt som innebär att två eller flera parter byter 

tillgodohavande i en valuta i utbyte mot en annan valuta. För bytet betalas ett pris 

utifrån ränteskillnaden mellan valutorna där varje kontrakt skräddarsys med belopp, 

start och slutdag (ibid)  

 

3.6.4 Fördelar och nackdelar med derivatinstrument 

Smith och Stulz (1985) påstår att fördelen med att använda derivatinstrument för att 

valutasäkra sig mot valutakursförändringar är att kunna minska de risker som uppstår 

när valutakursen fluktuerar. Genom att binda valutan till en förutbestämd valutakurs i 

framtiden kan valutariskerna reduceras eller elimineras helt och på så sätt kan 

investeringsbesluten underlättas (Redhead, 2001). Ett aktuellt exempel på fördelarna 

med derivatinstrument är den ryska RUB som på senare tid deprecierats kraftigt. Om ett 

ryskt bolag bundit sin försäljning till USD innan nedgången i RUB hade bolaget idag 

fått betalt i USD trots att RUB fallit i värde.  
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Enligt Shapiro (1996) är nackdelen med derivatinstrument att det kan reducera delar av 

den möjliga valutakursvinsten som ett företag kan göra i framtiden. På samma sätt som 

ett derivatinstrument minskar riskerna för stora valutakursförluster kan det minska 

chanserna för stora valutakursvinster. Detta är en negativ aspekt för ett företags 

riskhantering, men det är ofta inräknat i ett företags budgetering (ibid).  

 

3.7 Operationella kurssäkringsmetoder 
Företag använder operationella kurssäkringar när det råder osäkerhet i valutakursen och 

efterfrågan på valutan är oviss (Choi, 2002). Choi (2002) menar att operationella 

kurssäkringar inte är lika vanliga på kort sikt som på lång sikt, då det är kostsamt för ett 

företag att reglera de operationella kurssäkringarna på kort sikt utifrån 

valutaefterfrågans osäkerhet. 
 

3.7.1 Plant location 

Företag kan få ett försprång gentemot sina konkurrenter genom att utförligt planera vart 

de ska lägga hela eller delar av sin produktion. Genom att placera delar av sin 

produktion i länder med billig arbetskraft, hög arbetsmoral, låga skatter och stabila 

sociala infrastrukturer kan företag säkra sig mot förändringar i valutakursen då 

produktionen och försäljningen sker i samma land till (Butler, 2012). Plant location 

genomförs vanligtvis på lång sikt då det är kostsamt för företag att flytta produktionen 

mellan olika länder (Choi, 2002) 

 

3.7.2 Prisstrategier  

En viktig aspekt för företag med handel i andra länder är prissättningen av varor och 

tjänster (Butler, 2012). Om kostnaden för sålda varor endast innefattar rörelsekostnader 

kommer en förändring i valutakursen påverka företagets prissättning, 

försäljningsvolym, vinstmarginal och värde enligt tabellen nedan. 
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 Prissättning Försäljningsvolym Vinstmarginal Värde  

Upprätthåller 

samma pris i 

Euro 

Ingen 

förändring 

Samma 

försäljningsvolym 

Högre 

marginal i 

SEK 

Högre värde  

Upprätthåller 

samma pris i 

SEK 

Priset i Euro 

faller 

Högre 

försäljningsvolym 

Samma 

marginal i 

SEK 

Beror på 

priselasticitet 

 

Tabell 1. EUR apprecieras gentemot SEK 

 

 Prissättning Försäljningsvolym Vinstmarginal Värde  

Upprätthåller 

samma pris i 

Euro 

Ingen 

förändring 

Samma 

försäljningsvolym 

Lägra 

marginal i 

SEK 

Lägre 

värde 

 

Upprätthåller 

samma pris i 

SEK 

Pris i Euro 

stiger 

Lägre 

försäljningsvolym 

Samma 

marginal i 

SEK 

Lägre 

värde 

 

Tabell 2. EUR deprecieras gentemot SEK 

 
Butler (2012) menar att eftersom kassaflödet förväntas vara evigt så kan värdet på 

företaget räknas ut genom att dividera kassaflödet (CF) med diskonteringsräntan (r). 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡  𝑝å  𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛 =   
𝐶𝐹
𝑟

 

 

Butler (2012) påstår att exportörers optimala prisstrategi beror på konkurrenssituationen 

på företagets bransch, efterfrågans priselasticitet på produkter och marginalkostnaden. 

Det optimala priset beror på priselasticiteten på efterfrågan, vilket räknas ut genom att 

dividera negativa procentförändringen i efterfrågan 𝑞 =    !!
!

 med given procentuell 

förändring i pris 𝑝 =    !!
!

. 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 =   −

Δ𝑄
𝑄
Δ𝑃
𝑃

=   −
𝑞
𝑝
 

 

Utifrån detta kan företag räkna ut vad som är förlorat/tjänat i pris kompenserat av en 

vinst/förlust i såld kvantitet. Då priselasticiteten är större än 1 räknas den vara elastisk 

och resulterar i minskning/ökning av intäkter med en ökning/minskning i pris. Om 
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elasticiteten är lägre än 1 räknas den som icke-elastisk och resulterar i en ökning i 

intäkter vid en ökning i pris eller en minskning i intäkter med en minskning i pris 

(Butler, 2012).  

 

3.7.3 Lån i utländsk valuta 

Bennet (2003) påstår att ett företag kan låna pengar i den valuta de har tillgångar i eller 

placera i den valuta de har skulder i. En studie gjord av Chowdhry (1995) visar att 

företag som lånar i utländsk valuta minskar risken för konkurs då vinsten från lånet ofta 

återinvesteras i riskfria placeringar.  

 

Efraim och Judge (2008) studie undersöker huruvida derivatinstrument och lån är 

substitut eller komplement till varandra. Resultatet visar att terminer och optioner 

minskar riskexponeringen på kort sikt, medan lån och valutaswappar bör appliceras på 

lång sikt. De visar även att derivatinstrument är ett lämpligt komplement till lån i 

utländska valutor för att minska rörelseexponering. Om företagsledningen använder 

derivatinstrument som kurssäkringsmetod på kort sikt så anser Efraim och Judge (2008) 

att de har goda förutsättningar för att förutse kortsiktiga valutakursförändringar.  

 

3.8 Skapar valutakurssäkring värde? 
Genom att använda olika metoder för valutakurssäkring skapas det värde för företag då 

det kan reducera ekonomiska problem och öka interna medel vid investeringar. Jensen 

och Meckling (1976) skrev i sin studie att ekonomiska svårigheter kan reduceras genom 

valutakurssäkring vilket Smith och Stulz (1985) höll med om när de skrev att 

valutakurssäkring kan reducera ekonomiska svårigheter och öka företagets värde 

eftersom att valutakurssäkring kan reducera volatiliteten i kassaflödet. 

Valutakurssäkring skapar även värde genom att använda interna medel vid investeringar 

för att undvika kostnader som direkta transaktionskostnader och kostnader som 

medföljer vid företagsstyrelsens involvering i processen för att presentera prospektet för 

intressenter (Lessard, 1991). Froot, Scharfstein och Stein (1993) argumenterade för att 

valutakurssäkring kan skapa värde om externa finansieringar är mer kostsamma än 

interna finansieringar om det finns nog med interna medel för att ta tillvara på attraktiva 

investeringsmöjligheter. Pramborg (2002) teoretiska bevis förespråkar för att företag 

ska använda valutakurssäkring för att reducera eventuella marknadsbrister. Han skriver 
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även att valutakurssäkring skapar värde om företagen säkrar de exponeringar på ett sätt 

som faktiskt reducerar exponeringarna.  

 

Det finns även teoretiska tillvägagångssätt för investerare att skapa värde genom 

valutakurssäkring. En modell presenterad av Miller och Modigliani (1958) visar att 

företags kapitalstruktur är irrelevant på perfekta marknader. Detta visar att 

valutakurssäkring på perfekta marknader också är irrelevant då varje beslut som en 

företagsstyrelse tar kan bli kopierat av investerare utan kostnad. Pramborg (2002) 

skriver att tidigare forskning introducerat marknadsfriktion i Miller och Modiglianis 

(1958) modell och därigenom studerat hur defekta marknader påverkar en 

företagsstyrelses beslutsfattande. Ett viktigt kriterium i Miller och Modiglianis (1958) 

modell är att investerare kan kopiera en företagsstyrelses beslut genom hemmagjorda 

kontrakt som har samma effekt och samma pris för investerare som för företagen. I 

praktiken fungerar dock inte de hemmagjorda kontrakten då ett företag sällan genomför 

en optimal valutakurssäkring eftersom omständigheterna ofta skiljer sig mellan olika 

företag (Pramborg, 2002). Vidare anser Pramborg (2002) att investerare tar en större 

risk än företagen när de i praktiken ska genomföra dessa hemmagjorda kontrakt 

eftersom att företagen har en informationsfördel vad gäller verksamhetens 

valutaexponeringar. Ett annat skäl till att de hemmagjorda kontrakten inte fungerar i 

praktiken är att investerare inte har tillgång till alla derivatinstrument som företagen har 

eftersom banker kan tillhandahålla OTC-optioner som är anpassade för företagets behov 

(Pramborg, 2002).  

