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Abstract 
Given the recent financial uncertainty, it is in most companies' interest to minimize risks that arises. 

Financial risks can arise in different ways depending on the company's activities, but one risk that 

many companies need to manage is currency risk. Sweden that is a small open economy needs to 

turn to foreign markets and therefore currency risk is even more obvious for the Swedish companies. 

 

The currency risk for companies arising either from transactions with foreign countries or when the 

foreign subsidiaries are consolidated with the parent company. These risks are called transaction risk 

and translation risk and together they make up the total currency risk that companies are exposed 

to. To handle both of these risks, there are internal and external methods that businesses can use. 

The external methods consist of for example forward and future contracts, currency options and 

currency swaps while common internal methods are matching, netting and cash pooling. The 

purpose of the external and internal methods is to minimize currency risk. 

 

The purpose of this bachelor thesis is to identify if there are any differences between how the 

hedging is done and which hedging techniques that are used among businesses of different sizes. 

Theories and previous research about hedging has been studied in order to deepen our knowledge 

and helped us shape the questionnaire, through which the empirical data was collected. The 

questionnaire was sent out to a sample of manufacturing companies of various sizes distributed on 

the Stockholm Stock Exchange; Large, Mid and Small Cap. Totally the questionnaire was sent out to 

47 companies on the Stockholm Stock Exchange, out of which 25 responded. To complement the 

empirical data from the survey we also examined the respondents' annual reports. This way more 

extensive information could be collected about each company's management of hedging foreign 

exchange risk. 

 

The conclusions we could draw was that larger firms hedge to a greater extent than smaller ones and 

also that larger companies more frequently manages their hedging activities internally. The most 

popular hedging methods included the use of futures contracts especially among smaller companies 

because of its standardized design and lower cost. These contracts were not as suited for the larger 

companies because they seek flexibility in their contracts. A final conclusion that could be drawn was 

that the company size variable alone cannot fully explain hedging behavior in a company. 
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Sammanfattning 
Med tanke på de senaste årens finansiella osäkerheter ligger det i de flesta företags intresse att 

minimera risker som uppstår. De finansiella riskerna kan uppstå på olika sätt beroende på vilken 

verksamhet företaget bedriver men en risk som många företag måste hantera är valutarisk. Sverige 

som är en liten öppen ekonomi behöver vända sig till utländska marknader och därför blir 

valutarisken än mer påtaglig för de svenska företagen. 

 

Valutarisken för företagen uppstår antingen vid transaktioner med utlandet eller när utländska 

dotterbolag ska konsolideras med moderbolaget. Dessa risker kallas för transaktionsrisk respektive 

omräkningsrisk och utgör tillsammans den totala valutarisken som företagen exponeras mot. För att 

hantera dessa båda risker finns det både interna och externa metoder som företagen kan använda 

sig av. De externa metoderna består bland annat av terminskontrakt, valutaoptioner och 

valutaswappar medan vanliga interna metoder är matchning, netting och cash pool. Syftet med de 

externa och interna metoderna är att minimera valutarisken. 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att försöka identifiera om det finns några skillnader mellan hur 

valutasäkringen sker och vilka valutasäkringsmetoder som används bland företag i olika storlekar. 

Teorier och tidigare forskning inom ämnet valutasäkring har studerats i syfte till att fördjupa vår 

kunskap och hjälpa oss att forma den enkät som empirin samlats in genom. Enkäten skickades 

därefter ut till ett urval tillverkande företag i olika storlekar fördelat på stockholmsbörsens Large, 

Mid och Small Cap. Totalt skickades enkäten ut till 47 företag på stockholmsbörsen varav 25 svarade. 

För att komplettera empirin från enkäten så undersöktes även de svarande företagens 

årsredovisningar. Detta gjorde att rikare information kunde hämtas om respektive företags hantering 

av valutarisk. 

 

Slutsatserna vi kunde dra var att större företag valutasäkrar i större utsträckning än mindre och att 

större företag dessutom oftare sköter valutasäkringen internt inom företaget. Bland 

valutasäkringsmetoderna var användningen av futureskontrakt speciellt populärt bland de mindre 

företagen på grund av dess standardiserade utformning och lägre kostnad. Dessa kontrakt var dock 

inte lika lämpade för de större företagen då de söker flexibilitet i sina terminskontrakt. En sista 

slutsats som kunde dras var att företagsstorleken som ensam variabel inte helt kan förklara 

valutasäkringsbeteendet i ett företag.  

 

Nyckelord: Valutasäkring, derivat, företagsstorlek, riskhantering, transaktionsrisk, omräkningsrisk 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Riskhantering är något som har en betydande roll inom alla företag idag.  Dagens ekonomi befinner 

sig i en situation där företag dagligen utsätts för risker som kan ha stor påverkan på de resultat som 

ska presenteras. Vid en tillbakablick på den ekonomiska historien de senaste hundra åren kan man 

identifiera en mängd händelser som har påverkat företagens synsätt på risker. Den senaste i raden är 

den finansiella kris som spred sig från USA 2007-2008 och försatte hela världen i en lågkonjunktur. 

Händelser som den senaste gör att det blir viktigt för alla företag att ha en väl fungerade 

riskhantering i sin verksamhet så att de kan vara beredda på situationer som på ett eller annat sätt 

hotar verksamheten.  

 

En stor del av riskerna som företag utsätts för uppstår på grund av den ökade handeln och 

integrationen med utländska företag. Detta var också en av orsakerna till varför den senaste krisen 

spred sig från USA till resten av världen. Eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi är det naturligt 

för de svenska företagen att exponeras mot olika risker från utlandet. Exporttunga branscher som till 

exempel verkstadsbranschen, skogsindustrin och telekombranschen behöver ta hänsyn till både 

politiska och finansiella aspekter i de länder som de gör affärer med. De politiska och finansiella 

aspekterna kan båda innebära ökade risker för de exporterande företagen och kan ge betydande 

konsekvenser på företagens resultat. Bland de finansiella aspekterna finns risken med 

valutafluktuationer, vilket medför att de fordringar och skulder som företagen har med de utländska 

företagen förändras i värde i takt med att valutakurserna förändras. Allt sedan den svenska kronan 

släpptes fri 1992 har Sveriges exponering mot utländsk valuta ökat. En liten öppen ekonomi som 

Sverige är dessutom extra känslig mot valutafluktuationer på grund av sin höga exponering mot 

utlandet (Nydahl, 1999, s. 5). Orsaken till att svenska företag är extra känsliga är att 

hemmamarknaden inte är tillräckligt stor för företagen och de tvingas därför vända sig till utländska 

marknader. Valutafluktuationer kan som konsekvens ge stora negativa eller positiva effekter på 

företagens kassaflöde. För att undvika eventuella valutakursförluster så finns det olika instrument på 

den finansiella marknaden som företagen kan utnyttja. Om ett företag utnyttjar dessa instrument 

kan det innebära betydande skillnader på företagens resultat samtidigt som ett dåligt utnyttjande 

kan ge förödande konsekvenser på detsamma.   

1.2 Problemdiskussion 
Det engelska begreppet för valutasäkring är hedging och har varit en integrerad del av finansiell 

ekonomi ända sedan 1800-talet (capmgt.com). Det är inte enbart valutor man kan säkra utan 

hedging kan utnyttjas med olika underliggande varor. Syftet med hedging är att man ska kunna 

skydda sig mot framtida ofördelaktiga priser genom att använda dagens pris på den underliggande 

varan i framtiden (Berk & DeMarzo, 2011, s. 949 ff.). Som tidigare nämnts är hedging med utländsk 

valuta (valutasäkringar) ett viktigt instrument för svenska företag på grund av deras exponering mot 

utländsk valuta. Denna exponering gör att företaget behöver säkra framtida kurser för utstående 

fordringar och skulder i utländsk valuta genom olika valutaderivat. För att skydda sig mot 

exponeringen av valutarisk kan företagen använda sig av både interna och externa 

valutasäkringsmetoder. 
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Det finns flera olika externa derivat som företagen kan tillämpa för att skydda sig mot valutaförluster, 

några av dessa är: terminskontrakt, optioner och valutaswappar (Berk & DeMarzo, 2011, s. 949 ff.). 

Företag kan även genom interna valutasäkringsmetoder minska sin valutarisk, några av de metoder 

som finns är; netting, matchning och valutaklausuler. Genom att utnyttja dessa olika derivat 

valutasäkrar företag sina utstående fordringar och skulder till utlandet och på detta sätt minskas 

risken för valutafluktuationer som kan påverka resultatet negativt. En valutakurs har alltid en 

förväntad framtida förändring mot ett nytt värde, valutarisken uppstår när en valutakurs avviker från 

denna förväntade förändring. När företagen säkrar sina valutarisker används den förväntade 

valutakursen i valutasäkringsavtalet och därmed minskas risken för oförväntade rörelser i 

valutakursen. (Butler, 2012, s. 341 ff.)  

 

Det ska även tilläggas att företag genom valutasäkring likaså kan gå miste om eventuella 

valutakursvinster, som uppstår när det blir en positiv oförväntad rörelse på valutakursen. Detta gör 

att en valutasäkring inte enbart ska ses som ett verktyg som ger positiva effekter.  Det är upp till 

företaget att bestämma hur mycket risk de är villiga att exponeras mot vid valutafluktuationer. Det 

har tidigare visats att det finns ett positivt samband mellan användningen av valutaderivat och 

graden av valutarisk som företaget ställs inför (Crabb, 2002). 

 

Tidigare forskning har undersökt hur företagen kan säkra sin valuta på ett naturligt sätt genom 

geografisk diversifiering (Makar, DeBruin & Huffman, 1999). Det innebär att företagen exponeras 

mot flera olika valutor som i slutändan beräknas ta ut varandra, därav termen naturlig valutasäkring. 

Samma undersökning kommer även fram till att företag som utsätts för större valutarisker använder 

sig av valutasäkringsderivat i större utsträckning. Den tidigare forskningen indikerar att företag på 

olika sätt kan hantera sina valutarisker, dels genom att diversifiera sig geografiskt och dra nytta av 

den så kallade naturliga valutasäkringen och dels genom användningen av olika 

valutasäkringsderivat.  

 

Valutaderivat används framförallt av företag för att skydda sig mot transaktionsrisk och 

omräkningsrisk. Transaktionsrisken uppstår i första hand vid försäljning och inköp av varor med 

utländska aktörer medan omräkningsrisken främst uppstår när utländska dotterbolag ska överföra 

sitt resultat till moderbolagets valuta. Eftersom fler och fler företag ingår i affärer med utländska 

aktörer och bildar dotterbolag i andra länder så innebär det att båda dessa risker kommer att öka och 

behöver därför hanteras på ett effektivt sätt. För omräkningen gäller dock den generella 

rekommendationen att inte valutasäkra risken eftersom omräkningsvinster och förluster sällan 

påverkar företagets kassaflöde (Hagelin & Pramborg, 2004).    

 

En annan diskussion som finns kring ämnet valutasäkringar är huruvida det skiljer sig mellan företag i 

olika storlekar. Intressanta aspekter kan vara om större företag valutasäkrar i större utsträckning än 

mindre företag eller om de större företagen använder sig av annorlunda och mer sofistikerade 

metoder än de mindre företagen. Enligt en undersökning som SEB har gjort så gör 40 % av alla 

småföretagare affärer med utlandet men endast ett fåtal av dem använder sig av valutasäkring. Även 

40 % upplever enligt undersökningen att det största problemet med utlandsaffärer är fluktuationer i 

valutakurser. Trots detta så framkommer det att 71 % av företagen inte valutasäkrar. 

(privataaffarer.se)  
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Tidigare forskning diskuterar fram och tillbaka huruvida sambandet ser ut mellan företagsstorlek och 

användningen av valutasäkringsderivat. En tidigare studie menar att mindre företag ofta utsätts för 

större risker vid affärer med utlandet än större företag och att en valutasäkring därför kan innebära 

att ett företag säkrar upp ett resultat från en affär (Marshall ,Kemmitt & Pinto, 2013). Samma studie 

skriver att små bolag har extra hög volatilitet i kassaflödet och därför är mer känsliga för finansiella 

fluktuationer (Marshall ,Kemmitt & Pinto, 2013). Dr Ameer (2010) diskuterar i sin undersökning 

"Determinants of Corporate Hedging Practices in Malaysia" att små företag generellt sett är närmare 

konkurs och är därför mer känsliga för förändringar i kassaflöde, vilket ger dem incitament att 

valutasäkra. Dessutom upplever mindre företag ofta en större informationsasymmetri och drabbas 

därför av högre finansiella transaktionskostnader vilket medför att extern finansiering blir dyrare och 

ökar nyttan av valutasäkringar (Ameer, 2010). Andra forskare argumenterar däremot för att större 

företag har mer incitament att valutasäkra. En tänkbar orsak till detta är den som Marshall et. al. 

(2013) kommer fram till i sin undersökning " The determinants of foreign exchange hedging in 

Alternative Investment Market firms" att större företag valutasäkrar mer på grund av att de har en 

högre exponering mot utländsk valuta. I och med att större företag har stora exponeringar mot 

utländsk valuta kan de dra stordriftsfördelar av detta när de ska valutasäkra (Fan & Wang, 2011). 

Detta innebär att de större företagen i så fall kan minska sina kostnader för valutasäkring. En annan 

tänkbar förklaring till att större företag valutasäkrar mer är att de besitter större expertis inom 

ämnet än de mindre företagen (Ameer, 2010).  

 

Mycket forskning har gjorts inom ämnet valutasäkring men det råder delade meningar om huruvida 

valutasäkringen ser ut i förhållande till företagsstorleken. Dessutom finns det begränsad forskning på 

hur förhållandet ser ut för börsnoterade företag på den svenska marknaden. Med anledning av detta 

finner vi det intressant att jämföra hur börsnoterade företag på den svenska marknaden hanterar sin 

valutasäkring och om storleken på företaget har någon betydelse.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra användningen av interna och externa 

valutasäkringsderivat för företag i olika storlekar. Ett delsyfte är även att undersöka om företag 

hanterar transaktionsrisk och omräkningsrisk olika när det kommer till valutasäkring. 

1.4 Frågeställning 

 Finns det något samband mellan företagsstorlek och valutasäkringens omfattning och vad 

beror i så fall detta samband på? 

 Hur har storleken på företaget en inverkan på om valutasäkringen sker internt eller externt? 

 Skiljer sig användningen av olika valutasäkringsderivat mellan företag i olika storlekar och 

vilka är i så fall de bakomliggande orsakerna till detta? 

 Hanterar företagen sin valutasäkring av transaktionsrisk och omräkningsrisk annorlunda och i 

så fall vad har de för motiv till detta? 

1.5 Bidrag 

1.5.1 Praktisk relevans  

Många studier har gjorts inom ämnet valutasäkring och de flesta vänder sig till företag i olika 

branscher och storlekar. Denna undersökning jämför företag i olika storlekar som håller till på den 

svenska marknaden, vi vill se om storleken på företagen har någon betydelse för användningen av 
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valutasäkring. Detta skiljer sig från de tidigare forskningarna som vi läst inom ämnet som snarare 

undersöker orsakerna till valutasäkring. Vår ambition är att studien ska bidra till att förklara  ämnet 

valutasäkring och hur det används i praktiken. Förhoppningen är även att undersökningen ska hjälpa 

företag som exponeras mot valutarisk men saknar kunskapen eller resurserna för att kunna hantera 

risken. Genom att denna undersöknings resultat presenteras kan dessa företag få en inblick i hur 

valutasäkringsmetoder och derivat används av andra företag. 

 

1.5.2 Teoretisk relevans  

Vårt mål är att bredda och bygga på redan existerande teorier och forskning inom 

valutasäkringsområdet. Vi vill genom en logisk ordningsföljd bidra till att få bredare underlag i den 

existerande vetenskapliga kunskapen och eventuellt ge förslag till ytterligare steg att ta för teoretiker 

på området. Detta för att förklara de fenomen och samband som uppstår tack vare den ökade 

internationella handeln som utgör grunden för valutasäkringsverksamheten i svenska företag.  

1.6 Avgränsning 
Vissa avgränsningar har gjorts i syfte att få ett mer fokuserat problem och på det viset en mer 

grundlig analys med skarpare slutsatser. En första avgränsning som har gjorts är i populationens urval 

där denna undersökning endast riktar sig till företag som är noterade på stockholmsbörsen. Vi är 

medvetna om att icke-publika företag också använder sig av valutasäkringar, men har valt att 

använda oss av publika företag eftersom det finns mer och lättillgängligare information om de 

företagen. Vi har också valt att avgränsa oss till företag inom tillverkningsindustrin dels eftersom de 

företagen har en hög andel export till utlandet och dels för att få en mer homogen och lättjämförlig 

målgrupp. 

