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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska företag hanterar valutarisker samt 

studera vilka faktorer som är avgörande om företag av olika storlekar väljer att valutasäkra 

eller inte. 

Metod: Det finns inte mycket kvalitativ forskning inom valutariskhanteringen och därför 

tillämpas denna ansats i uppsatsen. Ansatsen utgörs av informationshämtning i form av sex 

intervjuer hos fallföretag, tre små och tre stora företag. Intervjuerna som utformats efter teori 

samt tidigare studie, transkriberades och analyserades utifrån uppsatsens syfte och 

problemformulering. 

Slutsats: Vi kan dra slutsatser utifrån fallföretagen att den vanligaste valutasäkringsmetoden 

är terminer, matchning och valutakonto. I vår analys framgår det tydligt att företagets risker är 

en subjektiv bedömning. Generellt kan vi inte dra några slutsatser vilka valutastrategi som är 

de optimala innan andra företagsspecifika risker först har analyserats.

Nyckelord: cash management, international cash management, policy for managing currency 

risks, the firms knowledge of financial securities, outsourced assistance for handling currency 
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Abstract 

Title: Currency risk management in practice – A study of Swedish companies participating in 

international trade 
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Purpose: The purpose of the study is to investigate how Swedish companies handle currency 

risks and to study which factors are decisive if companies of different sizes choose to make 

currency hedging or not. 

Method: There is not much qualitative studies related for Currency risk management and 

therefore we consider applying this approach. The investigation is based on six interviews 

with various companies, three small and three large. The interviews were transcribed and then 

analyzed based on the purpose and problem formulation in this essay. 

Results: We can draw a conclusion that the most evident hedging method is futures, matching 

and accounts in different currencies, that company size and industries have no significance. 

Our analysis shows that the company's risks are a subjective assessment. Overall, we can not 

draw any conclusions which currency strategy is the optimal, until the other company-specific 

risks have been analyzed.

Keywords: cash management, international cash management, policy for managing currency 

risks, the firms knowledge of financial securities, outsourced assistance for handling currency 

risk, exchange rate risk minimization strategies, currency risk, hedging. 

  



Definitioner och förkortningar  

Avistakurs: Den kurs som värdepapperet just nu har på marknaden

(dagskursen). 

Derivat: Eller derivatinstrument är ett samlingsnamn på olika former av värdepapper. 

Vanligaste derivaten utgörs av optioner, terminer, och swappar. 

Exponering: Innebär att en investerare är utsatt för risk på en finansiell marknad. 

Fluktuation: Synonym till ordet variera. 

Flytande växelkurs: En flytande växelkurs varierar med tiden och beror på den efterfrågade 

kvantiteten och utbudet av valutan. 

Hedging: Det är en investeringsstrategi där man minskar eller eliminerar risk, ofta med hjälp 

av termins- eller optionskontrakt. 

”Marking to markets”: Innebär att kassaflöden mellan parter sker på en daglig basis för att 

minimera kreditrisk, enligt beräknad vinst och förlust för dagen beroende på prisfluktuationer. 

Option: Ett värdepapper som ger innehavaren en rättighet att sälja eller köpa en 

underliggande tillgång till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). Kan användas 

för att öka eller minska risknivån. 

Swap: Det är ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden i 

enlighet med vissa villkor för att anpassa den finansiella risken. 

Treasury: Ett företagets enhet som hanterar bl. a externa och interna kassaflödestransaktioner 

samt riskhantering  

  



Valutakoder: 

DKK Danska kronor 

EUR Euro 

SEK Svenska kronor 

NOK Norska kronor 

USD Amerikanska dollar 

  



Förord 

Inledningsvis hade vi en rad olika idéer och tankar kring uppsatsämne. Vi såg dock några 

gemensamma nämnare vilka var valutaexponering och valutafrågor. En annan viktig del som 

har påverkat vårt val av infallsvinkel var att det inte finns nyare forskning kring uppsatsens 

ämne. Arbetet under resans gång har varit mycket givande och intressant. 