 

Det empiriska resultatet från Pramborg (2002) studie visar att valutakurssäkringar kan 

skapa värde genom att reducera indirekta kostnader vid ekonomiska svårigheter. 

Allayannis och Weston (2001) undersökte i sin studie hur valutaderivatinstrument 

påverkar det fasta företagsvärdet. Deras resultat visar att det finns en positiv relation 

mellan utländska valutaderivatinstrument och det fasta företagsvärdet, och att 

valutakurssäkring orsakar en ökning i det fasta företagsvärdet med i genomsnitt 4,9 % 

(ibid) 
 

3.9 Faktorer som styr valutariskhantering 

Företag kan skilja sig åt i sina riskhanteringar vilket gör att de är exponerade på olika 

sätt mot valutarisker. Det har tidigare redogjorts för vilka metoder som finns att tillgå 
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för att minska riskerna vid valutakursförändringar och vad dessa metoder innebär. För 

att gå djupare in på valutariskhantering inom rörelseexponering kommer studien nedan 

beskriva olika teoretikers syn på tre viktiga faktorer inom riskhanteringsbeslut.  

 

3.9.1 Beslutsunderlag för riskhantering 

Shapiro och Titman (1986) påstår att riskhantering bygger på beslut som handlar om hur 

mycket kapital företag ska investera i derivatinstrument och om de ska valutasäkra en 

eller flera valutor. De anser att dessa beslut är relaterade till finansiell risk, men 

eftersom att besluten påverkar den totala risken för företaget finns det klara fördelar 

med att hantera de olika riskerna inom samma riskhantering. Till följd av detta skriver 

Oxelheim och Wihlborg (1987) att riskhanteringens främsta prioritet bör vara att 

hantera de risker som uppstår vid oförväntade förändringar i valutakursen och utefter 

det formulera en strategi för att förebygga riskerna för förluster. De anser även att ett 

företag i sin valutariskhantering bör tänka proaktivt istället för retroaktivt. Det betyder 

att företag som är exponerade mot valutarisker ska fokusera på vad som kommer att 

hända, istället för att fundera över vad som redan hänt (ibid).  

 

Oxelheim och Wihlborg (1987) argument går att koppla till Oxelheim och Wihlborgs 

(2005) senare studie som visar att företagens riskhantering kan skilja sig avsevärt från 

varandra för att de bygger på subjektiva bedömningar, vilket kan kopplas till 

rörelseexponeringen i avsnitt 3.2.3. De subjektiva bedömningarna har sin grund i 

företagets syn på risk och huruvida de bedömer rörelseexponeringen som en faktisk risk 

eller inte. Eftersom att rörelseexponeringen uppstår genom oförväntade fluktuationer i 

valutakursen skriver Oxelheim och Wihlborg (2005) att hanteringen av 

rörelseexponeringar ska ske på ett proaktivt tankesätt. De menar att det är centralt i 

riskhanteringen att fokusera på framtiden för att på bästa sätt kunna ta beslut som 

minskar risken vid rörelseexponering (ibid).  

 

3.9.2 Riskattityd  

Hamberg (2001) påstår att en företagsledning i allmänhet ser risk som ett problem då de 

negativa aspekterna med risk ofta är det som ligger i fokus. Han påstår att risken 

antingen kan ses som ett problem eller som en möjlighet och att denna distinktion ofta 

kan gå så djupt som till ledningens individuella nivå. När ett företag är exponerade mot 

valutarisk är det viktigt att hela företagsledningen drar åt samma håll för att undvika 
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meningsskiljaktigheter (ibid). Om företagsledningen inte är ense om vilken riskattityd 

som företaget bör ha, fungerar inte riskhanteringen vilket i sin tur leder till en större risk 

för rörelseexponering mot valutarisk (Hamberg, 2001).  

 

Enligt Oxelheim och Wihlborg (2005) bör riskattityd delas in i två olika delar; 

riskneutralitet och riskaversion. En riskneutral riskhantering ämnar att till viss del 

maximera nyttan av framtida fluktuationer i valutakursen och är därför inte speciellt 

oroliga vad gäller riskerna som kan uppstå vid rörelseexponering. En riskavers 

riskhantering skiljer sig från den riskneutrala då de är villiga att betala en riskpremie för 

att reducera de risker som kan uppstå och påverka företagets räkenskaper (ibid). De 

menar att en företagsledning bör ta ett beslut gällande vilken riskattityd riskhanteringen 

ska ha, annars löper de stor risk för rörelseexponering (ibid).  
  

3.9.3 Tidshorisont 

Bennet (2003) menar att tidshorisonten är viktig då en investering eller handel med 

utländsk valuta är beroende av vilken tidsaspekt företaget har. När företaget väl har valt 

tidshorisont är det enklare att välja vilken typ av kurssäkringsmetod som bör användas. 

De tidigare beskriva kurssäkringsmetoderna har visat sig ha varierade framgångar 

beroende på vilken tidshorisont företagets riskhantering har. När ett företag utvecklar 

sin riskhantering behöver de ta tidshorisonten i beaktande då målsättningar ofta har 

tidsbegränsningar (ibid). Om ett företag vill minska riskerna vid investeringar eller 

behöver välja mellan olika kurssäkringsmetoder är det viktigt att de har klart för sig 

vilken tidsram det handlar om. Oxelheim och Wihlborg (2005) påstår att synen på 

tidshorisonten hos olika företag ofta beror på dess verksamhet. Företag med höga 

skuldsättningsgrader eller som påverkas kraftigt av utländsk tillväxt är ofta benägna att 

säkra inom en kortare tidshorisont medan stabilare företag ofta säkrar på en längre 

tidshorisont (ibid). 

 

3.10 Sammanfattning av teori 

Problemet som föreligger för företag som är exponerade mot utländska valutor är att 

valutakursen ständigt är i rörelse och att det därför inte är realistiskt att ett företag ska 

kunna prognostisera framtida valutakursförändringar på en icke-perfekt marknad. När 

valutakursen förändras och ett företag har tillgångar eller skulder i en annan valuta 

skapas en risk som vid oförväntade fluktuationer kan påverka företagets räkenskaper. 
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En viktig del inom valutariskhantering är att kunna skilja på valutaexponering och 

valutarisk, då valutarisker uppstår genom fluktuationer i valutakursen och 

valutaexponering uppstår då ett företag, genom exempelvis tillgångar, är exponerade 

mot utländska valutor.  

 

Teorikapitlet har presenterat de olika exponeringarna: transaktions-, omräknings- och 

rörelseexponering och redogjort för vad de representerar och vilken del av företaget de 

påverkar. Vidare har de interna och externa kurssäkringsmetoderna som finns att tillgå 

för att hantera rörelseexponeringen presenterats. Slutligen har det redogjorts för vilka 

faktorer som styr ett företags riskhantering och med hjälp av tidigare teorier diskuterats 

om valutakurssäkring skapar värde för företag. 

 

Resterande del av studien kommer enbart fokusera på rörelseexponering och de metoder 

som finns att tillgå för att skydda sig för rörelseexponering mot valutarisk, enligt figur 8 

nedan.  
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Figur 8. Tillvägagångsmodell
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4. Empiri  

 

I detta kapitel presenteras den empiriska insamlingen från den webbaserade 

enkätundersökningen på svenska börsnoterade företag. Vidare presenteras det 

empiriska utfallet på ett sådant sätt som visar på skillnader och likheter mellan 

segmenten beroende på respondenternas svar. Resultatet presenteras i text och 

sammanfattande tabeller. 

 

Här nedan presenteras resultatet av den empiriska undersökningen kortfattat. Mer 

detaljerad information och analys kring utfallet för undersökningen presenteras i kapitel 

5. 