 

Ett företag som ingår i affärer med utländska företag exponeras blad annat mot transaktionsrisk och 

omräkningsrisk,  denna undersökning avgränsar sig till de valutarisker som uppstår företagen 

emellan. Fokus kommer att läggas på de två vanligaste typerna av valutarisk, transaktionsrisk och 

omräkningsrisk. Vidare har en avgränsning gjorts till de valutasäkringsderivat företagen använder, 

både internt och externt. Detta gav svar på i vilken grad de utvalda derivaten användes så att vi 

kunde identifiera likheter och skillnader i användningen av valutasäkringar i relation till företagens 

storlek. 
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2. Teori 
Detta kapitel innefattar de teoretiska utgångspunkter som studien tar stöd av för att besvara de 

övergripande forskningsfrågorna. I ett första skede kommer en litterär förklaring att ges av de olika 

riskerna som företag exponeras mot på grund av deras handel med företag från utlandet. Därefter 

kommer de olika valutasäkringsderivaten att grundligt förklaras. Avslutningsvis kommer tidigare 

forskning inom ämnet och som är relevant för denna uppsats att sammanfattas. 

2.1 Valutarisker 
Miller och Modigliani kom fram till att på en perfekt finansiell marknad är företags finanspolicys 

irrelevanta. En finanspolicy som ger värde åt företaget måste antingen påverka det operativa 

kassaflödet eller risken med dessa kassaflöden, detta enligt antagandet om en perfekt marknad. Men 

antagandet om en perfekt marknad ligger ofta långt ifrån verkligheten (Butler, 2012, s. 378). På den 

verkliga marknaden sker händelser som är utom de enskilda företagens kontroll och kan därför inte 

räknas med i beräkningen av framtida priser. Därför är en av de viktigaste åtgärderna för företag som 

aktivt interagerar på valutamarknaden att valutasäkra. (Butler, 2012, s. 52)   

 

Risk uppstår när det finns osäkerheter om framtiden och att det faktiska resultatet kan skilja sig från 

det förväntade resultatet. Med valuta i åtanke så uppstår därför inte valutarisken förrän den riktiga 

växelkursen skiljer sig mot den förväntade. Ett företag är exponerat mot valutarisk när deras 

tillgångar i utländsk valuta ändras oförutsett, exponeringen mot valutarisk är därför beroende av hur 

mycket som står på spel. (Butler, 2012, s. 52 ff.) 

 

Olika risker med utländsk valuta uppkommer för företagen på grund av deras ökade aktivitet i 

utlandet. De två huvudsakliga risker som företagen måste hantera är transaktionsrisk och 

omräkningsrisk. 

2.1.1 Transaktionsrisk 

Transaktionsrisken uppstår när företag ingår i affärer med utländska företag. Om affären genomförs 

med det utländska företagets valuta innebär det att företaget kommer ha en utestående fordran i 

den valutan. Samma risk uppstår om ett företag köper varor från ett utländskt bolag i det utländska 

bolagets valuta, fast denna gång kommer företaget ha en utestående skuld i den valutan. Följande är 

taget ur Atlas Copcos årsredovisning från 2012: 
 

" Risken för transaktionsexponering är risken att lönsamheten påverkas negativt av ändrade 
valutakurser, vilka påverkar flöden i utländska valutor i verksamheten. Eftersom Gruppen 
bedriver verksamhet på olika marknader sker in- och utflöden i olika valutor. Som en naturlig 
del av affärsverksamheten uppstår ett nettoöverskott eller nettounderskott för en viss 
valuta. Nettopositionens värde fluktuerar med valutakurserna och därmed uppstår en 
transaktionsexponering." 

 

Transaktionsrisk hänvisar alltså till potentiella förändringar i värdet på framtida kassaflöden. Detta 
uppstår på grund av oförutsedda förändringar i valutakurser. Vid rätt valutasäkring ska denna risk 
minimeras så att variationerna i kassaflödet minimeras och därmed stabiliseras också värdet på 
företaget (Hagelin & Pramborg, 2004).  
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2.1.2 Omräkningsrisk 

En annan risk som uppstår för företag som är verksamma i andra länder är när dotterbolag ska 

konsolideras med moderbolaget. Vid konsolideringen ska dotterbolagets valuta räknas om till 

moderbolagets valuta och det kan då uppstå omräkningsdifferenser beroende på växelkursen på 

konsolideringsdagen. Följande är taget ur Alfa Lavals årsredovisning från 2012: 

 
"När dotterbolagens rapporter över finansiell ställning i lokal valuta omräknas till svenska 
kronor uppstår en omräkningsdifferens, som beror på att innevarande år omräknas till en 
annan bokslutskurs än föregående år och att resultaträkningen omräknas till 
genomsnittskursen under året medan rapporten över finansiell ställning omräknas till kursen 
den 31 december.  
Omräkningsdifferensen förs till övrigt totalresultat. Omräkningsexponeringen utgörs av den 
risk som omräkningsdifferensen representerar i form av påverkan på totalt resultat. Risken 
är störst för de valutor där koncernen har störst nettotillgångar och där kursrörelserna mot 
svenska kronor är störst." 

 
 

Den generella rekommendationen är att inte bry sig om denna risk vid valutasäkring och orsaken till 
detta är att omräkningsvinster och förluster ofta förblir orealiserade och har därför liten inverkan på 
företagets kassaflöde och därmed också företagets resultat (Hagelin & Pramborg, 2004).  

2.2 Valutasäkringsderivat 
De risker som precis har förklarats kan hanteras på olika sätt inom företaget. Genom att säkra sig till 

en förutbestämd valutakurs kan ett företag samtidigt försäkra sig om ett visst resultat. När ett 

företag försäkrar sig om ett resultat kan det ske genom att valutasäkra antingen externt eller internt 

beroende på vilket förhållande företaget har till risken. En närmare förklaring av externa och interna 

valutasäkringsderivat framgår nedan. 

2.2.1 Externa valutasäkringsderivat 

2.2.1.1 Terminskontrakt 

Ett terminskontrakt är en överenskommelse om att köpa eller sälja en tillgång vid en specificerad 

tidpunkt i framtiden till ett förutbestämt pris avtalat mellan en köpare och en säljare. Ett 

terminskontrakt kan vara antingen ett forward- eller futureskontrakt. Forward- och futureskontrakt 

representerar båda en exponering mot en valutakurs vid ett förutbestämt datum och pris. Skillnaden 

mellan kontrakten består dels i hur de anskaffas. Medan futureskontrakt införskaffas på en börs så 

handlas forwardkontrakten på OTC-marknaden (Over The Counter). En annan skillnad är att det även 

sker en daglig avräkning i futureskontrakten (Hull, 2011, s. 1-6). På OTC-marknaden kommer två 

parter överens om ett gemensamt kontrakt för valutan. På detta sätt kan kontrakten vara mer 

specifika och specialiserade än de standardiserade kontrakten på futuresbörsen. 

 

Om till exempel ett företag har en fordring till ett brittiskt företag kan ett terminskontrakt minska 

valutarisken genom att företaget låser växelkursen på lösendagen till växelkursen på avista dagen. 

Säg att en faktura skickas på £10 000, om växelkursen är 11/SEK på dagen då fakturan skickas 

värderas affären till 110 000 SEK. Om betalning sker om 30 dagar kan företag minska sin exponering 

mot valutarisk genom att köpa ett terminskontrakt där den förväntade växelkursen är 11/SEK om 30 

dagar. På det viset kan företaget försäkra sig om att hela vinsten kommer realiseras.  
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2.2.1.1.1 Futures 

Futureskontrakt handlas som tidigare nämnts på en organiserad börs med standardiserade kontrakt. 

Futureskontrakt kan beskrivas som rätten eller skyldighet att köpa eller sälja en valuta till ett bestämt 

pris i framtiden (Hull, 2011, s. 1-6). I och med att dessa kontrakt är så standardiserade finns de 

endast i ett begränsat antal valutor, transaktionsdatum och utgångsdatum. Detta är något som 

begränsar användningen av dessa kontrakt och kan ses som en nackdel för derivatet. Däremot blir 

kostnaderna lägre för ett futureskontrakt tack vare denna standardisering. (Butler, 2012, s. 109 ff.) 

Eftersom kostnaderna blir lägre kan det tänkas att företag som är beredda att spendera mindre 

pengar på sin valutasäkring använder sig av futureskontrakt. Futureskontrakten sker på så kallad 

daglig avräkning där fluktuationer från dagens rörelser samlas på ett marginalkonto och realiseras 

direkt. Ändringar i kassaflödet hos företag sker då dagligen beroende på vad värdet på växelkursen är 

vid stängning. (Hull, 2011, s. 26)  

2.2.1.1.2 Forwards 

Forwards är till skillnad från futureskontraktens standardiserade utformning istället skräddarsydda 

för att passa mer unika behov. Forwardkontrakten förhandlas dessutom inte på en börs utan på OTC-

marknaden. Ofta vänder sig köparna och säljarna sig till ett finansiellt institut som hjälper dem att 

utforma kontraktet (Hull, 2011, s. 26-31). Forwardkontraktens skräddarsydda karaktär gör att de blir 

mer kostsamma för företaget, däremot är de väldigt flexibla i sin utformning. Det sker heller ingen 

daglig avräkning utan avräkningen sker på det datum som kontraktet går ut. Storleken, valutan och 

tiden som forwardkontraktet berör förhandlas fram mellan företagen och det finansiella institutet. 

På detta sätt kan exponeringen mot den utländska valutan bli optimalt matchat med kontraktet. I de 

fall där storleken och timingen av utflödet eller inflödet i den utländska valutan är utfört exakt inom 

forwardkontraktet så utgör det kontraktet en perfekt säkring mot valutarisken. (Butler, 2012, s. 109 

ff.) 

2.2.1.2 Valutaoptioner 

En valutaoption är en rättighet att vid ett framtida tillfälle köpa eller sälja en valuta till en 

förutbestämd kurs. Som innehavare av denna rättighet betalar man en premie till utfärdaren som i 

sin tur har en skyldighet att sälja eller köpa valutan till den avtalade kursen. Det pris som betalas 

kallas lösenpriset och datumet som optionen går ut kallas utgångsdatum. En Europeisk option kan 

endast utnyttjas på utgångsdatumet medan en amerikansk option kan utnyttjas under hela löptiden. 

En skillnad från terminskontrakt är att optionerna endast ger rätten att sälja och köpa valutan, den 

innebär dock inte att man är skyldig att göra så. Optioner handlas främst på OTC-marknader vilket 

innebär fördelar med att många affärer är möjliga och samtidigt är anpassade efter företagens 

behov. (Hull, 2011, s. 6-9)  

 

Valutaoptioner är ett instrument som företag kan använda sig av för att minska exponeringen mot 

utländsk valuta. Ett företag som vet att de kommer få en inbetalning i till exempel pund ett visst 

datum kan skydda sig mot valutafluktuationer genom att köpa en köpoption i pund som utgår samma 

datum som inbetalningen sker. Denna strategi garanterar att den gällande valutakursen i pund inte 

kommer vara mindre än lösenpriset för optionen medan den låter företaget dra fördel vid 

ofördelaktiga valutakursrörelser. Medan ett terminskontrakt låser växelkursen för en framtida 

transaktion så erbjuder valutaoptioner en typ av försäkring till en premie som betalas direkt när 
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optionen inhandlas. Denna premie och det frivilliga valet att genomföra optionen är framförallt det 

som skiljer optioner och terminskontrakt från varandra. (Hull, 2011, s. 6-9) 

2.2.1.3 Valutaswappar 

Valutaswapp fungerar genom att två parter utbyter valutor med varandra vid eller under en viss tid. 

Valutaswappen innefattar både köp och försäljning av en annan valuta men vid två olika tidpunkter. 

Vid dessa tidspunkter är beloppen vanligtvis desamma. När två parter ingår i ett avtal om 

valutaswapp gör de upp om växelkursen för valutaparen (de båda berörda valutorna), swappriset 

samt start- och förfallodatum. (www.handelsbanken.se)  

 

Löptiden är vanligtvist från en vecka till ett år men ibland kan de löpa på i flera år 

(http://www.swedbank.se). Kortfattat kan tre steg identifieras när två parter ingår i ett 

valutaswappsavtal, i det första steget byts lånen mellan företagen till en avtalad valutakurs. I det 

andra steget sker själva bytet av räntebetalningar under en bestämd period och i det sista steget 

avslutas affären genom att de två parterna byter tillbaka lånen. (Hull, 2011, s. 157-184)  

 

Det finns olika typer av valutaswappsavtal, där man i vissa avtal byter räntebetalningar med varandra 

och ett av dem kallas på engelska ”fixed-for-fixed currency”. Detta innebär att två parter ingår avtal 

att under en viss period byta fasta räntebetalningar med varandra. För att belysa med ett exempel 

skulle det kunna vara ett svenskt företag som har ett fast lån i svensk valuta och ingår avtal med ett 

tyskt företag som betalar fast ränta på ett lån i euro om att byta räntebetalningar med varandra 

under en förutbestämd period. En annan typ av valutaswapp är en ”fixed-for-floating currency swap” 

där en rörlig ränta i en valuta byts mot en fast ränta i en annan valuta. Det finns ytterligare en vanlig 

valutaswapp som kallas: ”floating-for-floating currency swap” där rörliga räntebetalningar i en valuta 

byts mot rörliga räntebetalningar i en annan valuta. (Hull, 2011, s. 157-184) 

2.2.1.4 Avistagardering 

Vid vissa tillfällen kan företag behöva använda sig av en så kallad avistagardering. Detta instrument 

används oftast då det inte finns något terminskontrakt tillgängligt i den berörda valutan eller om 

kostnaden för detta kontrakt är för högt på grund av lång löptid. Avistagardering går ut på att 

företaget kopierar ett terminskontrakt genom att företaget lånar beloppet i den utländska valutan 

först, växlar beloppet till den inhemska valutan för att till sist investera detta belopp på den 

inhemska marknaden. Det finns även möjlighet för företagen att göra tvärtom, det vill säga låna 

pengar i den inhemska valutan, växla det beloppet till den utländska och till sist placera beloppet på 

den utländska marknaden. (Butler, 2012 s. 359 ff.)  

 

I praktiken kan det se ut som så att om ett svenskt bolag är exponerat mot ett inflöde av euro om ett 

halvt år kan de låna det beloppet i euro för att sedan växla till svenska kronor och placera på den 

svenska marknaden. Efter ett halvt år får företaget inflödet i euro enligt avtalet, det beloppet 

används då till att betala tillbaka lånet i euro som företaget tog på exakt samma belopp. Företaget 

blir då kvar med det belopp de investerade på den svenska marknaden.  
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2.2.2 Interna valutasäkringsmetoder 

2.2.2.1 Matchning 

En tillämpbar metod för att minska sin valutarisk är att ta ett lån i samma valuta som företaget har en 

fordring i. På detta sätt kan företagen minska sin valutarisk eftersom en depreciering av den berörda 

valutakursen har lika mycket negativ effekt på fordringen som den har positiv effekt på skulden. 

Denna metod påminner om avistagardering som beskrevs ovan. Det har förts många diskussioner i 

tidigare forskning angående om denna metod är ett komplement eller ett substitut till andra 

valutasäkringsderivat. Clark & Judge (2009) kommer i sin undersökning fram till att skulder i utländsk 

valuta snarare är komplement till de olika valutasäkringsderivaten än substitut. Detta resultat 

innebär att företag inte behöver välja mellan valutasäkringsderivat och matchning utan kan tillämpa 

båda. De kommer även fram till att skuldsättningsgraden för företagen spelar en stor roll vid deras 

val av valutasäkringsstrategi. Företag med högre skulder förlitar sig mer på swappar och mindre på 

skulder i utlandet än de företagen med mindre skulder. Detta beror förmodligen på att när de har 

höga skulder så har de svårt att få lån i utlandet och då blir de indirekt tvingade till att använda sig av 

valutaswappar (Clark & Judge 2009). 

 

Även om ett företag ingår i många affärer med utländska valutor så behöver inte valutariskerna vara 

så stora för företaget. Genom att diversifiera sig till olika länder vars valutor inte är särskilt beroende 

av varandra kan företaget dra nytta av att kunna kvitta riskerna mellan olika valutakurser (Houston 

and Mueller, 1988). Genom att strategiskt sprida sin verksamhet i olika länder kan företagen på det 

viset minska sin valutarisk på ett naturligt sätt. Eftersom valutorna inte följer varandra blir risken 

mindre att båda fluktuerar nedåt samtidigt. Empirisk finns det få bevis på att stora multinationella 

företag använder sig av naturlig valutasäkring, men Makar, DeBruin & Huffman (1999) kommer i sin 

undersökning fram till att användningen av valutaderivat är sammankopplat med valutarisk och 

geografisk diversifiering. 

2.2.2.2 Netting 

I netting regleras fordringar och skulder mellan koncernens enheter regelbundet av ett så kallat 

nettingcenter inom koncernen. I nettingcentret samlas alla in- och utbetalningar från de olika 

dotterbolagen innan de slutligen skickas till moderbolag. Från alla in- och utbetalningar räknas ett 

nettobelopp ut från koncernens nettingsystem. Vid periodens slut så tar varje enhet emot eller 

betalar detta nettobelopp i sin ”hemmavaluta” och kan på så vis undvika onödiga kostnader. Netting 

rationaliserar därmed koncerners interna betalningsflöden och blir ett verktyg för internationellt 

verksamma koncerner som minskar sina transaktionskostnader. Fördelarna blir därmed minskade 

betalningar och betalningsvolymer, färre valutaväxlingar, koncentration av växlingsvolym samt 

förbättrad betalningsdisciplin. (handelsbanken.se)  

 

Netting är effektivt främst för större företag och internationella koncerner med omfattande 

internfakturering mellan enheterna. Enligt Swedbank kan följande effekter uppnås; antalet fakturor 

minskas med 90-99%, vilket reducerar koncernens interna och externa transaktionskostnader. 