Utan våra respondenter hade denna uppsats varit omöjlig att genomföra, vilka vi vill uttrycka 

vår tacksamhet till. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Emil Numminen som väglett oss under detta 

arbete med sin positiva anda. 

  

En speciell eloge förtjänar våra familjer som gjort uppoffringar för att ge oss möjligheter att 

använda kvällar och helger för våra studier. 

Karlskrona, juni 2017 

Indira Cavka  Mirela Hairic  Sabira Vereget 
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1 INLEDNING  
___________________________________________________________________________ 
Detta avsnitt inleds med introduktion av ämnet. Efter det följer presentation av bakgrunden 
och problematisering kring valda ämnet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av studiens 
syfte och frågeställning 
__________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Cash management, som utgör en stor del av företagets ekonomiarbete, betyder hantering av 

likvida medel. I detta arbete ingår bland annat hantering av pengar och betalningsströmmar, 

förvaltning av likvida medel, valutaförvaltning och hantering av valutarisker mm (Larsson & 

Hammarlund 2005). Det är väldigt vanligt förekommande hos företag att försäljning, inköp 

och utlåning sker i utländsk valuta (Capstaff & Marshall 2005). 

De företag som handlar och säljer i en annan valuta än den inhemska utsetts för stora 

valutakursrisker eftersom kursen kan ändras tills betalningen har skett. Under perioden från 

det att en affärsuppgörelse träffas till dess att betalning sker löper en av parterna en valutarisk, 

ifall det inte vidtas åtgärder för att eliminera denna (Stockholms Handelskammare 2017). 

Valutasystem med flytande växelkurser i Sverige utsätter företag med utrikeshandel för 

väldigt stora affärsrisker. Detta kan innebära att förväntad vinst snabbt vänds i svidande 

förlust men en skicklig hantering av valutor kan mer troligt ge företaget vinst. För att undvika 

dessa svängningar blir det väldigt angeläget för företagen att försöka begränsa eller helt 

eliminera dessa valutarisker. Hagelin och Pramborg (2004) menar att riskerna med handeln i 

olika valutor hos företagen kan minskas genom att använda olika säkringsinstrument. Denna 

studie gjordes i Sverige för 13 år sedan och mycket har hänt med svensk- och världsekonomi 

sedan dess bland annat finanskrisen som härjade 2008–2009 samt de sista årens negativa 

reporänta som starkt påverkat den svenska kronans värde. 

I den globala ekonomin är det fler och fler företag som behöver analysera och hantera 

valutarisken som en integrerad del av sin verksamhet (Fiedor & Holda 2016). Sverige är 

beroende av handel med andra länder och både exporten och importen bidrar till att svensk 

ekonomi växer (SCB 2017). 

Under år 2016 uppgick den svenska varuexporten till 1 194 miljarder kronor, en procents 

ökning jämfört med år 2015. Parallellt ökade varuimporten med 3 procent jämfört med år 
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2015 och uppgick till 1 204 miljarder kronor år 2016 (SCB 2017). Alla dessa transaktioner i 

andra valutor än SEK innebär flera osäkerhetsfaktorer för svenska företag och svårigheter att 

värdera valutan. ”Som uppskattning kan anges att förändring av EUR- valutan med 10 öre 

beräknas ändra effekt på företagets rörelseresultat om 90 MSEK på årsbasis.” ( Sandvik 

Årsredovisning 2008). 

Enligt nedanstående diagram har Sverige sedan 1980-talet exporterat varor och tjänster för ett 

större värde än motsvarande import. Det innebär att svenska företag tjänar mer på exporten än 

vad som betalas för importen. Skillnaden bidrar till att BNP ökar och svensk ekonomi växer. 

Bilden hämtad från scb.se 

Bild 1, Sveriges import och export 1982–2016. Bytesbalans i miljarder kronor (SCB 2017). 