 

4.1 Statistiska tester 

Korrelationskoefficienter 
 Segment Rörelsens kostnad i 

utländsk valuta 
Rörelsens 
omsättning i 
utländsk valuta 

Skyddar sig mot valutarisk 0,152 0,456** 0,522** 
Sköter det internt 0,380** 0,441** 0,384** 
Tar hjälp av svenska 
banker 

-0,275** 0,178 0,206* 

Tar hjälp av utländska 
banker 

0,196 0,285** 0,265** 

Netting 0,195 0,398** 0,308** 
Matchning 0,093 0,296* 0,352** 
Re- Fakturering 0,188 0,138 0,164 
Futures 0,077 0,208* 0,211* 
Forwards 0,228* 0,415** 0,419** 
Standardiserade optioner 0,065 0,117 0,102 
OTC-optioner 0,242* 0,014 0,050 
Valutaswappar 0,354** 0,413** 0,374** 
Flyttar delar av 
produktionen utomlands 

0,043 0,122 0,087 

Prisstrategi 0,148 0,214* 0,058 
Lån i utländsk valuta 0,171 0,360** 0,262** 
Prognostisering 0,037 0,292** 0,349** 
Tabell 3. Korrelationskoefficienter 

Tabell 3 visar korrelationskoefficienten mellan olika variabler, som (i sin tur) förklarar 

om det finns ett samband mellan variablerna och i så fall hur starkt eller svagt 
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sambandet är. Som tabellen visar finns det olika styrkor i sambandet mellan variablerna 

och utifrån skiktgränserna som beskrivs i avsnitt 2.6 går det att utläsa hur en förändring 

i den ena variabeln påverkar den andra variabeln. Det går även att utläsa 

korrelationskoefficienternas signifikansnivå där (*) visar på ett trovärdigt samband 

mellan variablerna och där (**) visar på ett mycket trovärdigt samband. Ett exempel på 

detta är sambandet mellan segment och om företagen hanterar valutarisk internt vilket 

visar på ett mycket trovärdigt samband (**). Detta används för att höja trovärdigheten i 

det empiriska materialet.  
 

4.2 Resultat av enkätstudie 
 

2. I vilket segment är ni listade? 

 

 

Figur 9. Antalet respondenter 

 

De företag som valt att delta i undersökningen är geografiskt utspridda över hela landet 

men med en majoritet i Stockholm. De 100 Respondenterna är börsnoterade på 

NASDAQ OMX STOCKHOLM med en fördelning om 30 respondenter på Small Cap, 

41 respondenter på Mid Cap och 29 respondenter på Large Cap.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Large Cap, 29 

Mid Cap, 41 

Small Cap, 30 

Segmentfördelning	  
	  



  44 

 

3. Ungefär hur många procent av rörelsens kostnader är i utländsk valuta idag i 

ert bolag? 

 

 

Figur 10. Rörelsens kostnader i utländsk valuta 

 

Figur 9 förklarar utfallet av huruvida respondenterna har kostnader i utländsk valuta. 

Undersökningen är viktig för studiens utfall då andelen kostnader i utländsk valuta hos 

ett företag kan styra riskhanteringsprocessen och därmed de interna och externa 

metoderna för valutasäkring. Som framgår av figur 9 har majoriteten, 82 % av 

respondenterna kostnader i utländsk valuta.  
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4. Ungefär hur många procent av rörelsens omsättning är i utländsk valuta idag i 

ert bolag? 

 

 

Figur 11. Rörelsens omsättning i utländsk valuta 

 

Den empiriska studien visar att 79 % av respondenterna har omsättning i utländsk valuta 

i olika utsträckning. Undersökningen är viktig för studiens utfall då det kan underlätta 

att förklara varför respondenterna använder olika metoder för valutasäkring. En 

intressant aspekt i frågans utfall är att 9 respondenter har 100 % omsättning i utländsk 

valuta, vilket betyder att de bör använda antingen interna eller externa metoder för 

valutakurssäkring. En annan intressant aspekt som framkommer av undersökningens 

utfall är att 59 % av respondenterna har mellan 50 % och 100 % omsättning i utländsk 

valuta, samtidigt som enbart 20 % av respondenterna har mellan 10 % och 40 % 

omsättning i utländsk valuta. 
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5. Skyddar ni er för rörelseexponering mot valutarisk? 

 

Large Cap 69 % 

Mid Cap 70 % 

Small Cap 48 % 

Tabell 4. Skydd mot valutarisk 

 
Av undersökningens utfall går det att utläsa att respondenter från segmenten Large Cap 

och Mid Cap har ett liknande arbete vad gäller om de skyddar sig mot valutarisk eller 

inte, men där företag från segmentet Small Cap skiljer sig avsevärt från de resterande då 

mindre än hälften av företagen på Small Cap skyddar sig för rörelseexponering mot 

valutarisk. Som visat i tabell 4 finns det ett svagt samband mellan segmenttillhörighet 

och om företagen skyddar sig för rörelseexponering mot valutarisk.  

 

6. Vid valutasäkring, hanterar ni valutariskerna internt eller tar ni hjälp externt? 

 

 

 

Det ska noteras att respondenterna i denna fråga haft möjligheten att svara på fler än ett 

alternativ, vilket gör frågan till en flervalsfråga. Det kan utläsas från tabell 5 att en 

intern riskhantering är allt vanligare hos större företag. Utfallet från tabell 4 visar att 69 

% av respondenterna på Large Cap och 70 % av respondenterna på Mid Cap skyddar sig 

för rörelseexponering mot valutarisk, vilket gör att denna fråga är extra intressant. Här 

kan utläsas att 79 % av företagen på Large Cap sköter sin riskhantering internt samtidigt 

som endast 55 % av företagen på Mid Cap sköter sin riskhantering internt.  

 

Vad gäller extern riskhantering går det att utläsa från undersökningens utfall i tabell 5 

att företag på Small Cap tar hjälp av svenska banker oftare än företag på Large Cap. 

Segment Sköter det internt Tar hjälp av svenska 

banker 

Tar hjälp av utländska 

banker 

Large Cap 79 % 31 % 14 % 

Mid Cap 55 % 45 % 10 % 

Small Cap 30 % 67 % 0 % 

Tabell 5. Riskhantering 
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Vad gäller företag på Mid Cap visar undersökningen att mer än vartannat företag sköter 

riskhanteringen internt och mindre än vartannat tar hjälp av svenska banker.  

 

Resultatet från undersökningen huruvida företagen tar hjälp av utländska banker visar 

att respondenterna i denna fråga är liknande den om intern riskhantering då det finns ett 

samband mellan extern riskhantering och segmenttillhörighet. Större företag som är 

börsnoterade på Large Cap tar hjälp av utländska banker oftare än mellanstora företag 

som är börsnoterade på Mid Cap, samtidigt som företagen på Small Cap aldrig tar hjälp 

av utländska banker.  

 

7. Använder ni er av någon/några av de följande interna 

valutasäkringsmetoderna? 
 

Segment Netting Matchning Re-fakturering 

Large Cap 62 % 41 % 7 % 

Mid Cap 44 % 24 % 0 % 

Small Cap 37 % 30 % 0 % 

Tabell 6. Interna valutasäkringsmetoder 

 

I enkätstudien undersöktes huruvida respondenterna tillämpar någon eller några interna 

valutasäkringsmetoder. Undersökningen var en påbyggnadsfråga från fråga 6 där 

utfallet om intern riskhantering följdes upp med tabell 6 där respondenterna fick välja 

den eller de valutasäkringsmetoder de tillämpar i sin interna riskhanteringsstrategi. Från 

tabell 6 kan utläsas att netting har störst samband mellan segmenttillhörighet och intern 

valutasäkringsmetod då respondenterna från Large Cap är mest benägna att tillämpa 

metoden, samtidigt som respondenterna från Small Cap är minst benägna att tillämpa 

metoden.  

 

Resultatet från frågan huruvida respondenterna tillämpar matchning som intern 

valutasäkringsmetod visar ett någorlunda enhetligt utfall där respondenterna i viss mån 

är benägna att tillämpa metoden, men där det inte finns något samband att utläsa 

beroende på segmenttillhörighet. Det som är givet i tabell 6 är däremot att respondenter 

från Large Cap är mest benägna att tillämpa matchning som intern valutasäkringsmetod, 

vilket med största sannolikhet beror på att de till störst del har intern riskhantering.  
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Vad gäller re-fakturering som intern valutasäkringsmetod är det enbart 7 % av 

respondenterna från Large Cap som tillämpar metoden. Det är även givet i tabellen ovan 

att inga respondenter från Mid Cap eller Small Cap tillämpar denna metod som 

valutasäkringsmetod.  

 

8. Använder ni någon/ några externa valutasäkringsmetoder för att kurssäkra 

framtida betalningsströmmar? 