Dessutom kan betalningsvolymen minskas med 30-80% vilket minimerar betalningsfördröjningar och 

ger positiva ränteeffekter. Detta används mer frekvent eftersom allt fler koncerner lägger större 

fokus på balansräkning och kassaflöden i sin koncernekonomistyrning. (swedbank.se) 
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Nettingcenter. Bilden är tagen från handelsbanken.se 

2.2.2.3 Valutaklausuler 

Om ett företag ingår i en affär med ett utländskt företag kan de även ingå avtal om en valutaklausul. 

Det innebär att det i avtalet mellan de båda företagen finns ett förutbestämt intervall som 

valutakursen får hålla sig inom. Så länge valutakursen håller sig inom detta intervall är avtalet aktuellt 

och på det viset kan även företaget minska sin risk eftersom volatiliteten i den utländska valutan 

minskar. Om valutakursen skulle röra sig till ett värde utanför intervallet har säljaren rätten att 

förhandla om avtalet. (Larsson, 2008, s. 415) 

2.2.2.3 Faktureringsvaluta 

Det exporterande företaget väljer här att fakturera i sin egen valuta. Detta kan dock påverka 

försäljningsvolymen om exportföretaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Om exempelvis 

kronan är stark så kan kunder välja att importera från andra länder om den möjligheten finns och om 

de gynnas rent prismässigt av det. Kunder kan även tycka att det blir invecklat för dem att betala i 

exportörens valuta. En lösning är då att exportören erbjuder kunden att betala i ett tredje lands 

valuta, det exporterade företaget bör då välja en valuta som för tillfället har en tendens att stiga. 

Detta kan dock vara svårt att avläsa för exportören. Förutsatt att företaget exporterar till många 

länder kan de erbjuda kunder betalning i ett stort antal valutor och på det sättet få en bra 

diversifiering bland valutor. (Larsson, 2008, s. 414 ff.) 

2.2.2.4 Uppsamlingskonto 

Ett uppsamlingskonto kan startas upp i det land som företaget exporterar till, detta görs för att 

kunderna i det landet ska ha möjlighet att kunna göra betalningar direkt till det kontot. Det medför 

att betalningarna går fortare och det blir lägre kostnader för företagets kunder. Ett 

uppsamlingskonto går att starta upp i de flesta europeiska länder samt i USA. De svenska bankerna 

har filialer, samarbetspartners eller dotterbolag i de flesta länder så därigenom kan företaget starta 

upp ett uppsamlingskonto.  En annan fördel för företaget är att de kostnadsfritt kan skicka pengar 

från uppsamlingskontot till deras svenska bankkonto, flexibiliteten gör att företaget kan skicka hem 

pengar när valutakurserna är som fördelaktigast (http://www.laholmssparbank.se).  

2.2.2.5 Cash Pool 

I och med att företag arbetar internationellt och med utländska valutor uppstår svårigheter med 

likviditetshanteringen. För företag som innehar medel i finansiella institutioner kan därför cash 

pooling vara en användbar teknik. Cash pooling används för att få en smidig likviditetshantering 
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genom att företagen bygger upp en kontostruktur som ligger till grund för enkel administrering och 

snabba beslut vilket underlättar överföringen av medel mellan konton (nordea.com).  Många stora, 

ofta multinationella företag använder sig av cash pooling vilket leder till effektiv finansiering av 

rörelsekapital. Generellt sett vill treasuryavdelningen på multinationella företag maximera 

avkastningen på överskott (surplus cash) och minimera kostnaden för finansiering av underskotten 

och dessutom mildra ränte-, valuta- och andra finansiella risker (bakermckenzie.com). Företagen 

behöver därför ha rätt nivåer av likvida medel tillgängliga på rätt ställe, i rätt valuta vid rätt tidpunkt. 

Cash pooling tillåter företagen att kombinera sina kredit- och debet-positioner på olika konton till ett 

samlat konto. Tekniken innefattar metoder såsom notional cash pooling och kontantkoncentrering. 

Med notional cash pooling kan företaget kombinera balansen på ett flertal konton för att begränsa 

låg balans och transaktionsavgifter. Kontantkoncentration eller zero balancing betyder att företaget 

fysiskt kombinerar flera konton till ett samlat konto. (investorwords.com). Cash pooling utesluter en 

räntespridning och därmed minskas de totala finansiella kostnaderna för bolaget. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Hedging Foreign Exchange Exposure, (Niclas Hagelin & Bengt Pramborg, 2004) 

Hagelin och Pramborg analyserar hur företags exponering mot utländsk valuta förändras i och med 

användningen av olika typer av valutasäkringar. Motivationen bakom undersökningen är risken för 

företagen att det är kostsamt med valutasäkring och kan samtidigt vara ineffektivt. Till skillnad från 

andra studier undersöker denna inte bara användningen av valutasäkringsderivat utan även 

användningen av skuldsättning i den utländska valutan. De undersöker även effekterna av 

valutasäkring av transaktionsrisk och omräkningsrisk. Det är intressant eftersom transaktionsrisk och 

omräkningsrisk påverkar företagen olika. Den generella rekommendationen är att omräkningsrisken 

inte valutasäkras men resultatet i undersökningen visar att genom att säkra sin omräkningsrisk så 

minskar företagets totala ekonomiska exponering. Hagelin och Pramborg studerar relationen mellan 

exponering mot utländsk valuta och användning av valutasäkringar på ett urval svenska företag 

mellan 1997 och 2001. Tre frågeformulär skickades ut i tre omgångar till en mängd olika företag. 

Svaren från de tre frågeformulären blev nästan identiska. Företagen som valdes med i urvalet hade 

tre specifikationer; Listade på stockholmsbörsen, icke-finansiella företag och huvudkontoret var 

förlagt i Sverige. Resultatet visar att exponeringen mot utländsk valuta ökar med den inneboende 

exponeringen, mätt som skillnaden mellan intäkter och kostnader i utländsk valuta. Det betyder att 

om företagen har mer skulder än intäkter i utländsk valuta så ökar deras valuta exponering. 

Dessutom framkommer det att exponeringen minskar i takt med företagets storlek. En förklaring till 

detta är att stora företag har lägre inneboende exponering tack vare deras förmåga att använda 

operationell säkring. Vidare visar resultatet att finansiell säkring är effektivt mot att minska 

företagens valutarisk. Både transaktionsrisk och omräkningsrisk minskar i och med användningen av 

valutasäkringsderivat. 

2.3.2 Determinants of Corporate Hedging Practices in Malaysia, (Dr. Rashid Ameer, 

2010) 

Dr. Ameer studerar hur olika företagsfaktorer påverkar användningen av olika valutasäkringsmetoder 

hos företag i Malaysia. En variabel som testas i studien är hur företagen ägarskap påverkar företaget 

användning av valutasäkringsderivat. Ytterligare ett samband som testas är om företagets storlek har 

en påverkan på hur företag valutasäkrar. En negativa relationen uppstår på grund av att mindre 
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företag befinner sig närmare kostnader som kan leda till konkurs och de har därför större incitament 

att valutasäkra för att säkra sina vinster. Mindre företag möter även större informations asymmetri 

och högre finansiella transaktionskostnader vilket medför att det är mer kostsamt att finansiera sig 

externt och ökar därmed incitamentet att säkra sig. Den positiva relationen uppstår tack vare att 

mindre företag saknar teknologin för och kunskapen till att effektivt kunna använda sig av 

valutasäkringsderivat för att hantera sin exponering. Valutasäkring kräver ofta signifikant information 

och stordriftsfördelar vilket leder till att större företag ofta har incitamentet att valutasäkra. Detta 

leder till att undersökningen argumenterar för att det finns en tvetydig relation mellan valutasäkring 

och företags storlek. Slutsatserna som undersökningen kunde göra var att ett företags storlek verkar 

ha en viss påverkan på hur företaget valutasäkrar.  

2.3.3 The management of foreign currency risk, (Makar, DeBruin & Huffman, 1999) 

Makar et. al. fokuserar på hur stora amerikanska företag använder valutaderivat för att minska 

valutarisker. Tidigare forskning argumenterar för att stora företag utsätts för större valutarisk och 

använder sig mer av valutaderivat, däremot diskuteras även att annan tidigare forskning också visar 

att stora företag ofta har multipla operationer och kan därför få en naturlig säkring tack vare 

diversifieringen.  För att summera så finns det begränsad empirisk bevisning på att stora amerikanska 

företag använder sig av valutaderivat och frågan angående den geografiska diversifieringens 

naturliga säkring är en öppen fråga. Studien undersöker hur stora amerikanska företag använder 

valutaderivat i förhållande till valutarisk och undersöker även hur riskhanteringen påverkas av 

företagens geografiska diversifiering. Tidigare forskning visar att valutarisken har en positiv 

korrelation med företagens storlek och att företag har en riskobenägen inställning. Hanteringen av 

valutarisk i ett företag påverkas av konkurrenternas hantering av valutarisken, på samma sätt 

påverkas den optimala valutasäkringen av konkurrenterna. Genom att erkänna existensen av naturlig 

valutasäkring har tidigare forskning behandlat denna alternativa riskhanteringsteknik som 

förutbestämd för att kunna fokusera på användningen av valutaderivat. Populationen består av 

samtliga amerikanska multinationella företag på Standard & Poor's 500 som har en exponering mot 

utländsk valuta, med undantag för oljebolag. Resultaten från undersökningen stödjer 

undersökningens hypoteser och indikerar därmed att användningen av valutaderivat är 

sammankopplat med exponeringen mot utländsk valuta och mot geografisk diversifiering med 

naturliga valutasäkringar. Den primära analysen bidrar även med bevis av att det finns 

stordriftsfördelar när det kommer till valutaderivat.   

2.3.4 The Determinants of Foreign Currency Hedging by U.K. Non-Financial Firms, 

(Amrit Judge, 2006)  

En studie av 366 icke-finansiella engelska företag. För att klassificieras som ett företag som utsätts 

för valutarisk måste företagens verksamhet bestå av något av följande: 

 Rapportera utländska försäljningar 

 Bli beskattade i utlandet 

 Ha redovisat i sin årsredovisning om import eller export.  
 

Studien kommer fram till att ett företags valutasäkring inte har något samband med företagets 

räntetäckningsgrad, kreditrating eller om företaget har ett positivt räntenetto. Om företaget har 

mycket kontanter tillgängliga så har studien påvisat att företaget sannolikt valutasäkrar mindre.  

Valutasäkring är fördelaktigt eftersom det ökar tillgängligheten till likvida medel.  De ser även att den 
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fasta kostnaden som det innebär att implementera valutasäkringsprogram ibland inte vägs upp av 

fördelarna som det innebär med dessa program, detta gäller för mindre företag. Ett företags 

likviditet är också en betydande faktor för valutasäkring som överensstämmer med Nance et al. 

(1993) påstående att säkring och andra finansiella tal, såsom likviditet, är substitut. Den empiriska 

analysen visar att ett företags valutaexponering är en mycket viktig faktor som uppmanar företagen 

att säkra. Det visar sig också att storleken på företaget är positivt relaterad till valutasäkringsbeslut, 

vilket indikerar att större företag är mer benägna att säkra än mindre företag. Denna studie finner 

även ett entydigt samband mellan besluten som tas vid valutasäkring och det förväntade kostnader 

som uppstår vid ekonomiska problem.  

2.3.5 Diskussion kring tidigare forskning 

Som tidigare nämnts råder det delade meningar kring om hur sambandet ser ut mellan valutasäkring 

och företagsstorlek. De fyra tidigare forskningarna som beskrivits ovan diskuterar alla hur det 

sambandet ser ut. Flera av undersökningarna ovan visar att valutasäkringen ökar med exponeringen 

mot utländsk valuta. Hagelin & Pramborg (2004) kommer fram till att exponeringen också minskar i 

takt med företagsstorleken. Detta innebär i så fall att större företag valutasäkrar i lägre grad  än 

mindre företag. Detta påstående stärks dessutom av Dr. Ameer (2010) som för en diskussion om att 

mindre företag befinner sig närmare kostnader som kan leda till konkurs och att de därför har större 

incitament att valutasäkra för att säkra sina vinster. Större företag kan även få en naturlig 

valutasäkring genom att diversifiera sig geografiskt (Makar et al., 1999). Detta skulle i så fall minska 

incitamentet att använda sig av valutasäkringsderivat hos de större företagen. Det förs däremot även 

diskussioner om att större företag har mer incitament att valutasäkra sig än mindre. Dr Ameer (2010) 

nämner att valutasäkring ofta kräver signifikant information och stordriftsfördelar vilket leder till att 

större företag får incitamentet att valutasäkra. För de mindre företagen kan ibland den fasta 

kostnaden som det innebär att implementera valutasäkringsprogram inte vägas upp av fördelarna 

som det innebär med dessa program (Judge, 2006). Judge (2006) argumenterar till skillnad från 

Hagelin & Pramborg (2004) för att exponeringen mot utländsk valuta ökar med företagsstorleken och 

att de större företagen därför är mer benägna att valutasäkra.  
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer en genomgång av det metodologiska förhållningssättet att förklaras samt den 

metod som använts för datainsamling för uppsatsen. Efter en inledande förklaring av 

undersökningsdesign, forskningsansats och datainsamling kommer en mer djupgående diskussion 

hållas om konsekvenserna som uppstått av de metodval som gjorts under uppsatsen. 

3.1 Undersökningsdesign 
Anskaffandet och hanteringen av information kan göras på två olika sätt, genom en kvantitativ 

forskningsmetod eller en kvalitativ forskningsmetod. Vi har valt att huvudsakligen använda en 

traditionell, kvantitativ forskningsmetod, som härstammar ur naturvetenskapen och är i huvudsak en 

metod där man arbetar med numeriska mönster och statistiska mätningar på de data man inhämtar. 

Denna metod är också klassiskt sett till för att söka förklaringar, kausalitet, det vill säga orsak-verkan 

samband. Detta tillskillnad från kvalitativa metoder som i större utsträckning syftar till att förstå 

helheter och se övergripande fenomen i empiriska sammanhang. Den kvalitativa forskningen 

fokuserar mer på verbal analysmetod där forskarens tolkning och uppfattning om ett fenomen blir 

centralt. Ofta är kvalitativa undersökningar mer djupgående än kvantitativa som ofta innehar en 

större bredd och omfattar större mängder data. (Bryman & Bell, 2005, s. 85-105)  

 

Vi hade även inslag av kvalitativa metoder dels i enkäten med användningen av öppna frågor som 

sedan analyserades samt de analyser vi gjorde av företagens årsredovisningar. Studien använde 

därför båda tillvägagångssätten men tonvikten låg i statistiska mätningar av den data vi fått in genom 

enkäten.  

3.2 Forskningsansats 
När en undersökning görs så kan forskaren antingen välja att utgå ifrån teori för att sedan undersöka 

empiri (deduktiv), börja i empirin för att sedan utveckla teori (induktiv) eller göra en växelverkan av 

de båda (iterativ). I vår undersökning har vi i huvudsak följt den deduktiva logiska ordningsföljden där 

vi tagit ansats i tidigare forskning och lokaliserat vad för kunskap som finns tillgänglig och vilka 

resultat vi kunde bygga våra egna frågeställningar ifrån. Deduktivt synsätt förutsätter att forskaren är 

kapabel att skapa frågeställningar och sedan göra dessa mätbara i operationella termer. När 

datainsamling har skett så jämförs resultatet med frågeställningarna. Vi har jämfört vår teoretiska 

referensram med det resultat vi samlat in för att slutligen kunnat koppla analysen till 

frågeställningarna. (Bryman & Bell, 2005, s. 23-26) 

3.3 Litteratursökning 
För att få en bred plattform vid analysen av resultatet från undersökningen har sökningen efter 

tidigare forskning varit en viktig del. Den tidigare forskningen som funnits har även varit till hjälp för 

att identifiera just de problem som vår uppsats har undersökt. Genom att ha läst vad tidigare studier 

har kommit fram till har även vår förståelse för ämnet ökat vilket har gjort att vi har kunnat vara mer 

specificerade i vad vi velat undersöka. 

 

Sökning av tidigare studier har gjorts främst på internet genom biblioteket på Örebro universitets 

hemsida. Där vi framförallt letat i databasen ABI/inform som i huvudsak vänder sig till ekonomer. För 

att hitta trovärdig forskning sökte vi enbart efter "peer reviewed" forskning, detta innebär att den 
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tidigare har blivit granskad av andra forskare. Nyckelord som användes var bland annat currency, 

hedge, hedging, size och derivitatives. 

  

En annan källa som användes var google scholar. Genom att söka på bland annat valutasäkring och 

valutarisk hittade vi flertalet tidigare uppsatser i ämnet som har hjälpt att inspirera denna 

undersökning. Ett problem var att de uppsatser vi hittade på google scholar ofta var C- eller D- 

uppsatser och alltså inte "peer reviewed", därför har vi enbart använt dessa uppsatser till inspiration 

och har inte jämfört deras reslutat med resultatet i denna undersökning. Den inspiration vi fann i de 

tidigare uppsatserna består av relevant teori inom ämnet som användes i vår undersökning. Tack 

vare det har vi kunnat leta i tillgängliga böcker skrivna inom ämnet finansiering och utifrån dem byggt 

upp vår teoretiska referensram. 

