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 III 

Sammanfattning 

I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla 

konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska 

företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller 

när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. För att hantera risken kan företag med hjälp 

av interna- och/eller externa valutasäkringsmetoder reducera sin valutariskexpoenering.  

Denna studie ämnar till att fastslå och förklara hur olika variabler påverkar svenska börsnoterade bolags 

frekvens och metod för valutasäkring. Från välkända teorier inom nationalekonomi och 

organisationsteori samt tidigare forskning kan det konstateras att det råder delade meningar gällande 

vilka bakomliggande variabler som påverkar företags val av valutasäkring. För att fokusera denna 

uppsats har geografiskt läge, företagsstorlek och volatilitet av växelkurs valts ut som variabler att 

undersöka. Dessa variabler anses vara extra aktuella att studera idag då kronan anses vara svag och 

volatil relativt jämförelsevalutor.  

Med ett urval bestående av i stort sett alla Large Cap och Small Cap företag, rensat från investmentbolag 

och banker, har en enkätundersökning genomförts. Dessutom har årsredovisningar för totalt 60 bolag 

analyserats för tre olika räkenskapsår samt har intervjuer med experter inom ämnet utförts för djupare 

analys och förståelse.  Resultatet från studien indikerar att företagsstorlek har en betydande inverkan på 

företags val av valutasäkring. Det går också att konstatera att det geografiska läget påverkar hur företag 

förhåller sig till valutariskhantering. Dessutom har ett signifikant samband mellan variablerna 

företagsålder och valutasäkring upptäckts. Emellertid kan inget statistiskt signifikant samband fastslås 

mellan variablerna valutariskhantering och volatilitet av växelkurs men ämnet föreslås för vidare 

forskning och då förslagsvis med en större kontrollgrupp för ökad precision. Det har också gjorts försök 

till att testa relationen mellan förekomsten av valutasäkring och aktiekursutveckling, volatilitet i 

aktiepris och lönsamhetsmåttet avkastning på egna tillgångar (RoA). Det har visat sig finnas skillnader 

i medelvärde mellan de företag som valutasäkrar och de som inte gör det. Kontrollgrupperna har dock 

varit för begränsade i antal för att tillstå detta som bevis med 95 % konfidensintervall.    

Nyckelord:  valutarisk, valutasäkring, riskhantering, volatilitet, transaktionsexponering, 

omräkningsexponering, ekonomisk exponering, företagsstorlek 
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Abstract 

In an increasingly globalized world where companies are forced to expand their operations abroad in 

order to maintain competitiveness and market positioning, foreign exchange risk has increased in its 

importance on the result of Swedish companies. Foreign exchange risk usually occurs either through 

transactions in foreign currency or when overseas subsidiaries are consolidated with the parent 

company. In order to manage this risk, companies can use internal- and/or external hedging techniques 

in order to reduce this exposure.  

This study seeks to determine and explain the impact of different variables to the extent and method of 

currency hedging which are used by publicly traded Swedish companies. From well-known theories in 

economics and organizational theory as well as previous studies, it can be concluded that there are 

different views regarding which factors determines firm’s choice of hedging technique. In order to 

narrow this essay, the factors geographical location, company size and volatility of exchange rate has 

been chosen as underlying variables to investigate. The variables are considered particularly relevant to 

study and evaluate on the Swedish market today as the Swedish krona is considered to be weak, given 

a 25-year average, relative to other currencies such as the euro and the US dollar.  

With a sample consisting of all Large Cap and Small Cap companies, reduced by financial companies, 

a survey has been conducted. In addition, annual reports for three different years, 60 companies in total 

have been analysed and for a deeper analysis and understanding and interviews with experts in the 

subject have been executed. The results of the study indicate that company size has a significant impact 

on firms’ choice of hedging technique. It can also be concluded that the geographical location affects 

how companies relate to currency risk management. Additionally, a significant correlation between the 

age of companies’ and currency hedging has been discovered. There have also been tests investigating 

the relation between the presence of currency hedging with volatility of exchange rate without being 

able to prove a statistically significant relation, but the subject is suggested for further research with a 

more extensive control group for higher precision. Attempts has also been made to see if a significant 

relationship between currency hedging and stock performance, stock volatility and return on assets as a 

measure of profitability. There are differences in the mean between the firms that uses currency hedging 

and the firms that don´t use currency hedging but the control groups has been too limited to proof this 

relationship at 5% significance level.  

Keywords: currency risk, currency hedging, risk management, volatility, transaction exposure, 

translation exposure, financial exposure, corporate size 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Sverige är, demografiskt sett, ett litet land med ungefär 10 miljoner invånare. Detta har lett till ett stort 

exportberoende för att uppnå en god ekonomisk utveckling samt för att inhemska företag ska kunna 

använda sig av de skalfördelar som internationell handel medför. Stora svenska företag så som Volvo, 

H&M och Spotify har tagit marknadsandelar över hela världen och starka svenska exportvaror så som 

fordon, stål och papper har genererat stora intäkter för Sverige som nation. Enligt SCB (2019) är en av 

de största faktorerna som påverkar Sveriges export den aktuella kronkursen. Sedan år 1992 har Sverige 

haft en flytande växelkurs som styrs av marknadsmekanismer. Om den svenska kronan i relation till 

andra länders valutor är svag, leder det till att Sveriges handelsvaror blir billigare att handla för andra 

länder vilket således bör generera en högre export (Fregert & Jonung 2018).  

Som en del i att kronkursen styrs av marknadsmekanismer påverkas den svenska kronan i hög grad av 

förändringar på finansmarknaden. Finansiella chocker, politisk orolighet eller förändrat handelsklimat 

är några av de faktorer som kan påverka värdet på den svenska kronan relativt jämförelsevalutor. 

Volatilitet av växelkurs indikerar hur mycket valutakursen fluktuerar kring sitt medelvärde. Hög 

volatilitet innebär i detta sammanhang att växelkursen har en stor (positiv eller negativ) avvikelse från 

sitt medelvärde och tvärtom gäller vid låg volatilitet. Traditionellt sett brukar hög volatilitet vara 

förknippat med högre osäkerhet än låg volatilitet då det finns risk för större avvikelser från väntat utfall 

(Strukturakademin u.å.).  

För företag i Sverige som bedriver handel med utländska företag innebär en självständig- och 

marknadsstyrd valuta en risk för att framtida kassaflöden i utländsk valuta kan fluktuera. Om ett företag 

exempelvis får in en order från ett utländskt företag i främmande valuta och betalning sker vid ett 

framtida datum, innebär det en risk för att beloppet kan förändrats till följd av ändrad valutakurs. Således 

påverkas intäkten som den ordern genererar. Detta är en så kallad transaktionsrisk vilken är en av flera 

typer av valutarisk (Marrewijk 2012). Enligt Marrewijk (2012) finns det också andra risker kopplade till 

fluktuation av valutakurs så som omräkningsexponering och ekonomisk exponering. Dessa risker är ofta 

starkt sammankopplade med företag som har någon filial utomlands. Totalt sett är valutarisk av extra 

stor betydelse för företag som endast är exponerade mot utländsk valuta i ena sidan av resultaträkningen. 

Det vill säga företag som huvudsakligen har sina kostnader i inhemsk valuta men sina intäkter i utländsk 

valuta eller vice versa Marrewijk (2012).    

Det finns idag flera olika typer av undersökningar inom området valutariskhantering. Bland annat har 

Wong (2003) undersökt vilket val av valutasäkringsinstrument som är det optimala för 

konkurrensutsatta och exporterande företag. Goswami et al. (2004) har undersökt hur amerikanska 
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företag använder sig av valutaswappar, Du et al. (2018) har undersökt hur företags Sharpe-kvot påverkas 

av valutasäkring och Lou och Wang (2018) har studerat relationen mellan valutasäkringsmetod och 

företagsvärdet. 

1.2 Problematisering 

Nobelpristagarna Modigliani och Miller (1958) formulerade tillsammans ”The Irrelevance Proposition 

Theorem”. Enligt teorin föreslogs att riskneutrala företag inte borde behöva använda sig av riskhantering 

på en perfekt kapitalmarknad då aktieägarna själva kan åta sig att göra detta på ett mer effektivt sätt 

genom diversifiering av investeringar. Detta är en väl erkänd och använd teori men verkar ha lägre 

förankring i praktiken då de flesta företag med hög frekvens internationell handel idag ändå väljer att 

ha en riskhanteringsfunktion och att valutasäkra. Kim och Chance (2018) förklarar att företag måste 

hantera olika risker och kostnader samt att det således kan vara rationellt att valutasäkra vissa 

ekonomiska poster så som fordringar eller kortfristiga skulder. Ett globalt exempel på hur brister i 

valutariskhanteringen kan ha stora effekter på finansiella resultat är då Apple det fjärde kvartalet 2015 

förlorade lika mycket intäkter som Facebook hade i totala intäkter under samma kvartal till följd av 

valutakursförändringar (Nordea 2016).  

I enlighet med företags finansiella rapporter är arbetet med valutariskhantering, inom företag som 

bedriver internationell handel, idag snarare regel än undantag. I en undersökning genomförd av Nordea 

(2016) framkom det att 93 % av de största företagen i Norden valde att valutasäkra vilket är en ökning 

sedan deras tidigare undersökning år 2013. I samma publicering av Nordea beskrivs att valutakurser 

aldrig förut varit mer volatila än nu vilket orsakar osäkerhet kopplad till företags kassaflöden. 

Undersökningen visar att volatilitet på världens valutamarknader är en stark bidragande faktor till att 

allt fler företag väljer att valutasäkra sina framtida kassaflöden (Nordea 2016). Även Marshall (1999) 

samt Dong et al. (2002) upplyser i sina studier effekten av valutakursvolatilitet på valutasäkringsarbetet. 

I dess studier redovisas att arbetet med valutasäkring i hög grad påverkas av valutakurssvängningar. 

Marcus Alfredson, anställd på Volvo Cars treasuryavdelning som arbetar med valutasäkring, hävdar i 

en intervju att valutasäkring blir mer aktuellt när det råder högre volatilitet på världens valutamarknader 

eftersom syftet med arbetet ofta är att minska resultatpåverkande fluktuationer till följd av svängning i 

valutakurs1.  

Metoden för valutasäkring i företag skiljer sig emellertid både i form och utsträckning beroende av olika 

variabler. Det geografiska läget sägs påverka företags arbete med valutasäkring då omständigheter i- 

och runt om landet påverkar företags riskmedvetenhet och prioriteringar. Marshall (1999) undersökte i 

slutet på 90-talet hur valutasäkring kunde variera mellan företag beroende av geografiskt läge. I studien 

                                                 

1 Marcus Alfredson, Treasury Risk Management på Volvo Cars, intervju den 27 mars 2019 
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kunde både likheter och skillnader identifieras mellan företag som verkade i sju olika länder. Även 

Joseph (2000), Cederkäll och Karlsson (2018) samt Jatko et al. (2013) har undersökt hur valutasäkring 

kan variera beroende av just variabeln geografiskt läge.  

Företagsstorlek har också visat sig vara av stor betydelse i valet att valutasäkra. Joseph (2000), Jatko et 

al. (2013), Dong et al. (2014) samt Hagelin och Pramborg (2004) har alla studerat hur valutasäkring kan 

variera beroende på företagsstorlek. Reine Gunnarsson, valutarådgivare på Handelsbanken, beskriver 

att den största skillnaden som han upplever mellan hur stora och små företag väljer att valutasäkra sina 

kassaflöden är att de absolut största företagen kan använda sin höga transaktionsfrekvens till att netta ut 

många av transaktionerna. På större företag hanteras många av transaktionerna på ett sofistikerat sätt 

genom att sammanställa dem i en slags portföljapproach och hantera dem aggregerat2. Detta leder till 

att de ofta bara behöver ett färre antal externa derivat så som terminer och swappar3 vilka förklaras mer 

djupgående i kommande kapitel. Gunnarsson hävdar också att det finns skillnader i sättet som stora 

respektive små företag valutasäkrar, där mindre företag ofta valutasäkrar i lägre utsträckning än stora4. 

Ofta sker transaktionerna i mindre företag till den aktuella avistakursen men i vissa fall använder 

företagen någon form av valutaderivat som sålts in av banken5.  Många gånger antas små företag ha 

mindre ekonomiskt utrymme och kan således anses vara mer sårbara för valutakurssvängningar. 

Skillnader i företags val av teknik och arbetssätt, till följd av olika variabler, kan i stor utsträckning 

påverka företags resultat och marknadspositionering eftersom både risker och möjligheter kan vara 

följder av arbete med valutasäkring. Valutakursvolatilitet och ren försvagning av den svenska kronan 

tros kunna påverka företags arbete med valutasäkring och dessutom påverkar geografiskt läge och 

företagsstorlek valet av arbetssätt samt företags sårbarhet. Eftersom att Sverige bedriver självständig 

monetär politik anses ämnet extra intressant att studera just på den svenska marknaden. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur stora noterade företags arbete med valutasäkring skiljer sig från 

små noterade företag på den svenska marknaden. Det undersöks skillnader vad gäller frekvens och 

metod för valutasäkring samt om valutakursvolatilitet har någon påverkan på arbetet med valutasäkring.  

  

                                                 

2 Reine Gunnarsson Senior Derivative Structurer Handelsbanken, intervju den 21 februari 2019 
3 ibid 
4 ibid 
5 ibid 
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1.4 Forskningsfrågor      

• Finns det skillnader i arbetssätt och frekvens av valutasäkring vad gäller stora noterade företag 

respektive små noterade på den svenska geografiska marknaden? 

• Hur påverkar volatilitet i kronkurs valutasäkringsbeteendet hos svenska företag? 

1.5 Bidrag 

Studien behövs för att undersöka hur valutaderivat används på den svenska marknaden och för att 

utvärdera valutasäkring som riskhanteringsmetod. Studien undersöker skillnader i användning av 

valutasäkringsteknik mellan stora och små svenska företag och hur volatilitet av kronkursen kan påverka 

frekvensen och metoden av den valutasäkring som utförs. Ambitionen är att studien ska bidra till att 

förklara ämnet och beskriva hur valutasäkring används i praktiken. Förhoppningsvis kommer 

undersökningen även kunna vägleda företag som exponeras mot valutarisk men saknar kompetens eller 

resurser för att hantera risken.  

Målet är att bredda och bygga på redan existerande teorier och forskning inom området samt ge förslag 

till framtida forskning för vidare utveckling. Detta för att förklara samband och fenomen som uppstår 

till följd av den ökade internationella handeln som ligger till grund för valutasäkringsarbete.  

1.6 Avgränsning och metod 

Uppsatsen bygger framförallt på en kvalitativ studie där data inhämtats via intervjuer, 

enkätundersökning samt analys av årsredovisningar. Studien kompletteras med en kvantitativ del där 

regressioner har skattats för att tolka samband mellan olika variabler. För att få en mer isolerad 

frågeställning samt en mer utförlig analys och skarpare slutsatser är studien avgränsad. Den första 

avgränsningen som gjorts är att denna undersökning endast riktar sig till företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen. Författarna är emellertid medvetna om att även icke-publika företag använder 

valutasäkring men har valt att rikta undersökningen mot noterade bolag då dessa anses erhålla mer 

lättillgänglig information till följd av de redovisningsstandarder som är gällande för noterade företag. 

Inte heller finansiella företag så som investmentbolag och banker är inkluderade i urvalet då de 

vanligtvis inte arbetar med valutasäkring på samma sätt som icke-finansiella företag och de skulle kunna 

ha bidragit till snedvridna resultat och svåra jämförelser. Utifrån detta urval har sedan två undergrupper 

valts ut för att analyseras. Dessa grupper är Large Cap och Small Cap företag. Anledningen till att de 

största samt minsta företagen har valts är för att tydligt kunna utläsa skillnader mellan bolagen. Av den 

anledningen har valet att inte granska mid cap företag gjorts då de inte tros kunna addera ytterligare 

värde till den analys som ska utföras på data som inhämtas från urvalet.  Det kommer heller inte 

redovisas någon skillnad i omfattningen företagen väljer att valutasäkra. Frågan om företagen 

valutasäkrar kommer endast hanteras som en dummyvariabel med kategorierna ja och nej.   
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1.7 Disposition 

Kapitel 2-Teoretisk referensram 

I kapitel två redogörs det för en teoridel innehållandes de begrepp och teorier som används i uppsatsen.  

Kapitel 3-Sammanfattning av tidigare studier 

Kapitel tre går igenom och sammanfattar tidigare relevanta studier som utförts både inom Sverige och 

internationellt. Det är indelat i delavsnitten: geografiskt läge, företagsstorlek samt volatilitet för att ge 

läsaren en bättre överblick vad kategorin på tidigare studier och vad dess upptäckter innebär.   

Kapitel 4-Metoddiskussion 

I kapitel fyra redovisas diskussion kring använd datainsamlingsmetodik där det redogörs för 

tillvägagångssätt, tillförlitlighet och signifikans av data samt bortfallsfrekvens. Kapitlet är uppdelat efter 

de fyra insamlingsmetoderna som använts i studien där metoden kritiskt analyseras.  

Kapitel 5-Empiri 

I den empiriska delen redovisas resultatet av insamlad data med hjälp av figurer och grafer som skapats 

från årsredovisningar och svar från utskickade enkäter. Data har sammanställts i Excel och redovisas 

med hjälp av diagram och tabeller som skapats i programmet. Här redovisas också de kvalitativa 

skillnader som undersökts och hittats mellan företag under åren 2009, 2013 och 2017. Kapitlet är indelat 

i delkapitel: geografiskt läge, företagsstorlek och volatilitet.  

Kapitel 6-Analys 

Kapitel sex behandlar, tolkar och analyserar resultaten från den empiriska delen utifrån den teoretiska 

referensram som avhandlats tidigare i uppsatsen. Kapitlet är likt tidigare kapitel indelat i geografiskt 

läge, företagsstorlek samt volatilitet.  

Kapitel 7-Slutsats 

Slutsatsen presenteras med utgångspunkt i den empirin som inhämtats och redovisats samt de analyser 

som kunnat dras utifrån det.  

Kapitel 8-Förslag på vidare forskning 

I kapitel åtta ges förslag på vidare forskningsområden hur uppsatsen och dess frågeställningar kan 

utvecklas för vidare undersökningar.  
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2 Teori och teoretiska begrepp 

2.1 Risk och riskhantering 

Risk beskrivs ofta inom ekonomi som möjligheten till finansiell förlust, skada eller annan oönskad 

händelse (Berk & DeMarzo 2014). I stort sett alla företag utsätts för risk och det är ofta en nödvändighet 

för att också ha möjlighet till positiva utfall så som vinst. I teorin är risk en funktion av potentiell 

avkastning vilket implicerar att högre risk alltid ska ge högre möjlig avkastning. Det fungerar genom att 

intressenter på investerarmarknaderna har olika riskpreferenser och avkastningsmål. En person i 20-

årsåldern som sparar till sin pension kan genom den långsiktiga sparhorisonten ta stora risker för en 

högre potentiell avkastning än personer som sparar för samma ändamål men går i pension inom ett par 

år. Även bland institutionella investerare finns det en stor spridning i risk- och avkastningsmål. 

Pensionsfonder vill ofta placera i säkra företag och produkter samtidigt som hedgefonder med höga 

avgifter tar betydligt större risker för att uppnå överavkastning.  Detta kan exemplifieras på 

investerarmarknaden där aktier historiskt sett har inneburit högre risk än exempelvis obligationer men 

också högre potentiell avkastning. För företag återfinns denna risk i de olika projekt de åtar sig. Om ett 

företag förbinder sig att leverera en stor order innebär det en stor uppsida om allt går bra men också en 

stor risk om exempelvis motparten, när betalningen ska förfalla, går i konkurs eller av andra anledningar 

måste ställa in betalningen (Berk & DeMarzo 2014).  

Det finns många olika teorier kring riskhantering och dess finansiella funktion hos företag. 

Nobelpristagarna Modigliani och Miller (1958) har tidigare hävdat att företag inte behöver ha en 

riskhanteringsfunktion då aktieägarna själva kan välja vilken risk de är villiga att ta genom att 

diversifiera sina investeringar eller ta positioner som reducerar marknadsspecifik risk (Modigliani & 

Miller 1958). Trots detta väljer de allra flesta företagen idag att arbeta med att hantera sina risker och 

går därmed emot teoremet. En stor anledning till detta kan vara att Modigliani och Miller (1958) hade 

flera underliggande antaganden i sin modell så som ingen kostnad för konkurs, ingen 

informationsassymetri samt inga skatte- eller transaktionskostnader. Då investerare i själva verket inte 

alltid har samma kunskap och möjlighet som företag att minimera risker genom användning av 

exempelvis derivat håller inte alltid teoremen i verkligheten och det finns fortsatt goda incitament för 

företag att hantera sina risker.  