 

Large Cap 

 Forwards Futures Standardiserade 

optioner 

OTC 

optioner 

Valutaswappar 

Ofta 21 % 52 % 7 % 3 % 55 % 

Ibland 17 % 14 % 14 % 28 % 21 % 

Aldrig 62 % 34 % 79 % 69 % 24 % 

Tabell 7. Large Cap 

 

Utfallet från den empiriska undersökningen i fråga 8 huruvida respondenterna tillämpar 

externa valutasäkringsmetoder visar att börsnoterade företag på Large Cap är mest 

benägna att tillämpa futures och valutaswappar som externa valutasäkringsmetoder. Det 

går även att utläsa från tabell 7 att standardiserade optioner är den externa 

valutasäkringsmetod som företag på Large Cap är minst benägna att tillämpa. 
 

   Mid Cap   

 Forwards Futures Standardiserade 

optioner 

OTC- 

optioner 

Valutaswappar 

Ofta 13 % 32 % 0 % 0 % 15 % 

Ibland 7 % 17 % 12 % 5 % 24 % 

Aldrig 80 % 51 % 88 % 95 % 61 % 

Tabell 8. Mid Cap 

 
Resultatet från den empiriska insamlingen i tabell 8 visar på att respondenterna från Mid 

Cap är obenägna att tillämpa några externa valutasäkringsmetoder. Utfallet i tabell 8 är 

däremot likt det från tabell 7 då futures fortsatt är den externa valutasäkringsmetod som 
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respondenterna är mest benägna att tillämpa vid extern valutasäkring. Utfallet i tabell 8 

visar även att OTC-optioner aldrig används som extern valutasäkringsmetod hos 

respondenterna på Mid Cap.  

 

Small Cap 

 Forwards Futures Standardiserade 

optioner 

OTC 

optioner 

Valutaswappar 

Ofta 17 % 23 % 0 % 0 % 13 % 

Ibland 10 % 17 % 20 % 10 % 27 % 

Aldrig 73 % 60 % 80 % 90 % 60 % 

Tabell 9. Small Cap 

 

Utfallet från den empiriska undersökningen i tabell 9 huruvida respondenterna på Small 

Cap tillämpar någon av de ovanstående externa valutasäkringsmetoderna visar på att 

futures fortsatt är den mest förekommande metoden, men där även forwards är vanligt 

förekommande.  

 

9. Valutasäkrar ni er operationellt genom någon av följande? 

 

Segment Förflytta delar av 

produktionen till annat 

land 

Anpassa prisstrategin 

för att hålla ett fast 

pris 

Lån i utländsk 

valuta 

Large Cap 17 %  48 % 48 % 

Mid Cap 8 % 23 % 40 % 

Small Cap 16 % 29 % 26 % 

Tabell 10. Operationella valutasäkringar 

 

Det framgår från tabell 10 att operationella kurssäkringsmetoder är vanligast 

förekommande hos respondenterna från Large Cap. Utfallet från undersökningen visar 

att en anpassning av prisstrategin för att hålla ett fast pris vid valutakursförändringar 

och lån i utländsk valuta är de metoder som respondenterna är mest benägna att 

tillämpa, samtidigt som det är relativt ovanligt att respondenterna förflyttar delar av 

produktionen till andra länder. En intressant aspekt är att respondenterna från Small Cap 

tillämpar operationella kurssäkringsmetoder mer frekvent än respondenterna från Mid 
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Cap, trots att det framgår i tabell 4 att enbart 48 % av respondenterna från Small Cap 

skyddar sig för rörelseexponering mot valutarisk jämfört med 70 % av respondenterna 

från Mid Cap.  

 

10. Försöker ni prognostisera framtida valutakursutveckling? 

 

Försöker ni prognostisera framtida valutakursutvecklingar 

 Passiv strategi Aktiv strategi Genomsnittlig 

tidshorisont 

Large Cap 65 % 35 % 1 år 

Mid Cap 73 % 27 % 1,5 år 

Small Cap 70 % 30 % 1,3 år 

Tabell 11. Prognostisering 

 

I tabell 11 kan utläsas att majoriteten av respondenterna i samtliga segment har en 

passiv riskhanteringsstrategi vilket innebär att de inte försöker prognostisera framtida 

valutakursförändringar. Det framkommer av undersökningen att det inte finns något 

samband mellan segmenttillhörighet och passiv riskhanteringsstrategi då antalet 

respondenter med passiv riskhanteringsstrategi i genomsnitt är lika i segmenten. 

Resultatet av undersökningen i tabell 11 visar även att det inte finns något samband 

mellan segmenttillhörighet och aktiv riskhanteringsstrategi. Respondenterna med en 

aktiv riskhanteringsstrategi blev även tillfrågade att uppskatta sin genomsnittliga 

tidshorisont vid prognostisering, och där framkommer det av undersökningen att 

respondenterna på Large Cap har den lägsta genomsnittliga tidshorisonten. Det som går 

att utläsa från resultatet är således att respondenterna från segmentet Mid Cap är minst 

benägna att prognostisera framtida valutakursförändringar och har den längsta 

genomsnittliga tidshorisonten, samtidigt som respondenterna från segmentet Large Cap 

som har störst benägenhet att prognostisera framtida valutakursförändringar har den 

kortaste generella tidshorisonten.  
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5. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska utfallet från enkätundersökningen. Här 

analyseras skillnader och likheter mellan segmenten. Kapitlet avslutas med en 

bortfallsanalys där potentiella bakomliggande faktorer analyseras för att förklara det 

bortfall som uppstått i samband med den webbaserade enkätundersökningen som 

tillämpats i studien.  

 

5.1 Storleksbaserade skillnader inom riskhantering 
Utifrån undersökningen gällande förekomsten av olikheter inom respektive segments 

hantering av valutarisk vid rörelseexponering visar studien att det finns relativt stora 

skillnader vad gäller benägenheten att tillämpa valutasäkringsmetoder. Undersökningen 

som baseras på huruvida företagen skyddar sig för rörelseexponering mot valutarisk 

visar att det finns ett svagt samband mellan segment och om företagen skyddar sig. 

Utfallet av undersökningen visar att det är vanligast förkommande att företag på Mid 

Cap skyddar sig för rörelseexponering mot valutarisk då 70 % av respondenterna svarar 

att de skyddar sig, medan motsvarande andel på Large Cap uppgår till 69 %. Skillnaden 

uppenbarar sig på Small Cap där enbart 48 % av respondenterna anger att de skyddar 

sig för rörelseexponering mot valutarisk.  

 

Utfallet av undersökningen, som redovisas i tabell 4 visar att mellanstora företag på Mid 

Cap är mer benägna att skydda sig mot rörelseexponering vilket skiljer sig från tidigare 

studier. Nydahls (1999) och Friberg och Nydahls (1998) studier har konstaterat att 

större företag i öppna ekonomier så som i Sverige är mer exponerade mot valutarisk än 

mindre företag och således mer benägna att skydda sig för rörelseexponering mot 

valutarisk. Vidare visar Nydahl (1999) i sin studie att 26 % av de tillfrågade 47 svenska 

icke-finansiella företagen har en stor exponering mot valutarisk, där 12 % av 

respondenterna är Large Cap företag och enbart 4 % av respondenterna är Small Cap 

företag. Resultatet av Nydahls (1999) studie är intressant då det i jämförelse med 

utfallet av undersökningen, som visas i tabell 4 visar på liknande utfall. Bradley och 

Moles (2002) visar att det finns ett samband mellan ett företags utländska verksamhet 

och dess exponering mot valutarisk. Detta samband kan kopplas till Flood och Lassard 

(1986) som i sin undersökning visar att sambandet mellan ett företags utländska 

aktiviteter och dess exponering mot valutarisk beror på företagets storlek. De anser att 
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stora företag med största sannolikhet har större utländska aktiviteter och således en 

större exponering mot valutarisk vilket leder till att större företag är i större behov av att 

skydda sig mot valutarisk än minde företag (ibid).  

 

Utfallet kan även visas på så sätt att företagen som väljer att skydda sig mot valutarisk 

ökar ju större andel av rörelsens kostnader och omsättning som är i utländska valutor. 

Resultatet av undersökningen visar att det, med en korrelationskoefficient på 0,152 i 

tabell 3, finns svaga bevis på att större företag är mer benägna att skydda sig för 

rörelseexponering mot valutarisk än mindre företag. Däremot finns det medelstarka 

samband mellan rörelsens kostnader och omsättning i utländsk valuta och om företagen 

är benägna att skydda sig.  