 

Till sist har vi även kunnat hitta relevant information till undersökningen på många storbankers 

hemsidor. Detta tack vare att många av dessa banker erbjuder de olika valutasäkringsmetoderna som 

undersökningen berör. Även andra finansiella hemsidor har bidragit till undersökningens teoretiska 

del, vi har dock först försökt att bilda en uppfattning om de olika hemsidornas seriositet innan vi 

använt dem i arbetet för att undvika felaktig information. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Metoden för datainsamling har genomförts genom anskaffning av primärdata och sekundärdata. 

Primärdata består av resultatet från ett enkätutskick till de olika företagen medan sekundärdata har 

samlats in genom att studera företagens respektive årsredovisning.  

3.4.1 Primärdata 

3.4.1.1 Urval 

Populationen för denna studie består av bolag som är noterade på stockholmsbörsen. 

Stockholmsbörsen delas in i tre kategorier: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. På Large Cap handlas 

bolag som har ett börsvärde större än en miljard Euro, på Mid Cap handlas bolag som har ett 

börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard Euro och på Small Cap handlas bolag som har ett 

börsvärde under 150 miljoner Euro (www.aktiespararna.se). Börsvärdet beräknas fram genom att 

multiplicera den aktuella börskursen med antal utställda aktier för företaget (www.avanza.se). I 

urvalet har vi med hjälp av ovanstående klassificering valt ut ett jämnt antal företag på respektive 

Cap, detta för att från en början kunna få ett smidigt sätt att dela upp bolagen. När vi jämfört 

företagen har vi utgått från den uppdelning vi gjorde från början: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 

Alternativet hade varit att göra en jämförelse mellan företagen beroende på deras exponering mot 

utländsk valuta men eftersom det redan finns en mängd forskning kring detta ämne tog vi endast 

hänsyn till vilken Cap företagen vistades på . 

Bolagen har inte valts utefter någon specifik bransch utan kravet för att bolagen fått vara med i 

urvalet är att de ska vara tillverkande företag eller på ett eller annat sätt vara ägare till andra 

tillverkande företag som har en betydande andel av sin försäljning till utlandet. I ett första skede har 

företagens årsredovisning granskats för att ta reda om de har någon sorts exponering mot utlandet. 

Detta har gjorts för att urvalet endast ska bestå av företag som på något sätt blir utsatt för valutarisk 

och därför är relevanta för undersökningen.  

Urvalet har således valts utefter ett bekvämlighets urval, det vill säga att i denna undersökning har 
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alla aktörer inte haft samma sannolikhet att väljas. I ett bekvämlighetsurval väljer man endast 

respondenter som kan genomföra undersökningen efter att de har blivit tillfrågade, valet av 

respondenter görs ofta efter hur tillgängliga dem är för undersökningen (Christensen et al., 2011, s. 

132-133).  Eftersom börsnoterade företag har andra regler och krav på sig än andra företag när det 

kommer till årsredovisning och offentlig information så ansåg vi att tillgängligheten hos dessa företag 

var högre, vilket förklarar varför vi valde att använda dem i urvalet. I och med att ett 

bekvämlighetsurval görs kan det påverka resultatets representativitet (Christensen et al., 2011, s. 

132-133). Vi anser att detta inte haft någon påverkan på resultatet eftersom de flesta företagen har 

en exponering mot utlandet på stockholmsbörsen.  

3.4.1.2 Enkätundersökning 

Data har samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning som skickats ut till respektive företag. 

En enkätundersökning utgör det vanligast använda verktyget, som en typ av surveydesign där 

respondenterna på egen hand fått uppge den data som samlats in. Enkäten bestod till största delen 

av slutna frågor, vilket också är den vanligaste utformningen. På detta sätt har enkäten många 

likheter med strukturerade intervjuer inom samhällsforskningen. Det som är den stora skillnaden är 

att för enkäter så finns ingen intervjuare med som ställer frågorna och som eventuellt kan förklara 

dess innebörd utan det är upp till respondenten att själv läsa och förstå vad som menas. (Bryman & 

Bell, 2005, s.161-162)  

 

Vissa av frågorna var dock av öppen karaktär eftersom svaren som önskades krävde att 

respondenterna själva beskrev deras situation. Med anledning av enkäters begränsningar i 

förhållande till intervjuer innehåller de ofta färre öppna frågor än intervjuer samt enkel utformning 

så att respondenten inte missförstår frågor eller missar att besvara en fråga. Detta gör att svaren från 

enkäter består av subjektiva tolkningar från respondenterna och det är därför viktigt att bygga upp 

enkätfrågorna på ett tydligt sätt för att minimera misstolkningar (Bryman & Bell, 2005, s. 161-162). Vi 

anser dock att respondenterna i denna undersökning besatt tillräcklig kunskap för att inte 

missuppfatta de öppna frågorna. För att frågorna inte skulle vara för svåra att förstå eller vara 

irrelevanta för undersökningen skickades enkäten först ut till vår handledare och bi-handledare i 

syfte att få förslag på eventuella förbättringar. En annan åtgärd som gjordes för att underlätta var att 

vissa begrepp och derivat förklarades i enkäten.  

 

Enkäten var webbaserad och utskicket gjordes via mail antingen till de adresser som erhölls efter den 

första kontakten eller till de olika företagens finansansvarige. En första kontakt med företagen var 

viktig som en åtgärd vid insamlandet av primärdata. Genom att ha förvarnat företagen om att en 

webbenkät skulle skickas ut minskades risken för att den skulle uppfattats som "spam" mail. Därför 

skapades ett meddelande som skickades ut till samtliga företag som valts ut i urvalet. Meddelandet 

beskrev vad som skulle undersökas och vad syftet med undersökningen var. Företagen meddelades 

även att de skulle få vara anonyma och varför de valts ut. Dessutom syftade meddelandet till att få 

information från företagen om vem som skulle kunna svara på enkäten och hur vi skulle kunna 

kontakta den personen.  

 

Vid en enkätundersökning är det viktigt att antalet frågor i enkäten inte blir för många eftersom en 

viss "enkättrötthet" kan uppstå för respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 161-162). Med 

anledning av detta begränsades därför enkäten till 20 frågor. Dessutom sitter respondenterna, som 
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denna undersökning vände sig mot, ofta på positioner i sitt företag som gör att de inte nödvändigtvis 

har den tid som krävs för att delta i undersökningar som denna. Det var därför viktigt för oss att 

nämna att enkäten endast bestod av 20 frågor.  

 

Företagens geografiska spridning och det relativt höga antalet respondenter gjorde att det passade 

bra att genomföra en webbaserad enkätundersökning. Genom en enkätundersökning kunde många 

svar samlas på relativt kort tid. Resultatet blev också smidigare att sammanställa framförallt då 

enkäten var webbaserad eftersom programmet som användes för webbenkäten erbjöd bra verktyg 

till detta. För att öka svarsfrekvensen och snabba på processen för insamlingen av svar har 

påminnelser skickats ut till de som ännu inte hade besvarat enkäten, detta steg upprepades tre 

gånger och dubblerade svarsfrekvensen.  

 

Genom användning av enkäter omöjliggjordes  möjligheten att ställa följdfrågor som kunde dyka upp 

under tidens gång. Det blir därmed svårare att få det djupet i svaren som till exempel vid en intervju. 

Detta har delvis motverkats i denna undersökning genom den sekundärdata vi inhämtat via 

årsredovisningarna. Vid enkäter förlorar man också det verktyget som man har i intervjuer där man 

kan ställa frågorna i en viss given ordningsföljd och veta att respondenten inte sett kommande frågor 

innan de besvarar den aktuella frågan (Bryman & Bell, 2005, s. 162-165). Detta eftersom 

respondenten kan läsa igenom hela enkäten och svara på vilken fråga den vill i vilken ordning som 

helst utan forskarens vetskap om denna ordning. Denna svaghet har delvis undvikits då 

respondenten i denna undersökning var tvungen att svara på ett visst antal frågor innan det var 

möjligt att gå vidare till nästa sida i enkäten.  

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som samlats in vid ett tidigare tillfälle till ett annat sammanhang och till 

ett annat syfte än för den aktuella undersökningen. Sekundärdata kan bestå av extern information 

som är offentliggjord eller sökning genom olika databaser för liknande forskning som gjorts inom 

samma ämne (Christensen et. al., 2011). Denna undersökning använde sig av årsredovisningar från 

de olika företagen.  

3.4.2.1 Årsredovisningarna 

Årsredovisningarna har analyserats för att få ett ytterligare perspektiv på hur de olika företagen 

använder sig av valutasäkringsderivat. Analysen gjordes även för att kunna få en uppfattning om i 

vilken omfattning företagen är utsatta för valutarisk eftersom detta inte undersöktes i enkäten. 

Totalt har 25 årsredovisningar undersökts utefter vilka företag som svarade på enkäten. Genom att 

studera årsredovisningarna har en uppfattning bildats över hur mycket information som finns om 

valutasäkringar i de olika företagen. Samtliga av de företag som undersöktes har ett avsnitt i sin 

årsredovisning som behandlar finansiell riskhantering, mängden av information skiljer sig dock 

mellan företagen.  Utifrån detta kunde en jämförelse göras mellan företagen på Large, Mid och Small 

Cap med avseende på derivat och exponering. Respektive företags årsredovisning hittades på 

företagens hemsidor, antingen i en onlineversion eller i pdf format. När årsredovisningarna 

undersöktes utformades en mall som beskrev vad vi skulle fokusera på vid granskningen (se bilaga 2). 

Mallen innehöll bland annat frågor om företagens finanspolicys, vilken avdelning i företagen som 

sköter valutasäkringen, i hur långa perioder företagen valutasäkrar och ifall företagen beskriver hur 

deras resultat påverkas vid fluktuationer i valutakurser.  Analysen av årsredovisningar har delvis 
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fungerat som stöd för enkätundersökningen, då vi kunnat identifiera och bekräftat en del av svaren 

som vi fått i enkäten. Emellertid så har analysen framförallt bidragit till att vi haft möjlighet att få svar 

på frågor som dykt upp efter utskicket av enkäten som vi ansett varit relevanta för denna 

undersökning.  

3.4.2.2 Tidigare forskning 

Hur vi gått till väga för att hitta tidigare forskning har förklarats under rubriken litteratursökning 

ovan. För undersökningen har en mängd tidigare forskning lästs och analyserats, detta gjordes för att 

hitta studier som hade ett liknande syfte som vår undersökning. Resultaten från de tidigare studierna 

har sedan jämförts med resultatet från denna undersökning och därefter analyserats. För att få fram 

trovärdiga studier har samtliga som nämnts i denna undersökning tidigare blivit granskade av andra 

forskare. På det viset har det kunnat säkerhetsställas att resultaten från dessa studier var tillförlitliga. 

För att den tidigare forskningen ska vara relevant till vår undersökning har samtliga studier som 

nämnts i vår text noga granskats för att säkerhetsställa dess relevans i förhållande till vårt syfte och 

problem. 

3.4.3 Bortfallsanalys 

I detta avsnitt har en analys gjorts av det bortfall vi fick från enkätundersökningen. Från början 

bestod urvalet av 59 företag från stockholmbörsen och det var dessa företag som vi vände oss mot 

för en första kontakt. En del av dessa företag fick vi ingen respons ifrån eller ett nej varav de försvann 

ur det slutgiltiga urvalet som enkäten skickades till. Totalt skickades enkäten till 47 av de 59 

företagen vilket innebar en positiv respons på ca 80 % av de totalt tillfrågade. 

 

Tabell 3.1 nedan visar hur stort bortfallet blev från de företag som i slutändan fick enkäten via mail. 

Det totala bortfallet slutade på 47 % vilket får anses vara en för undersökning godkänd siffra 

eftersom det innebär en svarsfrekvens på 53 %. Denna svarsfrekvens var högre än många andra 

liknande undersökningar vi sett på C och D nivå.  Orsaken till att det ändå blev ett visst bortfall kan 

bero på att respondenterna upplevde att de inte hade den tid som krävdes för att genomföra 

enkäten mellan de datum som den var öppen. Med tanke på att påminnelserna genererade många 

nya respondenter tyder det också på att de utvalda respondenterna glömde bort att svara på 

enkäten när de först fick den. Dessutom upptäckte vi genom provutskick till oss själva en risk med att 

skicka webbenkäter via mail då vissa e-postprogram uppfattade länken som ledde till enkäten som 

skräppost.    

 

Totalt utskick av enkät 47 

Svar 25 

Ej svar 22 

Svarsfrekvens 53 % 

Bortfall 47 % 
Tabell 3.1 

 

3.5 Analysverktyg 
För att analysera relationer mellan olika variabler har en bivariat analysmetod använts. I en bivariat 

analysmetod försöker man undersöka hur två variabler är relaterade till varandra (Christensen et. al., 
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2010, s.254-255). Detta har gjorts i förhoppning om att kunna identifiera hur en viss variabel skiljer 

sig vid en förändring av företagets storlek. Därför har storleksindelningen för företagen använts i 

förhållande till olika variabler för att på ett tydligt sätt visa eventuella skillnader. För att illustrera den 

bivariata analysen har stapeldiagram varit den mest använda formen. Där har staplar för Capen 

upprättats bredvid varandra och visar den svarsfrekvens som respektive Cap fått. För analys av 

transaktionsrisk och omräkningsrisk har ett trenddiagram använts. Detta kändes som en mer relevant 

diagrammetod då man på ett tydligt sätt kan se hur omräkningsrisken och transaktionsrisken 

förändras då omfattningen av valutasäkringen förändras. Till de två sista frågorna, som består av en 

rad påstående där respondenterna får ta ställning till i vilken grad de instämmer, har aritmetiskt 

medelvärde och standardavvikelse använts som analysverktyg. Detta är möjligt eftersom dessa frågor 

består av en intervallskala som gör att man kan räkna ut dessa värden. Det aritmetiska medelvärdet 

har räknats ut för att få en uppfattning hur den genomsnittliga uppfattningen ser ut i respektive 

storleksklassificering för de olika påståendena. Standardavvikelsen har använts för att räkna ut hur 

spridningen ser ut hos variabeln (Dahmström, 2011, s.52). Genom detta kunde vi identifiera hur 

mycket svaren för varje påstående skiljde sig från varandra och utifrån det se om företagen har en lik 

eller olik uppfattning om påståendet.   

3.6 Metodreflektion 
I detta avsnitt kommer vi kritiskt att granska våra val av metoder för denna undersökning i en 

löpande diskussion. En del av kritiken kommer att bestå av valet av en kvantitativ forskningsmetod 

eftersom majoriteten av data samlades in kvantitativt. I diskussionen kommer begreppen reliabilitet, 

validitet och replikerbarhet att diskuteras och hur de påverkats av vårt val av forskningsmetod. 

3.6.1 Kritik mot kvantitativa forskningsmetoder 

Vid valet av en undersökningsdesign så utsätts man för både fördelar och nackdelar. Det finns kritik 

både mot kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Eftersom vår undersökning till stor del 

genomfördes via användningen av kvantitativa forskningsmetoder kommer vi därför att föra en 

diskussion kring den kritik som finns runt detta.  

 

En kritik som den kvantitativa forskningen möts av är att den inte tar hänsyn till att människor tolkar 

världen och man blundar då för de skillnader som uppstår mellan samhället och naturen. Detta 

innebär att den sociala verkligheten synas på samma sätt som den naturliga ordningen inom 

kvantitativ forskning, något som kritiserats av kvalitativa forskare. Ytterligare kritik har riktats mot 

mätprocessen eftersom de begrepp som måtten ska representera är mer av ett förmodat slag 

snarare än att spegla verkligheten. Bland denna kritik finns även kritiken mot enkäter med där alla 

respondenter antas att tolka en fråga som samma sätt vilket de inte alltid gör i verkligheten (Bryman 

& Bell, 2005, s.105-106). De begrepp som använts i denna undersökning har varit relativt lätta att 

tolka eftersom respondenterna besatt den rätta kompetensen. För säkerhetsskull har dock flertalet 

begrepp förklarats för respondenterna för att minimera missuppfattningar. De kvantitativa forskarna 

är ofta omedvetna om deras respondenter besitter den kunskap som krävs för att svara på de frågor 

som ställs och om deras uppfattning om frågorna är densamma. Detta har motverkats i denna 

undersökning genom att vi tagit reda på vem i företaget som besitter den kunskap som krävs för att 

svara på de frågor som fanns i enkäten.  
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För att bedöma företagsekonomisk forskning används vanligtvist tre olika kriterier. Dessa är 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Reliabilitet kan kortfattat förklaras som undersökningens 

pålitlighet och följdriktighet. Vanligtvis brukar tre viktiga faktorer nämnas vid reliabilitet; stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2010, s.94). Stabiliteten i en 

undersökning syftar till att identifiera om resultatet från en undersökning tenderar att fluktuera över 

tid. Om en undersökning fluktuerar innebär det att det är ett instabilt resultat och trovärdigheten 

sjunker därmed. I vår undersökning kan stabiliteten vara god eftersom företagens 

valutasäkringsbeteende troligtvis inte förändras under kortare tid. Om man däremot ser till en längre 

tidsperiod på 10-20 år är det svårt att förutspå hur företagen skulle svara på en liknande 

undersökning eftersom koncerner ständigt växer och förändras, samtidigt som den finansiella 

världen är väldigt osäker på längre sikt. Inom en närmare framtid på 1-5 år tror vi däremot att 

resultatet skulle bli likvärdigt om undersökningen skulle reproduceras. Den interna reliabiliteten för 

denna undersökning berör framförallt de två sista frågorna i enkäten som mätte respondenternas 

attityd till olika påståenden. En bra intern reliabilitet innebär att de olika indikatorerna i dessa frågor 

är följdriktiga mot varandra (Bryman & Bell, 2005, s.94-95). Den sista faktorn för reliabiliteten, som är 

interbedömarreliabilitet, handlar om hur subjektiva bedömningar kan uppstå vid observering av data 

(Bryman & Bell, 2005, s.94-95). Detta uppstod framförallt i granskningen av de olika 

årsredovisningarna. För att höja reliabiliteten utformades därför först en mall som skulle eftersträvas 

vid granskningen och på det sättet minska risken för olika uppfattningar om texten och oviktig 

information.  