2.2 Asymmetrisk information och principal- och agentproblematik 

Enligt Clacher et al. (2011) har problemen med asymmetrisk information och principal- och 

agentproblematiken funnits länge och gett upphov till ett flertal teorier rörande intressekonflikter mellan 

ägare (principal) och företagsledning (agent). I stort sett alla nationalekonomiska teorier utgår ifrån att 

alla är rationellt nyttomaximerande och försöker handla så förnuftigt som möjligt i olika affärsbeslut. I 
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företag kan detta illustreras i hur nyttomaximering för en företagsledning kan vara i direkt konflikt med 

nyttomaximering för dess ägare. Aktieägarna har här en särställning då de via årsstämman väljer styrelse 

som i sin tur utser VD. Det finns även ett flertal andra subgrupper inom företags intressegrupp så som 

stat, leverantörer, anställda och kunder. Dessa subgruppers intressen kan stå i konflikt med ägare och 

företagsledning men målen kan ofta vara samma för flera intressegrupper.  Ägarna vill maximera sin 

egen personliga avkastning genom utdelning och tillväxt i sitt investerade kapital.  Företagsledningen 

kan i vissa fall nyttomaximera genom att bygga ett eget varumärke eller få så stor ekonomisk utväxling 

som möjligt genom lön och bonusutbetalningar (Clacher et al. 2011). I tider av högkonjunktur och 

tillväxt där den allmänna affärsrisken är låg finns det incitament för företagsledning att dra ner på 

riskhanteringen för att spara in på kostnader och förbättra resultatet. Förbättrade resultat och finanser 

leder ofta till bättre bonusar och kan bidra till att bygga upp ledningens personliga varumärke. 

Ledningen riskerar inte sina personliga förmögenheter då de inte behöver ha egna aktier i företaget, även 

om de ofta har det, vilket ger upphov till problemet med moral hazard det vill säga att risktagandet blir 

högre när ledningen inte är helt ansvarig för konsekvenserna som riskerna medför (Clacher et al. 2011). 

Ett tydligt exempel på hur riskhantering kan bli lidande av principal-och agentproblematik är vid 

investmentbanken Lehman Brothers konkurs år 2008 (Hull 2012). Företagsledningen och framförallt 

Vd:n Richard Fuld hade enorma bonusprogram kopplade till företagets finansiella prestationer. Detta 

ledde till allt mer vågade spekulationer och mer risktagande vilket ledde till rekordhöga vinster åren 

innan finanskrisen. Den högre risken och bristen på riskkontroll ledde dock till att Lehman Brothers i 

slutändan tvingades till konkurs när de underliggande säkerheterna i de instrument som spekulerats i 

tappade sitt värde. Detta blev föremål för utredning och Fuld blev i ett vittnesmål inför kongressen 

kritiserad för de enorma risker han utsatte företaget för och den positiva påverkan han fick personligen 

genom riskerna som tagits i form av bonusprogram6. 

2.3 Företagsstyrnings påverkan på riskhantering och säkring 

Holmström och Ricart I Costa (1986) beskriver att en företagsledares nyttofunktion i en given situation 

kan beskrivas som en funktion av framtida kompensation (förmögenhet) och rykte. Till skillnad från 

aktieägare som är intresserade av snabb avkastning på sina investerade pengar är företagsledning ofta 

intresserade av ett mer långsiktigt perspektiv där de under en hel karriär vill tjäna så stor förmögenhet 

som möjligt. För att ha chans att få så stor löneutväxling som möjligt krävs det ett bra branschrykte som 

kan generera framtida jobbmöjligheter och lönestegringar. Detta leder till en naturlig inkongruens i 

                                                 

6 Richard Fuld, f.d. VD Lehman Brothers, kongressförhör 1 september 2010.  
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riskpreferenserna mellan ägare och företagsledning vilket Holmström och Ricart I Costa (1986) bevisar 

i ”Managerial incentives and capital management”.   

Tufano (1996) beskriver i en undersökning om riskhantering i den amerikanska gruvindustrin hur 

företagsledare som har mer aktier i företaget de kontrollerar är mer benägna att hantera risk i företaget 

än de som har optioner eller inga ägarandelar alls. Optioner är beroende av volatilitet (vega) för att öka 

i värde vilket också skulle kunna vara en anledning till att företagsledningar med större andel optioner 

är mindre benägna att använda sig av mer omfattande riskhantering. Tufano (1996) påvisar också hur 

företagsledare som är nya i sin tjänst i högre utsträckning hanterar risker än de som varit där på sin 

position längre tid. Detta skulle kunna vara en indikation på hur företagsledares riskhanteringsbeteende 

i stor grad styrs av viljan att bygga upp ett personligt rykte. Företagsledare kan i början av sina karriärer 

vara mer fokuserade på att inte göra fel och väljer därmed att använda sig av riskhanteringstekniker för 

att undvika hög lönsamhetsvolatilitet. Hagelin et al. (2007) beskrev det som att företagsledningar, när 

de väl valde att riskhantera, ofta gjorde det i syfte av att skydda sin egna förmögenhet kopplat till egna 

intressen i företaget snarare än att hjälpa aktieägarna.  

2.4 Institutionalism 

Inom organisationsteori finns det ett flertal uppslag som behandlar det faktum att företag är ovilliga att 

göra förändringar och skilja sig från andra företag. Dessa uppslag ingår i teorin om institutionalism som 

behandlar hur organisationer betraktas som en institution för att förstå samhällsekonomin och dess 

resursallokering (Nationalencyklopedin u.å.). Peters (2005) beskrev fenomenet som stigberoende (path 

dependency) där företagshistorik är av stor betydelse för hur företagen väljer att agera. Det har visats att 

stigberoendet håller i sig även när ledningar byts ut och att organisationer därmed är trögrörliga vad 

gäller policyförändringar. Enligt Henrik Nithenius, valutarådgivare på Nordea, är interna riskpolicys en 

av de främsta anledningarna till att företag väljer att inte valutasäkra7. Interna policys beskrivs också av 

Peters (2005) som en typ av företagshistorik som är påverkat av stigberoende och det kan därmed vara 

svårt för företagen att ändra denna typen av riskhantering även om företaget utvecklas och rent rationellt 

skulle behöva ändra sin policy angående valutasäkring och riskhantering i stort. Exempelvis kan detta 

ha en negativ effekt på snabbväxande företag som gått från att endast bedriva nationell verksamhet där 

valutasäkring inte var av så stor betydelse vilket följer med inom organisationen även när företaget 

skalat upp sin verksamhet till global handel och det har skapats incitament för valutasäkring.  

Inom institutionalism finns det även så kallad institutionell isomorfism. Begreppet syftar till att 

organisationer som införlivar institutionella regler i sina verksamheter blir allt mer lika varandra 

                                                 

7 Henrik Nithenius, valutarådgivare på Nordea, intervju den 18 mars 2019 
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(DiMaggio & Powell 1983).  Institutionell isomorfism utgår bland annat ifrån härmande som beskriver 

hur företag och andra organisationer agerar på samma sätt på grund av osäkerhet och en ovilja att göra 

fel vilket uppmuntrar till imitation. Att göra som alla andra bidrar till en form av legitimitet vilket kan 

vara en anledning till att företag blir homogena i sin verksamhetsstyrning. Om företag skiljer sig från 

mängden kan det orsaka osäkerhet hos exempelvis aktieägare och kreditgivare angående varför det 

specifika företaget inte arbetar på samma sätt som de andra och vad effekterna kan bli av det. Detta kan 

kopplas till riskhantering och valutasäkring då det kan finnas en osäkerhet vad gäller den faktiska 

effekten av att valutasäkra, vilket leder till att företag valutasäkrar med anledning att inte avvika från 

mängden (DiMaggio & Powell 1983).   

2.5 Risker med valutaexponering 

Valutarisk kan beskrivas som osäkerheten som uppkommer i samband med förändring i en valutakurs 

(Boubaker et al. 2016). Denna typ av risk har betydande inverkan på företag med exponering på resultat- 

och/eller balansräkning i utländsk valuta. 

Den totala valutarisken sägs bestå av tre olika sorters risk som benämns transaktionsexponering, 

ekonomisk exponering och omräkningsexponering (Marrewijk 2012). 

2.5.1 Transaktionsexponering 

Transaktionsexponering är risken för fluktuationer i valutakurs när ett företag gör affärer i utländsk 

valuta och det inte sker en omedelbar betalning på hela summan (Marrewijk 2012). Det handlar således 

om risk för förändring i valutans värde mellan tiden för affär och betalning. Risken består av differensen 

mellan det beräknade kassaflödet och det faktiska kassaflödet, räknat i funktionell valuta. Denna 

exponering rör både in- och utbetalningar och kan med ett exempel beskrivas som om företag X, som 

bedriver sin verksamhet i Sverige, har en skuld till företag Y i euro som förfaller om tre månader. Skulle 

euron under dessa tre månader hinna stärkas relativt den svenska kronan innebär det att skulden i relativa 

termer har ökat (Davis et al. 1990). 

2.5.2 Omräkningsexponering 

Företag med verksamhet i flera olika länder drabbas ofta av omräkningsexponering. Denna exponering 

uppkommer när företag har reala tillgångar värderade i utländsk valuta som ska tas upp i bokföringen 

vilket leder till att tillgångarna måste värderas i lokal valuta. Detta kan leda till att det underliggande 

värdet förändras som resultatet av valutakurssvängningar. Exponeringen kan anses extra påtaglig i de 

fall då moderbolaget har dotterbolag i utlandet (Davis et al. 1990). 
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2.5.3 Ekonomisk exponering 

Ekonomisk exponering är ett bredare begrepp som inkluderar både moderbolagets egen transaktions- 

och omräkningsexponering men också förändring i pris till följd av förändrade valutakurser. Denna 

exponering beskrivs som risken att ett företags värde förändras till följd av förändring i valutakurs 

(Marrewijk 2012). 

Den ekonomiska exponeringen påverkas i hög grad av den bedrivna penningpolitiken. Det kan 

exemplifieras enligt följande; om kronan devalveras leder det till att exporten ökar eftersom utländska 

aktörer anser valutan vara förhållandevis billig vilket medför att företagens värde också ökar. Om 

valutan revalveras blir effekten istället den motsatta. Utöver valutakursförändring påverkas ett företags 

värde också av dess omräknings- och transaktionsexponering, vilka kan ha en avgörande roll i dess 

värdering. På grund av de många faktorer som påverkar ekonomisk exponering anses det vara 

komplicerat att kalkylera (Larsson 2008). 

2.6 Interna metoder för valutasäkring 

Interna metoderna för valutasäkring används framförallt i syfte att minska användningen av externa 

aktörer då dessa alltid kommer erfordra egna marginaler vilket leder till kostnader för företaget (Joseph 

2000). Genom de interna metoderna antas företaget få en betydligt billigare valutasäkring. Avancerad 

intern valutasäkring kräver emellertid många anställda på den interna treasuryavdelningen och nyttan 

av arbetet med valutasäkring måste därmed vara tillräckligt stor för att det ska bli ekonomiskt försvarbart 

(Joseph 2000). Enklare interna metoder så som matchning (se nedan) används vanligen av mindre 

företag som inte har resurser att driva en egen treasuryavdelning (Joseph 2000).  

Nedan presenteras de vanligaste använda interna valutasäkringsmetoderna vilka inkluderar matchning, 

netting, anpassning av faktureringsvaluta, uppsamlingskonto, cash pool samt geografisk diversifiering. 

2.6.1 Matchning 

Matchning innebär att företag försöker minska sin valutarisk genom att matcha fordringar och skulder i 

en viss valuta (Eiterman 2004). Det kan göras genom att företag exempelvis upptar lån i samma valuta 

som de har fordringar i för att de ska ”ta ut varandra”. Det innebär att vid en devalvering av berörd 

valuta uppstår en lika stor negativ effekt på fordring som det uppkommer en positiv effekt på skuld, och 

valutaeffekten kan således kvittas. Denna metod förutsätter att kassaflödesexponeringen är någorlunda 

konstant och förutsägbar under den avsedda perioden (Eiterman 2004). Exempelvis kan ett företag X, 

som använder svenska kronan som hemmavaluta, med en fordring i euro som förfaller för betalning om 

tre månader uppta ett lån på samma löptid i samma valuta på samma belopp. Det innebär att de 

garanteras den aktuella avistakursen och utsätts därmed inte för den valutaexponering som annars hade 
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uppkommit. Nackdelen med tillvägagångssättet är givetvis den ränta som under dessa tre månader 

uppkommer vilken kan ses som kostnaden för matchning. 

Clark och Judge (2009) nämner flertalet studier som har visat olika resultat när det kommer till att 

fastställa om matchning ska klassas som ett substitut eller komplement till övriga valutasäkringsderivat. 

I sin egna undersökning kommer Clark och Judge (2009) fram till att skulder i utländsk valuta bör ses 

som ett komplement snarare än ett substitut. Således innebär det att företag inte nödvändigtvis behöver 

välja mellan andra valutasäkringsderivat och matchning utan att de kan tillämpa båda samtidigt. Clark 

och Judge (2009) konstaterar också att skuldsättningsgraden har en stor inverkan på val av 

valutasäkringsstrategi. Högt skuldsatta företag tenderar att förlita sig mer på valutaswappar och mindre 

på utländsk skuldsättning än företag med lägre skuldnivå. Förklaringen till detta antas vara att desto 

högre skuldsättning desto högre krav för att kunna få lån utomlands, vilket i sin tur innebär att 

valutaswappar blir mer attraktiva (Clark & Judge 2009). 

2.6.2 Netting 

Intern netting innebär liksom matchning att företag anpassar sina in- och utflöden för att minimera 

valutarisken. Netting används framförallt i större företag som ingår i internationella koncerner vilka 

använder internfakturering mellan dotterbolagen. Koncernens fordringar och skulder mellan dess olika 

enheter rapporteras till ett så kallat nettingcenter (Lövgren 2010). Nettingscentret räknar fram ett 

nettobelopp som vardera enhet ska erhålla eller betala vid varje periods slut. Denna transaktion sker ofta 

i bolagets lokala valuta och alla nödvändiga valutaväxlingar hanteras av nettingscentret (Lövgren 2010). 

Med hjälp av denna metod rationaliseras koncerners interna betalningsflöden och dessutom undviks 

extra transaktionskostnader. Lövgren (2010) redogör för att fördelarna som uppstår vid intern netting är 

minskade betalningar och betalningsvolymer, färre antal valutaväxlingar, koncentrerad växlingsvolym, 

positiva ränteeffekter och en tydlig process för att hantera interna fakturor. 

2.6.3 Anpassning av faktureringsvaluta 

En annan intern teknik som kan användas för att reducera valutaexponering är att anpassa 

faktureringsvalutan efter sina valutainköp. Det påminner i hög grad om matchning då syftet är att 

valutakursförändring ska kunna kvittas mellan företags fordringar och skulder (Kinnwall & Norman 

1994). 

Anpassning av faktureringsvaluta kan också innebära att företag fakturerar i dess funktionella valuta för 

att minska valutarisken (Larsson & Hammarlund 2009). Larsson och Hammarlund (2009) uttrycker 

emellertid att det inte alltid är möjligt om man inte vill riskera att få en negativ inverkan på priset eller 

att tappa försäljning. Affärspartnerna kan istället komma överens om betalning i köparens valuta 
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alternativt i tredje valuta, där målet för exportören bör vara att få betalt i en så stark valuta som möjligt 

(Larsson & Hammarlund 2009). 

2.6.4 Uppsamlingskonto 

Ytterligare ett alternativ för att reducera valutaexponeringen i samband med internationell handel är att 

ha ett uppsamlingskonto i utländsk bank (Larsson & Hammarlund 2009). Detta görs för att kunder i 

landet ska kunna göra direktbetalningar i inhemsk valuta snabbare och billigare än vid 

utlandsbetalningar. Dessutom kan företag dra nytta av uppsamlingskontot genom att göra överföring 

från den utländska banken när valutakursen är som mest lönsam. Med denna metod minskas antalet 

utländska transaktioner samt kostnader och risker hänförliga utlandsaffärer. 

2.6.5 Cash pool 

Cash pooling är en metod som syftar till att ge företag en smidig likviditetshantering. Metoden lämpar 

sig framförallt för större multinationella företag på grund av deras vanligtvis väl utvecklade finansiella 

infrastruktur (Handelsbanken u.å.). Vanligen har företag som mål att maximera avkastningen på 

överskott, minimera kostnader för underskott och minimera ränte- och valutarisker. Av den anledningen 

är det viktigt att företag har en lämplig nivå av likvida medel tillgängliga på rätt ställe, vid rätt tidpunkt 

och i rätt valuta. Genom att använda sig av en cash pool kan företag koppla ihop enskilda konton och 

kontostrukturer i flera olika länder eller valutor för att utnyttja den gemensamma likviditeten på ett 

effektivt sätt (Handelsbanken u.å.).  Utöver ovanstående leder också användningen av en cash pool till 

ett förbättrat räntenetto, minskat behov av extern finansiering, minskad administration samt möjligheten 

till att på en daglig basis kunna få en överblick över koncernbolagens transaktioner och balanser 

(Handelsbanken u.å.). 

2.6.6 Geografisk diversifiering 

Genom att företag diversifierar sig geografiskt leder det till reducering av valutarisken på ett naturligt 

sätt eftersom risken att flera av intressevalutorna deprecierar samtidigt är relativt liten (Dong et al. 2014). 

Detta fungerar då olika valutor korrelerar mot varandra på olika sätt vilket leder till att om en valuta 

minskar i värde ökar en annan relativt i värde. Det leder till att om ett företag är exponerat mot ett antal 

valutor varav en är USD som minskar i värde kan detta vägas upp av att någon eller några av de andra 

valutorna då sannolikt ökar i värde vilket kan netta ut en del av effekten (Dong et al. 2014).   

2.7 Externa metoder för valutasäkring 

Vid sidan av de interna valutasäkringsmetoderna ovan finns det även ett antal sätt att skydda sig mot 

valutaexponering genom att använda sig av externa metoder. Externa metoder innebär att finansiella 

derivat används för att säkra valutakursen och undvika negativa fluktuationer av framtida kassaflöden 

till följd av utländska operationer. Ett derivat kan definieras som ett finansiellt kontrakt som handlas på 
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icke-fysiska marknader och har en underliggande tillgång som exempelvis valuta, råvara, index eller 

aktiepris. Derivat kan handlas både reglerat på börser såväl som ”over-the-counter”. 

Några av de vanligaste metoderna för extern valutasäkring är valutaterminer, valutaswaps och 

valutaoptioner.  

2.7.1 Valutaterminer 

Terminer är ett samlingsnamn för forward- och futureskontrakt som beskrivs individuellt i sektionerna 

nedan. Valutaterminer används i stor utsträckning i Sverige av företag som vill skydda framtida 

kassaflöde mot valutafluktuationer. Terminskontrakt med valuta som underliggande tillgång skrivs i 

Sverige sällan på längre tid än ett år (Handelsbanken 2007).   

Forwards 
Ett forwardkontrakt med valuta som underliggande tillgång är ett åtagande att köpa eller sälja en viss 

volym av en valuta vid en bestämd tidpunkt för en förbestämd växelkurs (Bellalah 2010). Enligt Bellalah 

(2010) är forwardkontrakt ett av de enklaste och mest använda verktygen för att valutasäkra. Ett exempel 

på hur det fungerar är om två parter, A och B, har kommit överens om att part A ska betala part B en 

miljon dollar om tre månader. Då part A har sina intäkter och tillgångar i svenska kronor är de utsatta 

för en valutarisk då de om tre månader måste göra växlingen av kronor till dollar. Dollarn kan vid den 

tidpunkten ha stärkts vilket skulle göra att den totala kostnaden för part A blir högre än vid ingåendet 

av avtalet. Parterna hade i det här fallet då kunnat utforma ett forwardkontrakt som reglerar till vilken 

valutakurs som växlingen ska ske om tre månader. På det sättet skyddar sig både part A och part B mot 

negativa valutafluktuationer som kan få negativ resultatpåverkan. Detta kan ge parterna större säkerhet 

i deras framtida kassaflöde vilket ger dem en större operativ flexibilitet gällande deras verksamhet i 

stort. Forwardkontrakt handlas på OTC-marknader vilket innebär att de inte handlas på någon börs och 

avtalen regleras därför direkt mellan de involverade parterna och kan därmed skräddarsys efter de 

specifika önskemålen. Nackdelen med forwardkontrakt är att de inte är reglerade på samma sätt som 

futurekontrakt vilket medför en större motpartsrisk, det vill säga risken för att kontraktet inte uppfylls 

till följd av exempelvis konkurs hos motparten (Bellalah 2010). 