 

Beträffande det empiriska utfallet för val av intern eller extern valutasäkringsmetod 

visar resultatet att det finns betydande skillnader mellan de olika segmenten. Utfallet av 

undersökningen visar att 79 % av respondenterna på Large Cap hanterar valutarisk 

internt medan motsvarande andel på Mid Cap uppgår till 55 %. En intressant aspekt i 

utfallet är således att endast 55 % av företagen på Mid Cap hanterar valutarisk internt, 

trots att det framgår i tabell 4 att 70 % av företagen på Mid Cap skyddar sig för 

rörelseexponering mot valutarisk. En förklaring till denna uppdelning kan vara att 45 % 

av företagen på Mid Cap tar hjälp av svenska banker vid valutarisk, och att motsvarande 

del på Large Cap uppgår till 31 %. Detta visar alltså att företag på Mid Cap listan, trots 

att de skyddar sig mer för rörelseexponering mot valutarisk, är mindre benägna att 

hantera risken internt. Vad gäller företagen på Small Cap visar undersökningen att 

enbart 30 % av företagen hanterar valutarisk internt och att 67 % av företagen tar hjälp 

av svenska banker.  

 

Resultatet i undersökningen, som visas i tabell 5 stämmer överens med en studie 

genomförd av Dr. Ameer (2010) som visar att större företag har mer kompetens och 

således större möjligheter att klara valutasäkringar internt utan externa parter 

inblandade. Vidare visar Dr. Ameers (2010) studie att mindre företag är mer sårbara 

mot fluktuationer i valutakursen vilket kan ses som ett incitament att ta hjälp av externa 

parter. Utfallet av undersökningen är således att företagen på Small Cap är mer benägna 

att ta hjälp av svenska banker vid exponering mot valutarisk än att hantera valutarisk 

internt.  
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Däremot kan utfallet visa ett samband mellan intern riskhantering och andelen 

kostnader samt omsättning i utländsk valuta, där företag som har en stor andel av 

rörelsens kostnader och omsättning i utländsk valuta är mer benägna att hantera riskerna 

internt. Vad gäller företag som tar hjälp av utländska banker visar utfallet av 

undersökningen att det är relativt ovanligt då enbart 14 % av respondenterna på Large 

Cap, 10 % av respondenterna på Mid Cap och 0 % av respondenterna på Small Cap 

anger att de anlitar utländska banker vid exponering mot valutarisk. Även där visas en 

korrelation i utfallet av undersökningen som anger att en ökning i benägenheten av att ta 

hjälp av utländska banker beror på en ökning i rörelsens kostnader och omsättningar i 

utländska valutor.   

 

Utfallet av undersökningen, som visas i tabell 3 är således att det finns ett starkt 

samband mellan segment och både intern riskhantering och hjälp av svenska banker. 

Gällande resultatet huruvida företag hanterade valutarisker internt visar utfallet av 

undersökningen att andelen företag som hanterar valutarisk internt ökar ju större 

företagen är då korrelationen mellan segment och intern valutariskhantering uppgår till 

0,380. En intressant aspekt i utfallet av studien är att det blir motsatt effekt i 

undersökningen huruvida företag tar hjälp av svenska banker då det med en 

korrelationskoefficient på  

-0,275 visar sig att benägenheten att ta hjälp av svenska banker ökar desto mindre 

företagen är.  

 

Resultatet huruvida företag hanterar valutarisk internt avspeglar sig på utfallet i 

undersökningen gällande interna valutasäkringsmetoder där det finns en klar fördelning 

i tillämpande av valutasäkringsmetoden netting. Undersökningen visar att netting är 

vanligast förekommande hos Large Cap företag och att Small Cap företag sällan 

tillämpar denna valutasäkringsmetod, vilket kan förklaras av undersökningen, som visas 

i tabell 5 att företag på Large Cap är mer benägna att hantera valutarisker internt än vad 

företag på Small Cap är. Judge och Clarke (2009) påstår i sin studie att netting är den 

interna valutasäkringsmetod som är bäst lämpad för större företag då det kan användas 

som ett substitut till derivatinstrument. De antyder även att den interna 

valutasäkringsmetoden matchning är ett komplement snarare än ett substitut till 

derivatinstrument vilket gör att den inte är lika användbar som netting (ibid).  
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Utfallet i undersökningen kan även förklaras genom korrelationskoefficienten i det 

statistiska testet som visar att större företag som tillämpar netting även har en stor andel 

kostnader och omsättning i utländsk valuta. Utfallet av undersökningen, som visas i 

tabell 3 är således att det, med en korrelationskoefficient på 0,398, finns ett medelstarkt 

samband mellan tillämpning av netting och rörelsens kostnader och omsättning i 

utländsk valuta. Utfallet av undersökningen, som visas i tabell 6 visar även att det inte 

finns några samband mellan segmenttillhörighet och varken matchning eller re-

fakturering.  

 

Utifrån undersökningens utfall, som visas i tabell 6 visar det sig även att företag som 

tillämpar den interna valutasäkringsmetoden netting är mer benägna att tillämpa den 

externa valutasäkringsmetoden valutaswappar. Resultatet av studien är således att det 

finns ett samband mellan segmenttillhörighet och valutaswappar, där valutaswappar 

används oftare hos företag på Large Cap än hos företag på Mid- och Small Cap. Detta 

utfall överensstämmer med Alkebäck et. al (2006) som kommer fram till att 

valutaswappar är den valutasäkringsmetod som är mest frekvent använd av företag för 

att säkra valutakursförändringar.  

 

Utfallet av undersökningen, som visas i tabell 3 leder även till ett något svagare 

samband mellan segmenttillhörighet och forwards samt OTC-optioner där en 

tillämpning av dessa derivatinstrument ökar ju större företagen är. En annan studie 

genomförd av Judge (2006) visar att exponeringen mot valutarisk påverkas av hur 

mycket företaget använder valutasäkring. Detta stämmer överens med Makar och 

Huffmans (1999) utfall som visar att den totala exponeringen mot valutarisk kan 

kopplas till användningen av derivatinstrument. Detta eftersom större företag utsätts för 

större exponering mot valutarisk och är således mer benägna att använda valutasäkring 

än mindre företag (ibid).  

 

Utfallet av undersökningarna, som visas i tabellerna 7, 8 och 9 visar även att 

användningen av futures är större hos Large Cap företag än hos Mid Cap företag och att 

futures även används mer av Mid Cap företag än av Small Cap företag. Denna 

fördelning kan kopplas till Judge (2006) som i sin undersökning påstår att stora företag 

är mer benägna att använda futures än mindre företag, och att det därför finns ett 
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samband mellan företagsstorlek och implementering av futures. Hagelin och Pramborg 

(2004) och Froot et. al (1993) antyder att futures är mer kostnadseffektiva hos större 

företag än hos mindre företag eftersom att de med ett större kassaflöde i utländska 

valutor löper mindre risk att kostnaden för kontrakten är större än de fördelar som det 

medför. En intressant aspekt i utfallet, som visas i tabell 3 är däremot att det, med en 

korrelationskoefficient på 0,077, finns ett mycket svagt samband mellan 

segmenttillhörighet och tillämpning av futures. Detta visar då på att det inte finns någon 

teori som styrker resultatet.  

 

Utifrån undersökningen som genomförs mellan de storleksuppdelade börslistorna 

gällande förekomsten av olikheter inom respektive segments hantering av valutarisk vid 

rörelseexponering visar studien även att det finns relativt stora skillnader vad gäller 

benägenheten att tillämpa operationella valutasäkringsmetoder. Utfallet av 

undersökningen, som visas i tabell 10 huruvida företag använder operationella 

valutasäkringar visar att det finns ett samband mellan segmenttillhörighet och lån i 

utländsk valuta. Sambandet som visas genom korrelationskoefficienten i tabell 3 visar 

att större företag är mer benägna att ta lån i utländska valutor än vad mindre företag är. 