Export------ Import------ 

Sveriges största export och importmarknad är länder i Europa. Där hamnar nästan 75 procent 

av alla varor som Sverige exporterar och importerar. Handelspartner Tyskland och USA 

dominerar svensk export och detta innebär att svenska företag handlar med två starka valutor, 

euron och dollarn. Eftersom den svenska kronan är rörlig mot de övriga valutorna dvs. EUR 

och USD, innebär det för svenska företag som exporterar att de noggrant måste bedöma de 

kostnader och valutarisker som uppstår. 

Kronans värde påverkar exporten och exporten påverkas av omkostnadsläget, till exempel om 

lönerna stiger. Då blir svenskproducerade varor och tjänster dyrare för andra länder. Svenska 

exporten påverkas negativt om varor blir dyrare för omvärlden dvs. om svensk krona ökar i 

värde jämfört med andra valutor (SCB 2017). 
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1.2 Problematisering 

Exponering i utländsk valuta är källan till en viktig faktor i valet mellan olika typer av 

valutaderivat. Géczy, Minton och Schrand (1997) undersökte användningen av valutaderivat 

för att skilja mellan existerande teorier om säkringsbeteende. Slutsatsen av denna studie var 

att företag med större tillväxtmöjligheter och stramare finansiella begränsningar är mer 

benägna att använda valutaderivat. 

Det råder olika uppfattningar om hur sambandet mellan företagsstorlek och valutasäkring ser 

ut. Molinder och Westlund (2000) hävdar att det finns skillnader hur stora och små företag 

hanterar valutarisker och dess växelkursfluktuationer. De påstår att stora företag har både 

resurser och kompetens för att själva kunna hantera valutarisker vid export och import. De 

mindre företagen har svårare att få råd med denna hantering på plats i företaget menar 

författarna. Även Papaioannou (2006) noterade att ju större företaget är desto vanligare är 

användandet av finansiella instrument. Stora företag kan även få en naturlig valutasäkring 

menar Makar (1999) genom att bredda sig. Enligt författaren skulle detta minska incitamentet 

hos större företag att använda sig av valutasäkringsderivat.  

De flesta studierna visar att valutasäkringen ökar med exponeringen mot utländsk valuta. 

Dock hävdar Hagelin och Pramborg (2004) att exponeringen hos svenska företag minskar i 

takt med företagsstorleken. Detta påstående instämmer Ameer (2010) som menar att mindre 

företag är mer känsliga för kraftiga valutasvängningar. Oförutsedda kostnader kan leda små 

företag till konkurs och därför har de företagen större incitament att valutasäkra företagets 

vinster i framtiden. Clarc och Judge (2009) hävdar till skillnad från Hagelin och Pramborg 

(2004) att exponeringen mot utländsk valuta ökar med företagsstorleken och att de större 

företagen är därför mer benägna att valutasäkra. Hagelin (2003) som undersökte svenska 

företagens användning av valutaderivat för att säkra sin exponering mot en rad olika 

valutarisker fann att dessa företag hade relativ hög valutaexponering och att valutaderivat var 

av stor betydelse för dessa företag. Resultatet av denna undersökning gör det möjligt att 

differentiera användningen av valutaderivat som syftar till att säkra omräkningsexponering, 

transaktionsexponering och säkringstransaktionsexponering. Undersökningen visade också att 

större företag är mer benägna att använda valutaderivat än mindre företag och det tyder på 

enligt författaren att fasta kostnader är ett hinder för små företag. 
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Valutasäkringsstrategi för icke-finansiella företag finns väl utvecklat både när det gäller 

teoretisk och empirisk forskning medan det är väldigt lite känt om de faktiska 

valutasäkringarnas praxis för företag utsatta för valutarisk. Det har inte heller analyserats med 

ett brett tvärsnitt av företag (Brown 2001). Brown menar att undersöka detta skulle ge ett 

värdefullt bidrag. Abor (2005) finner vid sina studier att hälften av de undersökta företagen 

möts av problem vid hantering av valutarisktekniker och att dessa företag inte har något väl 

fungerande riskhanteringssystem. 