Även om forwardkontrakt handlas OTC är det oftast ett finansiellt institut som agerar mellanhand och 

matchar parterna (Wolke 2017). För att avgöra vilken valutakurs som ska användas i den framtida 

transaktionen används kapitalmarknadsinformation som finns tillgänglig. Enligt Wolke (2017) är det 

framförallt den aktuella växelkursen tillsammans med de inhemska räntorna för de två valutorna som 

avgör valutakursen för forwardkontraktet. Förenklat kan den implicerade forwardräntan sägas vara en 

funktion av nuvarande växelkursen tillsammans med rådande marknadsräntor (Wolke 2017). 
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Futures 
Futurekontrakt har många likheter med forwardkontrakt med skillnaden att de inte handlas OTC (Hull 

2015). Det är ett finansiellt kontrakt mellan två parter som reglerar en framtida transaktion vid ett visst 

datum för ett bestämt pris eller växelkurs. Hull (2015) förklarar att i och med att futurekontrakt oftast 

handlas på reglerade börser är avtalen också mer standardiserade för att underlätta handeln med 

kontrakten. Detta gör att futurekontrakt kan anses vara mindre flexibla i sin utformning, men då de 

handlas på en reglerad börs minskar motpartsrisken i och med att börsen ofta ”garanterar” giltigheten i 

kontrakten. Att de är standardiserade och handlas via reglerade börser innebär ofta att likviditeten är 

bättre och kostnaderna lägre vilket vanligtvis innebär att mindre företag som inte har mycket resurser 

att lägga på valutasäkring många gånger föredrar futures som alternativ. Priset på ett futurekontrakt 

avgörs likt andra börshandlade produkter av utbud och efterfrågan bland de inblandade aktörerna (Hull 

2015). 

2.7.2 Valutaswaps 

En swap är en överenskommelse mellan två parter om byte av framtida kassaflöden (Hull 2015). Vid en 

valutaswap ingår parterna i ett avtal om att byta valutor vid en bestämd tidpunkt. För swappen betalas 

ett pris baserat på en ränteskillnad mellan de två valutorna och priset uttrycks i form av ett påslag eller 

avdrag på valutakursen (Hull 2015).  

Enligt Hull (2015) fungerar valutaswappar som komparativa fördelar när det finns obalanser i 

kreditgivningen i olika ekonomier mot olika företag. Exempelvis kan ett företag anses vara mer 

kreditvärdigt och därmed få bättre ränta i ett land med en egen valuta samtidigt som ett annat företag 

har samma fördel i ett annat land. De kan då använda dessa komparativa fördelar till att ingå i avtal om 

att byta framtida kassaflöde i de valutor som de har bäst villkor i. Ofta gestaltas detta genom att företag 

som verkar på en marknad också får bäst ränta på den marknaden till följd av bättre 

informationssymmetri mellan kreditgivare och företag än om samma företag hade ansökt om krediter i 

en ekonomi där de inte är verksamma (Hull 2015).  

En valutaswap kan också ses som en förlängning av en valutatermin i de fall där parten som är exponerad 

för valutarisk vill flytta fram tidpunkten för bytet av kassaflödet (SEB 2016). Detta kan användas 

exempelvis om ett kassaflöde i form av en intäkt blir försenad samtidigt som företaget har ett utestående 

terminskontrakt till det specifika datumet företaget egentligen skulle fått betalt (SEB 2016). För att 

skjuta på bytet av kassaflöde enligt valutaterminens villkor kan en valutaswap användas för att ”flytta 

fram” terminen. De ingår då i ett avtal med exempelvis en bank och behöver på det sättet inte exponera 

sig ytterligare för fluktuationer i valutakurser. SEB (2016) beskriver att det också leder till att det berörda 

företaget slipper växla valuta två gånger vilket reducerar valutarisken. 
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En valutaswap kan exemplifieras enligt följande: ett företag med exportverksamhet har en faktura på en 

miljon euro som förfaller. Företaget har inga euro för tillfället men har en fordran som förfaller om tre 

månader på samma summa euro. För att då slippa behöva växla vid två tillfällen gör de istället en 

valutaswap där de kommer överens med en institution om att byta kassaflöden under tidsperioden till 

en given avistakurs. 

2.7.3 Valutaoptioner 

En valutaoption är ett kontrakt som ger ena parten rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en 

viss summa av en valuta till en förutbestämd växelkurs på ett specifikt datum (Hull 2011). Hull (2011) 

beskriver att det är utställaren av optionen som sätter ett pris för att ge motparten denna rätt, vilken 

kallas optionspremien. En köpoption ger optionsköparen rätten att köpa valuta till ett specifikt pris vid 

överenskommet datumet och en säljoption ger rätten att sälja valutan till ett visst pris vid ett givet 

framtida datum (Hull 2011).  

Hull (2011) förklarar att fördelen med optioner är att köparen inte blir bunden till att köpa eller sälja 

valutan utan kan vid utgångsdatumet välja om den vill nyttja optionen eller inte. Detta görs genom att 

jämföra den aktuella växelkursen med den överenskomna växelkursen. Är den överenskomna 

växelkursen lägre än den aktuella kommer optionshållaren välja att nyttja optionen för att på så sätt 

kunna växla sitt kassaflöde till en lägre växelkurs än vad som råder på marknaden. På samma sätt, om 

överenskommen växelkursen överstiger den aktuella kursen så kommer optionshållaren välja att inte 

utnyttja optionen och förlusten blir då enbart den premie som betalats till utställaren av optionen vid 

ingåendet av avtalet. Detta skapar en nedsida som är begränsad till den betalda premien för innehavaren 

av valutaoptionen samtidigt som det inte finns någon begränsning i uppsidan. Det innebär att en 

valutaoption kan anses vara ett ”säkrare” valutasäkringsinstrument än exempelvis terminer där båda 

förbinder sig till att genomföra den framtida transaktionen (Hull 2011). 

Valutaoptioner är primärt OTC-handlat men kan även handlas via ett förmedlingsinstitut så som en 

bank. Detta innebär att det finns stor flexibilitet vad gäller kontraktens utformning men kan också 

innebära att det finns motpartsrisker då det inte finns en bakomliggande säkerhet om motparten inte kan 

uppfylla sin del av avtalet. Priset på premien som betalas till utfärdaren är en funktion av den 

överenskomna avistakursen, räntorna på de två marknaderna, optionstiden samt volatiliteten mellan de 

två valutorna (Hull 2011). 

Ett valutaoptionskontrakt kan formuleras på följande sätt: ”företag X köper rätten men inte skyldigheten 

att vid tidpunkt Y växla exempelvis 10 000 euro till svenska kronor för växelkursen 10 kr/euro”. Skulle 

växelkursen vid tidpunkt Y ha förändrats på så vis att kronans värde gentemot euron överstiger 10 kronor 

kan då företag X välja att inte utnyttja sin valutaoption och vinsten kommer då att vara den procentuella 

förstärkningen av euron relativt kronan minus den premie som betalas för optionen. Skulle euron relativt 
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svenska kronan ha försvagats under samma tidsperiod kan företag X välja att utnyttja optionen och växla in 

10 000 euro mot 100 000 kr det vill säga över den aktuella växelkursen. Företag X har därmed genom detta 

valutaoptionskontrakt möjligheten till att vara med på uppsidan vid en gynnsam förstärkning av aktuell 

valuta men har köpt sig en nedsida begränsad till premien de betalar för kontraktet.  

2.8 IFRS 7 

År 2005 lanserades den nya redovisningsstandarden IFRS 7 under namnet ”financial instruments: 

disclosures”. Standarden reglerade hur företag och organisationer ska redovisa de risker de är utsatta för 

samt hur de arbetar med riskhantering (Pwc 2010). IFRS 7 är indelad i två sektioner där den första 

reglerar hur informationen rörande risk i balans- och resultaträkning ska redovisas kvantitativt. Den 

andra delen rör kvalitativ redovisning av risken som bolaget är utsatt för och ska reflektera hur ledningen 

arbetar och ser på risken i företaget.  Här ska det också framgå vad för typ av finansiella instrument som 

företaget eller organisationen använder sig av och hur risken påverkas av det. Införandet av standarden 

har lett till ett mer omfattande arbete för företagen där de än mer noggrant måste redovisa och beskriva 

arbetssättet med risk, vilket inkluderar bland annat redovisning av valutasäkringsmetod (Pwc 2010).     
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3 Tidigare studier 

Valutamarknaden är en av världens största marknader med en oerhörd omsättning och som påverkas av 

flera olika aktörer på varierande marknader med skilda intressen. Det finns spekulanter som vill göra 

vinst på tillfälliga avvikelser i marknaden, det finns också företag som handlar valutor på olika sätt för 

att minimera risk samt centralbanker som vill säkerställa valutastabilitet och också säkrare som vill 

riskminimera8. Det totala intresset för valutamarknaden har på senare år ökat vilket kan ha flera 

förklaringar. Idag förlitar sig allt fler företag på internationell handel och det generella handelsklimatet 

runt om i världen blir allt mer globalt. Kim och Chance (2018) genomförde en studie för att jämföra de 

angivna policyerna för valutariskhantering med de faktiska strategierna som utövas av icke-finansiella 

företag som har en relativt stor andel försäljning i utlandet. I studien identifieras en betydande oenighet 

mellan policy och praxis på företagen. Författarna finner att de största differenserna mellan ord och 

handling visar sig i företag med större skulder, särskilt skuld i utländsk valuta samt i företag med lägre 

nivå av ledningsägarskap. Kim och Chance (2018) uppmärksammar att företag tenderar att valutasäkra 

periodvis. Författarna föreslår att det kan bero på att företag ser till att valutasäkra först när de 

prognosticerar att marknaden kommer gå i motsatt riktning från deras intressen och på samma sätt låter 

sina valutapositioner vara orörda när de tror marknaden kommer gå i en, för dem, gynnsam riktning. 

Kim och Chance (2018) beskriver att de förväntar sig att finansiella företag aktivt engagerar sig i 

valutahandel som i vissa fall även kan klassas som spekulativ.  

Det finns emellertid en rad olika förklaringar både till varför företag väljer att valutasäkra men också 

till varför de väljer att inte gör det. I en studie av Marshall (1999), som utvärderar bland annat skillnader 

i hantering av valutarisk mellan olika länder och regioner mellan juli och september år 1996, förklaras 

att minskad volatilitet av kassaflöde, färre risker generellt, skyddade vinster och minimerad 

valutariskförlust är några anledningar till att företag väljer att valutasäkra.  Det finns dock vissa 

invändningar emot att valutasäkra. Reine Gunnarsson på Handelsbanken hävdar att de vanligaste 

invändningarna är att det kan vara krångligt med svårförståeliga produkter men också att det kräver 

personella resurser vilket medför en kostnad för företaget9. Dessutom påstår Gunnarsson att vissa 

företag anser sig ha så höga vinstmarginaler att några procents rörelse i växelkurs inte gör någon större 

skillnad10. Det finns också teorier som stödjer dessa argumentet, exempelvis ”The Irrelevance 

Propositions Theorem” formulerat av Modigliani och Miller (1958). Kim och Chance (2018) förklarar 

emellertid att företag måste försöka reducera de kostnader och risker som de ställs inför och således kan 

det vara rationellt motiverat att valutasäkra ekonomiska poster.  

                                                 

8 Reine Gunnarsson Senior Derivative Structurer Handelsbanken, intervju den 21 februari 2019 
9 ibid 
10 ibid 
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Då det ofta uppkommer en kostnad för att valutasäkra i form av premier eller högre förvaltningsavgifter 

har många investerare och företag frågat sig om det faktiskt är värt att valutasäkra. Du et al. (2018) har 

studerat fördelarna med att valutasäkra vid placeringar på utländska marknader. Studien som är utförd 

på Kinas finansiella marknad år 2018 har uppvisat att privata- och institutionella investerare är villiga 

att betala väsentligt mer i avgift för en placering som erbjuder säkring för valutarisken när de investerar 

på utländska marknader (Du et al. 2018).  

Det finns indikatorer från tidigare undersökningar som tyder på att även företag utan handel med 

främmande valuta använder sig av valutasäkring. I en undersökning av Aggarwal och Harper (2010) 

studerades hur inhemska amerikanska företag med marginell- eller ingen handel med utlandet indirekt 

påverkas av- och hanterar valutakursförändringar. I studien framkom att mindre inhemska företag i 

USA, utan någon omfattande handel med utlandet, använder sig av valutasäkring. Det påvisades att 

dessa företag var indirekta objekt för valutarisk trots att de hade liten eller ingen handel alls med 

utländska företag. Detta var till följd av att konkurrenter kunde få fördelar vid oväntade 

valutakursrörelser. Det innebär att även om företaget i sig inte drabbas direkt av exempelvis en förstärkt 

dollar så kan andra företag gynnas av det vilket indirekt påverkar företagets konkurrenskraft. 

Konkurrenterna kan då sänka priserna vilket leder till en prispress och sänkta marginaler (Aggarwal & 

Harper 2010).  

3.1 Geografiskt läge 

Det har visat sig att valutasäkring inom företag tenderar att skilja sig beroende på olika variabler, bland 

annat beroende av vilket land företaget agerar i eftersom att omständigheter inom- samt runt om landet 

har en stark inverkan. I studien av Joseph (2000) påvisades empiriskt stöd för relationen mellan 

valutasäkring och vissa karaktärsdrag hos stora brittiska företag med global verksamhet. Joseph (2000) 

beskriver det som att brittiska företag i större utsträckning väljer att fokusera på transaktionsrisk och 

ekonomisk exponering snarare än omräkningsexponering. I en studie av Cederkäll och Karlsson (2018) 

framkom att nationella svenska företag till största del väljer att skydda sig mot transaktionsexponering. 

I en tredje studie, av Marshall (1999), visar att företag i olika länder (USA, Storbritannien, Australien, 

Hongkong, Japan, Singapore och Sydkorea) väljer att fokusera sina resurser på transaktions- och 

omräkningsexponering. Anledningen till att dessa företag inte lägger fokus på ekonomisk exponering 

tycks av Marshall (1999) förklaras genom bristen av effektiva verktyg samt kostnader som tar ut nyttan. 

Lessard (1990) föreslår att detta kan bero på brist av kunskap om den ekonomiska exponeringen som 

orsakas av överlappande definitioner och svårigheter att kvantifiera dess effekter.  

Joseph (2000) visar i sin studie att externa valutaderivat så som optioner, terminer och swappar används 

i betydligt större utsträckning än interna valutasäkringsmetoder inom brittiska företag. Marshall (1999) 

bekräftar Josephs (2000) resultat. I studien av Marshall (1999) presenteras att det mest använda externa 
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valutaderivatet i alla de sju undersökta länderna var forwardkontrakt, vilket mellan 89–98 % av de 

undersökta företagen använde. Det näst mest använda valutaderivatet var valutaoptioner följt av 

valutaswappar. Det visade sig dock vara ovanligt att företag använde sig av något externt instrument för 

att säkra omräkningsexponeringen (Marshall 1999). I samtliga undersökta länder var netting den mest 

använda interna metoden för att valutasäkra, följt av matchning. I studien identifierades att det finns 

stora likheter i arbetet med valutasäkring i USA och Storbritannien men i övriga länder kan man se stora 

skillnader (Marshall 1999). I länderna vid asiatiska-Stillahavsregionen ansågs valutarisk vara särskilt 

prioriterad i slutet av 90-talet, vilket Marshall (1999) förklarar av deprecieringen av de asiatiska 

valutorna i samband med den Asiatiska krisen. 

I en studie av Cederkäll och Karlsson (2018) undersöktes, genom en kvantitativ studie med 70 svenska 

nationella storbolag, hur företag använder sig av valutaderivat och vilken påverkan det har. Faktorer 

som togs i beaktande var storlek, verksamhetens geografiska spridning samt dess lönsamhet. I en 

regressionsanalys kom de fram till att stora inhemska företag använder sig av valutaderivat för att skydda 

sig från sin valutaexponering samt att det möjligtvis finns ett samband mellan vilken bransch som 

företag opererar i och hur de använder sig av valutasäkringsinstrument. De kunde dock inte påvisa ett 

statistiskt signifikant samband mellan företags lönsamhet, storlek eller geografiska spridning och 

användandet av valutaderivat. 

Jatko et al. (2013) undersökte hur valutasäkring, såväl internt- men också externt användes på den 

svenska marknaden år 2013. Författarna genomförde en jämförande studie av stora och små noterade 

svenska företag. I studien observerades att ca 80 % av företagen ägnade sig åt någon form av 

valutasärking. De mest använda derivaten visade sig vara forwardkontrakt, följt av valutaswappar och 

valutaoptioner. Dessutom använde en stor andel av företag interna valutasäkringsderivat, 26 % av 

företagen använde cash-pools, 23 % av företagen nyttjade metoden matchning samt 18 % använde sig 

av netting.  Det framgick i undersökningen att intern valutasäkring är det som allra flest företag ägnar 

sig åt. 48 % av företagen arbetade uteslutande med intern valutasäkring, 26 % av företagen svarade att 

de arbetar med såväl intern- som extern valutasäkring och 26 % av företagen angav att de enbart arbetar 

med externa derivat för att minska sin valutaexponering. Jatko et al. (2013) undersökte också hur 

företagen ser på naturlig valutasäkring som kan nås genom geografisk diversifiering av verksamheten.  

En knapp majoritet (54 %) av företagen angav att de upplever att deras kassaflöden uppnår en form av 

naturlig valutasäkring till följd av spridningen av dess verksamhet. 

3.2 Företagsstorlek 

Oavsett vad företag har för incitament för att valutasäkra har storlek visat sig ha en betydande roll för 

val av metod. Det finns tidigare forskning som beskriver relationen mellan företagsstorlek och dess 

benägenhet att använda sig av riskhantering. Hagelin och Pramborg (2004) visade i en studie om svenska 
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företag hur det finns en positiv relation mellan transaktionsexponering och användandet av 

valutaderivat. Större företag med större omsättning i utländsk valuta påvisar högre användning av 

valutaderivat vilket tros bero på de skalfördelar som det medför med många transaktioner och 

möjligheten till operationell valutasäkring.   

Något som talar emot det faktum att små företag skulle vara mindre benägna att valutasäkra än större 

företag är kostnaden för finansiell oro. Eftersom att mindre företag ofta har mindre balansräkningar lider 

de av större risk för att drabbas av finansiell oro vilket borde öka incitamenten och sannolikheten för 

dessa att valutasäkra (Hagelin & Pramborg 2004). Däremot beskriver Goldberg et al. (1998) i deras 

studie av den amerikanska marknaden att derivatmarknaden är som en slags arena för större företag. 

Detta då transaktionskostnaderna ofta är höga vilka kan reduceras genom de skalfördelar som framförallt 

stora företag kan uppnå genom sin stora transaktionsexponering. Större företag beskrivs också ha en 

större vana av att arbeta med valutasäkringsinstrument och kan i många fall också ha tillräckligt med 

resurser för att anlita en person eller en avdelning som hanterar det åt dem (Goldberg et al. 1998).  

Även Joseph (2000) påpekar i sin studie över brittiska företag att stora företag med en hög andel intäkter 

och/eller kostnader i utländsk valuta ofta har väl utvecklade avdelningar som arbetar med att säkra 

utländska betalningsströmmar och skydda företaget från oönskade valutakursrörelser. Små företag 

tenderar att ha mindre intern kompetens än större företag, vilket leder till svårigheter i hantering av 

valutarisk då de inte har samma resurser att lägga på intern riskhantering. Detta kan innebära att dessa 

företag tvingas vända sig till externa parter vilka begär ersättning för arbetet och på så vis ökar ofta 

kostnaden av processen. Således leder brist på kompetens ofta till att små företag väljer att inte 

valutasäkra. Detta är problematiskt då mindre förtag ofta har mindre marginaler i sina balansräkningar 

vilket gör dem än mer utsatta för valutakursförändringar och bristen på intern valutariskhantering skulle 

kunna få långtgående negativa effekter på företagen (Joseph 2000).  

En vanlig metod för att minska valutariskexponeringen, ofta inom större företag, är enligt Dong et al. 

(2014) att skapa en naturlig valutasäkring. Det innebär att företag placerar produktionsanläggningar i 

samma land som intäkterna genereras för att på så vis matcha kostnaderna med intäkterna och därigenom 

eliminera exponeringen mot valutakursfluktuationer (Dong et al. 2014). I en studie av Bodnar och 

Marston (2002) visas det att valutariskexponeringen är störst för företag som endast antingen exporterar 

eller importerar, särskilt för företag med låga vinstmarginaler. I studien dokumenteras att företag som 

använder sig av den interna valutasäkringsmetoden med geografisk diversifiering tenderar att ha en låg 

valutariskexponering (Bodnar & Marston 2002). Emellertid förklarar Dong et al. (2014) att företag som 

använder sig av naturlig valutasäkring är mindre kapabla att öka sina vinster och kontrollera sin negativa 

risk till följd av icke-flexibla nationella- eller regionala nätverk. Även Harris et al. (1996) och Melumad 

(2009) argumenterar för att företag som använder sig av denna naturliga valutasäkringsmetod kan 
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förlora strategisk flexibilitet och sänka dess förväntade vinst, särskilt då dess konkurrenter är mer 

flexibla att anpassa kvantitet och priser.  