Utfallet kan härledas till att större företag som har en stor del av rörelsens kostnader i 

utländska valutor även är mer benägna att ta lån i utländska valutor, vilket 

överensstämmer med Makar och Huffman (1999) som påstår att operationella 

valutasäkringar i form av lån i utländsk valuta är vanliga för stora företag med stor 

utländsk verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis kan det i utfallet av undersökningen konstateras att det finns 

skillnader mellan segmenttillhörighet och hantering av rörelseexponering mot 

valutarisk. Undersökningen visar att företag med en stor del av kostnader och 

omsättning i utländska valutor är mer benägna att hantera valutarisk internt. Den interna 

riskhanteringen ökar i sin tur ju större företagen är, och det ökar i sin tur användandet av 

derivatinstrument. Detta utfall överensstämmer med Pramborg (2002), Alkebäck et. al 

(2006) och Alkebäck och Hagelin (1999) som kommer fram till att valutasäkring i form 

av derivatinstrument är vanligare förekommande hos stora företag (89 %) än hos 

medelstora företag (68 %) och små företag (34 %). 
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5.2 Storleksbaserade likheter inom riskhanteringen 

Utifrån undersökningen som genomförs mellan de storleksuppdelade börslistorna 

gällande förekomsten av likheter inom respektive segments hantering av valutarisk vid 

rörelseexponering visar studien att det finns likheter vad gäller benägenheten att 

tillämpa valutasäkringsmetoder. Undersökningen som baseras på huruvida företagen 

skyddar sig för rörelseexponering mot valutarisk visar att det finns ett samband mellan 

segmenten Large Cap och Mid Cap. I undersökningen svarar 69 % av respondenterna på 

Large Cap och 70 % av respondenterna på Mid Cap att de skyddar sig för 

rörelseexponering mot valutarisk. Detta visar på att det finns likheter i riskattityden 

mellan stora och medelstora företag. Utfallet förklaras även av 

korrelationskoefficienten, som återfinns i tabell 3 och visar att det finns ett svagt 

samband mellan segmenttillhörighet och om de skyddar sig. Resultatet kan härledas till 

Bodnar och Gentry (1993) som påstår att större företag är i större behov av att skydda 

sig mot risk än mindre företag då de större företagen vanligtvis har mer tillgångar och 

skulder i utländska valutor.  

 

I undersökningen huruvida respondenterna tillämpar interna valutasäkringsmetoder 

visar det sig att det inte finns någon specifik fördelning vad gäller användning av 

valutasäkringsmetoden matchning. Utfallet är således att det finns likheter mellan 

samtliga segment då respondenterna som anger att de tillämpar matchning är relativt 

jämnt fördelade över segmenten. Utfallet av undersökningen, som visas i tabell 3 visar 

en korrelationskoefficient på 0,093 som i sin tur visar ett svagt samband mellan 

segmenttillhörighet och tillämpning av matchning. Dessa likheter visas även i resultatet 

huruvida respondenterna tillämpar re-fakturering som intern valutasäkringsmetod. 

Utfallet av undersökningen visar på likheter hos respondenterna på Mid Cap och Small 

Cap där resultatet anger att 0 % av företagen på dessa segment tillämpar re-fakturering. 

Skillnaden uppenbarar sig däremot hos respondenterna på Large Cap där 7 % av 

företagen anger att de tillämpar re-fakturering. Utfallet av undersökningen är således att 

det finns likheter mellan segmenten gällande implementeringen av matchning och re-

fakturering, vilket enligt Judge och Clarke (2009) beror på att de båda metoderna är 

komplement och inte substitut till valutasäkringsmetoder. Detta betyder då att det inte 

räcker med en av dessa metoder när de ska valutasäkra vilket gör att det blir mer 

kostsamt än gynnsamt (ibid). 
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Resultatet av undersökningen huruvida företag tillämpar några externa 

valutasäkringsmetoder visar på likheter vad gäller benägenheten att använda 

standardiserade optioner som valutasäkringsmetod. Utfallet av undersökningen 

överensstämmer med Alkebäck et. al (2006) då det visar att ingen av respondenterna på 

Mid Cap eller Small Cap är benägna att tillämpa denna valutasäkringsmetod ofta, vilket 

även förstärks av en korrelationskoefficient på 0,065. Utfallet av undersökningen 

huruvida företagen är benägna att tillämpa forwards och OTC-optioner visar på likheter 

mellan Mid Cap och Small Cap. Detta resultat är intressant då 

korrelationskoefficienterna som redovisas i tabell 3, trots dessa likheter, visar på ett 

relativt starkt samband mellan segmenttillhörighet och benägenheten att tillämpa 

forwards och OTC-optioner där användningen av dessa derivatinstrument ökar ju större 

företagen är. En intressant aspekt i resultatet av undersökningen är att utfallet inte alls 

stämmer överens med Kim och Park (2014) som påstår att benägenheten att tillämpa 

OTC-optioner minskar ju större företagen är. Detta visar då på att det inte finns någon 

teori som styrker resultatet.  

 

Undersökningen resulterar även i att det finns likheter mellan Large Cap företag och 

Small Cap företag i utfallet huruvida respondenterna tillämpar operationella 

valutasäkringsmetoder i form av att förflytta produktionen till andra länder. Med en 

korrelationskoefficient på 0,043 visar utfallet av undersökningen att respondenterna på 

Large Cap och Small Cap är relativt likgiltiga då antalet företag på Large Cap som 

förflyttar produktionen till andra länder uppgår till 17 % och antalet Small Cap företag 

uppgår till 16 %. Resultatet av undersökningen kan härledas till Sting och Huchzermeier 

(2014) som i sin undersökning antyder att företag som förflyttar sin produktion till 

andra länder gör det för pengar och marknadsskäl, och att det därför inte går att knyta an 

till storleksspecifikation.  

 

Utifrån undersökningen som genomförs mellan de storleksuppdelade börslistorna 

gällande förekomsten av likheter mellan respektive segments hantering av valutarisk vid 

rörelseexponering visar studien även att det finns relativt stora likheter vad gäller om de 

har en passiv eller en aktiv riskhanteringsstrategi. Utfallet av undersökningen visar på 

att antalet Mid Cap företag och Small Cap företag som är passiva eller aktiva i sin 

riskhantering generellt sett är lika många då 73 % respektive 70 % av Mid Cap- och 

Small Cap företagen är passiva och 27 % respektive 30 % av Mid Cap- och Small Cap 
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företagen är aktiva. Resultatet visar därför att merparten av företagen på Mid Cap och 

Small Cap har en liknande riskhanteringsstrategi och därför inte försöker prognostisera 

framtida valutakursförändringar. Detta är intressant då det i undersökningen, som 

redovisas i tabell 4 visar sig att 70 % av företagen på Mid Cap och 48 % av företagen på 

Small Cap är benägna att skydda sig för rörelseexponering mot valutarisk. Utfallet av 

undersökningen överensstämmer med Nydahl (1999), Jorion (1990), Bartov och Bodnar 

(1994) samt Bodnar och Gentry (1993) som påstår att prognostisering för mindre 

företag inte är relevant då de kan vara exponerade mot en valuta, men ändå inte 

påverkas avsevärt av fluktuationer i valutakursen. Detta gör då att en aktiv 

valutariskhantering kan kosta mer pengar än den potentiella nyttan.   

 

5.3 Bortfallsanalys 

Antalet utskick av enkäter i undersökningen uppgår till totalt 262 svenska börsnoterade 

företag som uppfyller kravet att vara icke-finansiella företag. Av de totalt 262 

utskickade enkäterna har studien mottagit 117 svar vilket är en total svarsfrekvens på 45 

%. Vidare har 16 av respondenterna avböjt att svara på undersökningen på grund av 

tidsbrist eller företagspolicys, och svaret från en respondent är inte användbart då det är 

felaktigt ifyllt. Efter en korrigering där de 17 svaren sållas bort kvarstår således 100 

svar, vilket uppgår till en svarsfrekvens på 38 % av den korrigerade populationen. 

Antalet bortfall i undersökningen uppgår, tillsammans med de 17 oanvändbara svaren, 

till 162 stycken vilket är en bortfallsfrekvens på 62 % av den korrigerade populationen. 

Den höga andelen bortfall stämmer överens med vad som tas upp i metodkapitlet där 

det redogörs kring Bryman och Bell (2013) resonemang att enkätundersökningar 

tenderar att medföra ett stort antal bortfall. Trots den höga bortfallsfrekvensen kan 

undersökningen anses vara generaliserbar då den skickas ut till den totala populationen 

och därför bidrar till en korrekt helhetsbeskrivning (ibid).   

 

För att maximera svarsfrekvensen skickas den webbaserade enkäten ut till samtliga 

företag som uppfyller kraven att vara icke-finansiella företag. Samtliga enkäter skickas 

till ekonomichefer eller motsvarande för att säkerställa att svaren och resultatet är 

korrekt. Enkäten skickas ut tillsammans med ett E-mail som innehåller information om 

att samtliga respondenter och dess svar är anonyma. Vidare ombes respondenterna 

uppge vilken bransch de är verksamma inom och vilket segment de tillhör på 

Stockholmsbörsen för att möjliggöra undersökningen på en storleksspecifik nivå. I 
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samband med undersökningen skickas även ett påminnelsemail ut till samtliga företag i 

den korrigerade populationen i ett försök att få högre svarsfrekvens. Dessa 

påminnelsemail resulterar i en viss ökning i svarsfrekvensen. Svarsperioden för 

undersökningen är mellan den 8/4 – 24/4, 2015.  