De motiverande faktorerna som avgör varför företaget hanterar valutarisker är bl.a. att 

minimera förväntade skatter, undvika kostnader för finansiell oro, chefs riskaversion, samt 

samordning av kassaflöden och investeringar (Brown 2001). Den officiella säkringspolicyn 

hos svenska företag ger liten vägledning och inte heller ger svar på frågan varför företag 

väljer att säkra valutarisker. 

De två senaste decennierna har det setts en framväxt av en betydande mängd litteratur inom 

växelkurs och riskexponering inom finansområdet som undersöker effekten av valutachocker 

på företagets värde (Muller & Verschoor 2006). Artikeln belyser de viktigaste slutsatser som 

framkommit inom dessa forskningsområden och en rad obesvarade frågor identifieras. Muller 

och Verschoor (2006) påpekar att det finns många pussel kvar inom valutaexponering. Pusslet 

inkluderar frågan om hur företagens säkringsaktiviteter påverkar deras känslighet för 

valutafluktuationer. 

Studier som Rafferty (2000) gjorde visar att derivatinstrument bör ses som mer än bara ett 

mindre instrument för valutasäkring och spekulationer. Fallstudierna gjordes i Sverige som 

har en öppen ekonomi och är starkt beroende av derivat som integrerar och samordnar både 

nationella och internationella processer. Sverige befinner sig fortfarande utanför den 

Europeiska monetära union som egentligen skulle eliminera valutarisk för transaktioner i de 

länderna som är inom den monetära unionen. Vidare visar samma studier att växande 

närvaron av derivat i Sverige och på andra håll skapar utmaningar för marknadsaktörer, 

beslutsfattare och forskare. Rafferty (2000) menar att det behövs mer forskning kring derivat 

för att utveckla bättre förståelse kring dessa samt underlätta för ovanstående aktörer att möta 

utmaningarna på ett sätt som ekonomiskt gynnar företagen.  

Valutarisk utgör en av de vanligaste formerna av risker som internationella företag möter idag 

(Dhanani 2003). Hantering av dessa risker har fått ökat betydelse inom teoretisk och empirisk 
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forskning. Enligt författaren har många studier gjorts inom området som exempelvis 

teoretiska- kapitalmarknadsstudier med flera. Men en av frågor som fortfarande är obesvarade 

och som har fått en begränsad hänsyn i litteraturen är varför företagen hanterar sina 

valutarisker på det sätt som de gör. Denna obesvarade fråga utgör ett betydande gap i 

litteraturen eftersom det finns stora skillnader mellan teorin och praxis i 

riskhanteringsprocessen. Det finns inte heller mycket kvalitativ forskning inom det valda 

området enligt Dhanan (2003) som konstaterar att den kvalitativa metoden kan ge mervärde 

till förståelse för hantering av valutarisker. Enligt författaren granskar kvalitativa metoden 

processer och söker nya insikter och förklaringar för detta specifika fenomen som 

valutariskhantering. Metoden möjliggör också en lättare förståelse av beslut och handlingar 

inom riskhantering som ledningen tar. 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska företag hanterar valutarisker samt studera 

vilka faktorer som är avgörande om företag av olika storlekar väljer att valutasäkra eller inte. 

1.4 Frågeställning 

• Vilka strategier använder sig svenska företag av för att minimera risktagandet vid 

handeln i annan valuta än svenska kronor? 

• Vilka faktorer påverkar företags val av valutasäkring? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Det här avsnittet inleds med presentation av teori för växelkurssystem och risker, risk- och 

valutaexponering, valutasäkringsstrategier. Därefter följer presentation av teori om olika 

valutasäkringsmetoder, externa och interna metoder.