Att geografisk spridning är viktigt för valutasäkringsbeteendet har tidigare också påvisats av Allayannis 

et al. (2001) som i en undersökning av amerikanska icke-finansiella företag 1996–1998 visade att det 

finns en positiv relation mellan valutaexponering och användning av valutaderivat. Det visades också 

att geografisk spridning ledde till ökad användning av valutaderivat vilket motsäger teorin att geografisk 

spridning i sig skulle kunna fungera som en valutasäkringsmetod och därmed minska incitamenten för 

att använda valutaderivat. Detta förklarade författarna också med att operationell valutasäkring inte är 

ett effektivt substitut för valutaderivat hos de undersökta företagen. Operationell säkring som ensamt 

instrument visade sig inte öka företags värde och därmed ökade inte heller nyttan för aktieägarna om 

det inte kombinerades med någon form av valutaderivat där det kunde påvisas en värdeökande effekt 

hos de företag som använde konstellationen (Allayannis et al. 2001). Detta motsägs dock i en nyare 

rapport från Kim et al. (2006) som jämför 212 företag med operationell valutasäkring med 212 företag 

som inte använder sig av operationell valutasäkring. Författarna visar hur företag med operationell 

säkring är mindre benägna att använda sig av valutaderivat till följd av den naturliga säkring som uppstår 

i och med högre geografisk diversifiering (Kim et al. 2006). Det förklarar också varför stora globala 

företag trots sin stora valutaexponering är mindre benägna att använda sig av valutaderivat. De är dock 

eniga med Allayannis et al. (2001) i det att finansiell valutasäkring bidrar till ökat företagsvärde och 

aktieägarnytta.   

Jatko et al. (2013) undersökte hur valutasäkringsmetoder år 2013 skiljde sig mellan olika svenska företag 

på Stockholmsbörsen beroende av företagsstorlek. I sin studie kom de fram till att större företag (Large 

Cap) valutasäkrar i större utsträckning än mindre företag (Mid- och Small Cap), och dessutom visade 

resultatet att stora företag ofta väljer att använda sig av interna metoder framför externa (Jatko et al. 

2013). I studien framkom att det mest använda derivatet bland mindre företag år 2013 var 

futureskontrakt, vilket av författarna förklaras av dess standardiserade utformning och låga kostnad. 

Futureskontrakt har emellertid inte visat sig vara lika väl anpassade för större bolag då dessa företag 

söker flexibilitet i sina terminskontrakt. Jatko et al. (2013) drar slutsatsen att företagsstorlek som ensam 

variabel inte kan förklara valet av valutasäkringsmetod på den svenska företagsmarknaden.  

3.3 Volatilitet 

I en publicering av Nordea (2016) undersöktes det hur över 170 multinationella företag i olika branscher 

med huvudsäte i Finland, Sverige, Danmark och Norge använder sig av valutasäkring.  I publiceringen 

beskrivs att valutakurser aldrig förut varit mer volatila, vilket bidrar till osäkerhet av kassaflöden.  

Undersökningen visar att volatilitet på världens valutamarknader är en stark bidragande faktor till att 

allt fler företag väljer att valutasäkra sina framtida kassaflöden (Nordea 2016).  
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Liksom Nordeas undersökning påvisar Marshall (1999) ett samband mellan ökat fokus på valutarisk till 

följd av förändringar i valutakurs.  I studien föreslår Marshall (1999) att företag i länder vid den asiatiska 

Stillahavsregionen tenderade att prioritera valutarisk och dess arbete som extra viktigt till följd av 

deprecieringen av flera av dess valutor i samband med den Asiatiska krisen 1997. Också Dong et al. 

(2014) kommer fram till liknande slutsats. Dong et al. (2014) undersökte hur operationell flexibilitet 

påverkar framgång i hantering av osäkerhet kopplad till valuta, för globala företag som säljer både på 

inhemsk- och utländsk marknad. I sin studie beskriver Dong et al. (2014) att drastiska svängningar i 

växelkurs till följd av den Asiatiska krisen orsakade kraftiga avvikelser i förväntad vinst och således 

högre riskexponering. Detta har lett till en ökad medvetenhet om valutarisken och många gånger ett mer 

omfattande arbete (Dong et al. 2014). 

 

  



 23 

4 Undersökningsmetodik 

4.1 Datainsamling 

Insamling och behandling av information kan ske på olika sätt och det brukar kategoriseras som antingen 

kvantitativ- eller kvalitativ forskningsmetod (Vetenskapsrådet 2017). Dessa metoder syftar till hur 

forskaren väljer att bearbeta och analysera insamlad information.  Enligt Patel och Davidson (2011) 

fokuserar den kvantitativa forskningsmetoden på att samla in material som ska användas i statistiska 

sammanställningar och analyser. Med denna insamlingsmetod kvantifieras data ofta numeriskt och kan 

därmed behandlas statistiskt (Ejvegård 2003). Denna data kallas även hårddata och kan ofta presenteras 

på ett väldisponerat sätt i tabeller och diagram vilket möjliggör att omfattande information kan redovisas 

på jämförelsevis lite utrymme (Ejvegård 2003). Den kvalitativa metoden är ofta mer djupgående och 

ämnar till att ge en ökad förståelse inom forskningsområdet (Patel & Davidson 2011). Denna metod 

karaktäriseras av djupgående undersökningar från vilka så kallad mjukdata utvinns, det vill säga fakta 

som inte kan omskrivas i numeriska termer eller beräknas. Dessa data är inte på något vis mindre 

värdefull än hårddata, men kan däremot vara svårare att dra mer exakta och objektiva slutsatser utifrån 

(Ejvegård 2003). Emellertid påpekar Patel och Davidson (2011) att den ena forskningsmetoden inte 

utesluter den andra och att det idag sällan förekommer undersökningar som endast använder sig av den 

ena metoden. 

Eftersom att företags val av arbetssätt för att säkra sig mot valutaexponering beror av en rad olika 

faktorer bör denna typ av studie använda sig av en mer djupgående metod för att få svar på 

bakomliggande variabler till varför företag använder de strategier som de gör. Således har denna studie 

utförts med en i huvudsak kvalitativ ansats med intervjuer samt enkäter som primärkälla och även med 

data från årsredovisningar som sekundärkälla. Studien omfattar också en mindre kvantitativ del vilken 

syftar till regressioner som framtagits genom utvunnen sekundärdata.  

Patel och Davidson (2011) beskriver att det traditionellt sett finns två angreppssätt för att nå 

vetenskapliga slutsatser, nämligen induktion och deduktion. Induktion handlar om att dra generella och 

teoretiska slutsatser utifrån empirisk kunskap. Syftet med detta angreppssätt är att formulera en teori 

utifrån den insamlade informationen och handlar mer specifikt om att forskaren studerar 

forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en redan befintlig teori. Deduktion 

innebär att forskare med hjälp av allmänna principer och förekommande teorier lägger grunden för 

empirin. Det medför att detta angreppssätt nyttjar redan existerande studier och teorier och syftar till att 

bekräfta och bygga på en teori som avspeglar verkligheten (Patel & Davidson 2011). 

Utifrån uppsatsens syfte och uppbyggnad antar studien såväl en deduktiv som en induktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen avser studier av tidigare forskning inom ämnet valutasäkring. Information, hämtad 

från tidigare forskning, utformar sedan studiens intervjufrågor. Den induktiva ansatsen utgörs av empiri 
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som insamlats samt de analyser som utförs då respondenternas erfarenhet och åsikter om ämnet 

analyseras av författarna.  

4.1.1 Intervjuundersökning 

Primärdata är inhämtad genom intervjuundersökningar där respondenterna godkänt att bli refererade till. 

Denna insamlingsmetod har använts för att få en djupare förståelse av den information som inhämtats 

via enkäter, årsredovisningar samt tidigare studier.  I mejlintervjuer har 9–10 stycken kvalitativa frågor 

ställts till experter inom området valutasäkring på finansiella institutioner så som exempelvis banker 

samt på företag som arbetar med valutasäkring (se bilaga 2–6). Frågorna som använts gav utrymme för 

egen tolkning och uttömmande svar från respondenten. Intervjuerna genomfördes via mejl för att 

underlätta såväl för respondenterna och författarna. Dels eftersom att de befann sig på olika platser samt 

också för att det är mer tidseffektivt, dessutom sparas hela intervjun skriftligt. Informationen som kom 

in genom intervjuerna är i så stor utsträckning som var möjligt kvalitetssäkrad för att se till att svaren är 

tillförlitliga och av relevans i studien.  

4.1.2 Enkätundersökning 

Primärdata har också inhämtats via enkätundersökning för att få en överblick av vad svenska företag 

anser om valutasäkring och dess arbete med detsamma. I enkäten som sänts till olika företag registrerade 

på listorna för Large- respektive Small Cap finns 23 stycken frågor att besvara (se bilaga 12). 

Enkätfrågorna är näst intill identiska med frågor utformade i ett examensarbete av Jatko et al. (2013) 

vid Örebro Universitet. Anledningen till att enkäten består av liknande frågor som en tidigare studie 

redan utvärderat är för att kunna dra slutsatser i eventuella skillnader gällande hur valutasäkring beror 

på olika ekonomiska stadier så som hög valutakursvolatilitet.  

För att få svar på de frågor som författarna finner intressanta och samtidigt erbjuda respondenten 

möjlighet till utlägg och bredare reflektioner innehåller enkäten såväl öppna som mer precisa frågor. 

Enkäten har många likheter med strukturerade intervjuer men med den stora skillnaden att det inte finns 

någon intervjuare som ställer frågorna och det är således upp till respondenten själv att läsa och tolka 

vad som avses. Det kan dock anses att respondenterna i undersökningen bör besitta tillräcklig kunskap 

alternativt ha möjligheten att enkelt skaffa sig den för att kunna svara på ett rättvisande och korrekt sätt. 

Enkäten är webbaserad och skickad via mejl. Första utskick gjordes per 2019-01-30, påminnelse skickad 

2019-02-13, andra påminnelse skickad 2019-02-25.  

Inkluderade företag i enkätundersökningen 

Tillfrågade företag i enkätundersökningen är de 100 största företagen sett till börsvärde på Stockholmsbörsen 

(per 2019-01-30), med undantag för finansiella institutioner och preferensaktier. Efter justeringar återstår 91 
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Large Cap företag. Dessutom har alla icke-finansiella företag på Small cap listan per samma datum också 

tillfrågats, vilket utgörs av 94 företag. Av de tillfrågade företagen har 16 stycken Large Cap företag, samt 17 

stycken Small cap företag valt att besvara enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 17,6 % respektive 18,1 

%. Totalt sett är 33,33 % av dessa företag exponerade mot valutafluktuationer på enbart ena sidan av 

dess resultaträkning (18,18 % är exponerade i dess intäkter medan 15,15 % är exponerade i dess 

kostnader). Det går att utläsa att 48,48 % av företagen är exponerade mot valutakursrörelser i båda sidor 

av resultaträkningen det vill säga att de har både intäkter och kostnader i främmande valuta. Totalt sett 

uppger 18,18 % av företagen att de har väldigt liten eller ingen valutaexponering.  

Eftersom att riskhantering är en central del av företags existerande strategier för att vinna 

marknadsandelar har det beslutats att företag och respondenter hålls anonyma. Detta görs genom att 

resultatet i enkätundersökningen presenteras som en sammanvägning av alla deltagares svar vilket gör 

det omöjligt att direkt hänföra viss information till ett specifikt företag. 

4.1.3 Årsredovisningar 

Sekundärdata har inhämtats via årsredovisningar för att få ytterligare perspektiv på området. Totalt har 

60 stycken företags årsredovisningar analyserats för åren 2009, 2013 och 2017. Anledningen till att 

dessa år valts att granskas är då valutakursvolatiliteten har ansetts vara extra intressant under dessa år. 

Då årsredovisningarna för 2018 vid starten av denna uppsats ej hade publicerats valdes 

årsredovisningarna för 2017 ut för att få så uppdaterad information som möjligt. Ett systematiskt urval 

genomfördes på börslistorna Large- och Small Cap hämtad från börsdatabasen Börsdata.se. I enlighet 

med det systematiska urvalet har var tredje företag på listorna valts ut. Efter bokstavsordning och 

justeringar gjordes urvalet där banker och investmentbanker togs bort från populationen då de inte är 

exponerade för- eller arbetar med valutasäkring på samma sätt som kommersiella företag. Även företag 

som varit börsnoterade för kort tid för att tillhandahålla relevant information för åren 2009, 2013 och 

2017 togs bort från populationen. Genom urvalets årsredovisningar gjordes en screening för att svara på 

frågorna om de valutasäkrar, och på vilket sätt de valutasäkrar. Årsredovisningarna har hittats på 

respektive företags hemsida, antingen i onlineversion eller som en nedladdningsbar PDF. En mall 

utformad av författarna användes vid analys av årsredovisningar där information om 

valutasäkringsarbete kunde registreras direkt i ett Excel-ark (se bilaga 1). 

I samband med införandet av redovisningsstandarden IFRS 7 ökade kraven på företags upplysning om 

riskhanteringsstrategi (Pwc 2017). Det innebär att ramen för säkerhetsredovisning uppdaterats och att 

finansiella risker så som valutarisk numera måste redovisas via viss utformning för att uppfylla kraven 

(Pwc 2017). Detta har gjort det möjligt att hitta väsentlig och jämförelsebar information via 

årsredovisningar. Samtliga undersökta företag hade ett avsnitt i sin årsredovisning som behandlade 

finansiella risker där hantering av valutarisk tydligt framgick. 
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Företag inkluderade i årsredovisningsundersökningen 

Till följd av det systematiska urvalet varierar företagens branschtillhörighet, arbetssätt och 

valutaexponering i hög grad. Totalt sett anger 26,67 % av företagen att de har en form av 

valutaexponering som endast berör den ena sidan av resultaträkningen (8,33 % har sina kostnader 

exponerad mot utländsk valuta men sina intäkter i lokal valuta och 18,33 % av företagen har sina 

huvudsakliga intäkter i utländsk valuta men sina kostnader i lokal valuta). Cirka 21,67 % av företagen i 

urvalet har en låg valutaexponering, vilket innebär att dess verksamhet inte har några större regelbundna 

kostnader eller intäkter i utländsk valuta. Denna typ av företag är vanligt förekommande inom 

fastighetssegmentet. Att dessa företag har en låg valutaexponering betyder emellertid nödvändigtvis inte 

att de väljer att inte valutasäkra. Totalt sett har 51,67 % av företagen i urvalet angivit i deras 

årsredovisning att de är exponerade mot valutafluktuationer på båda sidor av resultaträkningen. Detta 

kan innebära att företaget får en sorts naturlig matchning och geografisk diversifiering. Eftersom att 

årsredovisningar är offentlig information är den företagsspecifika informationen utvunnen från dessa ej 

anonym. Det kommer därför redovisas viss bolagsspecifik information för ökad transparens och 

replikerbarhet.   Följande aktiebolag har inkluderats vid  analys av årsredovisningar.

Large Cap företag 

NetEnt 

Fastigheter Balder 

Castellum 

Wallenstam 

MTG 

Intrum 

ÅF 

Nobina 

Axfood 

Ahlsell 

Beijer Ref 

Autoliv 

Sweco 

Tele2 

Indutrade 

Boliden 

Volvo 

Aarhus Karlshamn 

Skanska 

Atlas Copco 

Small Cap företag 

eWork 

Karolinska Development 

TradeDoubler 

Wise Group 

Poolia 

Softronic 

Episurf 

Endomines 

Imagesystems 

Moment Group 

Active Biotech 

Björn Borg 

Beijer Electronics 

Svedbergs 

Micro Systemation 

Arctic Paper 

Formpipe Software 

RNB retail and brands 

Arise Windpower 

Bactiguard 
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Fors. Large Cap företag 

Nokia 

Sandvik 

Oriflame 

Essity 

Husqvarna 

Elekta 

Stora Enso 

SCA 

Getinge 

Hexpol 

Forts. Small Cap företag 

Eolus vind 

MultiQ 

Semcom 

Doro 

Rottneros 

Bong Ljungdahl 

Ortivus 

CTT Systems 

Prevas 

Consilium 

Regression 

Med utgångspunkt i information utvunnen från företags årsredovisningar har data kvantifierats i form 

av regressioner som sammanställts för att kunna utläsa korrelation mellan olika variabler. 

Regressionerna är framtagna i Excel och beskriver sambandet mellan valutasäkring och aktieutveckling, 

företagsålder, aktiekursvolatilitet, RoA och företagsstorlek. I regressionerna har variabeln valutasäkring 

antagits som en dummyvariabel med 0 och 1 om möjliga värden beroende på om det aktuella företaget 

valutasäkrar eller inte. Dummyvariabeln är i regressionen den beroende variabeln och variablerna 

aktieutveckling, företagsålder, aktiekursvolatilitet och RoA har använts som oberoende variabler enligt 

modellen. Modellen är en så kallad linjär sannolikhetsmodell som anger förändringen i den oberoende 

variabeln om dummyvariabeln antar värdet 1 det vill säga att företaget använder sig av valutasäkring.  

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝜖𝑖. 

För att mäta tillförlitlighet av data har en signifikansnivå på 5 % använts för att avgöra huruvida 

resultaten från regressionerna är tillförlitliga eller inte. Om resultaten är signifikanta på 5 % 

signifikansnivå är det möjligt att med 95 % säkerhet konstatera att resultatet är korrekt med 5 % chans 

till fel. Signifikansnivån anses av författarna vara tillräcklig för att kunna dra slutsatser med en 

acceptabel risk för typ I- och typ II-fel. 

4.1.4 Litteraturundersökning 

Ytterligare har sekundärkällor i form av tidigare forskning och studier använts. Dessa studier tillför en 

tydlig grund för rådande diskussion. Sekundärkällorna används för att erbjuda läsaren en bredare 

förståelse för begrepp och teori. Litteraturen och studierna är framförallt utvunna från databaser som 

Diva portal, JStor samt ScienceDirect. Nyckelord i sökningarna har framförallt varit: hedging, 

derivatives, foreign exchange risk och volatility. 
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Den tidigare forskningen har varit till hjälp för att identifiera de problem som uppsatsen har undersökt. 

Genom tidigare studier har författarnas förståelse för ämnet ökat vilket möjliggjort en mer specificerad 

undersökning. 

4.1.5 Övrig undersökning 

Under uppsatsens gång hittades fler variabler än de som författarna ursprungligen hade tänkt undersöka. 

Variabeln företagsålder undersöktes genom att samla in data på när respektive företag grundades och 

samtidigt kontrollera om vederbörligt företag aktivt valutasäkrar. I Microsoft Excel sammanställdes 

denna data och genom att dela in populationen i två grupper för de som valutasäkrar och de som inte 

gör det kunde två olika populationsmedelvärden utvinnas. Dessa medelvärden ställdes mot varandra och 

jämfördes. För att kontrollera signifikansen utfördes en regressionsanalys för att på 5 % signifikansnivå 

kontrollera resultatet vilket redovisas i bilaga 8. I denna regressionsanalys användes valutasäkring som 

en beroende dummy-variabel och företagsålder som en oberoende numerisk variabel. Utöver 

företagsålder observerades även aktiekursutveckling, aktiekursvolatilitet och lönsamhet, mätt i 

avkastning på egna tillgångar. Dessa variabler testades på samma sätt som företagsålder och finns under 

bilaga 7, 9 och 10.  

4.2 Bortfallsanalys 

Enkätundersökningen som använts i denna studie har ett relativt högt bortfall som totalt uppgår till cirka 

82,16 %. Detta kan innebära snedvriden effekt på resultatet om de som svarat har andra egenskaper än 

populationen i stort vilket bidrar till problemet med att dra generella slutsatser.  Det finns en tydlig trend 

idag som visar att det blir allt svårare att uppnå en hög svarsfrekvens vid enkätundersökningar 

(Statskontoret 2015). Det finns flera tänkbara förklaringar till att svarsfrekvensen har blivit så låg som 

den är i denna undersökning. Det kan dels bero på en ovilja att delta i en undersökning likt denna då det 

inte finns något egentligt egenintresse av det men det kan också bero på risken att mejlet som skickats 

betraktas som ett ”SPAM-mejl” och går direkt till skräppost. Vidare kan mottagare uppfatta mejlet som 

ett virus och väljer med anledning av det att inte svara.  

För att undvika denna typ av problem skulle det förmodligen varit fördelaktigt om författarna hade ringt 

till samtliga företag innan enkäten skickades ut för att på så vis förbereda mottagarna så gott det går. 

Detta skulle förmodligen generera en annan inställning hos mottagaren och en större vilja att hjälpa till 

och bidra till studien. Utöver ovanstående har det även visat sig finnas tekniska problem som påverkat 

svarsfrekvensen. Det har inkommit mejl till författarna där vissa av personerna i urvalet förklarat att det 

inte går att öppna webbenkäten på deras datorer vilket har lett till att en okänd andel av mottagarna inte 

haft en möjlighet att svara på enkäten. 
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Det höga bortfallet kan förklara anledningen till att resultaten från webbenkäten skiljer sig från 

resultaten som inhämtats genom årsredovisningar. Då årsredovisningarna är finansiell information som 

granskats av auktoriserad revisor bör denna data betraktas som mer tillförlitlig än de uppgifter som 

företagen själva lämnat i enkäten. 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Enligt Ejvegård (2003) syftar reliabilitet till tillförlitlighet och användbarhet av ett mätinstrument och 

av måttenheter. För att mäta reliabilitet kan fyra metoder användas; återtestning, halveringsmetoden, 

parallellmetoden samt kontrollfrågor. I den här undersökningen har inget reliabilitetstest genomförts på 

grund av tids- och resursbrist. Resultatet hämtat från enkätundersökningen skiljer sig från vad som 

observerats i årsredovisningarna. De stora skillnaderna innebär att det föreligger risk för att 

mätinstrumentets tillförlitlighet blir låg (Ejvegård 2003). 