 

I ett försök att förklara bortfallen uppförs en bortfallsanalys där samtliga företag inom 

segmenten undersöks utan att hitta någon gemensam nämnare då antalet inkomna svar 

är någorlunda jämnt fördelat i varje segment. Flertalet svar från den korrigerade 

populationen har inkommit via mail där 16 företag har valt att avböja medverkan i 

undersökningen då de inte anser sig ha nog med tid eller där det är en företagspolicy att 

inte medverka i studentbaserade undersökningar.   

 

Den relativt stora bortfallsfrekvensen beror, enligt Dahmström (2005, s. 59), på 

okunskap inom området då flertalet företag på Stockholmsbörsen ser valutarisk som en 

liten risk i verksamheten. Detta kan i sin tur bero på att företaget har en liten exponering 

mot valutarisk och att det därför inte är självklart att de ska hantera risken. En annan 

faktor som kan förklara antalet bortfall är anonymitet. Vissa respondenter kan avböja att 

delta i form av anonymitetsskäl då undersökningen till viss del efterfrågar information 

om företagens utländska verksamhet. Detta trots att det framgår i informationsmailet att 

all insamlad information är anonym.  

 

De utskickade frågorna tillhörande webbenkäten och det utskickade informationsmail 

återfinns i bilaga 1, 2 och 3.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel knyts studiens syfte och forskningsfrågor ihop med analysens utfall i 

föregående kapitel. Vidare lämnas en redogörelse för de bidrag inom ämnesområdet 

som denna studie medfört. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom 

området.  
 

6.1 Studiens slutsats 
 

Hur skiljer sig företagens hantering av valutarisk mellan de olika segmenten? 

Beträffande den första forskningsfrågan ämnar denna att komparativt undersöka hur 

hanteringen av valutarisk skiljer sig mellan företagen på de olika segmenten. Viktigt är 

återigen att poängtera att studien undersöker hur de icke-finansiella företagen på den 

svenska börsen skyddar sig för rörelseexponering mot valutarisk för att kunna hitta de 

faktorer som skiljer sig mellan de storleksbaserade segmenten. Resultatet kring vilka 

skillnader som föreligger mellan segmenten huruvida de skyddar sig för 

rörelseexponering mot valutarisk visar undersökningen på att det finns både likheter och 

olikheter mellan segmenten. Utfallet är således att 69 % av företagen på Large Cap och 

70 % av företagen på Mid Cap skyddar sig mot valutarisk vilket visar på likheter men 

där utfallet skiljer sig hos företagen på Small Cap där endast 48 % skyddar sig för 

rörelseexponering mot valutarisk. Undersökningen visar alltså att det finns skillnader 

mellan stora till medelstora företag och mindre företag vad gäller benägenheten att 

skydda sig mot valutarisk. Slutsatsen kan således dras att Large Cap företag och Mid 

Cap företag skyddar sig mer för rörelseexponering mot valutarisk än Small Cap företag, 

vilket skiljer sig från Nydahls (1999) och Friberg och Nydahls (1998) undersökningar. 

Resultatet har således inget stöd i teorin.    

 

Genom empirikapitlet och analyskapitlet kan slutsatsen dras att företag på Large Cap 

som är benägna att skydda sig mot valutarisk helst sköter det internt inom företaget 

istället för att anlita banker i Sverige eller i utlandet, vilket är i linje med Dr. Ameer 

(2010). Detta kan bero på att större företag har större resurser än mindre företag att 

hantera valutarisk internt, vilket även tas upp i teorikapitlet. Detta visar alltså att det 

finns skillnader i företagens hantering av valutarisk mellan de olika segmenten eftersom 

att utfallet av undersökningen visar att vartannat företag på Mid Cap hanterar valutarisk 

internt och vartannat tar hjälp av svenska banker, samtidigt som företag på Small Cap 
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främst tar hjälp av svenska banker. Undersökningen visar även på liknande fördelning 

vad gäller benägenheten att ta hjälp av utländska banker vid valutarisk.  

 

Som förväntat visar undersökningen att företag listade på Large Cap har större 

kostnader i utländsk valuta jämfört med företagen på Mid Cap och Small Cap, vilket 

även kan vara en förklaringsvariabel till benägenheten att ta hjälp av utländska banker. 

Detta kan även vara en potentiell förklaring till att Large Cap företag är mer benägna att 

ta lån i utländska valutor än företag på övriga segment, vilket är i linje med Makar och 

Huffman (1999).  

 

Beträffande förklaringsvariabeln som redogör för huruvida segmenten har en aktiv eller 

en passiv riskhanteringsstrategi visar utfallet att företagen på Large Cap som hanterar 

valutarisk internt även är mer benägna att vara aktiva i riskhanteringen och 

prognostisera framtida valutakursförändringar än företag på både Mid Cap och Small 

Cap som hanterar valutarisk internt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den första forskningsfrågan besvaras på sådant sätt att 

studien visar på en förekomst av flertalet likheter och olikheter mellan segmentens 

hantering av valutarisk vilket potentiellt kan förklaras genom flera olika 

förklaringsvariabler som kan relateras till tidigare forskning, både enskilt och i samband 

med varandra. Gällande hur hanteringen av valutarisk skiljer sig mellan segmenten kan 

slutsatsen dras att företag på Large Cap, som förväntat, är mer benägna att hantera 

valutarisk internt än företag på Mid Cap och att företag på Small Cap främst tar hjälp 

externt vid valutarisk. Detta resultat är således i linje med Pramborg (2002), Alkebäck 

och Hagelin (1999) och Alkebäck et. al (2006) studier. 

 

Hur skiljer sig användningen av interna och externa valutasäkringsmetoder 

mellan de olika segmenten?  

Forskningsfråga nummer två ämnar hitta huruvida användningen av de interna och 

externa valutasäkringsmetoderna skiljer sig mellan de olika segmenten. Studiens 

resultat visar att det förekommer segmentsrelaterade skillnader inom båda 

valutasäkringsmetoderna medan likheterna är relativt begränsade.  
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En skillnad i användningen av interna och externa valutasäkringsmetoder kan 

identifieras och härledas till storleksbaserade segmentsskillnader vad gäller 

användningen av den interna valutasäkringsmetoden netting. Utfallet visar på att 

benägenheten att tillämpa netting ökar ju större företagen är, vilket kan relateras till 

Judge och Clarke (2009) resonemang om netting som substitut till derivatinstrument för 

större företag. Undersökningen visar även att det inte finns några definitiva skillnader 

mellan segmenttillhörighet och varken re-fakturering eller matchning. Beträffande 

segmentsrelaterade skillnader inom externa valutasäkringsmetoder visar 

undersökningen att det finns skillnader inom samtliga metoder som kan härledas till 

företagens storlek. Utfallet är således att användningen av samtliga externa metoder 

ökar ju större företagen är, med en specifik ökning i tillämpningen av futures och 

valutaswappar, vilket har stöd från Alkebäck et. al (2006). En potentiell förklaring till 

detta utfall kan vara att den interna riskhanteringen är vanligare på Large Cap än övriga 

segment och att både interna och externa valutasäkringsmetoder således används i större 

utsträckning hos Large Cap företag jämfört med Mid Cap företag och Small Cap 

företag. Resultatet har således stöd från teorin genom Pramborg (2002).  

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att den andra forskningsfrågan besvarats på ett 

sådant sätt som visar på en förekomst av flertalet skillnader vad gäller tillämpningen av 

externa valutasäkringsmetoder. Utfallet av undersökningen visar att Large Cap företag 

tillämpar fler interna och externa valutasäkringsmetoder än både företag på Mid Cap 

och Small Cap, vilket är i linje med Alkebäck och Hagelin (1999). Som förväntat är 

således utfallet att Large Cap företag tillämpar fler externa metoder än de andra 

segmenten, men något överraskande är att det inte finns någon direkt skillnad mellan 

Mid Cap företag och Small Cap företag då båda segmenten visar på liknande grad av 

tillämpning. Resultatet har således inget stöd från teorin.  

 

6.2 Studiens bidrag  

Studiens bidrag är uppdelat i två delar; det teoretiska bidraget och det praktiska 

bidraget. Det teoretiska bidraget ämnar fungera som en utveckling till den redan 

befintliga teorin och det praktiska bidraget ämnar förklara hur studien kan tillämpas 

som ett verktyg för företag i olika skeden i sin valutariskhantering.  
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6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget kan bidra till att ge en djupare förståelse av fenomenet 

valutariskhantering och där studien kan fungera som en förklaringsvariabel till utfall 

som är relaterade till detta område. Då denna studie inte är den första av sitt slag kan 

den inte ses som banbrytande men kan likväl användas som en teoretisk grund till 

vidare forskning inom området, både som grund till påbyggnadsstudier och som teori. 