2.1 Växelkurssystem och Risker  

Enligt Cameron et al. (2008) kallas valutor vars kurs bestäms på en marknad och som tillåts 

variera fritt mot andra valutor för flytande, d.v.s. dessa valutor har rörlig växelkurs. Sverige 

har rörlig växelkurs sedan 1992 (Karlsson 2013) och det innebär att värde på den egna valutan 

bestäms utifrån utbud och efterfrågan på marknaden. Detta innebär att om efterfrågan på 

svenska varor och tjänster ökar stiger den svenska kronans värde och det kallas för 

appreciering. Om valutan faller i värdet i stället kallas det för depreciering. 

När centralbanken sätter ett fast pris på sin valuta mätt i någon annan stor valuta kallas det för 

fast växelkurs (Karlsson 2013). Många länder använder sig av fast växelkurs för att 

kontrollera inflationen eller för att uppnå makroekonomisk stabilitet enligt Chan och College 

(2015).  Eftersom centralbanken inte ger något löfte om en viss kurs leder detta till att 

valutakursen nästan ändras dagligen. Det anses enligt An; Kim och You (2016) att rörlig 

växelkurs är mer ledande för makroekonomisk och monetär självständighet. 

Guisinger och Singer (2010) skriver i sina studier om tre fördelar med fast valutakurs. Dessa 

fördelar är transparens då allmänheten har möjlighet att bevaka fluktuationer av valutan, att 

fast växelkurs är en variabel som fungerar som ett mål för penningpolitiken samt att den 

endast kräver minimal inhemsk finansiell infrastruktur och mänskliga resurser. Fördelen med 

en fast växelkurs är att företag kan känna sig rätt så säkra på hur mycket som ska betalas vid 

import av varor (Karlsson 2013). Nackdelen med fast växelkurs är att den kan leda till både 

devalvering och revalvering av valutan genom bl. a kraftiga spekulationer som allvarligt hotar 

valutans trovärdighet. Införande av rörlig växelkurs har lett till att företag är mer utsätta för 

valutakursförändringar. 
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Företag använder valutamarknaden till att minska de risker som uppstår vid internationell 

handel och det gör dem genom att ”låsa” växelkursen i förväg vid en viss nivå (Cameron et al. 

2008). Det är omöjligt att säga vilket som är bäst eftersom det finns för- och nackdelar med 

båda (ibid.). 

Begreppen risk och riskaversion är viktiga delar i ett brett spektrum av modeller inom 

ekonomi och finans. Ofta strävar företag att gå från osäkerhet till risk eftersom risken kan 

hanteras medan osäkerhet inte kan. Dock teori och litteraturen kring begreppet risk varierar 

och definieras olika, ur olika perspektiv. 

Risk kan vara en framtida händelse som påverkar företaget att inte uppnå sina uppsatta mål 

(Moeller 2011). Författare Toscha (2012) definierar risk som både positiv och negativ 

avvikelse från det förväntade målet i framtiden. Drury (2000) menar åt andra sidan att 

företaget inte ska skilja begreppen risk och osäkerhet åt, utan se dem som en produkt av olika 

beslut och handlingar som beslutas inom verksamheten. Best (2008) håller med Drury och 

hävdar att risk och osäkerhet är sammankopplade begrepp. Enligt författaren talar osäkerhet 

om vår oförmåga att förutse vad framtiden bär med sig medan risken understryker både vår 

känsla av bräcklighet och vårt ständiga försök att minska det genom att göra det okända 

beräkningsbart. Skillnaden är att risken hänvisar till situationer där de uppfattade 

sannolikheten för händelser av intresse kan representeras av sannolikheter, medan osäkerhet 

avser situationer där informationen tillgänglig för beslutsfattaren är oklar för att summeras av 

en sannolikhets åtgärd (Epstein 1999). 

Alla affärer och strategiska beslut som företaget tar innebär någon sorts av risk. Vid export 

och import får riskprofilen en annan karaktär till skillnad om handeln endast skulle bedrivas 

inom Sverige. Av detta skäll är det viktigt för företag att bedöma vilka risker affären medför 

innan företagen ingår avtal med internationellt verksamma företag (Grath 1999). 