Validitet handlar om att studien ska mäta det som avses att mätas. Främst syftar validitet till att studiens 

slutsatser är hållbara samt att de resultat som hämtats går att generalisera. Detta är överlag ett problem 

för kvalitativa studier då observationer som hämtas är relativt få vilket gör det svårare att generalisera 

resultat och slutsatser för större populationer (Ejvegård 2003). Vissa av frågorna i enkätundersökningen 

har i efterhand visat sig vara av mindre relevans för studien och därmed valt att bortses ifrån, dock anses 

det att tillräckligt många frågor av intresse har besvarats. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen har 

varit relativt låg vilket leder till minskad tillförlitlighet. Detta har medfört att enkäterna mest har använts 

som komplement till data utvunnen från publicerade årsredovisningar för företagen. De publicerade 

årsredovisningarna har granskats innan publicering och redovisar på ett tydligt sätt hur företag arbetar 

med riskhantering.  Författarna anser med ovanstående motivering att rådande slutsatser torde gälla.   

4.4 Metodkritik 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan det riktas viss kritik mot kvalitativ forskning med argument som 

brist på transparens, replikerbarhet, generaliserbarhet samt svårt att bedöma subjektiviteten i 

intervjuerna. Det föreligger risk för att denna typ av forskning på olika sätt kan vinklas av författarnas 

egna åsikter och uppfattningar om vad som är relevant. Tillförlitligheten i studien syftar till i vilken grad 

resultaten kan återskapas vid en replikatstudie, det vill säga till vilken grad det går att lita på empirin 

författarna samlat in (Vetenskapsrådet (2017). För att underbygga replikerbarhet har författarna direkt 

registrerat alla svar från intervjuer samt systematisk samlat in information från årsredovisningar för att 

undvika större bias. Tillvägagångssättet kompletteras också med att samma enkät använts på samtliga 

företag och urvalet följde en systematisk urvalsprocess. I kombination borde detta styrka studiens 

tillförlitlighet. Det har emellertid inte gjorts någon distinktion för att säkerställa att företagen som idag 

tillhör Large- respektive Small Cap listan även gjorde det år 2013 och år 2009 utan de företagen som 

2017 tillhör Large Cap är konsekvent kategoriserade som större företag och likadant med Small Cap. 
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Detta leder till en viss osäkerhet när det kommer till att mäta förändring inom gruppen och en risk för 

snedvridet urval.  

4.5 Källkritik 

Sett till sekundärkällor i form av årsredovisningar som använts i studien anser författarna att 

tillförlitligheten bör vara hög till följd av de många lagar och förordningar som reglerar utformningen 

och innehållet i svenska årsredovisningar. Dessutom innehåller revisionsprocessen många steg genom 

vilka potentiella misstag bör upptäckas. Således anser författarna att denna form av sekundärkälla bör 

vara tillförlitlig. 

De andra sekundärkällor som använts är publicerade tidigare studier och facklitteratur. Dessa källor har 

använts med ett kritiskt förhållningssätt, här har hänsyn tagits till materialets objektivitet och aktualitet. 

Källor har hämtats från vad författarna anser som tillförlitliga källor där majoriteten av publiceringarna 

har granskats med vetenskapliga ögon.  

4.6 Användbarhet 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska inte utgångspunkten för forskningen vara att gynna eller tillgodose 

en specifik aktör. Författarna kan styrka att ingen uppdragsgivare finns. Detta garanteras för att i största 

möjliga mån garantera objektivitet.  
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5 Empiri 

5.1 Geografiskt läge 

I årsredovisningarna kan det fastslås att 21,7 % av de aggregerade företagen har en liten eller obefintlig 

exponering av utländsk valuta. Bland dessa 13 bolag är det 7 bolag (motsvarande 53,9 %) som ändå 

använder sig av någon form av valutasäkring varav cirka 85 % av dessa företag var Large Cap bolag. 

I figur 1 redovisas hur stor andel av svenska företag som väljer att valutasäkra. Enligt de granskade 

årsredovisningarna väljer 72 % av de undersökta svenska företagen att arbeta aktivt med hantering av 

valutarisk vilket visat sig efter en sammanvägning av både större och mindre noterade företag.  

Figur 1: Valutasäkringsfrekvens svenska företag 2017  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 

I enkätundersökningen är frekvensen för andelen företag som aktivt arbetar med valutasäkring mindre 

än resultatet som är hämtat från årsredovisningar. Genom enkätundersökningen erhålls resultatet att 

enbart 48,7 % av svenska företag valutasäkrar. Företagen som väljer att inte valutasäkra har motiverat 

det med att den utländska omsättningen utgör en väldigt liten del av den totala omsättningen, att 

valutafluktuationer inte har en särskilt stor påverkan på resultatet, att valutasäkring endast är en 

kortsiktig lösning, att företaget har relativt stora marginaler samt att det är för hög kostnad i relation till 

exponering och fluktuation.  Utöver ovanstående har ett Small Cap företag uttryckt att det är dels är för 
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dyrt med valutasäkring men också att det råder omfattande IFRS regler avseende valutasäkring med 

derivat vilket för dem komplicerar processen.  

Figur 2 visar den aggregerade bilden för användning av valutasäkringsinstrument bland samtliga 

undersökta företag år 2017. Figuren demonstrerar resultatet som utvunnits från årsredovisningar.  

Figur 2: Valutasäkringsverktyg svenska företag 2017  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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Figur 3: Valutasäkringsfrekvens Large Cap företag  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 

Tabellen nedan (Figur 4) redovisar till vilken frekvens mindre företag väljer att valutasäkra.  

Figur 4: Valutasäkringsfrekvens Small Cap företag  

 

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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Figur 3 och 4 visar att större företag valutasäkrar i högre utsträckning än mindre företag. Genom den 

linjära sannolikhetsmodellen (se bilaga 11 för regressionsoutput) går det utläsa att sannolikheten för att 

ett företag valutasäkrar går upp med 50 % om det är ett Large Cap företag jämfört med om det är ett 

Small Cap företag. Detta samband är också statistiskt fastslaget med 95 % konfidensnivå vilket kan ses 

genom ett lågt p-värde samt då 0 ej är inkluderat i intervallet (övre 95 %- nedre 95 %).   

I enlighet med enkätundersökningen upplever 41,2 % av Large Cap företagen samt 23,5 % av Small 

Cap företagen att de får en sorts naturlig valutasäkring genom handel med flera olika länder vilket kan 

vara ett motiv till att vissa företag väljer att inte arbeta med valutasäkring. 

Nedan presenteras figur 5 som demonstrerar vilken metod av valutasäkring som används bland större 

noterade företag i enlighet med deras publicerade årsredovisningar. 

Figur 5: Valutasäkringsmetod Large Cap företag  

 

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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Figur 6 demonstrerar vilken metod av valutasäkring som används bland mindre noterade företag enligt 

uppgift från företags publicerade årsredovisningar. 

Figur 6: Valutasäkringsmetod Small Cap företag  

 

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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att förhandla bankens marginal vad det gäller spot-transaktioner vilket leder till onödigt höga kostnader. 

Dessa onödigt höga kostnader kan leda till en lägre frekvens av extern valutariskhantering i företag med 

mindre marginaler.  

I figur 7 visas vilka instrument som används vid valutasäkring bland Large- samt Small Cap företag år 

2017 i enlighet med företagens publicerade årsredovisningar.  

Figur 7: Valutasäkringsverktyg Small- och Large Cap företag 2017  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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5.3 Volatilitet 

För att kunna analysera hur företags valutasäkringsbeteende har förändrats under perioder av hög 

volatilitet har ett genomsnitt av årlig kronkursvolatilitet beräknats mellan åren 1993–2018 för SEK/EUR 

samt SEK/USD. Beräkningarna har skett genom att använda avistakurser under perioden med en 

observation per månad och ett genomsnitt omsatt till årlig volatilitet.  

Figur 8 redovisar volatiliteten av den svenska valutan (SEK) i förhållande till euro (EUR) mellan åren 

1993 och 2018.  

Figur 8: Volatilitet SEK/EUR, 1993–2018  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på data från Macro Bond 

Som framgår i figur 8 beräknades den genomsnittliga volatiliteten av SEK/EUR för tidsserien till 19,2 

% årligen och i dataserien är åren 2008–2009 ”uteliggare” med betydligt högre volatilitet än normalt. 
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kan inte urskiljas någon trend eller drift åt något håll utan kronans volatilitet verkar bero på 

makroekonomiska omständigheter.  

Figur 9 beskriver volatiliteten av den svenska valutan (SEK) i förhållande till den amerikanska dollarn 

(USD) mellan åren 1993 och 2018.  
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Figur 9: Volatilitet SEK/USD, 1993–2018  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på data från Macro Bond 
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Figur 10: Förändring valutasäkringsmetod Large Cap företag 2009, 2013 och 2017  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 

Figur 10 visar att valet av instrument har varit nästintill oförändrat mellan 2009, 2013 och 2017 med 

några få undantag så som den ökade användningen av swappar och matchning som syns år 2013.  

Tabellen nedan (Figur 11) beskriver vilka olika valutasäkringsinstrument som har används respektive 

år bland de mindre företagen. Siffrorna som presenteras är hämtade genom sammanställning av 

företagens publicerade årsredovisningar. 
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Figur 11: Förändring valutasäkringsmetod Small Cap företag 2009, 2013 och 2017  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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börjat anpassa faktureringsvalutan samtidigt som ytterligare företag anger att de har gått från att använda 

sig av valutaterminer till att idag istället valutasäkra med hjälp av matchning. Med dessa metoder hävdar 

företagen att dess riskhanteringsarbete har anpassats med hänsyn till den försvagade valutan.  

5.4 Övrigt 

Av de undersökta företagen har genomsnittsåret för grundandet av företagen tagits fram där stora och 

små företag har vägts ihop. Företag som grundades innan det sammanvägda genomsnittet, år 1952, är 

kategoriserade som äldre företag och företagen som grundats efter har kategoriserats som yngre företag. 

Tabellen nedan (Figur 12) beskriver hur frekvensen av valutasäkring ser ut för äldre och yngre företag 

i enlighet med dess årsredovisningar. 

Figur 12-Ålderns påverkan på företags valutasäkringsfrekvens 

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 

Det har också gjorts en regression som beskriver hur variabeln ålder av företag påverkar om företagen 

väljer att valutasäkra eller inte (se bilaga 8). Bland de undersökta företagen kan det konstateras att det 

finns en statistiskt signifikant skillnad i ålder mellan de som väljer att valutasäkra och de som inte gör 

det. För företagen som valutasäkrar är medelåldern 48 år äldre än de företag som inte valutasäkrar. Det 

genomsnittliga året för grundandet av företag som inte valutasäkrar är som framgår av konstanten i 

bilaga 8, år 1987. Företagen som valutasäkrar är i sin tur grundade i genomsnitt 48 år tidigare 

(förändringsvariabeln). Av de undersökta företagen är det totalt 17 stycken företag som inte valutasäkrar 

och 43 som gör det vilket leder till att tillförlitligheten bland de valutasäkrande företagen är högre.  
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Figur 13 indikerar att det kan finnas ett samband mellan företag som valutasäkrar och dess 

aktiekursutveckling. Företagen som valutasäkrar har i genomsnitt en aktiekursutveckling på 9 % 

samtidigt som den grupp som inte valutasäkrar har haft en negativ utveckling på 5,9 % under samma 

tidsperiod. Detta samband har dock inte kunnat bevisas med 95 % konfidensnivå (se bilaga 7) och bör 

därmed ses som en indikation snarare än ett bevis på samband.  

Figur 13: Aktiekursutveckling, skillnad mellan valutasäkring och inte valutasäkring  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 

Av figur 14 att döma finns det en viss skillnad i volatilitet av aktiekurs mellan de företag som 

valutasäkrar och de som inte valutasäkrar. Genomsnittsvolatiliteten för de företag som inte valutasäkrar 

är 43,3 % räknat med 100 dagars standardavvikelse samtidigt som samma siffra för de företag som 

valutasäkrar har varit 35,7 %. Inte heller detta samband går att styrka med 95 % konfidensintervall (se 

bilaga 9).  
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Figur 14: Aktiekursvolatilitet, skillnad mellan valutasäkring och inte valutasäkring  

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 

Figur 15 indikerar att det kan finnas ett samband mellan lönsamhetsmåttet return on assets, som mäter 

avkastning på företagets tillgångar, mellan företag som valutasäkrar och företag som inte gör det. 

Valutasäkrande företag har haft ett genomsnittligt RoA på 5,6 % samtidigt som de företag som inte 

valutasäkrar har haft ett negativt RoA på 2,3 %. Sambandet har inte kunnat bevisas med 95 % 

konfidensnivå (se bilaga 10).  

Figur 15: Return on assets, skillnad mellan valutasäkring och inte valutasäkring  

 

 

Källa: Författarnas egna bearbetning baserat på årsredovisningsdata 
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6 Analys 

Vad gäller studiens resultat har det påträffats en viss skillnad mellan vad som kunnat tydas i 

informationen inhämtad från årsredovisningar och informationen från enkätundersökningen. 

Skillnaderna kan bero på ett flertal faktorer som exempelvis ett betydande bortfall i 

enkätundersökningen till följd av att företagen inte behövde deltaga, att det inte går att kontrollera att 

svaren i enkäten faktiskt överensstämmer med verkligheten samt att det i enkätundersökningen går 

snabbare att svara om företaget inte arbetar med valutasäkring vilket möjligtvis skulle kunna leda till ett 

snedvridet urval.  Det kan också förklaras av att kravet på riskhanteringsredovisning, som kom i 

samband med införandet av IFRS 7, inte på ett precist sätt reglerar hur intern valutasäkring ska 

redovisas. Intern valutasäkring i form av exempelvis kontostrukturer kan därför eventuellt välja att 

undanhållas för att på så vis vinna marknadsandelar genom att inte delge konkurrenter sina strategier. 

Utöver ovanstående kan det också bero på att policy och praxis skiljer sig åt likt det som Kim och 

Chance (2018) uppmärksammat i sin studie. Företag kan i vissa fall ha policys och riktlinjer som ska 

forma dess agerande, vilket redovisas i dess årsredovisning, men i verkligheten inte agera i enlighet med 

detta vilket då påverkar vad som anges i enkätundersökningen. Kim och Chance (2018) konstaterar 

också att valutasäkring kan variera periodvis vilket skulle kunna medföra att agerandet har förändrats 

från den tiden årsredovisningen publicerades till den dagen då enkätundersökningen besvarades. 

6.1 Geografiskt läge 

När årsredovisningar från olika år har analyserats går det tyda att arbete med valutasäkring har ökat 

mellan de undersökta åren. Av figur 1 ser vi att 72 % av svenska företag arbetar med någon form av 

valutasäkring. Detta påminner om resultatet i en undersökning av Jatko et al. (2013) där det framgick 

att ca 80 % av svenska Large-, Mid- och Small Cap företag arbetar med valutasäkring. Detta skiljer sig 

emellertid från resultatet i enkätundersökningen där det framkom att endast 48,7 % av respondenterna 

valutasäkrar. Det senare nämnda resultatet anses dock vara mindre tillförlitligt än den data som utvunnits 

från årsredovisningarna.  

Att merparten av de svenska företagen arbetar med valutariskhantering motsäger teoremet av Modigliani 

och Miller (1958) om riskhanteringsirrelevans. Detta beror med stor sannolikhet på de antaganden som 

teoremet innehåller inte är förankrade i verkligheten. Exempelvis antas enligt teorin att det inte råder 

informationsassymetri och att det inte finns några skatter eller transaktionskostnader, vilket inte är fallet 

på de finansiella marknaderna i Sverige och har heller inte varit det under denna studies mätperiod.   

Inom svenska företag har det genom undersökningen framkommit att valutaterminer är det mest använda 

derivatet år 2017 vilket skulle kunna förklaras av att de är relativt lättförståeliga och enkla att hantera. 

Figur 2 uppvisar även att valutaoptioner och valutaswappar används i stor utsträckning. Detta påminner 

om resultatet som presenteras i studierna av Cederkäll och Karlsson (2018), Marshall (1999) samt Jatko 
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et al. (2013). Cederkäll och Karlsson (2018) fastslog att externa valutaderivat är det som mest flitigt 

används inom svenska företag. Marshall (1999) fann att terminer i form av forwardkontrakt var det mest 

använda derivatinstrumentet för företag som opererar i länderna USA, Storbritannien samt i länder runt 

om asiatiska Stillahavsregionen. Samma iakttagelse gjordes av Jatko et al. (2013) på den svenska 

marknaden vilket styrker denna undersöknings upptäckter.  I alla dessa studier framkom också att 

valutaoptioner och valutaswappar är de instrument som används mest efter terminer. Detta innebär att 

valet av valutasäkringsderivat i Sverige i hög grad påminner om hur företag i andra delar av världen 

väljer att valutasäkra. Det har emellertid observerats skillnader vad gäller interna 

valutasäkringsmetoder. 

Bland svenska företag har matchning visat sig vara den i särklass mest använda interna 

valutasäkringsmetoden år 2017 (se figur 2). Då matchning är ett relativt billigt sätt att valutasäkra på 

kan det av företag användas både som komplement och substitut till andra valutasäkringsmetoder. I 

studien av Marshall (1999) var matchning en vanligt använd metod vilken mellan 60–69 % av företagen 

använde. Det var dock inte den vanligaste metoden för valutasäkring då större del av företagen angav 

att netting var den mest använda interna metoden. I årsredovisningarna för år 2017 anger endast 5,3 % 

av svenska företag att de ägnar sig åt netting som valutasäkringsmetod. De markanta skillnaderna kan 

bero av olika variabler så som åldern på Marshalls studie men också det faktum att svenska företag har 

andra interna rutiner och arbetssätt jämfört med brittiska-, amerikanska- och asiatiska företag. Netting 

beskrivs ofta användas av större internationella koncerner. Möjligtvis kan det vara så att det ingick fler 

stora koncerner i Marshalls (1999) urval än i detta vilket kan förklara den stora skillnaden i resultat.   

Inte heller i studien av Jatko et al. (2013) var matchning det vanligaste interna derivatet. Här framkom 

det att cashpools var det instrument som flest företag, 26 %, nyttjade år 2013. Emellertid fanns samtidigt 

en hög användning av matchning. Till skillnad från Jatko et al. (2013) visade denna studien att cashpools 

endast används av 7,2 % av företagen år 2017. En möjlig förklaring till skillnader i resultatet skulle 

kunna vara att färre multinationella företag, för vilka cashpools främst lämpar sig, finns med i urvalet. 

Dessutom kan cashpool-strukturer vara krångliga att bygga upp vilket skulle kunna påverka 

användandet av dem. Föränderlig bankmiljö och regleringar skulle också kunna vara faktorer som 

påverkar företags val av kontostruktur.  

Vilken utav de olika valutariskerna som svenska företag i största utsträckning väljer att skydda sig emot 

är oklart. I studien av Joseph (2000) fastslogs att brittiska företag i största utsträckning valde att skydda 

sig mot ekonomisk- och transaktionsexponering. I studien av Marshall (1999) framkom det att företagen 

tenderade att fokusera på transaktions- och omräkningsexponering och i undersökningen av Cederkäll 

och Karlsson (2018) konstaterades det att svenska företag till största del fokuserar sitt arbete på 

transaktionsexponeringen. Enligt vad som framkommit i enkätundersökningen väljer svenska företag 

till största utsträckning att skydda sig mot transaktionsexponering och lägger mindre fokus på 
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omräkningsexponering. Detta gäller såväl Large Cap företag som Small Cap företag. I granskningen av 

årsredovisningar har inget fokus lagts på att analysera vilken valutaexponering företagen fokuserar sina 

resurser på. I arbetet med att analysera årsredovisningar har författarna emellertid observerat att 

transaktionsexponering verkar vara den typ av valutarisk som de undersökta företagen säkrar sig mest 

emot. På grund av att detta inte specifikt har undersökts eller dokumenterats kan dock inga skarpare 

slutsatser dras av detta utan bör ses som just observationer.  