Beträffande studiens utfall överensstämmer den med tidigare forskningsresultat, t.ex. 

Pramborg (2002), vilket leder till att det kan styrka forskningens reliabilitet inom 

området.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Beträffande studiens praktiska bidrag kan den bidra till att ge en bild av hur svenska 

börsnoterade företag arbetar med riskhantering. Resultatet av studien kan användas som 

ett verktyg för företag som ämnar veta hur andra företag arbetar med riskhantering och 

på så sätt se hur de kan omforma sin riskhantering för att anpassa sig till 

konkurrenssituationen på marknaden. Studiens utfall kan även ha stor relevans för 

mindre företag som är i uppbyggnadsfasen av sin riskhantering och därför vill veta vilka 

alternativ som finns vid ett beslutsfattande. Vad gäller externa intressenter kan studiens 

resultat bidra med en överblickande teoretisk grund, både för inlärningssyfte och vid 

beslutsfattande för potentiella investeringar.  

 

6.3 Metodreflektion 

Vad gäller valet av metod i studien kan denna anses vara till största del väl fungerande. 

Det kvantitativa tillvägagångssättet, genom enkätundersökningen, har visat sig vara ett 

fördelaktigt sätt att samla in relevant information inför empirin och för att uppfylla 

studiens syfte. Då studien omfattar hela populationen och svarsfrekvensen enligt 

Bryman och Bell (2013) kan anses som stark medför detta att reliabiliteten och 

generaliserbarheten kan anses vara hög. Genom att ställa insamlad primärdata mot 

segmenttillhörighet i statistikanalysprogrammet SPSS har studien hittat samband som i 

empiri- och analyskapitlet även bidrar till en hög validitet. Slutligen kan sägas att 

studiens utfall och dess resultat stämmer överens med tidigare forskning och teorier 

inom området, vilket styrker både studiens pålitlighet och tidigare forsknings 

reliabilitet.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Det har under studiens gång uppkommit tankar om hur forskningen inom området kan 

utvecklas. En av de tankar som vuxit fram är att forskningen i framtiden kan 

komplettera enkätundersökningen med intervjuer av några företag inom samtliga 

segment för att ge en bättre förståelse kring varför de använder valutasäkringar och hur 

de går till väga. Ett annat potentiellt förslag till vidare forskning är att utöka antalet 

respondenter och förslagsvis inkludera den danska börsen som är snarlik den svenska 

börsen. Detta skulle kunna leda till ett intressant utfall i antingen en jämförelse mellan 

börserna eller en jämförelse mellan branscher. Då forskningen inom området kan anses 

som välutvecklat och det redan finns flera påbyggnadsstudier skulle ett förslag till 

vidare forskning även kunna vara att genomföra en fallstudie på några företag för att 

kunna bidra med en detaljerad beskrivning om riskhanteringens arbete och dess 

betydelse för företagen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Enkätfrågor 
 

1. Inom vilken bransch är ni verksamma? 

(Branschindelning ICB) 

  Olja och gas 

  Råvaror 

  Industri 

  Dagligvaror 

  Hälsovård 

  Konsumenttjänster 

  Telekommunikation 

  Kraftförsörjning 

  Finans - Fastighetsbolag 

  Finans - Investmentbolag 

  Teknologi 

  Other: 

 

2. I vilket segment är ni listade? 

  Stockholm OMX Large Cap 

  Stockholm OMX Mid Cap 

  Stockholm OMX Small Cap 

 

3. Ungefär hur många procent av rörelsens kostnader är i utländsk valuta idag i 

ert bolag? 

Var god kryssa i det svarsalternativ som ni uppskattar är närmast 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Andel i 

procent                        
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4. Ungefär hur många procent av rörelsens omsättning är i utländsk valuta idag i 

ert bolag? Var god kryssa i det svarsalternativ som ni uppskattar är närmast 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Andel i 

procent                         

 

5. Skyddar ni er för rörelseexponering (operating exposure) mot valutarisk? 

 Ja 

 Nej 

 

Om nej, varför inte? ______________ 

  

  

6. Vid valutasäkring, hanterar ni valutariskerna internt eller tar ni hjälp externt?

 (flervalsalternativ) 

  Sköter det internt 

  Tar hjälp av svenska banker 

  Tar hjälp av utländska banker 

  Other: ______________  

  

7. Använder ni er av någon/ några av de följande interna 

valutasäkringsmetoderna? 

 (flervalsalternativ) 

  Netting, där företaget avräknar interna betalningsflöden mellan företagen. 

  Matchning i tid av in- och utbetalningar (leading and lagging). 

  Re- fakturering, där interna/ externa fakturor skickas till en central enhet för att få     

fakturor i sin egen valuta. 

  Inget av ovanstående 

  Other:______________  
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8. Använder ni någon/ några externa valutasäkringsmetoder för att kurssäkra 

framtida betalningsströmmar? 

 
Aldrig Ibland Ofta 

Futures          

Forwards           
Standardiserade 

optioner         

OTC optioner          

Valutaswappar         
Other: ______________ 

  

9. Valutasäkrar ni er operationellt genom någon av följande? 

(flervalsalternativ) 

  Förflytta delar av produktionen till annat land. 

  Anpassa prisstrategin för att hålla ett fast pris vid valutakursförändringar. 

  Lån i utländsk valuta. 

  Other: ______________ 

 

10. Försöker ni prognostisera framtida valutakursutveckling? 

  Ja, vi har en aktiv strategi. 

  Nej, vi har en passiv strategi. 

  Other: ______________   

 
0-1 år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 10+ år 

Om ja, vad 

är er 

vanligaste 

tidshorisont?             
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Bilaga 2. Utskick av enkät 

Hej! 

  

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som just nu genomför vår examensavhandling 

inom finans. Det är en kvantitativ studie som syftar till att ge en bild av hur svenska 

börsbolag hanterar de risker som uppstår när företaget är exponerade mot andra valutor. 

  

För att få ett trovärdigt resultat skulle vi vara tacksamma om du ville ta dig tid att 

besvara några frågor. Enkäten beräknas ta ca 2 minuter och består av enkla kryssfrågor. 

  

Vi skulle uppskatta om du kunde svara på frågorna snarast möjligt så vi kan göra klart 

uppsatsen i tid! Alla svar är anonyma och vi kommer inte publicera några namn på 

varken personer eller bolag. Endast resultaten kommer att redovisas i form av tabeller. 

Önskar ni ta del av resultatet är ni välkomna att svara på detta mail så skickar vi en 

kopia av studien så fort den är klar! 

  

Tack på förhand! 

  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. För att komma till undersökningen 

vänligen klicka på länken nedan: 

  

http://tinyurl.com/valutariskhantering 

  

  

Gustaf Bergquist                                 Jimmy Mattsson 

Mobil: xxx-xxx xx xx                         Mobil: xxx-xxx xx xx  

eep12gbt@student.hig.se                    eep12jmn@student.hig.se 
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Bilaga 3. Påminnelse av enkät 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som för två veckor sedan skickade ut en enkät 

till er för vår examensavhandling inom finans. Som nämnt tidigare är det en kvantitativ 

studie som syftar till att ge en bild av hur svenska börsbolag hanterar de risker som 

uppstår när företaget är exponerade mot andra valutor. 

 

För att få ett trovärdigare resultat skulle vi vara tacksamma om du ville ta din tid att 

besvara några frågor. Enkäten beräknas ta ca 2 minuter och består av enkla kryssfrågor. 

 

Vi skulle uppskatta om du kunde svara på frågorna snarast möjligt så vi kan göra klart 

uppsatsen i tid! Alla svar är anonyma och vi kommer inte publicera några namn på 

varken personer eller bolag. Endast resultaten kommer att redovisas i form av tabeller.  

 

Om ni redan svarat på enkäten kan ni ignorera detta mail och vi tacka hjärtligt för er 

medverkan. 

 

Önskar ni ta del av resultatet är ni välkomna att svara på detta mail så skickar vi en 

kopia av studien så fort den är klar! 

 

Tack på förhand! 

  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss. För att komma till undersökningen 

vänligen klicka på länken nedan: 

  

http://tinyurl.com/valutariskhantering 

 

Gustaf Bergquist                                 Jimmy Mattsson 

Mobil: xxx-xxx xx xx                  Mobil: xxx-xxx xx xx 

eep12gbt@student.hig.se                    eep12jmn@student.hig.se 

 