 

Validitet handlar om till vilken grad en eller ett flertal indikatorer som utformats för att mäta ett 

begrepp verkligen mäter det begreppet på ett tillfredställande sätt (Bryman & Bell, 2005, s.95). 

Validiteten bedöms utifrån ett antal olika instrument och de som framförallt bedöms vara viktiga för 

denna undersökning är; ytvaliditet och begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet är främst viktigt inom 

samhällsvetenskaplig forskning där man vill skapa bra mått på olika begrepp. Det är viktigt att ett 

begrepp som syftar till att mäta ett visst fenomen verkligen mäter det också. Bedömning av 

begreppsvaliditeten förutsätter att måttet är reliabelt (Bryman & Bell, 2005, s.94-99). För denna 

undersökning har begrepp hämtats från tidigare forskning som på ett eller annat sätt har studerat 

valutasäkring i företag. Tack vare detta har vi vetat att de begrepp som vi använt tidigare fungerat i 

andra sammanhang för att mäta liknande fenomen. Ytvaliditet mäter om måttet verkar kunna spegla 

innehållet i de begrepp som är aktuella, ofta kan experter på området fungera som bedömare för 

avgöra begreppets relevans (Bryman & Bell, 2005, s.95). Denna sorts validitet är snarlik 

begreppsvaliditeten för denna undersökning på det sätt att de begreppen som använts tidigare har 

använts i etablerad teori. De kan även anses vara relevanta för vår undersökning. Det problem som 

dök upp var när företagen skulle klassificeras som stora och små. Där föll till slut valet på att 

klassificera dem efter börsvärde och det kan ha påverkat resultatet i jämförelse om en annan 

klassificering hade gjorts. För begreppet företagsstorlek valde vi börsvärde eftersom vi ansåg att det 

mäter och rangordnar företagen storleksmässigt på ett tillfredsställande sätt så att de sedan kunde 

jämföras.  

 

Replikerbarhet är en viktig faktor för att undersöka hur forskarnas skevheter och värderingar har 

påverkat resultatet (Bryman&Bell, 2005, sida 102-105). Slutsatserna i en studie bör i största 

möjligaste mån vara opåverkade av speciella kännetecken och förväntningar som rör forskaren. Om 

skevheter och bristande objektivitet skulle uppenbaras kan slutsatserna ifrågasättas och för en 
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kontroll så ska forskare kunna reproducera undersökningen. Det är därför väldigt viktigt att forskarna 

på ett tydligt och utförligt sätt beskriver den metod och tillvägagångssätt som de använder sig av 

genom forskningen (Bryman&Bell, 2005, sida 102-105). Genom att ha en detaljerad och bred 

metoddel i denna undersökningen har replikerbarheten ökat. För att ge andra forskare möjligheten 

att upprepa undersökningen har varje steg beskrivits och förklarats. Vi  anser att möjligheten att 

replikera denna undersökning är relativt god eftersom data har varit lättinsamlad och majoriteten av 

företagen har varit samarbetsvilliga. Då företagen är anonyma så kan inte resultatet kopplas till just 

de specifika företagen vilket gör det svårare att reproducera undersökningen. Det är på grund av 

detta svårt att replikera det urval som vi har använt oss av.  

3.6.2 Kritik mot beslut som tagits genom undersökningen 

Detta avsnitt är till för att kritiskt granska de beslut som tagits rörande undersökningens val av 

metoder. Genom att utforma frågorna i enkäten på ett annat sätt och även fått med andra frågor 

som vi ansåg var av intresse vid sammanställningen, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. En 

åtgärd som eventuellt hade kunnat bidragit till att brister i frågorna identifierats vid ett tidigare skede 

hade varit att skicka ut en pilotundersökning till ett antal företag först. På det viset hade det gett oss 

möjligheten att lägga till och ta bort en del av frågorna i enkäten som i efterhand upplevdes som 

bristfälliga. Bland annat hade det varit lämpligt att ha fler öppna frågor där företagen fått motivera 

sina val av valutasäkringsderivat. Istället har vi nu endast identifierat vilka derivat som används och 

inte fått några svar om bakomliggande orsaker till dessa instrument. Det har därför delvis blivit 

spekulationer från oss författare om vad de bakomliggande orsakerna tros vara. De öppna frågorna 

hade däremot förmodligen lett till att en viss andel av respondenterna upplevt att enkäten tagit för 

lång tid att genomföra och möjligtvis hade då bortfallet blivit större.  Detta var en av orsakerna till att 

vi använde oss av så få öppna frågor då vi trodde det skulle ha en negativ effekt på svarsfrekvensen. 

För att få fram de bakomliggande orsakerna till företagens val hade en eller flera djupintervjuer 

troligtvis varit ett bättre alternativ.  

 

Urvalet som bestod av företag från Large, Mid- och Small Cap var ett bekvämlighetsurval, detta 

gjordes delvis då alla företagens årsredovisningar fanns lättillgängliga. Dessutom underlättades det 

att hitta en lämplig kontakt hos företagen som hade de kunskaper som krävdes för att besvara 

enkätundersökningen. Dessa företag är internationella koncerner som alla ingår i affärer och har 

dotterbolag i utlandet, således kan det vara en av orsakerna till att vi fått förhållandevis  likartade 

svar från de olika företagen. Skillnader har kunnat identifierats men troligtvis skulle dessa skillnader 

blivit än mer påtagliga om vi undersökt företag med större kontraster. 

 

 
 

 

 



27 
 

4. Empiri 
Detta avsnitt avser att klargöra det resultat som framtagits från den enkät som skickades ut till 

företagen samt insamlandet av information från de olika företagens årsredovisningar. Resultaten 

från enkäten framställs främst genom cirkeldiagram men även i tabellform och stapeldiagram, dessa 

metoder användes för att ge en klarare visuell bild över hur svaren från enkäten såg ut. För att 

ytterligare klargöra resultatet har varje diagram en medföljande förklaring där resultatet beskrivs i 

ord. Resultatet från årsredovisningarna framställs i löpande text och avslutar stycket om empiri. 

4.1 Enkäten 

 
Diagram 4.1. 

  

Enkätens första fråga var vilken omsättning företagen hade föregående räkenskapsår och var till för 

att kunna få en uppfattning om samtliga företags storlek. Resultatet från denna visas i Diagram 1 

ovan och frågan gav en snittomsättning på cirka 20 500 Mkr. Som diagrammet visar är det stor 

skillnad mellan det företaget som har högst nettoomsättning och det som har lägst.  

Frågorna två och tre har valts att inte redovisas i diagramform eftersom svaren där blev så entydiga. 

De båda frågorna berörde företagens integration med utlandet, dels genom affärer med utländska 

företag och dels genom utländska dotterföretag. Samtliga företag ingick i affärer med utlandet 

medan alla företag utom ett hade minst ett utländskt dotterföretag. 

Efter dessa frågor ställdes frågan om företaget valutasäkrar framtida utländska betalningsströmmar, 

vilket redovisas nedan. 
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Diagram 4.2. 

 

Diagram 4.2 ovan visar de undersökta företagens benägenhet att valutasäkra utländska 

betalningsströmmar. Endast 5 av de tillfrågade 25 företagen har uppgett att de inte valutasäkrar, där 

resterande 20 använder någon form av derivat för att säkra för valutakursförändringar som kan 

påverka betalningsströmmarna i framtiden. I följdfrågan om vilken anledning de företag som inte 

valutasäkrar framtida betalningsströmmar har, anger de att de anser att säkring endast medför en 

förskjutning av exponeringen framåt i tiden och att de i regel hinner ändra prislistor inom samma 

tidsintervall om det behövs. Ett annat företag har uppgett att transaktionsexponeringen för dem inte 

är enorm och därmed ”kan leva med det resultat som den genererar”, även de vill att de interna 

bolagen så snabbt som möjligt anpassar sig efter förändrade marknadsförhållanden. Små 

transaktionsexponeringar och att betalningsströmmarna är svåra att förutsäga är ytterligare 

förklaringar som getts.  

 

Resultatet från enkäten visar att de valutor som företagen vanligast exponeras mot är Euro, US 

dollar, Pund, danska kronan och norska kronan. Antalet valutor som de olika företagen exponeras 

mot varierar väldigt mycket då de är verksamma i olika antal länder. Ett företag är till exempel 

verksamt i över 100 länder och får därför exponering mot en rad olika valutor medan ett annat 

företag endast har exponering mot ett par valutor. 

De efterföljande avsnitten kommer att följa enkätens gång där först transaktionsrisken redovisas 

sedan omräkningsrisken. Avsnittet avslutas med frågor om vart valutasäkringen sker i företagen och 

hur respondenterna upplever valutasäkringen i sitt företag. 

4.1.1 Transaktionsrisken 

Frågorna 7-12 i enkäten berör den transaktionsrisk som företagen exponeras mot på grund av sina 

affärer med utlandet. Första delen visar företagens benägenhet att valutasäkra transaktionsrisken 

och detta följs upp av två frågor angående de externa och interna valutasäkringsmetoder som 

används vid säkringen av denna transaktionsrisk. 
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Diagram 4.3. 

I ovanstående diagram redovisas resultatet från fråga 7 i undersökningen: Hur stor andel av er 

transaktionsexponering mot utlandet valutasäkras? 12 % av de tillfrågade företagen uppgav att de 

inte säkrar sig mot transaktionsexponering medan 21 % har svarat att de säkrar 1-25 % av deras 

transaktioner med utlandet. Andelen företag som valutasäkrar 26-50 % av deras transaktioner med 

utlandet uppgår även de till 21 %. De flesta företag i undersökningen valutasäkrar 51-75 % av deras 

transaktioner och dessa företag består tillsammans av 25 % av de tillfrågade. Den sista gruppen 

valutasäkrar 76-100 % av deras transaktioner och totalt är det 21 % av de tillfrågade.  

 

 
Diagram 4.4. 

 

Diagram 4.4 ovan är en följdfråga på fråga 7 i enkäten och avser att mäta vilka externa derivat 

företagen använder sig av för att skydda sig mot transaktionsrisken som uppstår. 6 % har svarat att 

de inte använder sig av några externa derivat medan 4 % har uppgett att de skyddar sig med hjälp av 
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avistagardering. Futures användes av 7 % av företagen och valutaoptioner av 13 %. De vanligaste 

instrumenten var valutaswappar och forwards som användes av 30 % respektive 38 % av företagen.  

2 % av företagen har uppgett att de använde sig av andra instrument än de vi valde att ha med som 

svarsalternativ. Frågan var uppbyggd så respondenterna kunde kryssa i flera svarsalternativ, så 

svaren identifierar vilka instrument som används bland företagen och inte i vilken utsträckning de 

används.  En följdfråga ställdes istället där företagen själva fick skriva vilket av de externa derivat som 

är vanligast förekommande i deras verksamhet. Resultatet här speglas delvis av resultatet från fråga 

8. Det derivat som används flitigast är utan konkurrens forwards. Valutaswappar är även det ett 

derivat som många företag använder mer än de övriga derivaten. Därefter är det ett företag som 

använder sig av avistagardering och ett annat som använder sig av valutaoptioner som deras 

huvudsakliga valutasäkringsderivat.  

 

 

 

 
Diagram 4.5. 

 

Diagram 4.5 är uppbyggt på samma sätt som diagram 4.4 ovan, men frågan avser att mäta vilka 

interna valutasäkringsmetoder företagen använder sig av. Den interna valutasäkringsmetoden som 

används oftast är cash pool och 26 % av företagen använder sig av detta. Matchning, netting och 

anpassning av faktureringsvaluta är också vanligt förekommande och används av 23 %, 18 % och 15 

% av respondenterna. Valutaklausuler används av 11 % av företagen medan uppsamlingskonto 

endast används av 5 % av de tillfrågade. 1 % av de tillfrågade har svarat att de inte använder sig av 

några interna valutasäkringsmetoder. De återstående 1 % använder sig av andra metoder som vi inte 

kunnat identifiera tidigare och var således inget svarsalternativ.  

 

På följdfrågan om vilket internt valutasäkringsderivat som är vanligast så har företagen svarat 

följande med det vanligaste först; matchning 26 %, cash pool 17 %, valutaklausuler 17 %, netting 13 

%, anpassning av faktureringsvaluta 9 %, uppsamlingskonto 9 % och valutaterminer 9 %. Denna fråga 

bevarades av 64 % av de tillfrågade företagen.  
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4.1.2 Omräkningsrisk 

Detta avsnitt visar resultatet från frågorna i enkäten som hänvisade sig till företagens exponering 

mot omräkningsrisk, vilket var frågorna 13-17. Frågorna berörde både interna och externa 

valutasäkringsmetoder samt i vilket omfattning företagen valutasäkrar sin omräkningsrisk.  

 

 
Diagram 4.6. 

 

Den första frågan handlade om i vilken utsträckning företagen valutasäkrar sin omräkningsrisk och 

resultatet redovisas i diagram 4.6 ovan. Som cirkeldiagrammet visar var fördelningen ganska jämn 

mellan de olika svarsalternativen. Totalt svarade 23 företag på denna fråga och det alternativ som 

fick flest svar var att 1-25 % av omräkningsrisken valutasäkras. 31 % av respondenterna uppgav detta 

alternativ, vilket var 5 procentenheter högre än alternativet med näst högst svarsfrekvens, att 26-50 

% valutasäkras. Vidare uppgav 22 % att omräkningsrisken inte valutasäkras överhuvudtaget och 17 % 

av respondenterna svarade att 51-75 % valutasäkras. Till sist svarade endast 4 % av respondenterna 

att 76-100 % av omräkningsrisken valutasäkras. Denna fråga följdes upp av ytterligare två frågor som 

vände sig till vilka valutasäkringsmetoder som används för omräkningsrisken.  
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Diagram 4.7. 

 

Den första av de två följdfrågorna undersöker vilka externa valutasäkringsderivat som företagen kan 

använda sig av för att minska omräkningsrisken. De externa derivaten är desamma som tidigare 

nämnts i uppsatsen. På denna fråga svarade totalt 23 deltagare. Det alternativ som fick flest svar var 

att ingen extern valutasäkring sker för omräkningsrisken, detta alternativ angavs av 37 % av 

respondenterna. Detta resultat speglar den första frågan där 22 % av respondenterna uppgav  att 

ingen valutasäkring sker för omräkningsrisken. Bland de derivat som är tillgängliga på marknaden var 

det två som stack ut mer än övriga och det var forwards och swappar. Dessa båda alternativ hade en 

svarsfrekvens på 24 % respektive 21 % av respondenterna. På frågan om vilket derivat som var det 

vanligaste svarade också 4 av företagen att forwards var vanligast medan 3 av företagen svarade att 

swappar var vanligast. 9 % av respondenterna uppgav att valutaoptioner används och 3 % svarade att 

avistagardering utnyttjades för att minska omräkningsrisk. Inga respondenter använde sig av 

futureskontrakt vid omräkningsrisk. Två av respondenterna uppgav andra valutasäkringsderivat som 

inte fanns som färdiga alternativ. 
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Diagram 4.8. 

 

Den andra av de två följdfrågorna vände sig mot de interna valutasäkringsmetoder som kan 

användas av företagen. Totalt så svarade 23 respondenter på frågan och resultatet visas i diagram 

4.8 ovan. I diagrammet framkommer att matchning var det vanligaste alternativet för företagen och 

att 33 % av respondenterna använder detta vid säkring av omräkningsrisken. Andelen som inte 

valutasäkrar internt uppgick till 22 % av respondenterna vilket var något mindre än andelen som 

uppgav att de inte valutasäkra omräkningsrisken externt. Cash pool var den metod som fick näst 

högst svarsfrekvens, vilket var 19 %. Vidare använde sig 11 % av respondenterna av netting, 6 % av 

uppsamlingskonto och ytterligare 6 % svarade att en anpassning av faktureringsvalutan görs. 

Valutaklausuler var det ingen av respondenterna som använde sig av vid omräkningsrisken. En 

respondent uppgav ett annat alternativ utom de givna och detta var valutaswappar, vilket i denna 

undersökning definieras som en extern valutasäkringsmetod. 