Enligt Kalemli-Ozcan, Papaioannou och Peydró (2010) har införandet av den gemensamma 

europeiska valutan varit den viktigaste utvecklingen på de internationella marknaderna under 

det senaste århundradet. De flesta europeiska länderna har redan övergivit sina nationella 

valutor och infört euron istället. Ländernas förhoppningar har varit att inte utsätta sina 

ekonomier för negativa chocker, att få en jämn konsumtion och främja icke-inflatorisk 

tillväxt. Författarna hävdar att införandet av gemensam valuta har lyckas eliminera risker och 

inte minst valutarisker i dessa länder. 
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2.2 Risk- och valutaexponering 

Företagets huvudsakliga risker vid utlandsaffärer är bl. a valutarisker. Valutarisker är enligt 

Holmvall och Åkesson (2004) väldigt viktiga att tänka på då en förändrad valutakurs kan äta 

upp vinsten vid en utländsk affär. Vidare menar författarna att valutarisker också kan ses som 

en del av politiska risker eftersom valutakursen påverkas av landets stabilitet samt omvärldens 

syn på dess stabilitet. 

Valutariskhantering är avgörande för företag som ofta handlar på den internationella 

marknaden antingen som multinationella företag eller som företag vilka är direkt eller indirekt 

inblandade i import och export (Abor 2005). Med tanke på globaliseringen av många 

industrier är utländska valutafluktuationer en källa till osäkerhet för dessa företag (Bartram, 

Brown & Minton 2010). Riskhantering är ett sätt att inventera, analysera och förebygga dessa 

risker (F Hammarlund et al. 2013). 

Risker uppstår av fluktuationer i valutakurser och innefattar även risk för inflation (Oxelheim 

1982). Enligt Olsson (2007) har begreppet risk alltid varit närvarande i industriell miljö. 

Risken skulle kunna beskrivas som det negativa resultatet av en osäkerhet och motsatsen till 

risk skulle då vara säkerhet. 

Papaioannou (2006, se Shapiro 1996; Madura 1989) redogör för tre huvudsakliga typer av 

valutarisk och dessa är: transaktionsrisk, omräkningsrisk och ekonomiskrisk. 

• Transaktionsrisk är i själva verket kassaflödesrisk och behandlar vilken effekt 

växelkursen har på transaktionskontots exponering i samband med fordringar 

(exportkontrakt), skulder (importkontrakt) eller återsändande av utdelning. En sådan 

förändring i någon av dessa avtal kommer att innebära en direkt transaktions 

valutarisk för företaget. Även Hagelin och Pramborg (2004) påpekar att 

transaktionsrisk innebär tänkbara förändringar i värdet på framtida kassaflöden. Om 

företaget väljer att gardera sig mot denna risk begränsas avvikelserna i kassaflödet och 

med det stärks också värdet på företaget.

• Omräkningsrisk är i grunden balansräkningsrisk, uppkommer för företag som har sin 

verksamhet i andra länder och sker när dotterbolag ska konsolideras med 

moderbolaget. Denna risk säkras mycket sällan och ofta icke-systematiskt för att 
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undvika effekterna av eventuella plötsliga valutachocker på nettotillgångar. Om 

växelkurser inte rör sig i den förväntade riktningen, kan säkring av omräkningsrisken 

antingen orsaka kassaflöde- eller resultatvolatilitet. Därför bör säkring av 

omräkningsrisken ske med försiktighet. Företag bör väga kostnad för säkring av 

omräkningsrisken mot den potentiella kostnaden för att inte säkra. Omräkningsrisk 

risk för ett utländskt dotterbolag mäts vanligen genom exponering av nettotillgångar 

(tillgångar minus skulder) och möjliga växelkursförändringar. 