6.2 Företagsstorlek 

Av den empiriska undersökningen kan det konstateras att storlek verkar ha en signifikant betydelse när 

det kommer till valutasäkring (se figur 3 och 4). Stora företag valutasäkrar i högre utsträckning än små 

företag vilket är ett samband som har varit gällande under de undersökta åren. Samma relation påvisades 

i en annan svensk studie av Hagelin och Pramborg (2004). Att det är skillnad mellan stora företag och 

små i sättet de väljer att valutasäkra styrks även av tidigare forskning inom området. Både Joseph (2000) 

och Goldberg et al. (1998) har beskrivit hur större företag använder sig av valutasäkring i högre 

utsträckning än små vilket kan bero på skalfördelar, intern kompetens och generellt mer resurser hos de 

större företagen. Det tydliga sambandet tros också kunna förklaras av att större företag i regel har en 

högre transaktionsfrekvens än små vilket ger större incitament till att valutasäkra på grund av den högre 

exponeringen, vilket ligger i linje med vad som studerats av Bodnar och Marston (2002). Sambandet 

verkar vara gällande såväl inom brittiska- och amerikanska företag som på den svenska marknaden.  

Att större företag valutasäkrar i högre utsträckning än små bolag talar dock emot teorin som presenteras 

av Hagelin och Pramborg (2004). Enligt denna teori antas det att mindre företag med mindre 

balansräkningar borde ha större incitament till att valutasäkra då de är mer exponerade för 

valutakursfluktuationer. Teorin kan tyckas vara rimlig men tar förmodligen inte hänsyn till bristen av 

kompetens och kostnaden som ofta uppkommer i praktiken. Du et al. (2018) har i sin undersökning 

fastslagit att kostnaden för valutasäkring borde vägas upp av de positiva effekter som det genererar. I 

sin undersökning kunde Du et al. (2018) konstatera att investerare är villiga att satsa mer pengar i de 

bolag som säkrar valutarisken relativt andra bolag. Utifrån resultatet i denna undersökning kan det 

emellertid konstateras att även om incitament finns hos de mindre företagen är det inte nog för att 

kompensera för kostnaden med att valutasäkra.  

Kostnad 

Just kostnad för att valutasäkra har via enkätundersökningen visat sig vara av stor betydelse för mindre 

företag som upplever det som att kostnaden och framförallt bankens höga marginaler i många fall inte 

överstiger nyttan med tjänsterna som de erbjuder. Ett företag beskriver hur de har lyckats förhandla ned 

bankens marginaler vilket för dem har gett önskad effekt. Företaget tror emellertid att okunskap om 

denna möjlighet kan vara en vanlig anledning till att mindre företag väljer att inte valutasäkra. De 
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uttrycker att det inte uppmärksammas att det faktiskt går att omförhandla dessa bankmarginaler. Utöver 

förhandling om bankernas marginaler upplyser företaget även om att det finns externa mäklare som 

alternativ till banker som ofta erfordrar lägre avgifter för rådgivning och förmedling av valutasäkring 

och passande derivat. En anledning till att externa mäklare inte används i högre utsträckning tror samma 

företag beror på att många företag är beroende av och värdesätter samarbetet med banken och av den 

anledningen inte vågar riskera relationen genom att ta in en extern mäklare.  

Det saknas tidigare studier som utvärderar hur bankmarginaler som ensam variabel påverkar 

valutsäkringsfrekvensen hos företag men ovanstående resonemang bör gå att koppla till den data som 

framkommit. Både i enkätundersökningen, mejlintervjuerna samt i årsredovisningarna har det 

framkommit att kostnad som ensam variabel har en stor inverkan på företags val av riskhantering. Flera 

företag har i enkätundersökningen angett att de inte valutasäkrar på grund av den höga kostnaden som 

det medför. Är inte valutaexponeringen i främmande valuta tillräckligt omfattande finns det en stor risk 

att kostnaden överstiger nyttan och således minskar incitamenten för att valutasäkra.  

Företagstillväxt 

Ofta kännetecknas företagen registrerade på Small Cap listan av bolag som strävar efter snabb expansion 

och att ta större marknadsandelar. Det är inte helt ovanligt att dessa företag först etablerar verksamheten 

på den inhemska marknaden och sedan expanderar och förflyttar sig ut i världen.  Till en början, under 

de första åren, har kanske inte dessa företag anledning eller marginaler för att använda sig av 

valutasäkringsderivat, men så småningom, när de faktiskt har tagit allt större marknadsandelar finns det 

stor sannolikhet att dessa företag aktivt börjar arbeta med valutariskhantering. Troligtvis kan dessa 

företag under denna tid ha hunnit vuxit sig så stora att de istället är registrerade på Large Cap listan.  

Detta skulle således kunna innebära att det blir svårare att utläsa någon ökning av valutasäkringsfrekvens 

på Small Cap listan.  

Det framgår genom figur 5 och 6 att det vanligaste för större företag är att valutasäkra både internt och 

externt till skillnad från mindre företag. Detta kan bero på att större företag ofta har en väl utvecklad 

treasuryavdelning där personal är anställd på heltid för att arbeta med just valutasäkring. De har större 

kunskap inom området och kan därmed på ett smidigare sätt växla och kombinera olika metoder än vad 

mindre företag som saknar en treasuryansvarig kan. Detta är ytterligare en faktor som minskar kostnaden 

för valutasäkring i stora företag då de inte nödvändigtvis behöver anlita externa parter eftersom att 

kompetens redan finns internt i företaget. De har då också ofta en historia av valutasäkring med interna 

regelverk som reglerar hur risk ska hanteras och vilka instrument som ska användas i olika situationer.  
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Intern valutasäkring  

Från figur 5 och 6 kan också konstateras att intern valutasäkring (enbart) är den minst använda metoden 

för att minimera valutaexponering inom svenska företag. Detta har visat sig gälla såväl Large Cap 

företag som Small Cap företag. Resultatet är förvånande då intern valutasäkring klassas som den 

billigaste metoden av valutasäkring och således skulle kunna motiveras att användas framförallt av 

företag med lägre marginaler. Dessutom fastslog Dong et al. (2014) att större företag kan dra nytta av 

intern valutasäkring, såsom exempelvis matchning, då dessa företag ofta har en högre 

transaktionsfrekvens. Att resultatet ser ut som det gör tros kunna förklaras av att intern valutasäkring 

leder till mindre strategisk flexibilitet vilket i sin tur medför minskad förväntad vinst vilket såväl Dong 

et al. (2014), Harris et al. (1996) som Melumad (2009) påpekat. 

Siffrorna som presenteras i figur 5 och 6 skiljer sig från vad som observerats i undersökning av Jatko et 

al. (2013). I studien av Jatko et al. (2013) framkom det att större företag till största del använder sig av 

interna metoder framför externa. Den data som har använts i denna undersökning inkluderar 

observationer från samma undersökningsår som Jatko et al.  (2013) och det är därför förvånande att det 

är stora skillnader i resultatet.  Emellertid baseras figurerna som presenteras i kapitel 5 i denna uppsats 

på data utvunnen från årsredovisningar samtidigt som Jatko et al. (2013) presenterar vad som angivits i 

dess enkätundersökning. Anskaffandet av data tros således kunna förklara differensen. Detta styrks 

också av att resultatet som Jatko et al. (2013) presenterar verkar stämma bättre överens med vad som 

registrerats vid denna studiens enkätundersökning. Jatko et al. (2013) presenterar att 48% av de svenska 

företagen år 2013 uteslutande ägnade sig åt intern valutasäkring. I denna studie framkommer genom 

enkätundersökningen att cirka 73 % av de undersökta företagen ägnar sig åt enbart intern valutasäkring. 

Enligt studiens enkätundersökning anges intern valutasäkring vara den mest använda metoden för 

valutariskhantering. Skillnaden i information som angetts i enkätundersökningen och i årsredovisningar 

är av betydande natur. Vad som påverkar skillnader i resultatet är emellertid väldigt svårt att avgöra. 

Som tidigare nämnts finns flera brister i enkätundersökningen som använts i denna uppsats vilket kan 

ge snedvridningar. Möjligtvis kunde det finnas faktorer som gjorde att datainsamlingen i 

studentuppsatsen av Jatko et al. (2013) också fick aningen snedvridet resultat. Dessutom kan det 

misstänkas finnas brister i hur företag redovisar dess interna valutariskhantering i sina årsredovisningar.  

IFRS 7 

Allt mer komplicerade redovisningsregler har lyfts fram som en anledning till att framförallt mindre 

företag väljer att inte valutasäkra. I samband med införandet av redovisningsstandarden IFRS 7 ökade 

kraven på riskhanteringsredovisning vilket medförde ett mer omfattande arbete för företagen i sin 

redovisning. För mindre företag kan kostnaden för att arbeta med denna typ av redovisning uppta en 

större del av den totala omsättningen än för större företag där den kan anses vara försumbar. På mindre 

företag är det ofta egna anställda som sköter redovisningen internt på företaget vilka inte alltid har 
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kompetens att redovisa och hantera dessa sorts instrument. Samtidigt har ofta större företag mer 

sofistikerade metoder och anlitar ofta mer erfarna redovisningsbyråer som hanterar det krångliga arbetet 

åt dem. Det finns få studier som behandlar den potentiellt negativa påverkan IFRS 7 kan ha på mindre 

företag och om det kan innebära ett hinder för den typen av företag att använda sig av komplicerade 

valutasäkringsmetoder då de inte har resurserna till att kunna redovisa det. Eftersom att syftet med IFRS 

7 är att företags intressenter ska få en bättre inblick i de risker företag utsätts för och därmed minska sin 

egen portföljrisk uppstår istället en risk för att det blir kontraproduktivt om standarden kan leda till att 

företag viktar ned sitt fokus på riskhantering. 

Isomorfistisk institutionalism 

En ytterligare anledning till att större företag ofta är mer benägna än små företag att valutasäkra kan 

bero på den högre omvärldsbevakningen de är utsatta för. Större företag är hårdare kontrollerat av media 

och analytiker och att avvika från normen och välja att inte valutasäkra kan leda till att media, analytiker 

och i slutändan potentiella investerare och kreditgivare börjar ifrågasätta varför företaget avviker från 

normen. Det kan då bli en osäkerhetsfaktor som kan leda till problematik med kapitalanskaffning och i 

förlängningen högre kostnad för kapital. Detta följer teorin med isomorfistisk institutionalism som bland 

annat beskrivs av DiMaggio och Powell (1983) där företag föredrar att ”göra som alla andra gör” just 

för att undvika tvivel från kapitalmarknaden. Isomorfistisk institutionalism är ett fenomen som också 

kan förklara varför företag utan direkt exponering mot valutakursförändringar väljer att valutasäkra. 

Företag som exempelvis Fastighets AB Balder och Castellum är exempel på den här typen av företag 

som valutasäkrar utan att ha en direkt exponering.  

Konkurrens 

I årsredovisningarna framkom det att totalt 53,9 % av företagen som har en liten andel eller ingen som 

helst direkt exponering mot utländsk valuta ändå valutasäkrar. Det framkom också att valutasäkringen 

som utövas av bolag utan direkt valutaexponering framförallt tillämpas av större företag. Utöver 

ovanstående teori som beskrev isomorfistisk institutionalism kan dessa stora bolag också tänkas vara än 

mer utsatta för internationell konkurrens jämfört med små företag vilket kan vara anledningen till 

tillämpandet av valutasäkring. Resultatet som presenterats påminner om vad som observerats av 

Aggarwal och Harper (2010) på den amerikanska marknaden. Aggarwal och Harper (2010) förklarade 

att om konkurrerande företag som har en form av valutaexponering får vinster genom gynnsamma 

uppgångar i exponerad valuta kan det leda till att de konkurrerande företagen har råd att sänka priserna. 

Företagen som inte har någon form av valutaexponering kan då få lägre marginaler till följd av 

konkurrenternas prispress vilket skulle kunna undvikas om de skapar en naturlig säkring med hjälp av 

valutasäkringsderivat. Med detta resonemang motiverade författarna att företag utan direkt exponering 

kunde använda sig av valutasäkring för att erhålla konkurrenskraft. Resonemanget styrks också av 

Gunnarsson som beskriver att den viktigaste anledningen till att företag valutasäkrar är just för att 
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försvara sina marginaler11. Tillsammans styrker detta vad som påträffats i denna studie och det kan 

konstateras att vissa företag väljer att valutasäkra av just konkurrensskäl. Detta har också tidigare 

bevisats på den amerikanska marknaden vilket ytterligare styrker tesen om konkurrens som en variabel 

som påverkar valutasäkringsfrekvensen hos svenska företag. 

Val av valutasäkringsinstrument 

I figur 7 redovisas att Large Cap företagen till största del använder sig av valutaterminer. Därefter är 

matchning, valutaoptioner och valutaswappar de verktyg som Large Cap bolagen använder mest flitigt. 

Detta gäller även för de mindre företagen där valutaterminer och matchning också är de mest använda 

instrumenten. Bland Small Cap företagen är användningen av valutaswappar och valutaoptioner 

emellertid mer begränsad. Troligtvis kan detta förklaras av att kostnaden som valutaoptioner och 

valutaswappar medför inte är ekonomiskt försvarbar för företag med lägre marginaler.  Instrument som 

däremot har använts mer flitigt av Small Cap bolagen relativt Large Cap bolagen är cashpools, 

anpassning av faktureringsvaluta och geografisk diversifiering. Detta tyder på att företag med mindre 

marginaler i större utsträckning nyttjar de interna resurser de tillhandahåller för att erhålla de positiva 

effekter som valutasäkring för med sig. 

Företagsstyrning 

En annan anledning till att mindre företag inte valutasäkrar i lika hög utsträckning kan bero på 

företagsstyrningens påverkan. Generellt sett är de verkställande direktörerna på Large Cap företagen 

längre fram i sina karriärer då det i regel krävs längre erfarenhet för att kunna få ett jobb i ledningen på 

ett stort företag än ett litet. Det kan innebära att de i sin tur är mer måna om att skydda det rykte de 

hunnit bygga upp under karriären. De kan då välja att valutasäkra för att minska volatiliteten i resultatet 

för att undvika större förluster. Likt Holmström och Ricart I Costa (1986) beskrev finns det många 

gånger goda incitament för företagsledningen att valutasäkra då det i det långa loppet antas gynna just 

ledningen. Mindre företag däremot, med en ledning som kan vara i ett tidigare skede av deras karriärer 

kan istället dra nytta av volatilitet i resultat om de lyckas pricka in gynnsamma valutakursrörelser. Detta 

kan förbättra ledningens rykte genom den positiva resultatpåverkan som det medför.  

Splittringarna i vad som ska klassas som mest rationellt agerande kan kopplas till vad som av Clacher 

et al. (2011) beskriver som principal- och agentproblematiken. Problematiken består i att det finns en 

företagsledning som strävar efter egen nyttomaximering samtidigt som ägarna i regel föredrar mindre 

risk och volatilitet i resultat och aktiekurs. Många gånger är det just aktieägarna som hårdast drabbas av 

dessa oenigheter. Ett extra uppmärksammat fall som tydligt redogör för problematikens konsekvenser 

                                                 

11 Reine Gunnarsson Senior Derivative Structurer Handelsbanken, intervju den 21 februari 2019 
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beskrivs av Hull (2012) vara konkursen av investmentbanken Lehman Brothers år 2008 där 

spekulationer som gynnade ledningen ledde till stora ekonomiska förluster för aktieägarna. 

6.3 Volatilitet 

I en jämförelse mellan graferna som visar valutakursvolatiliteten (figur 8 och 9) och 

valutasäkringsförekomsten (figur 10 och 11) år 2009, 2013 och 2017 går det inte tyda ett signifikant 

samband mellan volatilitet i kronkursen och valutasäkring. Bland de större företagen verkar det som att 

allt fler företag väljer att valutasäkra. Eftersom att valutakursvolatiliteten under mätperioden har sjunkit 

och i de flesta av de senaste åren ligger under det historiska genomsnittet motsäger det hypotesen om 

ett positivt samband mellan valutasäkring och valutakursvolatilitet. Det verkar i så fall mer troligt att 

det finns ett samband med en fördröjning det vill säga att valutasäkringsbeteende förändras till följd av 

ökning av valutakursvolatilitet men en tidsperiod efter det att volatiliteten förändrats.  

Fördröjningen skulle kunna förklara ökningen av valutasäkring som kan tydas år 2017 bland Large Cap 

företagen. Detta eftersom att den högvolatila perioden av framförallt SEK/USD antas ha lett till ett 

arbete med ändring av policys av valutasäkring hos företag som först visade sig några år senare. 

Fördröjningen skulle kunna vara en orsak av stigberoende som beskrivs av Peters (2005) och innebär 

att policys är trögrörliga och tar tid att förändra även vid byte av företagsledningar och föränderliga 

marknadsförhållanden. Detta resonemang stöds av Nithenius som säger att största argumentet mot att 

valutasäkra är just interna policys12. Nithenius uttrycker att interna policys är trögrörliga och tar lång tid 

att ändra eller eliminera13. Detta skulle med stor sannolikhet kunna innebära att företag påverkas av 

förändringar på valutamarknaden, i det här fallet högre volatilitet, men att effekterna syns först en 

tidsperiod efteråt, det uppstår en fördröjning.  

Det tål även att poängteras det faktum att transaktionskostnaden för valutasäkring har minskat under 

årens lopp. Generellt sätt är det billigare att använda sig av valutaderivat idag jämfört med hur det såg 

ut för några år sedan. Marginalkostnaden blir dessutom ofta mindre desto större omfattning av 

valutasäkring ett företag har. Detta skulle kunna förklara den ökande trenden av valutasäkring bland just 

Large Cap bolagen då valutakursvolatilitet verkar vara en något bristfällig förklaringsvariabel. 

Argumentet att företag väljer att valutasäkra efter högvolatil period med en fördröjning kan också ses i 

Small Cap företagen där fördröjningen dock verkar vara kortare än på Large Cap. Effekten håller inte i 

sig lika länge då frekvensen av företag som valutasäkrar har sjunkit tillbaka 2017 efter uppgången 2013. 

Detta kan bero på att Small Cap företagen generellt sätt är mindre organisationer med mindre interna 

                                                 

12 Henrik Nithenius, valutarådgivare på Nordea, intervju den 18 mars 2019 
13 ibid 
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styrande dokument och kortare företagshistorik vilket kan innebära att effekten av stigberoende anses 

vara mindre.  

Sett till enkätundersökningen verkar det inte som att företagen själva medvetet har förändrat sin policy 

för valutasäkring till följd av förändring i kronkurs avsevärt. Vissa företag uttrycker att de har ändrat 

lite rutiner, t.ex. anger flera av företagen att de ändrat säkringshorisont samtidigt som andra företag 

anger att de har anpassat faktureringsvalutan eller gått från extern- till intern valutasäkring som 

konsekvenser av den försvagade svenska kronan och dess volatilitet. 

Det finns tidigare studier som talar för att det finns en positiv korrelation mellan volatilitet och 

valutasäkring och sambandet presenteras bland annat i publiceringen av Nordea (2016). I 

undersökningen beskrivs det hur den ökade valutakursvolatiliteten var en anledning till att allt fler 

företag väljer att valutasäkra. Även Marshall (1999) och Dong et al. (2014) påvisade detta samband. Det 

kan finnas flera anledningar till att detta samband inte går att tyda i denna studie. Det kan dels bero på 

marknaden vi valt att studera och det faktum att svenska företag kan arbeta på annat sätt än företag i 

andra länder. Dessutom är Marshalls (1999) studie genomförd för 20 år sedan vilket skulle kunna 

medföra skillnad i resultat. Det skulle också kunna bero på att denna studie är för liten, kanske skulle 

fler företag behövt analyseras och på ett annat sätt. Genom att exempelvis ta värden för alla år från 2009 

till och med 2019 skulle det vara möjligt att göra en regression som på ett tydligare sätt utvärderar 

sambandet. Även om denna undersökning inte kan tyda ett signifikant samband kan det finnas goda skäl 

till att fortsätta undersöka ämnet i en högre utsträckning än vad denna uppsats har gjort.  

Geografisk diversifiering 

Att det inte finns ett signifikant samband mellan valutakursvolatilitet och valutasäkring skulle kunna 

bero på den höga geografiska diversifieringen som företag idag besitter. I dagens handelsklimat är det 

vanligt att ha handelspartners i flera olika länder och därmed vara exponerad för ett flertal valutor. Det 

leder till att stora fluktuationer som påverkar intjäningen i en valuta kan ”nettas” ut genom att en annan 

valuta då blir relativt starkare. Detta minskar således behovet av ett ökat valutasäkringsarbete i samband 

med ökad valutakursvolatilitet, och kan förklara varför något tydligt samband mellan variablerna inte 

går att tyda. 

6.4 Övrigt 

Ålder och historik 

Att ålder och historik är en viktig faktor för valutasäkring upptäcks i undersökningen. I figur 12 samt 

bilaga 8 presenteras att 95 % av de företag som har en genomsnittsålder över snittet valutasäkrar. I de 

företag som klassas som yngre (har en ålder lägre än genomsnittsåldern) är det endast 59 % som 

valutasäkrar. Detta samband kan bero på att äldre företag har haft mer tid på sig att utforma policys för 
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valutasäkring och dessutom är företag som är äldre än genomsnittet i regel mer lönsamma med hög 

omsättning vilket också skapar incitament för valutasäkring. Äldre företag har också ofta större resurser 

att lägga på treasuryavdelningar vilket kan vara en anledning till att de valutasäkrar i högre utsträckning 

än de yngre. Även detta samband går att koppla till det stigberoende som beskrivs av Peters (2005). 