4.1.3 Valutasäkring internt eller externt 

För de undersökta företagen som valutasäkrar sina framtida utländska valutaflöden finns två 

alternativ för hur de kan genomföra valutasäkringen. De kan antingen göra det internt, det vill säga 

inom det egna företaget eller externt, att de vänder sig till en extern part som genomför 

valutasäkringen åt dem. Resultatet från dessa frågor klargörs nedan. 
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Diagram 4.9. 

 

Figur 4.9 ovan beskriver uppdelningen mellan hur de tillfrågade företagen väljer att sköta sin 

valutasäkringsverksamhet. Där ser vi att nästan hälften av de tillfrågade företagen sköter detta 

internt, ungefär en fjärdedel väljer att ta hjälp av en extern part och en fjärdedel blandar genom att 

sköta verksamheten med valutasäkring både internt och externt. Följdfrågan där företagen fått ta 

ställning till olika påstående på varför de väljer att helt eller delvis ta hjälp av extern part till 

valutasäkringsverksamheten såg ut som tabell 4.1 nedan visar. Många av svaren var ganska neutrala 

där företagen inte hade någon speciell åsikt. Saknaden av kompetens är spridd över hela 

attitydskalan där vissa företag upplever att de saknar kompetensen att genomföra valutasäkringarna 

internt medan andra inte anser att det är en anledning till varför de vänder sig till en extern part. 

Endast ett företag vänder sig till extern part för att det blir billigare än att göra det inom företaget. 

De två högsta medelvärdena fick påståendena om att det blir mer tidseffektivt och det har fungerat 

bra historiskt sett, de flesta av företagen instämde mer eller mindre på dessa påståenden.  

 

Om Ni helt eller delvis använder er av 
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 Saknar kompetens 16,67% 33,33% 33,33% 16,67% 8,33% 2,67 

Det blir billigare 18,18% 18,18% 54,54% 0% 9,09% 2,64 

Det är mer tidseffektivt 8,33% 0% 41,67% 25% 25% 3,58 

Det har fungerat bra historiskt sett 8,33% 0% 41,67% 25% 25% 3,58 
Tabell 4.1 
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Diagram 4.10 

 

Diagram 4.10 visar resultatet från frågan om företagen kunde få en naturlig valutasäkring genom att 

placera sig diversifierat geografiskt sett. En knapp majoritet (54 %) svarade ja på denna fråga medan 

övriga (46 %) svarade att de inte får någon naturlig valutasäkring genom att placera sig geografiskt 

diversifierat.  

 

I tabell 4.2 nedan fick respondenterna ta ställning till flera olika påståenden. Det första påståendet 

testade om respondenterna ansåg att deras verksamhet skyddar sig tillräckligt mot 

valutafluktuationer. Detta fick ett medelvärde på 4.09 och betyder att de flesta respondenter 

instämde. Även nästa påstående fick ett högt medelvärde, 3.96, och det handlade om ifall 

respondenten ansåg att valutasäkringen i deras verksamhet har haft en positiv effekt på resultatet. 

Det sista påståendet fick störst spridning enligt tabell 4.2 och handlade om huruvida respondenterna 

ansåg att kostnaden från valutasäkringen översteg den nytta som verksamheten fick av det. Här blev 

också medelvärdet det klart lägsta på 1.96.  
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I vår verksamhet skyddar vi oss 
tillräckligt mot valutafluktuationer  8,70% 4,35% 56,52% 30,43% 4.09 

Valutasäkringen i vår verksamhet har 
haft en positiv effekt på resultatet  4,35% 17,39% 56,52% 21,74% 3.96 

Kostnaderna för valutasäkring 
överstiger nyttan 47,83% 26,09% 13,04% 8,70% 4,35% 1.96 

Tabell 4.2 
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4.2 Årsredovisningar 
Detta avsnitt visar det resultat som samlades in genom granskning av respektive företags 

årsredovisning. De årsredovisningar som granskats tillhör samtliga de företag som svarade på den 

utskickade enkäten. Syftet med att använda samma företag till denna granskning var att få en 

bredare grund att stå på för analysen samt att försöka identifiera ytterligare information som kunde 

vara värdefull för undersökningen.  

4.2.1 Large Cap 

I årsredovisningarna så framkommer det att alla företag på Large Cap har en uttalad policy om hur de 

ska hantera valutarisker och det är vanligtvis styrelsen i bolagen som upprättar dessa riktlinjer. 

Många av bolagen har sedan centrala treasuryavdelningar som arbetar dagligen med att valutasäkra 

framtida betalningsströmmar. Alla sköter dock inte sin säkring centralt utan för vissa företag ligger 

ansvaret för valutasäkring på varje enskild enhet inom organisationen. Likväl så har alla undersökta 

bolag på Large Cap någon typ av finansavdelning som kan ge stöd åt de enheter som valutasäkrar på 

egen hand. I årsredovisningen går bolagen även igenom vilka derivat de använder, det framkommer 

att forwards och valutaswappar är de derivat som används flitigast när det kommer till säkring av 

transaktionsexponering.  

 

Årsredovisningarna ger också information om hur mycket av de framtida betalningsströmmar som 

valutasäkras, här skiljer sig många av företagen från varandra. Somliga uppger att de valutasäkrar 90-

100 % av orderstocken medan andra företag har en uttalande policy som säger att de ska valutasäkra 

exempelvis 90 % för innevarande kvartal, 70 % för nästkommande och så vidare. Vissa har bestämda 

siffror på inom vilket intervall de ska ligga medan andra har en uttalad policy som säger att de kan 

vara flexibla i sin valutasäkring och röra sig inom breda intervall. Hur resultatet påverkas vid 

fluktuationer i de olika växelkurserna framkommer i de flesta fall. Vid förstärkning eller försvagning 

med 1 % av kronan ges ett utslag på resultatet med alltifrån 10 Mkr upptill 220 Mkr. När det kommer 

till säkring av omräkningsrisken så valutasäkrar 6 av 8 bolag denna och då främst genom upplåning i 

utländsk valuta, de flesta använder sig även av terminskontrakt.  

4.2.2 Mid Cap 

Mid Cap företagen i undersökningen beskrev alla i sina årsredovisningar att de följer uppsatta policys 

i arbetet med riskhantering och i synnerhet valutasäkring. Dessa policys innefattade bland annat 

följande punkter; enheterna, det vill säga varje enskilt koncernföretag skall fatta egna beslut om 

valutasäkring som sedan drivs igenom och sköts av moderbolaget. Styrelsen i moderbolaget utformar 

och beslutar om vad policyn ska innefatta för respektive område, uppföljning och kontroll görs 

löpande för alla enheter. Policyn anger hur mycket av exponeringen som ska säkras och företag har 

uppgett att 90 % eller till och med hela risken ska säkras om det finns effektiva marknader för 

säkringsinstrument. Dessutom har det tillkännagetts att det viktigaste är att kunna säkra 

nettoinflöden av valuta. Företagen har uppgett att påverkan på dess resultat vid 1 % förändring av 

kronan ligger inom intervallet 0.4 Mkr upp till 2 Mkr.  

 

Företagen har olika enheter som är tillsatta för att sköta valutasäkringsverksamheten. Exempel på 

sådana enheter kan vara treasuryavdelningar, centrala finansfunktioner eller internbankssystem. 

Företagen har även i sina årsredovisningar angett vilka tidsintervall man har på sina valutasäkringar. 

Detta varierar allt ifrån att man säkrar månadsvis mellan 6 och 25 månader, där det vanligaste är 6 till 
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12 månaders säkringar. Hur stor andel som valutasäkras varierar också mellan företagen i Mid Cap. 

Intervallet sträcker sig allt från att ingen exponering valutasäkras ända upp till att all exponering. De 

flesta företag valutasäkrar dock mellan 40-90 % av sin exponering. Många derivat har angetts i 

årsredovisningarna, bland annat valutaterminer, valutaswappar, valutaoptioner, anpassning av 

faktureringsvaluta, valutaklausuler, och matchning. Sex av de nio företagen i Mid Cap skriver att de 

inte har någon valutasäkring för omräkningsexponeringen, där majoriteten av dem uppgett att 

anledningen till detta är att det ger en liten effekt på resultatet.  

4.2.3 Small Cap 

Totalt har 8 årsredovisningar granskats för att ta fram ett resultat från Small Cap. Samtliga företag 

har en uttalad finanspolicy som ska underlätta beslut rörande finansiella osäkerheter. Något som i 

princip är gemensamt för alla de olika företagens policys är att valutariskerna på något sätt ska 

minimeras och att det är styrelsen som bestämmer policyns utformning. Vart valutasäkringen sker 

skiljer sig något mellan företagen där vissa lägger ansvaret på dotterbolagen medan andra sköter det 

från moderbolag. Majoriteten har dock en finansfunktion som sköter valutasäkringen, ansvaret ligger 

då centralt i koncernen där ofta ledningen är involverad. Ett av företagen motiverar detta med att 

stordriftsfördelar då kan uppnås samt att synergieffekter och hanteringsrisker minimeras. 

 

I fem av de åtta årsredovisningarna kan man se hur resultatet påverkas av fluktuationer i den valutan 

de exponeras mest emot. De flesta av dessa företag får en förändring av resultatet med 0.5 Mkr vid 

en förändring av kronan med  1 % medan det är två företag som sticker iväg något från mängden och 

påverkas med  4.8 Mkr samt 2.1 Mkr vid samma procentuella förändring av kronan. Få av företagen 

skrev i hur långa intervall valutasäkringen sker, men de intervall som kunde utläsas sträckte sig 

mellan 12 och 18 månader. Detsamma gällde för hur stor del av riskerna som valutasäkras, där 

endast tre företag uppgav detta i sin årsredovisning. Samtliga av dessa valutasäkrade ungefär 50 % av 

sina framtida nettoflöden i utländsk valuta.  

 

För hantering av transaktionsrisk är valutaterminskontrakt det vanligaste verktyget enligt 

årsredovisningarna. Andra verktyg som också kommer på tal är matchning, swappar, valutaklausuler, 

cash pool och anpassning av faktureringsvalutan. Det framkommer också från årsredovisningarna att 

fyra av de åtta företagen i normalfallet inte valutasäkrar omräkningsrisken. De företag som 

valutasäkrar denna risk gör det oftast genom upplåning i den utländska valutan.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet från enkäten och årsredovisningarna att jämföras med den teori 

och tidigare forskning som legat till grund för undersökningen.  Analysen kommer att kategorisera 

företagen efter vilket Cap de tillhör på Stockholmsbörsen och sedan kommer de olika Capen att 

jämföras mot varandra i olika diagram.   

 

5.1 Vart valutasäkringen sker 
 

 
Diagram 5.1 

Diagram 5.1 ovan visar hur företagen i de olika storleksindelningarna väljer att sköta sin 

valutasäkringsverksamhet. Resultatet från enkätundersökningen visar att knappt hälften av alla 

företag som deltog skötte sin valutasäkring internt. Vid en uppdelning av svaren utifrån 

företagsstorlek kan vi se att det är Large Cap företagen som till störst del sköter valutasäkringen 

internt medan företagen från Mid- och Small Cap använder både interna och externa parter till 

samma grad. Diagrammet visar att tre Small Cap företag använder sig av externa parter vid 

valutasäkring, att två Mid Cap företag gör det och att endast ett Large Cap företag vänder sig mot 

extern part. Detta tyder på en negativ korrelation mellan användningen av extern part vid 

valutasäkring och företagsstorlek. En möjlig förklaring till detta kan vara, som Dr. Ameer (2010) skrev 

att de större företagen har mer kompetens och större möjligheter att klara valutasäkringen inom 

verksamheten utan att anlita hjälp från extern part. Resultatet från de studerade årsredovisningarna 

stöder också Dr Ameers (2010) påstående där många av de större koncernerna har enheter som är 

tillsatta för dessa endamål såsom internbanker och finansenheter. Detta för att uppnå 

stordriftsfördelar med sin valutasäkring. Resultatet från årsredovisningarna visar också att vissa 

företag främst i Small Cap och Mid Cap samlar sina frågor om valutasäkring till en finansfunktion som 

ofta är belägen i moderbolagets ledning. Det framkommer sen, hos vissa företag, att ledningen i sin 

tur vänder sig till extern part. Anledningen till detta är att de mindre företagen i största möjliga mån 

vill uppnå stordriftsfördelar och på så sätt kostnadseffektivisera valutasäkringen. I de större 

företagen hos Large Cap och Mid Cap finns i större utsträckning färdiga treasury avdelningar som har 

de resurser som krävs för att klara av valutasäkringen internt.  
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5.2 Transaktionsrisk vs. omräkningsrisk 
 

 
Diagram 5.2 

 

I diagram 5.2 ovan jämförs i vilken omfattning transaktionsrisken och omräkningsrisken valutasäkras i 

de olika företagen. Resultatet från enkäten i diagram 4.3 och 4.6, visade att företagen i större 

utsträckning valutasäkrar sig mot transaktionsrisken än omräkningsrisken. De flesta företagen 

svarade att de hade en viss andel av omräkningsrisken säkrad vilket går ifrån den rekommendationen 

som Pramborg & Hagelin (2004) skrev om att omräkningsrisken generells sett inte bör säkras. 

Resultatet från årsredovisningarna gav däremot en annan bild över hur företagen skötte sin 

valutsäkring av omräkningsrisken jämfört med enkäten. Där framkom att flera av företagen i 

normalfallet inte valutasäkrar omräkningsrisken och anledningen till detta var oftast att denna risk 

inte påverkade resultatet för företaget nämnvärt. Detta resultat går istället i samma riktning som det 

påstående som Pramborg & Hagelin (2004) skrev om. 

 

Som diagram 5.2 visar är det en större andel av företagen som antingen inte valutasäkrar 

omräkningsrisken alls eller en mindre del av den. När linjerna sedan rör sig åt höger i diagrammet 

mot högre valutasäkringsgrader kommer linjen för transaktionsrisken att ligga på en högre 

svarsfrekvens vilket tyder på att transaktionsrisken valutsäkras både oftare och i större utsträckning.  
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Diagram 5.3 

 

 
Diagram 5.4 

 

Diagrammen 5.3 och 5.4 ovan ger en mer detaljerad bild över i hur stor utsträckning företagen 

valutasäkrar. Till skillnad från diagram 5.2 sker här även en uppdelning mellan företagen utifrån vilket 

Cap de tilhör för att ge en möjlighet att analysera skillnaderna på valutasäkringen och 

företagsstorleken. Som kan identifieras är det företagen från Large Cap som valutasäkrar den största 

delen av sina risker. 80 % av företagen som uppgav i enkäten att de valutasäkrar sin transaktionsrisk 

med 76-100 % tillhör Large Cap. Vid frågan om hur stor del av omräkningsexponeringen som 

valutasäkras var det endast ett företag som uppgav att 76-100 % säkras och det var från large cap. 

Vidare kan man se i de ovanstående diagrammen att företag från Small Cap håller till i mitten av 

intervallet från ingen valutasäkring till 76-100 %. Detta innebär att företagen inom Small Cap oftast 

inte säkrar hela sin exponering men samtidigt lämnar de ingen exponering helt osäkrad. Detta går att 

relatera till det Dr. Ameer (2010) argumenterade för om att mindre företag är mer sårbara för 

fluktuationer i valutakursen och ger dem därför incitament att valutasäkra. De företag som till störst 

del lämnar sin exponering osäkrad tillhör Mid Cap. Av de företag som inte valutasäkrar sin 

transaktionsexponering tillhör 67 % Mid Cap och av de som inte valutasäkrar omräkningsrisken tillhör 
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60 % Mid Cap. Varför Mid Cap företagen inte säkrar sin exponering kan möjligtvis förklaras med det 

Judge (2006) kommer fram till i sin undersökning om att exponeringen mot utländsk valuta har ett 

starkt samband med hur mycket företaget valutasäkrar. Det är möjligt att de företagen som inte 

valutasäkrar i samma utsträckning inte heller exponeras mot lika stora risker som de övriga 

företagen. Enkäten undersöker inte exponeringen mot utländsk valuta, däremot framkommer det i  

resultatet från årsredovisningarna att flera företag inte valutasäkrar på grund av att fluktuationerna i 

valutakurserna har en liten påverkan på företagets resultat. Detta tyder i så fall på att exponeringen 

mot utländsk valuta är begränsad i de företagen. Denna förklaring blir tydligare när man analyserar 

resultatet från årsredovisningarna där de olika företagen beskriver hur reslutatet påverkas vid en 

fluktuation i olika växelkurser. För företagen inom Large Cap påverkas resultatet i större utsträckning 

eftersom de troligtvis har en större exponering mot utlandet. En förändring av kronan med 1 % kan 

ge en förändring på resultatet med allt från 10 Mkr till 220 Mkr. Jämför man detta med företagen 

från Mid Cap och Small Cap ger en förändring med samma procentenhet på kronan endast en 

förändring på resultatet från 0.5 Mkr till 5 Mkr. Förutom Judge (2006) skriver även Makar et. al 

(2005) om att exponeringen mot utländsk valuta kan kopplas ihop med användningen av 

valutasäkringsderivat. Resultaten från denna undersökning kan därmed kopplas ihop med de tidigare 

forskningarnas resultat eftersom de större företagen i denna undersökning med stor sannolikhet 

utsätts för större exponering än de mindre företagen. 