• Ekonomisk risk är den risk som återspeglar risken för företagets nuvärde av framtida 

operativa kassaflöden från valutakursförändringar. Ekonomisk risk avser, för det 

mesta, effekten av valutakursförändringar på intäkter (export och inhemsk försäljning) 

och driftskostnader (kostnader för inhemska insatsvaror och import). Ekonomisk risk 

brukar tillämpas på nuvärdet av framtida kassaflöden för ett företags moderbolag och 

utländska dotterbolag.  

Enligt Papaioannou (2006) är identifiering av de olika typerna av valutarisker, tillsammans 

med deras mätning avgörande för att utveckla en strategi för att hantera valutarisker. 

Enligt Haushalter, Klasa och Maxwell (2007, se Froot, Scharfstein & Stein 1993) har 

användning av derivater hjälpt företag att skydda sina investeringar under marknadens 

nedgångar. Samma studier visar att samband mellan risk och finansiella strategin är viktigare 

hos företag med möjligheter till större tillväxt. Hantering av exponering av 

investeringsmöjligheter ger strategiska fördelar för företag så som möjligheten att öka 

investeringar under marknadens nedgång, hålla jämna steg med konkurrenter och på så sätt få 

strategiska fördelar på marknaden. 

Kieschnick och Rotenberg (2016) undersökte hur företag hanterade valutarisker under den 

globala finanskrisen 2007–2008 samt om de undersökta företagen tvingades göra förändringar 

i sin hantering av riskhanteringsstrategier under finanskrisen. Undersökta företag använde sig 

av valutaderivater och samtliga företag har kunnat fullfölja sina investeringsbeslut genom att 

minska på valutasäkringskostnader. Detta har resulterat i att de har kunnat behålla stabiliteten 

under finanskrisen. Enligt författarna pekar allt detta på att det finns kopplingar mellan 

riskhantering och valutasäkring med företagspolicyn och företagsstrategier.

Valutaexponering är ett mått på hur företagets nettokassaflöde, marknadsvärde och 

vinstmöjligheter påverkas av valutakursförändringar enligt Adler och Dumas (1984). Den 

definieras utifrån vilken utsträckning företaget är utsatt för valutarisk. Valutaexponering är 
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inte detsamma som valutarisk. Valutarisken är ett statistikmått som relaterar till sannolikheten 

att inhemska köpkraften av den utländska valutan avviker från dess förväntade framtida värde 

(ibid.). 

Vid riskreducering hos företaget används ofta ordet hedging dvs. reducera risk. Genom att säkra 

en valutarisk, undviker företagen risken delvis eller helt. Exponeringen blir negativ och positiv 

och kan elimineras till en viss del genom att bestämma en fast växelkurs för de framtida 

affärstransaktionerna (Coyle 2013). 

Företags säkring av valutaexponering har blivit praxis för företag med utlandsverksamheter 

(Clark & Judge 2008). Det finns växande bevis för att de företag som valutasäkrar har varit 

framgångsrika i att minska eller rentav eliminera exponering för denna risk (Nguyen & Faff 

2003; Hagelin & Pramborg 2004). 

Ekonomisk exponering har mestadels en långsiktig tidsdimension som omfattar konkurrens 

och indirekta effekter av valutakursrisk (Martin & Mauer 2003). Många forskare och 

teoretiker är eniga om att ekonomisk exponering till skillnad från transaktionsexponering 

även påverkar inhemska företag. Akademiker och praktiker hävdar att geografisk placering av 

produktion, inköp, försäljning och finansieringsverksamhet är effektivt för att minska den 

ekonomiska exponeringen (Bodnar et al. 1998; Chow et al. 1997b; George & Schroth 1991; 

Jacque 1981 se Martin & Mauer 2003). 

2.3 Valutasäkringsstrategi 

Enlig Pramborg (2004) skiljer sig hantering av valutasäkringsstrategierna mellan olika länder. 

I sina studier kom han fram till att de sydkoreanska företagen hade som målsättning att 

minska förändringar i kassaflödet medan svenska företag har som målsättning att antingen 

minska förändringarna i intäkter eller att upprätthålla och visa en bra bild i balansräkningen. 