Äldre företag som någon gång kan haft incitament till att valutasäkra behåller valutasäkring som en 

intern policy även efter incitamenten har försvunnit. Detta kan även kopplas till vad som Nithenius erfar 

om interna policys det vill säga att företags val att valutasäkra och omfattningen av denna till högsta 

grad beror av tidigare föreskrivna policys14. 

Valutasäkring kan också beskrivas som en form av företagsmognad där äldre företag som under många 

decennium haft en fungerande verksamhet har större möjligheter att utveckla den interna 

riskhanteringsfunktionen och därmed policys för valutasäkring. Yngre företag förmodas fokusera mer 

på att skala upp sin verksamhet och skapa tillväxt i lönsamhet och marginaler snarare än att fokusera på 

makroekonomiska faktorer så som valutakursrörelser.  

Aktiekursvolatilitet, aktiekursvolatilitet och lönsamhet 

Det har i studien gjorts försök på att bevisa ett statistiskt signifikant samband mellan valutasäkring och 

aktiekursutveckling, risk (mätt i aktiekursvolatilitet) och lönsamhet (se bilaga 7, 9 och 10). Då 

kontrollgrupperna har varit relativt små har det inte gått att påvisa ett samband för någon av variablerna 

med 95 % konfidensnivå. Skillnader i genomsnitt mellan grupperna har dock visat vissa indikationer på 

att det kan finnas skillnader i aktiekursutveckling, aktiekursvolatilitet och lönsamhet mellan de företag 

som valutasäkrar och de som inte gör det. Företagen som valutasäkrar påvisade under mätperioden en 

bättre aktiekursutveckling, lägre volatilitet och högre lönsamhet mätt i avkastning på egna tillgångar. 

Störst skillnad upptäcktes i lönsamhet där det på 90 % konfidensnivå går att tyda ett samband mellan 

valutasäkring och avkastning på tillgångar.  

Att det finns en positiv relation mellan volatilitet (risk) och avkastning motsäger grundläggande 

ekonomiska teorier om att ökad risk leder till ökad potentiell avkastning. Även för företagen verkar 

resultaten innebära att arbete med riskhantering och valutasäkring specifikt leder till högre lönsamhet. 

Detta kan ha och göra med företagsmognad där det tidigare har visat sig att äldre företag i högre 

utsträckning än yngre väljer att valutasäkra. Äldre företag har haft fler år på sig att utveckla en lönsam 

affärsmodell och med en mer mogen företagskultur besitter de bättre kunskap av att leverera 

aktieägarvärde i form av mindre risk och mer avkastning. Mindre företag är också dominerande i 

gruppen som inte valutasäkrar och då de är mer känsliga för marknadsrisk (högre beta) genom mindre 
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balansräkningar och större likviditetsexponering. Storlek kan därmed vara en förklaring till skillnaden i 

volatilitet mellan valutasäkrande företag och icke-valutasäkrande företag och det behöver således inte 

bero på att valutasäkring i sig leder till minskad volatilitet. Att det finns en positiv relation mellan 

valutasäkring och aktieägarnytta i form av avkastning och lägre risk styrks också av tidigare studier. 

Både Allayannis et al. (2000) och Kim et al. (2006) har tidigare bevisat hur riskhantering och 

valutasäkring leder till tillväxt i börsvärde och aktieägarnytta.   
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7 Slutsats 

• Det finns indikatorer på att svenska företag i stor utsträckning valutasäkrar på samma sätt som 

företag som opererar på andra geografiska marknader. Det har visat sig att användningen av 

externa valutaderivat inom svenska företag överensstämmer med vad som observerats i 

Storbritannien, USA samt i länderna runt om den asiatiska Stillahavsregionen. Emellertid har 

olikheter observerats vad gäller intern valutasäkring där svenska företag framförallt tillämpar 

metoden matchning i betydligt högre utsträckning än företag verksamma på andra marknader.  

• Det finns signifikanta skillnader mellan stora och små noterade företag i dess val att valutasäkra. 

Större företag valutasäkrar i högre utsträckning vilket kan förklaras av skalfördelar, högre 

exponering, konkurrensskäl, stigberoende och isomorfistisk institutionalism. Större noterade 

företag använder sig i högre utsträckning av externa derivat såsom valutaoptioner och 

valutaswappar än mindre företag. Större företag använder sig också mer frekvent av både 

interna- och externa valutasäkringsmetoder. Mindre företag har redovisat en större användning 

av interna valutasäkringsmetoder.  

• Det har inte kunnat påvisas ett direkt och signifikant samband mellan valutakursvolatilitet och 

valutasäkringsbeteende. År 2009 när valutakursvolatiliteten var hög sett till ett genomsnitt var 

inte förekomsten av företag som valutasäkrar högre än år 2013, då valutakursvolatiliteten var 

lägre än genomsnittet. Det är möjligt att det finns en relation med en fördröjning men det hade 

behövt undersökas mer noggrant med ett större urval för att kunna fastslå sambandet.  

• Det finns en signifikant skillnad i företagsålder mellan företagen som valutasäkrar. Äldre 

företag valutasäkrar i högre utsträckning än yngre vilket kan vara en effekt av trögrörlighet av 

interna policys som reglerar valutasäkring samt en organisatorisk mognad där valutasäkring kan 

ses som en pågående process som växer fram genom historik, erfarenhet, intern innovation och 

utveckling av företagskultur.  

• Svenska företag utan direkt valutaexponering använder sig också av valutasäkring vilket skulle 

kunna vara ett resultat av att de vill försvara sina marginaler av konkurrensskäl och/eller 

isomorfistisk institutionalism och rädsla över svårare kapitalanskaffning till följd av osäkerhet 

hos investerare och kreditgivare.  

• Det har inte kunnat påvisas statistiskt signifikanta relationer mellan förekomsten av 

valutasäkring och variablerna aktiekursutveckling, aktievolatilitet samt lönsamhet. Det finns 

dock stora skillnader i dessa variabler mellan de företag som valutasäkrar och de som inte gör 

det men troligtvis på grund av en stor spridning och för litet urval kan detta samband inte fastslås 

med 95 % konfidensintervall.  
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8 Förslag till vidare forskning 

• Ekonometrisk analys av huruvida det kan finnas ett signifikant samband mellan 

valutakursvolatilitet och valutasäkring hos företag samt undersökning om den eventuella 

fördröjningen mellan beroende och oberoende variabler och vad den beror på.  

• Mer utförlig undersökning av hur förekomsten av valutasäkring korrelerar med 

aktiekursutveckling, volatilitet i aktiepris samt företags lönsamhet.  

• Utveckla hur principal/agentproblematiken med bonusprogram kontra optionsprogram påverkar 

sättet svenska företag väljer att valutasäkra. Valutasäkrar företagsledningar med bonusprogram 

kopplat till aktier i högre utsträckning än företagsledningar med optionsprogram som är 

beroende av volatilitet i aktiepriset? 

• Hur IFRS 7 kan ha haft negativa konsekvenser för mindre företags riskhanteringsbeteende. 

  



 57 

Källförteckning 

Aggarwal, R. & Harper, J.T. (2010). Foreign exchange exposure of “domestic” corporations. Journal of 

international money and finance, 29, 1619-1636. doi: 10.1016/j.jimonfin.2010.05.00  

Allayannis, G., Ihrig, J. & Weston, J. P. (2001). Exchange-Rate Hedging: Financial versus Operational 

Strategies. American Economic Review, 91(2), 391–395. doi: 10.1257/aer.91.2.391  

Bellalah, M. (2010). Derivatives, Risk Management and Value [Elektronisk]. Singapore: World 

Scientific. 

https://login.bibproxy.kau.se:8443/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tru

e&db=nlebk&AN=340614&lang=sv&site=eds-live [2019-01-31] 

Berk, J. & DeMarzo, P. (2014). Corporate Finace- The Core. 5. uppl. Harlow: Pearson Education 

Limited, ss. 483-493. 

Bodnar, G. & Marston, R. (2002). Exchange rate exposure: A simple model. Essays in Honor of Ryuzo 

Sato. New York: Kluwer Academic Press 

Boubaker, S., Buchanan, B. & Nguyen, D,K. (2016). Risk Management in Emerging Markets: Issues, 

Framework, and Modeling [Elektronisk]. Bringley: Emerald Group Publishing, ss. 210. 

Cederkäll, J. & Karlsson, R. (2018). Att säkra eller inte säkra- En kvantitativ studie om säkring av 

transaktionsexponering med valutaderivat. Kandidatuppsats. Stockholm: Södertörns Högskola, 

Institutionen för Samhällsvetenskap.  

Clacher, I., Hillier, D., Jordan, B., Ross, S. & Westerfield, R. (2011). Fundamentals of Corporate 

Finance, European Edition s. 17-27. Berkshire: McGraw-Hill Higher Education. 

Clark, E. & Judge, A. (2009). Foreign Currency Derivatives versus Foreign Currency Debt and the 

Hedging Premium. European financial management, 15 (3), 606-

642.  https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00431.x 

Davis, E.W., Collier, P., Coates, J.B. & Longden, S.G. (1990). The Management of Currency Risk: 

Case Studies of US and UK Multinationals. Accounting and business research, 20(79), 206-

210. doi: 10.1080/00014788.1990.9728878 

DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160. 

doi: 10.2307/2095101 

Dong, L., Kouvelis, P. & Su, P. (2014). Operational hedging strategies and competitive exposure to 

exchange rates. International Journal of Production Economics, (153), 215-229. doi: 

10.1016/j.ijpe.2014.03.002 

Du, J., Wang, J-N., Hsu, Y-T & Lai, K.K. (2018). The importance of hedging currency risk: Evidence 

from CNY and CNH. Economic modelling, (75), 81-92. doi: 10.1016/j.econmod.2018.06.007 

Eiterman, D.K., Stonehill, A.I. & Moffett, M.H. (2004). Multinational Business Finance. 10. uppl. 

Boston: Pearson Addison-Wesley. 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

https://login.bibproxy.kau.se:8443/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=340614&lang=sv&site=eds-live
https://login.bibproxy.kau.se:8443/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=340614&lang=sv&site=eds-live
https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00431.x


 58 

Ericsson (2017). Ericsson årsredovisning 2017. 

https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/2017/ericsson-annual-report-2017-

se.pdf [2019-02-27]. 

Fregert, K. & Jonung, L. (2018). Makroekonomi: teori, politik och institutioner, femte upplagan. 

Lund, Studentlitteratur AB.  

Goldberg, S.R., Godwin, J.H., Kim, M-S. & Tritschler, C.A. (1998). On 

the Determinants of Corporate Usage of Financial Derivatives. Journal of international 

financial management and accounting, 9(2), 132-166. doi: 10.1111/1467-646X.00034 

Hagelin, N., Holmén, M., Knopf J.D. & Pramborg, B. (2007). Managerial Stock Options and the 

Hedging Premium. European Financial Management, 13(4), 721–741. doi: 10.1111/j.1468-

036X.2007.00380.x   

Hagelin, N. & Pramborg, B. (2004). Hedging Foreign Exchange Exposure: Risk Reduction from 

Transaction and Translation Hedging. Journal of International Financial Management and 

Accounting, 15(1). doi: 10.1111/j.1467-646X.2004.00099.x.  

Handelsbanken (2007). Informationsblad- Valutaterminer och valutaswappar. 

https://www.handelsbanken.es/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad

_valutaterminer/$file/infoblad_valutaterminer.pdf [2019-02-27] 

Handelsbanken (u.å.). Cash pool.  

https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/konton-betalningar/konton/cash-pool [2019-02-04] 

Harris, T.S., Melumad, N.D. & Shibano, T. (1996). An argument against hedging by matching the 

currencies of costs and revenues. Journal of Applied Corporate Finance, 9(3), 90–97. doi: 

10.1111/j.1745-6622.1996.tb00301.x 

Holmström, B. & Ricart I Costa, J (1986) Managerial incentitives and capital management. The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 101, No. 4 (Nov., 1986), pp. 835-860. Doi: 
10.2307/1884180 

Hull, J.C. (2011). Options, Futures and other Derivatives. 8. uppl. Boston: Pearson, ss. 347-357. 

Hull, J.C. (2015). Options, Futures and other Derivatives. 9. uppl. Boston: Pearson, ss. 101-102, 165-

168. 

Hull, J.C. (2012). Risk Management and Financial Institutions [Elektronisk]. 3. uppl. Hoboken: Wiley 

Finance, ss. 131-134. 

H&M (2018). H&M årsredovisning 2017. 

https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/%C3%

85rsredovisning%202017_sv.pdf [2019-02-27] 

Jatko, M., Jörgensen, M. & Palm, M. (2013). Valutasäkring – En jämförande studie mellan företag i 

olika storlekar. Kandidatuppsats. Örebro: Örebro Universitet, Handelshögskola. 

Joseph, N.L. (2000). The choice of hedging techniques and the characteristics of UK industrial firms. 

Journal of Multinational Finacial Management, 10(2), 161-184. doi: 10.1016/S1042-

444X(99)00025-0 

Kinnwall, M & Norman, P. (1991). Valutamarknaden. Stockholm: SNS Förlag. 

Kim, S.F. & Chance, D.M. (2018). An empirical analysis of corporate currency risk management 

policies and practices. Pacific-Basin Finance Journal, (47), 109-128. doi: 

10.1016/j.pacfin.2017.12.004 

https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/2017/ericsson-annual-report-2017-se.pdf
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/2017/ericsson-annual-report-2017-se.pdf
https://www.handelsbanken.es/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_valutaterminer/$file/infoblad_valutaterminer.pdf
https://www.handelsbanken.es/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/y_bankarenden_privat_infoblad_valutaterminer/$file/infoblad_valutaterminer.pdf
https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/konton-betalningar/konton/cash-pool
https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1996.tb00301.x
https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/%C3%85rsredovisning%202017_sv.pdf
https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/%C3%85rsredovisning%202017_sv.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S1042-444X(99)00025-0
http://dx.doi.org/10.1016/S1042-444X(99)00025-0
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.004


 59 

Kim, S.Y., Marthur, I. & Nam, J. (2006). Is operational hedging a substitute for or a complement to 

financial hedging? Journal of Corporate Finance, 12 (4), 834 – 853. doi: 

10.1016/j.jcorpfin.2005.09.003 

Larsson, C-G. (2008). Företagets finanser. Lund: Stundetlitteratur, ss. 409. 

Larsson, C-G. & Hammarlund, L.F. (2009). Cash management för företag. 11. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 107, 118. 

Lessard, D.R. (1991). The Global competition and Corporate Finance in the 1990s’. Journal of Applies 

corporate finance, 3(4), 59-72. doi: 10.1111/j.1745-6622.1991.tb00564.x 

Lövgren, M. (2010). Expertpanelen: Så drar du nytta av netting. CFO world. 

http://cfoworld.se/expertpanelensa-drar-du-nytta-av-netting/ [2019-01-30] 

Marrewijk, Van. C. (2012). International economics: theory, application and policy. 2. uppl. Oxford. 

New York: Oxford university press. 

Marshall, A.P. (1999). Foreign exchange risk management in UK, USA and Asia Pacific multinational 

companies. Journal of Multinational Financial Management, 10(2), 185-211. doi: 

10.1016/S1042-444X(99)00026-2 

Melumad, N.D., Harris, T.S., Shibano, T. (2009). Matching Currency Footprints: An Alternative 

Perspective. [epubl.före tryckning]. Columbia University. 

Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of 

investment. American Economic Review, (48), 261–297. 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Institutionalism. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/institutionalism [2019-06-04] 

Nordea (2016). Hedging strategies 2016. 

https://docs.nordeamarkets.com/Publications/NordeaHedgingSurvey2016/?page=1[2019-02-26] 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Peters, G.B. (2005). Institutional theory in political science. London: Pinter, ss. 48-72. 

Pwc (2010). A practical guide to IFRS 7. For investment managers and investment, private equity and 

real estate funds. 

https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/a_practical_guide_to_ifrs_7.pdf [2019-04-15] 

Pwc. (2017). IFRS 7 - en uppdaterad upplysningsstandard inför övergången till IFRS 9. 

https://www.pwc.se/sv/publikationer/finansiell-rapportering/ifrs-7-en-uppdaterad-

upplysningsstandard-infor-overgangen-till-ifrs-9.html [2019-02-27] 

SCB (2019). Sveriges export.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-

export/?fbclid=IwAR235QJezOuiRU5BQbexyitFTLPcWxAwxInRPPrjtkVgvCA1FMitlucVQy

I [2019-04-01] 

SEB (2016). Vad är en valutaswap och hur hjälper det ditt företag? 

https://makeit.seb.se/expertartikel/valutaswap/ [2019-01-31] 

Statskontoret. (2015). Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys. (Högre studiebidrag 

till arbetslösa ungdomar: 2015:13). Stockholm: Statskontoret.  

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/201513_bilaga-4.pdf [2019-04-05] 

https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.003
https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1991.tb00564.x
http://cfoworld.se/expertpanelensa-drar-du-nytta-av-netting/
https://doi.org/10.1016/S1042-444X(99)00026-2
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/institutionalism
https://docs.nordeamarkets.com/Publications/NordeaHedgingSurvey2016/?page=1%5b%202019-02-26
https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/a_practical_guide_to_ifrs_7.pdf
https://www.pwc.se/sv/publikationer/finansiell-rapportering/ifrs-7-en-uppdaterad-upplysningsstandard-infor-overgangen-till-ifrs-9.html
https://www.pwc.se/sv/publikationer/finansiell-rapportering/ifrs-7-en-uppdaterad-upplysningsstandard-infor-overgangen-till-ifrs-9.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/?fbclid=IwAR235QJezOuiRU5BQbexyitFTLPcWxAwxInRPPrjtkVgvCA1FMitlucVQyI
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/?fbclid=IwAR235QJezOuiRU5BQbexyitFTLPcWxAwxInRPPrjtkVgvCA1FMitlucVQyI
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/?fbclid=IwAR235QJezOuiRU5BQbexyitFTLPcWxAwxInRPPrjtkVgvCA1FMitlucVQyI
https://makeit.seb.se/expertartikel/valutaswap/
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/201513_bilaga-4.pdf


 60 

Strukturakademin. (u.å.). Del 1 Volatilitet. Strukturinvest fondkommission. 

https://www.strukturinvest.se/upload/Strukturakademin/Strukturakademin%20-

%20del%201%20(Volatilitet).pdf [2019-03-26] 

Tufano, P. (1996). Who Manages Risk? An Empirical Examination of Risk Management Practices in 

the Gold Mining Industry. The Journal of Finance, 51(4), 1097–1137. doi: 10.2307/2329389 

Vetenskapsrådet (2017). God forsningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf?fbclid=IwAR2XfEHcJxAd1owRy4V2uAHSU4to9TYXViOs92tB

gkOCZP7YtH7yjhmdNPg [2019-05-03] 

Wolke, T. (2017). Risk Management [Elektronisk]. München: De Gruyter Oldenbourg, 152–153.  

  

https://www.strukturinvest.se/upload/Strukturakademin/Strukturakademin%20-%20del%201%20(Volatilitet).pdf
https://www.strukturinvest.se/upload/Strukturakademin/Strukturakademin%20-%20del%201%20(Volatilitet).pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf?fbclid=IwAR2XfEHcJxAd1owRy4V2uAHSU4to9TYXViOs92tBgkOCZP7YtH7yjhmdNPg
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf?fbclid=IwAR2XfEHcJxAd1owRy4V2uAHSU4to9TYXViOs92tBgkOCZP7YtH7yjhmdNPg
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf?fbclid=IwAR2XfEHcJxAd1owRy4V2uAHSU4to9TYXViOs92tBgkOCZP7YtH7yjhmdNPg


 61 

Bilagor 

Bilaga 1-Mall för granskning av årsredovisningar 

*När grundades företaget? 

*Vad är företagets omsättning? 

*Vad har företaget för valutaexponering? 

*Använder sig företaget av valutasäkring? 

*Använder sig företaget av intern- och/eller extern metod för valutasäkring? 

*Vilka instrument använder sig företaget av för valutasäkring? 

Bilaga 2-Intervjuguide för intervjuer med Henrik Nithenius och Reine Gunnarsson 

1. Berätta om dig själv. Vad heter du? Vart arbetar du? Vad är din erfarenhet av arbete inom 

valutasäkring? 

2. Vad är Er roll som bank i processen när företag vill valutasäkra sina intäkter och på vilket sätt 

arbetar du mot företag i processen? 

3. Vad är den vanligaste orsaken till att företag vill valutasäkra? 

4. Vad är vanligaste invändningen MOT att valutasäkra? 

5. Vilket instrument är av din erfarenhet det mest ”populära” på marknaden? FX-optioner, FX-

swappar, FX-terminer eller andra instrument? Varför tror du att företag föredrar det? 