 

Makar et. al. (2005) kommer i sin undersökning även fram till att företagen kan få en naturlig 

valutasäkring genom att placera sig geografiskt diversifierat. Resultatet från vår undersökning var att 

en knapp majoritet av Mid Cap upplevde att de fick en naturlig valutasäkring genom sin geografiska 

diversifiering. Nästan alla företag svarade att de hade ett eller flera utländska dotterbolag, vilket 

betyder att inte alla företag med utländska dotterbolag kan utnyttja den geografiska diversifieringen 

till en naturlig valutasäkring. Men för de som kan utnyttja detta innebär det att behovet av andra 

valutasäkringsderivat minskas och används då i mindre utsträckning.  

 

5.3 Interna valutasäkringsderivat 
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Diagram 5.5 ovan visar data över användningen av olika interna valutasäkringsderivat som används 

av de undersökta företagen. Matchning är den vanligaste förekommande valutasäkringsmetoden för 

omräkningsrisken. Enligt Judge & Clarke (2009) fungerar matchning som komplement snarare än 

substitut till andra valutasäkringsderivat vilket kan förklara varför så många företag använder den 

metoden. Då i princip alla företag har dotterbolag i utlandet borde även det underlätta tillämpningen 

av matchning eftersom det då kan vara lättare för företagen att ta lån i de länderna de redan har en 

etablerad verksamhet i. Många av företagen använder inte någon intern valutasäkringmetod för sin 

omräkningsrisk vilket kan ifrågasättas eftersom samtliga undersökta företag har utländska 

dotterbolag och är internationella koncerner. En lämplig förklaring kan vara det som framkom vid 

granskningen av årsredovisningarna att omräkningsrisken inte påverkar företagens kassaflöde i 

någon större utsträckning och därför inte i normalfallet säkras.  

 

Vid en närmare titt på om företagsstorleken påverkar valet av intern valutasäkringsmetod kan inga 

direkta mönster indentifieras.  Att inget företag använder sig av valutaklausuler beror på att man inte 

använder denna metod vid omräkningsrisken eftersom den främst berör transaktionsrisk. Enkäten 

gav resultatet av 22 % av företagen inte valutasäkrar sin omräkningsrisk. Samtidigt svarade 22 % att 

ingen intern valutasäkringsmetod användes för säkring av omräkningsrisken. Detta betyder i så fall 

att alla som valutasäkrar omräkningsrisken gör det genom en eller flera interna 

valutasäkringsmetoder. 

 

 
Diagram 5.6 

 

Diagram 5.6 visar vilka interna valutasäkrngsmetoder företagen använder sig av för att minimera 

transaktionsrisken. Genom att studera diagrammet kan man se att företagen från Large Cap 

använder sig av färre metoder än företagen från Mid Cap och Small Cap. Totalt används 14 metoder 

av Large Cap företagen medan antalet för Mid och Small Cap är 29 respektive 21 metoder. Detta 

innebär att mindre företag använder sig av ett större antal valutasäkringsmetoder för att säkra 
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transaktionsrisken internt medan större företag endast vänder sig mot en eller möjligtvis två 

metoder. 

 

Som resultatet i diagram 4.5 visar är cash pool den vanligast använda metoden. Att cash pool är det 

vanligaste kan bero på att kontostrukturen blir väldigt komplicerad och omfattande när stora 

koncerner med många utländska dotterbolag bildas. Detta kan vi koppla till det nordea.com har 

skrivit angående att företag med medel  i finansiella instutitoner kan dra fördelar av ett cash pool-

upplägg. Matchning kan vara en naturlig metod att använda för företagen om de vet att fordringar 

eller skulder i utländsk valuta kommer betalas in inom en närmare framtid. Varför matchningen även 

här är vanligt för samtliga företag kan än en gång kopplas till det Judge & Clarke (2009) skrev om 

angående matchning som komplement till andra metoder. Netting har stora likheter med cash pool 

och stora koncerner med omfattande internfakturering kan på liknande sätt gynnas av att utnyttja 

netting. Därför kan dessa två interna valutasäkringsmetoder fungera som substitut till varandra. 

Varför så få företag använder sig av uppsamlingskonton kan bero på att företagen ofta har ett 

dotterbolag i det land som de exporterar till. Det skulle i så fall innebära att dotterbolaget i sig kan 

fungera som ett uppsamlingskonto dit betalningarna sker och i efterhand förs över till moderbolaget.  

5.4 Externa valutasäkringsderivat 
 

 
Diagram 5.7 

 

Som tidigare påvisats är det en relativt stor andel av företagen som inte skyddar sig mot 

omräkningsrisken. Swappar och forwards är dock de vanligaste instrumenten som tillämpas vilket 

visas i diagram 5.7. Företagen använder många av de derivat som finns tillgängliga för att skydda sig 

mot omräkningsrisken.  Företag på Large Cap använder sig av forwards, valutaoptioner, swappar och 

avistagardering och företag på Mid Cap använder sig av samma derivat som Large Cap förutom 

avistagardering. När det kommer till Small Cap så är det forwards och futures som är de vanligaste 

derivaten. Varför futureskontrakten endast används av Small Cap företagen kan ha sin förklaring i att 

de  är standardiserade i sin utformning och som Butler (2012) påpekar att futureskontrakten då 
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medför en lägre kostnad i och med denna standardisering.  Ytterligare en förklaring till användningen 

av futures kan kopplas till Judge (2006) som konstaterar att den fasta kostnaden som det innebär att 

implementera valutasäkringsprogram inte vägs upp av de fördelar som programmen medför. Då är 

futureskontrakten smidiga eftersom de handlas på en organiserad börs  och företagen behöver inte 

göra någon investering i något slags valutasäkringsprogram. Det har även visat sig i undersökningen 

att Large Cap företagen exponeras mot fler valutor än till exempel Small Cap företagen. Det blir då 

svårare för large cap företagen att använda sig av futures eftersom de finns i ett begränsat antal 

valutor (Hull, 2011, s. 1-6). 

 
Diagram 5.8 

 

Diagram 5.8 ovan visar att transaktionsrisken som uppstår för de undersökta företagen skyddas 

främst med hjälp av Forwards. Som Butler (2012) beskriver så kan forwardskontrakt utformas och 

skräddarsys efter företagens specifika behov och kan därför vara en trolig orsak till varför de är så väl 

använda bland företagen. I och med att löptiden oftast är ganska kort på fodringar och skulder i 

utländsk valuta kan ett skräddarsytt alternativ vara attraktivt för företagen då de själva kan utforma 

kontraktet efter sina behov så att det matchar in- och utflödena. Resultatet visar att alla capen 

använder forwardkontrakten i lika stor utsträckning vilket innebär att den extra kostnaden för ett  

forwardkontrakt inte för med sig att de mindre företagen i undersökningen väljer ett billigare 

alternativ. Ett annat vanligt förekommande derivat är valutaswappar. En av orsakerna till att 

valutaswappar används flitigt är att många av företagen har dotterbolag i utlandet. Företagen kan då 

på ett smidigt sätt byta lånebetalningar med det utländska dotterbolaget, alternativt att de byter 

lånebetalningar med en leverantör eller en kund. Bolagen på Large Cap och Mid Cap använder sig av 

swappar i större utsträckning än vad företag på Small Cap gör. Enligt svaren vi fått från enkäten är de 

större företagen exponerade mot fler valutor än de mindre och kan då ge en logisk förklaring till att 

de större företagen har bättre förutsättningar att använda sig av swappar i deras valutasäkring. Vid 
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användningen av futures och valutaoptioner visar diagrammet att inget av de större företagen 

använder sig av dessa derivat. Futureskontrakten har vissa nackdelar i att de sker på daglig avräkning 

och att de endast finns i ett begränsat antal valutor vilket kan förklara dess begränsade användning 

hos de större företag som i större utsträckning letar efter flexibla kontrakt. 

5.5 Analys av påståenden 
I tabell 5.1 nedan finns frågor från enkäten där respondenterna fick ta ställning till olika påståenden 

genom att kryssa i sitt svar på en intervallskala från 1-5 som tidigare är beskriven i tabell 4.1 i 

empiridelen. Från svaren på frågan har medelvärdet respektive standardavvikelsen räknats ut för 

varje Cap för att kunna identifiera skillnader mellan företagens ställningstagande och storlek.  

 

Den vänstra delen av tabell 5.1 visar resultatet från frågan varför företagen vänder sig till en extern 

part med sin valutasäkring. Eftersom det endast var ett företag från Large Cap som vände sig till 

extern part så blir standardavvikelsen 0 på de svaren och medelvärdet blir helt enkelt vad den 

respondenten svarade. Tabellen visar att Small Cap företagen tycker till större del att det är bristen 

på kompetens som gör att de söker sig till extern part i jämförelse med de två övriga Capen. Detta 

kan relateras till det Dr. Ameer (2010) skrev om i sina antaganden om att större företag har högre 

kompetens inom företaget för att hantera sin valutasäkring. Small Cap företagen hade en relativt hög 

standardavvikelse på detta påstående vilket tyder på att företagens svar varierade ganska mycket. 

Medan några företag upplevde att kompetensen saknades inom företaget tog andra företag avstånd 

från det påståendet. På påståendet om att det blir billigare att vända sig till extern part så sticker 

företaget från Large Cap ut från de övriga Capen genom att helt hålla med i det påståendet, Mid Cap 

och Small Cap motsatte sig dock detta svagt. Påståendet om att det är mer tidseffektivt att anlita en 

extern part till valutasäkringarna har ett positivt samband mellan företagets storlek och graden av 

instämmande. En förklaring till detta skulle kunna vara att de större företagen har en mer komplex 

koncernstruktur där fler valutor och dotterbolag ska synkroniseras. Detta kan i så fall kosta företagen 

tidsmässigt och genom att vända sig till en utomstående part så besparar företagen in på detta. 

Standardavvikelsen är lite högre hos Small Cap företagen än hos Mid Cap vilket tyder på att svaren 

skiljer sig mer från varandra inom Small Cap. Även det historiska perspektivet verkar ha en positiv 

korrelation mellan företagsstorlek och graden av instämmande. Det är dock svårt att analysera vad 

som är den bakomliggande orsaken till detta då det handlar mycket om tradition och om hur 

kulturen ser ut inom företaget. 

 

På den högra sidan av tabell 5.1 har alla företag fått ta ställning till en rad olika påstående om 

företagets valutasäkringsverksamhet. Det första påståendet ger en ganska entydig bild om att alla 

företag tycker att deras verksamhet skyddar sig tillräckligt mot valutafluktuationer. Detsamma gäller 

påståendet om huruvida valutasäkringen har haft en positiv effekt på resultatet. Dessa båda svar 

tyder på att företagen överlag är nöjda med hur både valutasäkringen sker inom verksamheten och 

hur resultatet har påverkats av valutasäkringarna. Pramborg & Hagelin (2004) skriver i sin 

undersökning att den ekonomiska risken minskas med hjälp av valutasäkring transaktions- och 

omräkningsexponeringen. Detta resultat kan stödjas i denna undersökning där valutasäkringen 

verkar ha gett ett bra utslag hos de företag som deltagit i undersökningen. En annan sak som 

Pramborg & Hagelin (2004) tar upp är att valutasäkringen ibland kan upplevas kostnadsineffektiv när 

resultatet inte påverkas tillräckligt mycket i jämförelse med vad det kostar. Detta påstående fick 

inget stöd i denna undersökning där det var låga medelvärden på den frågan, vilket tyder på att 
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företagen tar avstånd från det påståendet. Det kan däremot identifieras en relativt hög 

standardavvikelse på företagen från Large Cap vilket indikerar att  vissa företag inte håller med i det 

påståendet medan andra gör det. 

 

 
Tabell 5.1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför externt? Ta ställning

Medelvärde Medelvärde

Small Cap Mid Cap Large Cap Small Cap Mid Cap Large Cap

Kompetens 3,17 2,2 2 Vi skyddar oss tillräckligt 4 3,875 4,43

Billigare 2,4 2,4 5 Positiv effekt på resultatet 3,63 4,125 4,14

Tidseffektivt 3,33 3,6 5 Kostnaderna överstiger nyttan 1,63 2,25 2

Bra Historiskt sett 3,33 3,6 5

Standardavvikelse Standardavvikelse

Small Cap Mid Cap Large Cap Small Cap Mid Cap Large Cap

Kompetens 1,3437 0,7483 0 Vi skyddar oss tillräckligt 0,866 0,927 0,4949

Billigare 0,8 0,8 0 Positiv effekt på resultatet 0,857 0,5995 0,6389

Tidseffektivt 1,2472 0,8 0 Kostnaderna överstiger nyttan 0,696 1,199 1,4142

Bra Historiskt sett 1,2472 0,8 0
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att sammanställa de slutsatser som vi kunnat identifiera från resultatet och 

analysen i undersökningen. Avsnittet kommer delas upp efter de tre frågeställningarna som 

undersökningen syftade att svara på. I första stycket diskuteras huruvida företagets storlek påverkar 

omfattningen av valutasäkringarna. Andra stycket vänder sig mot vilka valutasäkringsderivat som 

används och om det skiljer mellan de större och mindre företagen. En avslutande diskussion om 

transaktions- och omräkningsrisk summerar avsnittet om slutsatser.   

6.1 Valutasäkringens omfattning i förhållande till företagsstorlek 
En slutsats som växte fram under studiens gång var att storleken som ensam variabel inte påverkar 

ett företags valutasäkringsbeteende eller behov. Detta efter att en av undersöknings största företag 

uppgett att ingen valutasäkring sker av framtida betalningsströmmar från utlandet på grund av att 

deras exponering mot utländsk valuta är liten. Valutasäkring handlar om att minimera riskerna mot 

den exponeringen, därför har företagens riskbenägenhet en roll vid deras val av valutasäkringsderivat 

och valutasäkringsomfattning. Exponeringen mot utländsk valuta påverkar företagens 

valutasäkringsbehov och för detta företag handlade valutasäkring inte om storlek utan mer om 

exponering. Flera av de tidigare forskningar som vi läst igenom har kommit fram till att just 

exponeringen mot utlandet är en viktig faktor för företagen vid valutasäkringar och det blev även 

tydligt i vår undersökning. Exponeringen säger ingenting om själva storleken på företaget utan det 

säger mer om i vilken utsträckning företaget är integrerat med utlandet och därmed utsätts för 

större risker vid valutafluktuationer.   

 

Flertalet företag skrev i sina årsredovisningar om hur deras resultat påverkas vid en fluktuation av 

kronan med 1 % och det kunde röra sig om belopp allt från 0.5 Mkr till 220 Mkr beroende på 

storleken på företaget. Där kunde man tydligt se att det var företagen från Large Cap som drabbades 

hårdast vid kursändringar och det kan förklara varför de valutasäkrar i större utsträckning än 

företagen från Mid- och Small Cap. Jämför man sen mellan de olika företagen är det möjligt att 0.5 

Mkr för det ena företaget får lika stor påverkan på det totala resultatet som 220 Mkr för det andra 

företaget eftersom det är stora skillnader i resultaträkningarna. Denna jämförelse har dock ej gjorts i 

denna undersökning utan vi drar slutsatsen att den totala påverkan på resultatet ger de större 

företagen mer motiv att valutasäkra större delar av sin exponering mot utlandet. Detta har också 

visat sig i resultatet från undersökningen där företagen från Large Cap i större utsträckning 

valutasäkrar både omräkningsrisk och transaktionsrisk.  

 

Företagens finanspolicy spelar också en roll vid hur företagen sköter sin valutasäkring. Oavsett 

storleken på företaget är slutsatsen att alla företag i denna undersökning har en finanspolicy som på 

något sätt klargör hur företagen ska sköta sin valutasäkring. Även i dessa policys kan man se att 

företagen från Large Cap tenderar till att valutasäkra större delar av sin exponering i förhållande till 

de övriga Capen. Detta betyder att även om storleken på företaget inte ensamt kan förklara graden 

av valutasäkring så visar ändå resultatet från denna undersökning att det finns ett samband mellan 

omfattningen av valutasäkringarna och företagsstorlek.  
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6.2 Valutasäkring internt och externt i förhållande till företagsstorlek 
Ett tydligt resultat vi fick i undersökningen var att företagen från large cap nästan enbart valutasäkrar 

inom företaget, endast ett företag från large cap vände sig till extern part vid valutasäkring. Det var 

däremot betydligt vanligare för företagen från Mid- och Small Cap att ta hjälp utifrån vid sådana 

tjänster enligt vår enkät och slutsatsen som vi kan dra från detta är att de större företagen har mer 

kompetens och resurser till att hantera valutasäkring inom det egna företaget. Flera mindre företag 

förklarar att de tvingas ta hjälp av externa parter för att kompetensen saknas inom företaget eller att 

tiden inte räcker till. Att företagen på large cap sköter valutasäkringen internt bör ha sin förklaring i 

att de har egna finans- och treasuryavdelningar och därför behöver de inte vända sig till någon extern 

part. Resultatet har påvisat att det finns en viss positiv relation mellan kompetens och 

företagsstorlek. Finansavdelningarna som finns bland Large Cap företagen är en anledning till att 

kompetensen är högre i de företagen. Kunskapen samlas i en och samma avdelning och kan på ett 

lättare sätt utvecklas och förbättras. Även om Mid och Small Cap företagen också har sådana 

avdelningar så har det framkommit att deras syfte mer handlar om att samla koncernens 

valutasäkringsbehov för att sedan vända sig till en extern part.  

 

6.3 Valutasäkringsderivat och användningen av dem 
Forwards är det klart vanligaste externa derivatet och används av många av de undersökta företagen 

oavsett företagsstorlek. Användning av forwards är speciellt populär bland Large Cap företagen och 

en slutsats vi kan dra av detta är att dessa kontrakt kan utformas på ett flexibelt sätt som passar de 

större företagen. Small Cap företagen använder sig också i relativt stor utsträckning av 

futureskontrakt medan dessa inte används alls av företag i Large Cap. Futureskontrakten blir lämpliga 

att använda för de mindre företagen då de handlas på en organiserad börs som erbjuder företagen 

en färdig paketlösning. En annan slutsats som vi kunnat dra är att de mindre företagen väljer 

futureskontrakten på grund av att de är billigare än forwardskontrakten. De större företagen avstår 

dem på grund av att de eftersöker mer flexibilitet i kontrakten och på grund av att de exponeras mot 

ett större antal valutor, som då futureskontrakten inte erbjuder. Det kan därför vara svårt att på ett 

bra sätt utnyttja standardiserade futureskontrakt och även om dessa kontrakt ger en lägre kostnad 

för företaget så blir slutsatsen att nyttan från de flexibla forwardskontrakten överstiger den extra 

kostnaden som uppstår. Bland övriga externa valutasäkringsderivat  kunde inga direkta samband 

identifieras mellan de olika Capen utan där var användningen ganska jämn.  

 

Matchning har vi sett är det vanligaste interna säkringsderivatet, detta kan till stor del förklaras 

genom den diskussion som tidigare förts om att matchning fungerar som komplement till 

användningen av andra metoder. När företagen kan kryssa i flera derivat så blir matchning 

sammantaget det populäraste derivatet eftersom det kan förekomma i kombinationer med flera 

andra metoder.  Varför matchning är en sådan populär metod bland företagen kan förklaras med att 

den är relativt enkel att tillämpa och eftersom de flesta företagen har utländska dotterbolag så kan 

de enklare ta lån i den berörda valutan. I och med att alla företag i undersökningen är stora 

internationella koncerner med dotterbolag utspritt utomlands så skiljer sig inte användningen av 

matchning mellan de olika Capen.  En slutsats vi drar då är att företagsstorleken inte har någon 

påverkan när denna interna valutasäkringsmetod används.  

 



49 
 

6.4 Transaktionsrisk kontra omräkningsrisk 
Vid analysen av transaktions- och omräkningsrisken kunde ett relativt tydligt samband påvisas. Detta 

samband visade att företagen valutasäkrar transaktionsrisken i större utsträckning än 

omräkningsrisken och att omräkningsrisken i något större utsträckning inte valutasäkras alls. 

Finanspolicyn i de olika årsredovisningarna fastställer att vissa företag valutasäkrar hela sin 

exponering medan andra bara säkrar delar av den eller låter den vara osäkrad. Gemensamt för 

nästan alla företag är dock att försöka minimera riskerna med utländsk valuta. Vid en jämförelse 

mellan enkätsvaren och resultatet från årsredovisningarna kan man se att företagen gör vissa avsteg 

från policyn vid situationer som kräver det, ofta vid valutasäkringen av omräkningsrisk. I 

årsredovisningarna stod det att i normalfallet valutasäkras inte omräkningsrisken men flera av de 

företagen angav i enkäten att en viss valutasäkring av omräkningsrisken görs. Från detta kan vi dra 

slutsatsen att även om inte omräkningsrisken påverkar företagets kassaflöde i samma utsträckning 

som transaktionsrisken så valutasäkras ändå en liten del av den exponeringen. Detta beror då på att 

policyn framhäver riskminimering och företagen har då i vissa situationer mandat att göra avsteg från 

policyn. I jämförelsen av resultatet från enkäten mellan transaktions- och omräkningsrisken visade 

resultatet att transaktionsrisken valutasäkras i större omfattning än omräkningsrisken. Slutsatsen av 

detta blir att kassaflödet påverkas mer vid transaktionsrisken. Flertalet företag nämner hur resultatet 

påverkas av transaktionsrisken i sina årsredovisningar och det gör att företagen blir mer benägna att 

valutasäkra den risken.  
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7. Förslag till vidare forskning 
I detta avsnitt kommer vi ge rekommendationer till vidare forskning inom ämnet valutasäkring som ej 

berörts i detta arbete. Förslagen innehåller ämnen som dykt upp under arbetes gång och som vi 

anser vara intressanta till vidare forskning. 

 

Det första som vore intressant att vidare undersöka är vilka andra bakomliggande orsaker till 

valutasäkring som finns i företagen. Mängder av forskning kommer fram till att exponeringen mot 

utländsk valuta har en stor del i hur företagen valutasäkrar men vi anser att det även kan finnas fler 

orsaker än så. Vissa tidigare forskningar är inne och berör det faktum att ägarstrukturen har en 

påverkan på valutasäkringen i företaget och en undersökning kring det med svenska företag hade 

varit intressant. 

 

Det hade också varit intressant att göra en undersökning med en större storleksspridning på de 

undersökta företagen då man förmodligen hade kunnat se ännu tydligare mönster i hur företagen 

valutasäkrar. Exempel på detta skulle då kunna vara skillnaden mellan små företag utan utländska 

dotterbolag men med betydande transaktionsexponering och stora internationella koncerner med 

utländska dotterbolag utspridda över många länder. 

 

Genom att istället genomföra en kvalitativ undersökning med en eller flera djupintervjuer tror vi att 

man skulle kunna identifiera mer anledningar till varför företagen använder sig att vissa 

valutasäkringsderivat. Fokus skulle då kunna läggas mer på kostnadseffekterna av valutasäkringen 

och sedan ställa detta mot nyttan av säkringen. Ett sista förslag till vidare forskning vore att 

undersöka i vilken grad valutasäkringar faktiskt hjälper företagen att få ett bättre resultat och om 

utvecklingen över tid har blivit till det bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

8. Referenser 

8.1 Elektroniska källor 
SEB undersökning 

http://www.privataaffarer.se/smaforetag/fa-smaforetag-valutasakrar-103793 (Tillgänglig 2013-05-

29) 

 

Netting 

http://www.swedbank.se/foretag/cash-management/kontoinformation-likviditetsanalys-

/likviditetsanalys/netting/index.htm (Tillgänglig 2013-05-29) 

 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Stora_f

oretag&sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/Default/q456E7FEAB24D697FC12574E3004BEC70 (Tillgänglig 

2013-05-29) 

 

Valutaoption 

http://www.swedbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-

tjanster/valutaoption/index.htm (Tillgänglig 2013-05-29) 

 

Forwards and futures 

http://ravarumarknaden.se/futures-forwards-och-terminer-hur-fungerar/ (Tillgänglig 2013-05-29) 

 

Valutaswap 

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid

_329486.pdf (Tillgänglig 2013-05-29) 

 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_va

lutaterminer/$file/infoblad_valutaterminer.pdf (Tillgänglig 2013-05-29) 

 

Uppsamlingskonto 

http://www.laholmssparbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-

tjanster/uppsamlingskonto/index.htm (Tillgänglig 2013-05-29) 

 

Cash pool 

http://www.bakermckenzie.com/BRAmsterdamCashPoolingMar12/ (Tillgänglig 2013-05-29) 

http://www.investorwords.com/6442/cash_pooling.html (Tillgänglig 2013-05-29) 

Small, Mid och Large Cap 

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man/ (Tillgänglig 

2013-05-29) 

 

https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=69 (Tillgänglig 2013-

05-29) 

http://www.privataaffarer.se/smaforetag/fa-smaforetag-valutasakrar-103793
http://www.swedbank.se/foretag/cash-management/kontoinformation-likviditetsanalys-/likviditetsanalys/netting/index.htm
http://www.swedbank.se/foretag/cash-management/kontoinformation-likviditetsanalys-/likviditetsanalys/netting/index.htm
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Stora_foretag&sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/Default/q456E7FEAB24D697FC12574E3004BEC70
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=&navid=A_Stora_foretag&sa=/SHB/Inet/ICentSv.nsf/Default/q456E7FEAB24D697FC12574E3004BEC70
http://www.swedbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-tjanster/valutaoption/index.htm
http://www.swedbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-tjanster/valutaoption/index.htm
http://ravarumarknaden.se/futures-forwards-och-terminer-hur-fungerar/
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid_329486.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid_329486.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_valutaterminer/$file/infoblad_valutaterminer.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_valutaterminer/$file/infoblad_valutaterminer.pdf
http://www.laholmssparbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-tjanster/uppsamlingskonto/index.htm
http://www.laholmssparbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-tjanster/uppsamlingskonto/index.htm
http://www.bakermckenzie.com/BRAmsterdamCashPoolingMar12/
http://www.investorwords.com/6442/cash_pooling.html
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man/
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=69


52 
 

8.2 Tryckta källor 
John C. Hull (2011), "fundamentals of futures and options market", Pearson education limited, 

seventh edition.  

 
Berk Jonathan & DeMarzo Peter (2011), "Corporate finance", Pearson education limited, second 
edition. 
 
Butler, Kirt (2012), Multinational Finance - Evaluating opportunities, costs risk of operation, John 
Wiley and sons, fifth edition. 
 
Alan Bryman, Emma Bell (2005), “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Författarna och Liber AB  
 
Larsson, Claes-Göran (2008), "Företagets finanser", studentlitteratur, Malmö 
 
Denscombe, M(2000),  ”Forskningshandboken”, Lund Studentlitteratur 
 
Patel, R & Davidsson, B,(1994) ”Forskningsmetodiken grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning”, Lund Studentlitteratur, Andra upplagan 
 
Dahmström Karin (2011), "Från Datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning", 
studentlitteratur, femte upplagan. 

8.3 Vetenskapliga artiklar 
Hagelin Niclas and Pramborg Bengt (2004), Hedging Foreign Exchange Exposure: Risk 
Reduction from Transaction and Translation Hedging, , Journal of International Financial 
Management and Accounting 15:1  
 
Xuequn Wang, Lida Fan (2011), "The Determinants of Corporate Hedging Policies", International 
Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 6; April  
 
Dr. Rashid AMEER (2010), "Determinants of Corporate Hedging Practices in Malaysia", Accounting 
Research Institute and Faculty of Accountancy Universiti Teknologi MARA (UiTM),  
 
DeMaskey, Andrea L (1995), A comparison of the effectiveness of currency futures and cu, 
Managerial Finance;; 21, 4; ProQuest, pg. 40-51 

 

Peter R. Crabb (2002), International Review of Economics and Finance, 11, p. 299–314. 
 
Nydahl, Stefan (1999), Exchange Rate Exposure, Foreign Involvement and Currency Hedging of 
firms-Some Swedish Evidence, The Swedish Riksbanks Working Paper series, No 81. 
 
Ephraim Clark, Amrit Judge (2009), European Financial Management, Vol. 15, No. 3, 606–642 
doi: 10.1111/j.1468-036X.2007.00431.x 
 
Stephen D. Makar , Jay DeBruin & Stephen P. Huffman (1999): The management of foreign 
currency risk: derivatives use and the natural hedge of geographic diversification, Accounting and 
Business Research, 29:3, 229-237 

 
Savchenko, Olesya;Makar, Stephen (2010), Derivatives Use In The Partial Hedging Of Currency Risk: A 
Firm- Journal of Applied Business Research; 1; ABI/INFORM Global pg. 109 
 
 



53 
 

Andrew Marshall , Martin Kemmitt & Helena Pinto (2013): The determinants of foreign 
exchange hedging in Alternative Investment Market firms, The European Journal of Finance, 19:2, 

89-111 

8.4 Övriga källor 
Alipour Mohsen, Melki Marlene (2006), ”Valutariskhantering – Jämförelse mellan stora och små 
svenska företag”, Magisteruppsats Södertörns Högskola 
 
Zernig, Öberg (2001), "Svenska icke-finansiella företags valutasäkringsmetoder"  
 
Söderlund, Hallberg (2009), "valutarisker och valutahantering inom svenska internationella företag"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Bilagor  

Bilaga 1 - Enkät 
 

1. Hur stor omsättning hade Ni senaste räkenskapsåret? (Öppen fråga) 

 

2. Ingår Ni i affärer med utländska företag? 

 
ja 

 
nej 

 

3. Har Ni något/några utländska dotterföretag? 

 
ja 

 
nej 

 

4. Vilka valutor exponeras Ni emot? (Öppen fråga) 

 

5. Valutasäkrar Ni framtida utländska betalningsströmmar? 

 
ja 

 
nej 

 

6. Om nej på ovanstående fråga, varför? (Öppen fråga) 

 

7. Hur stor andel av er transaktionsexponering mot utlandet valutasäkras? 

 
(Med transaktionsexponering avser vi fordringar och skulder till utländska företag) 

 
0-25 % 

 
26-50 % 

 
51-75 % 

 
76-100 % 

 
Ingen valutasäkring 

 

 

 

 

 

 



 

8. Vilka av nedanstående externa valutasäkringsderivat använder Ni för att skydda er mot 

transaktionsexponering? 

 
Flera svarsalternativ är möjligt 

 
Forwards 

 
Futures 

 
Valutaoptioner 

 
Valutaswappar 

 
Avistagardering 

 
Ingen extern valutasäkring 

 Annan  

 

9. Vilket av ovanstående externa derivat är vanligast vid valutasäkring av 

transaktionsexponering? (Öppen fråga) 

 

10. Vilka av nedanstående interna valutasäkringsmetoder använder Ni för att skydda er mot 

transaktionsexponering? 

 
Flera svarsalternativ är möjligt 

 
Matchning (T.ex. när lån tas i samma valuta som fordring) 

 
Netting (T.ex. in och utbetalningar samlas i ett "nettingcenter") 

 
Valutaklausuler 

 
Anpassning av Faktureringsvaluta 

 
Uppsamlingskonto 

 
Cashpool (T.ex. Administrering av kontostrukturen) 

 
Ingen intern valutasäkring 

 Annan  

 

11. Vilken av ovanstående interna valutasäkringsmetoder är vanligast vid säkring av 

transaktionsexponering? (Öppen fråga) 

 

 

 

 

 



 

12. Får ni genom att placera geografiskt diversifierat en sorts naturlig valutasäkring? 

 
Den naturliga valutasäkringen kan uppstå genom exponering mot flertalet valutor vars fluktuationer i slutändan tar ut 

varandra 

 
ja 

 
nej 

 

13. Hur stor andel av er omräkningsexponering mot utländska dotterbolag valutasäkras? 
 

(Omräkningsexponering avser risken av valutafluktuationer vid konsolidering) 

 
0-25 % 

 
26-50 % 

 
51-75 % 

 
76-100 % 

 
Ingen valutasäkring 

 

14. Vilka av nedanstående externa valutasäkringsderivat använder Ni för att skydda er mot 

omräkningsexponering? 

 
Flera svarsalternativ är möjligt 

 
Forwards 

 
Futures 

 
Valutaoptioner 

 
Valutaswappar 

 
Avistagardering 

 
Ingen extern valutasäkring 

 Annan  

 

15. Vilket av ovanstående externa derivat är vanligast vid valutasäkring av 

omräkningsexponering? (Öppen fråga) 

 

 

 

 

 



 

16. Vilka av nedanstående interna valutasäkringsmetoder använder Ni för att skydda er mot 

omräkningsexponering? 

 
Flera svarsalternativ är möjligt 

 
Forwards 

 
Futures 

 
Valutaoptioner 

 
Valutaswappar 

 
Avistagardering 

 
Ingen extern valutasäkring 

 Annan  

 

17. Vilken av ovanstående interna valutasäkringsmetoder är vanligast vid säkring av 

omräkningsexponering? (Öppen fråga) 

 

18. När Ni valutasäkrar gör ni detta internt i företaget eller vänder ni er till en extern part? 

 
Internt 

 
Externt 

 
Internt och Externt 

 

19. Om Ni helt eller delvis använder er av extern part, vilken är orsaken till den 

användningen? 

 
Om ingen extern part används, hoppa över till nästa fråga. 

 Instämmer inte 

alls 

Instämmer lite Ingen åsikt Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Saknar kompetens inom företaget      

Det blir billigare      

Det är mer tidseffektivt      

Det har fungerat bra historiskt sett      

 

          

 

 

 

 

 

 



 

20. Ta ställning till nedanstående påstående. 
 Instämmer inte 

alls 

Instämmer delvis Ingen åsikt Instämmer delvis Instämmer helt 

I vår verksamhet skyddar 

vi oss tillräckligt mot 

valutafluktuationer 

     

Valutasäkringen i vår 

verksamhet har haft en 

positiv effekt på resultatet 

     

Kostnaderna för 

valutasäkringen överstiger 

nyttan  

     

 

 

Bilaga 2 - Mall för granskning av årsredovisningarna 

 Har företaget en valutasäkringspolicy? 

 Hur långt fram i tiden valutasäkrar företaget? 

 Vart i företaget sker valutasäkringen? Sker det internt eller externt? 

 Orsaker till varför ingen valutasäkring görs 

 Orsaker till varför valutasäkring görs 

 Valutasäkringsmetoder och derivat 

 Nämner företag vad som händer med resultatet utan valutasäkring? 

 