6. Hur har arbetet med valutasäkring förändrats de senaste åren med den relativa devalveringen av 

den svenska kronkursen? Är det mer företag som nu väljer att använda sig av valutasäkring? 

7. Vad ser du för primära skillnader mellan hur svenska företag och valutahandlare arbetar med 

valutasäkring i förhållande till utländska (ex. Norge, GB, USA)? 

8. Hur förändras företags valutasäkringspolitik vid svagare ekonomiskt klimat (ex 2008–2009)? 

9. Upplever du att det finns ett problem med likviditet vad gäller svenska FX-derivat och hur har 

utvecklingen varit senaste åren gällande det? 
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Bilaga 3-Intervju Henrik Nithenius 

1. Mitt namn är Henrik Nithenius och arbetar som valutarådgivare på Nordea i Stockholm. Jag har 

arbetat som rådgivare och valutaanalytiker sedan 2006 på både Nordea och Deutsche Bank. Min 

främsta kundgrupp är de större svenska företagskunderna samt private equity-bolag. 

2. Min främsta uppgift är att marknadsföra och sälja in Nordea som en pålitlig- och relevant motpart 

för våra företagskunder som har intressen i valutamarknaden. Fokus är att bidra med relevans till 

våra kunders beslutsprocesser gällande valuta där relevans kan inbegripa access till vår 

makroanalys, riskhanteringsverktyg samt annan form av rådgivning såsom exponeringsanalys 

(transaktion/translation) etc. 

3. Den absolut vanligaste formen av valutasäkring kan härleddes till nån form av kassaflöde som 

förväntas ske i framtiden. 

4. Bolags riskpolicy (finanspolicy), carrykostnad och transaktionskostnader. 

5. FX swappar/FX forwards – används för att säkra internlån/framtida kassaflöden och är även ett 

verktyg för att rulla vidare en befintlig hedge. 

6. Min erfarenhet är att svenska bolag idag har en mer komplex valutaexponering och att det i många 

fall inte är lika självklart att t.ex svenska exportföretag växlar hem utländska intäkter/vinster till 

svenska kronor. I många fall är kostnadsbilden hos bolag mer spridd idag med tillverkning i många 

delar av världen. Hos stora företag är det finanspolicy som driver beslut och där har många efter 

finanskrisen 2008-2009 om något valt en mer konservativ strategi – dock skiljer sig bolag och 

branscher sig åt gällande hur man hedgar och OM man hedgar (t.ex bilbolagen v.s lastbilsbolag). 

7. Vet ej. Svårt att säga. 

8. Tror många policys redan har uppdaterats efter krisen till det mer konservativa i termer av hedging. 

9. Likviditeten mer defragmeneterad då den är mer utspridd hos fler aktörer (non-bank liquidity 

providers, ECNs, CTAs, banker etc),. Hela valutaindustrin är nästan ~99% digitaliserad vilket de 

senaste fem åren haft stor inverkan på hur likviditeten ser ut och var den finns vilket idag ställer 

större krav på hur man agerar när man är aktiv i marknaden. 
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Bilaga 4-Intervju Reine Gunnarsson 

1. Jag arbetar på Handelsbankens FX-Salesavdelning. Jag tog examen från Handelshögskolan i Gbg 

2000 och började arbeta på UBS Private Banking i London. Efter ett år flyttade jag över till en 

avdelning som hette Risk Management Advisory på UBS Investment Bank. Där arbetade jag med 

att strukturera optimala säkringslösningar för företag och spekulativa optionsprodukter för 

spekulanter och investerare. Efter cirka 4 år flyttade jag till ABN Amro och blev ansvarig för 

strukturering och marknadsföring av valutaoptioner för åtta länder. Ett par år senare flyttade jag 

till Commerzbank där jag var ansvarig för optionsstrukturering inom valutaoptioner. Efter en kort 

stint på ett år flyttade jag hem till Sverige och började arbeta på SHB där jag nu jobbat 11 år inom 

valuta- och valutaoptionsområdet primärt.  

2. Vår roll som bank är tvåfaldig:  

        - Genom vår trading erbjuda priser på de produkter som kunderna efterfrågar som del av 

deras säkringsarbete (spot/terminer/swaps/optioner) så att de kan bli av med sin risk, och 

därigenom lasta över exponeringen på oss som bank (vi tillhandahåller en marknad)  

        - Genom att erbjuda kunden rådgivning kring rådande marknadsförutsättningar, lämplighet av 

olika säkringsinstrument, osv. Det är här jag verkar med rekommendationer, förslag på produkter, 

prisning och strukturering  

3.  - för att försvara företagets marginaler. Om insatsvaror inköpta i främmande valuta blir dyrare 

(främmande valuta dyrare), eller om intäkten av försålda varor och tjänster i främmande valuta blir 

lägre pga att den främmande valutan försvagats så kommer det slå på företagets vinstmarginaler. I 

förlängningen kan detta även påverka företagets finansiering om man har hög skuldfinansiering 

och det finns koventanter knutna till finansieringen.  

- för att facilitera betalning av räkningar i främmande valuta. Detta är inte nödvändigtvis 

valutasäkring i sig, men gör det möjligt att växla företagets SEK mot tex EUR för att betala en 

faktura när den förfaller. Detta är inte säkring i sig (dvs man agerar inte när exponeringen 

uppstår), utan man agerar först när fakturan förfaller, inte när man blev medveten om den  

4.  - Krångligt med fikonspråk och produkter som kan vara svåra att förstå  

- Kräver personella resurser som då medför en kostnad för företaget  

- "Vi har så höga vinstmarginaler att några procents rörelse i växelkursen inte gör någon större 

skillnad"  

5. - Vilka instrument man som företag väljer att arbeta med beror dels på vilken risk man möter, men 

framförallt hur stort/sofistikerat bolaget är inom valutariskhantering:  

a) små företag (tänk importör av enstaka varor från en valuta, för försäljning i Sverige)  

I min erfarenhet tenderar dessa företag till att valutasäkra i ganska låg grad. De köper in den 

främmande valutan ungefär när fakturan i den främmande valutan förfaller, så de använder 

spot i stor utsträckning. Ibland använder de sig av olika optionslösningar om deras bank sålt in 

den typen av lösningar till dem.  
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b)  Mellanstora företag (tänk svensk tillverkare som säljer på x antal utländsk marknader och 

som kanske också köper in insatsvaror från främmande valuta)  

I min erfarenhet så använder denna typ av kund ofta terminer för att säkra upp den initiala 

risken när de vet med sig att den uppkommer (när de vet att profit från utländskt försålda varor 

skall komma in, då säljer de den utländska valuta på termin till det datumet). Sedan flyttar de 

också kassaflöden intertemporalt när de vet med sig att de tex har ett utflöde i USD för datum 

X och sedan ett inflöde i USD för datum Y. Då väljer de ofta att swappa USDSEK mellan 

dessa datum. Denna typ av företag har blivit så stora att de ofta väljer att jobba mer med 

prognosticerade kassaflöden och inte bara säkra enskilda intäkter och fordringar. Denna 

kundgrupp använder ibland optionsbaserade säkringslösningar som i viss mån beter sig som 

terminer, med vissa av optionernas fördelar, om deras bank/er marknadsfört den typen av 

produkter för dem.  

c) Stora företag (tänk svensk storindustri som verkar globalt och har tillverkning i ett stort antal 

länder)  

Ett företag av den här magnituden jobbar ofta med någon form av portföljapproach och med 

avancerad netting med hjälp av programvaror. Tusentals transaktioner både in och ut i en 

valuta, och även mellan olika utländska valutor nettas ned till att företaget kanske endast 

behöver göra ett fåtal terminer och ett par swappar mellan olika valutor och tidsperioder för att 

säkra sig. Företaget kan många gånger acceptera en mer holistisk approach till valutarisk på 

grund av det stora antalet valutor de är exponerade mot "Det vi förlorar på sydamerikanska 

valutor i år balanseras ut av att de flesta asiatiska valutorna stigit i år". Denna typ av företag 

använder optioner vid förvärvssituationer i främmande valuta eller av handlarna själva om de 

har mandat att ta positioner i marknaden som i sig är skilda från företagets underliggande 

valutaexponering. Företag av den här storleken jobbar ofta mycket med swappar eftersom de 

har både inköp och försäljning i många av de främmande valutorna.  

6. - Jag tror och misstänker att exportörer tenderar att "slappna av" i sin valutasäkring, samtidigt som 

importörer får jobba hårdare med sin valutasäkring för att kunna behålla sina vinstmarginaler i 

SEK. Exportörer har ju sett att om de "väntar och ser" så har de under många år nu blivit belönade 

för sin tålmodighet och kan erhålla fler SEK per utländsk valuta när de slutligen agerar. 

Importörer som verkar inom lågmarginalbranscher har haft det väldigt svettigt under många år.  

7.  - Det finns vissa nationella särdrag som man kan generalisera kring. Till exempel att norska 

företag kan tänka sig mer spekulativa säkringsprodukter än vad svenska företag gör. Detsamma 

gäller franska kontra tyska bolag. Men detta är rent generellt. Tror dock att skillnaden i tid är 

större än skillnaden mellan olika nationaliteter. Med det vill jag säga att innan finanskrisen 

användes det mer spekulativa lösningar, och företagen kunde tänka sig att ta större risker, än efter 

den globala finanskrisen. Även på banksidan försvann incitamentet till att sälja in vissa typer av 

lösningar och produkter på grund av ny lagstiftning som kom på plats efter finanskrisen.  
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8. - Jag upplevde under den perioden att företag generellt blev mycket mer medvetna om sina 

valutarisker, men att de inte nödvändigtvis agerade och säkrade sig i större utsträckning. Många 

svenska exportörer led förluster av orders som avbeställdes i utländsk valuta, samtidigt som 

EURSEK steg kraftigt (till exempel). Företaget hade ju initialt sålt EURSEK på 10.0000 (när de 

blev varse om ordern) och var sedan tvungna att köpa tillbaka EURSEK på tex 11.0000 när ordern 

försvann och dårigenom behovet för den ursprungliga säkringen.  

9. - Jag upplever inte att det finns likviditetsproblem i SEK-produkter (mot majors: 

USD/GBP/EUR/etc), sen kan det uppstå lokala likviditetsproblem i mer perifera valutor, men det 

är inte då SEK som är den begränsande komponenten.  
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Bilaga 5-Intervjuguide för intervju med Marcus Alfredson 

1. Vad heter du och vad är din yrkesmässiga bakgrund? 

2. Hur påverkades svenska företag av de valutakursfluktuationer som uppstod vid tiden för 

finanskrisen 2008–2009? Var du på Volvo då och vad var din upplevelse av den tiden? 

3. På vilket sätt arbetade Volvo med valutasäkring före finanskrisen 2008–2009? Valutasäkrades 

internt och/eller externt och vilka instrument användes?  

4. Vilka åtgärder vidtogs under krisen för att reducera förluster och minskningar i tillgångar till följd 

av valutakursförändringar? 

5. Upplever du att valutasäkringsbeteende hos import- och exportberoende svenska företag förändras 

i tider av högre valutavolatilitet? 

6. Anser du att sättet Volvo, och svenska företag överlag, arbetar med valutasäkring förändrades efter 

2008–2009? Om ja, på vilket sätt? 

7. Sedan 2013 har det skett en relativ försvagning av SEK/EUR och SEK/USD, hur har detta påverkat 

era metoder för valutasäkring?  

8. Anser du att det finns en likviditetsbrist rörande finansiella instrument med SEK som underliggande 

tillgång idag? 

9. Anser du att det finns någon annan problematik med valutasäkring på den svenska marknaden idag? 

10. Vilken är den största skillnaden du upplever mellan hur stora versus små företag väljer att jobba 

med valutasäkring och vilken frekvens?  
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Bilaga 6-Intervju med Marcus Alfredson 

1. Marcus Alfredson, jobbar som valutahandlare (Treasury Risk Management) på Volvo Cars Treasury 

sedan snart 4 år. Tidigare erfarenhet från andra Treasury avdelningar; Outokumpu, Duni, Nordea 

samt FlexLink. 

2. Jobbade på Nordea vid den tiden och det var en intensiv period, med mer fokus på kreditrisker. 

Likviditeten i bondmarknaden blev sämre och det var svårt att värdera obligationsportföljer etc på 

ett objektivt sätt. Motpartsrisker var i fokus.  

3. Jag har inte hela bakgrunden, då jag började på Volvo Cars 2015. Kinesiska Geely köpte Volvo 

Cars från Ford 2010. Vid övertagande hade Volvo Cars ingen utvecklad Treasuryavdelning. Sedan 

2010 har en Treasury funktion byggts upp, som idag har processer på plasts för att hantera finansiella 

risker, inkl valutahantering, likviditetshantering, emittering av egna obligationer, förvaltning av 

kassa etc. 

4. N/A 

5. Valutasäkring blir mer aktuell när det är högre volatilitet, då syftet ofta är att minska fluktuationerna 

av valutasvängningar i resultatet. 

6. Jag tror att det startades många filosofiska diskussioner kring vad syftet är med valutasäkring är. 

Många bolag såg antagligen över sin säkringspolicy. När orderboken drastiskt minskade så väcktes 

frågan om säkerheten i de prognosticerade kassaflödena, vilka man hedgat. Det uppstod en situation 

där man valutasäkrat en prognos som var överskattad samtidigt som man hade förluster i hedgar när 

kronan var som svagast. Stängning av säkringar påverkade resultatet men också och kanske ännu 

viktigare påverkade dessa en säkert redan ansträngd likviditet negativt. I och med detta tror jag 

kassflödeseffekten av säkringar diskuterades, inte bara likviditetseffekten från kommersiella 

säkringar utan också från finansiella säkringar. Tror också att frågan kring längden på 

valutasäkringar väcktes. Är en säkringspolicy som säkrar upp till 3 mån en hedge i det större 

perspektivet. Översyn av kreditrisken blev säkert en lärdom från detta och man såg sannolikt över 

hur man sprider sina derivatpositioner mellan banker. 

7. De flesta exportbolag har både in- och utflöden i utländsk valuta, vilket gör att kronan inte är den 

största risken. Vår metod har inte ändrats, men visst har trenden i SEK till viss del på verkat på 

vilket sätt vi hanterar risken. 

8. Likviditeten i SEK är tillräcklig för att hantera våra valutarisker, dock är det tydligt att likviditeten 

har flyttat från svenska banker till andra plattformar och liquidity providers. Vi använder idag tex 

Algo-handel för att komma åt likviditeten, samt för att vara anonyma och ge mindre avtryck i 

marknaden jämfört med om vi handlade direkt med en bank. En annan fördel med att handla med 

Algo är att vi själva har kontroll över exekveringen.  

9. Nej inte direkt 

10. Större bolag är väl som med allt annat mer specialiserade i varje funktion. På mindre bolag sköts 

valutasäkringar ofta av en person som samtidigt har många andra uppgifter. En eller ett par banker 
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används till skillnad från större bolag som har ett stort antal banker. Frekvensen skiljer sig också åt 

en del pga. detta. 
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Bilaga 7-Regression valutasäkring och aktiekursutveckling 

ANOVA      

 fg KvS MKv F p-värde för F 

Regression 1 0,27 0,27 2,12 0,15 

Residual 56 7,06 0,13   

Totalt 57 7,33    

 

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 

Övre 

95% 

Konstant 

(Aktiekursutveckling) 

-0,06 0,09 -0,69 0,49 -0,23 0,11 

Dummy 

(Valutasäkring) 

0,15 0,10 1,46 0,15 -0,06 0,35 

 

Bilaga 8-Regression valutasäkring och företagsålder 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 

Övre 

95% 

Konstant 

(Företagsålder) 

1987,29 14,57 136,30 2,07E-74 1958,11 2016,47 

Dummy 

(Valutasäkring)  

-48,43 17,22 -2,81 0,01 -82,90 -13,96 

 

Bilaga 9-Regression valutasäkring och aktiekursvolatilitet 

ANOVA      

 fg KvS MKv F p-värde för F 

Regression 1 699,75 699,75 2,13 0,15 

Residual 56 18374,61 328,12   

Totalt 57 19074,36    
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 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 

95% 

Övre 95% 

Konstant 

(Aktiekursvolatilitet 

100 dgr) 

43,32 4,39 9,86 0,00 34,52 52,12 

Dummy 

(Valutasäkring) 

-7,63 5,22 -1,46 0,15 -18,10 2,84 
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Bilaga 10-Regression valutasäkring och RoA 

ANOVA      

 fg KvS MKv F p-värde för F 

Regression 1 0,08 0,08 3,50 0,07 

Residual 56 1,20 0,02   

Totalt 57 1,27    

 

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 

(RoA) 

-0,02 0,04 -0,64 0,53 -0,09 0,05 

Dummy 

(Valutasäkring) 

0,08 0,04 1,87 0,07 -0,01 0,16 

 

Bilaga 11-Regression valutasäkring och företagsstorlek 

ANOVA      

 fg KvS MKv F p-värde för F 

Regression 1 3,75 3,75 25,79 4,23E-06 

Residual 58 8,43 0,15   

Totalt 59 12,18    

 

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 

(Small Cap) 

0,47 0,07 6,70 9,22E-16 0,33 0,61 

Dummy 

(Large Cap) 

0,50 0,10 5,08 4,23E-06 0,30 0,70 
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Bilaga 12 – Enkätundersökning 
 

1. Hur stor omsättning hade ni senaste året? 

(Öppen fråga) 

2. Ingår ni i affärer med utländska företag? 

 Ja 

 Nej 

3. Har ni något/några utländska dotterbolag? 

 Ja 

 Nej 

4. Vilka valutor exponeras ni emot? 

 Euro 

 Amerikansk dollar 

 Pund 

 Yen 

 Renminbi 

 Annan 

5. Valutasäkrar ni framtida utländska betalningsströmmar? 

 Ja 

 Nej 

6. Om nej på ovanstående fråga, varför? 

(Öppen fråga) 
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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 er av för att skydda er mot 

transaktionsexponering?  

 Forwards 

 Futures 

 Valutaoptioner 

 Valutaswappar 

 Avistagardering 

 Ingen extern valutasäkring 

 Annan 

9. Vilket av ovan nämnda valutaderivat använder ni er vanligast av? 

(Öppen fråga) 

10. Vilka av nedanstående interna valutasäkringsmetoder använder ni er av för att skydda er 

mot transaktionsexponering? 

 Matchning (t.ex. när lån tas i samma valuta som fordring) 

 Netting (t.ex. in- och utbetalningar samlas i ett nettingcenter)  

 Anpassning av faktureringsvaluta 

 Uppsamlingskonto 

 Cashpool (t.ex. administrering av kontostrukturen) 

 Annan 

11. Vilken av ovan nämnda metoder använder ni er vanligast av? 

(Öppen fråga) 
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12. Får ni en sorts naturlig valutasäkring genom att ni har handel med flera olika länder? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

13. Hur stor andel av er omräkningsexponering mot utländska dotterbolag valutasäkras? 

 0–25% 

 26–50% 

 51–75% 

 76–100% 

 Ingen valutasäkring 

14. Vilka av nedanstående externa valutasäkringsderivat använder ni er av för att skydda er mot 

omräkningsexponering? 

 Forwards 

 Futures 

 Valutaoptioner 

 Valutaswappar 

 Avistagardering 

 Ingen extern valutasäkring 

 Annan 

15. Vilket av ovanstående externa derivat använder ni er vanligast av? 

(Öppen fråga) 
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16. Rangordna följande risker utefter ordningen i vilken de prioriteras i ert arbete 

(1= lägst prioritet, 5= högst prioritet) OBS! välj respektive prioriteringsbetyg endas en gång 

  1 2 3 4 5 

Likviditetsrisk      

Marknadsrisk      

Valutarisk       

Ränterisk       

Operativ risk       

17. När ni valutasäkrar, gör ni detta internt eller vänder ni er till extern part? 

 Internt 

 Externt 

 Internt och externt 

18. Om ni använder er av extern part, vilken är orsaken? 

                 Instämmer inte alls   Instämmer lite   Ingen åsikt   Instämmer delvis   Instämmer helt 

Saknar kompetens                                                 

Det blir billigare                                                   

Mer tidseffektivt                                                   

Det har fungerat-                                                  

bra historiskt 
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19. Ta ställning till nedanstående påståenden 

                  Instämmer inte alls   Instämmer lite   Ingen åsikt   Instämmer delvis   Instämmer helt 

I vår verksamhet-                                                   

skyddar vi oss tillräckligt 

Valutasäkringen har-                                               

haft en positiv resultatpåverkan 

Kostnaderna för-                                                    

valutasäkring överstiger nyttan 

20. Har ert arbete med valutasäkring förändrats sedan år 2013? 

(År 2013 ansågs den svenska kronan vara starkare). 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

21. Om ja på ovanstående fråga, är den försvagade svenska kronan en anledning till att ni ändrat 

metod för valutasäkring? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

22. Om ja på ovanstående fråga, beskriv hur förändringen av arbetssätt sett ut. 

(Öppen fråga) 

23. Vill du tillägga något du tror kan vara av vikt för vår studie? 

(Öppen fråga) 

 

 

 