Strategier för olika slags risker ska göras på olika nivåer inom företaget enligt Oxelheim och 

Wihlborg (1987). Författarna menar att varje företag väljer själv hur de vill utforma sin 

organisation och detta i sin tur påverkar på vilken nivå besluten rörande riskprofilen ska 

fattas. En decentraliserad organisation fattar besluten närmare lokala, operativa delen. 

Nackdelen är att företagsledningen har minskad insyn och kontroll. 
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Enligt Schuster (2002) bör inte divisionsledningen hos dotterbolag i en koncern stå för 

valutakursförändringar och dess beslut. Detta innebär enligt författaren att koncernledningen 

bör placera en Treasury- avdelning dvs. en finansfunktion centralt och som ska få 

rekommendationer från den lokala divisionsledningen (Schuster 2002). Åkesson (1996) anser 

att hantering av valutarisker på centralnivå är framförallt en fördel för företag som ingår i 

koncern eftersom möjligheten finns att optimera och förbättra processer kring valutahantering 

för hela koncernen. Koncernen ser över samtliga bolagens in- och utflöde och på så sätt 

undviker att köpa en viss valuta medan andra säljer densamma. Användning av de interna 

metoderna dvs. matchning och netting blir även större om valutariskhanteringen sköts 

centralt. Enligt författaren är fördelen också att det blir lättare att ta vara på hög kompetens 

inom området och dessa personer sitter ofta centraliserade på ett ställe. 

Studier som gjordes några år senare av Abor (2005) visar att internationellt orienterade 

företag måste lära sig själva valutasäkringstekniker och hantera sin exponering för utländsk 

valuta. Det finns ett behov för dessa företag att inrätta en separat riskhanteringsavdelning och 

anställer kvalificerad personal samt valutariskexperter. Det är också viktigt för dessa företag 

att utveckla och genomföra ett välfungerande riskhanteringssystem som är nödvändigt för att 

hantera hela sin riskexponering och säkerställa företagens överlevnad. 

Det är viktigt för ett företag att på förhand har utvärderat olika riktlinjer och kommit fram till 

en strategi som passar hela verksamheten. Det blir lättare att avgöra hur de ska agera i olika 

frågor rörande sin valutaexponering (FF 2002). Ett företag som har tydliga riktlinjer och som 

utsetts för olika slags risker har en fördel att agera effektivare och snabbare då en oväntad 

situation dyker upp i den operativa verksamheten. I riskpolicyn bör det framgå på vilket sätt 

som organisationen mäter riskerna på, både på koncernnivå och på det enskilda företagets 

nivå (ibid.). 

2.4 Hedging 

Finansiella derivat är instrument för företagen att gå från osäkerhet till en kalkylerad risk och 

den risk man tar är att ha till exempel låst in ett pris med valutan. Enligt Coyle (2013) 

använder företag olika säkringsmetoder och dessa kan delas upp i tre grupper; företagets 
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verksamhetsstrategier, transaktionssäkring och finansiella justeringar. Företagets 

verksamhetsstrategier och finansiella justeringar är så kallade naturliga säkringar och 

företaget väljer själv olika metoder för att minska sin valutaexponering. Exempelvis kan 

företaget själv styra när utbetalningar ska göras eller vänta tills valutan har försvagats i 

förhållande till den inhemska valutan för att vidta lämpliga åtgärder. 

Transaktionssäkring, som också är en av de olika säkringsmetoder som företaget använder, 

innebär att företag använder valutaderivat d.v.s. externa kontrakt på valutamarknaden (Coyle 

2013). Finansiellt instrument ”derivat” innebär att utbetalningar av parterna i framtiden är 

baserade på marknadspriset som råder vid en framtida tidpunkt och därmed företag övergår 

från osäkerhet till risk. I huvudsak hanterar företag valutarisken genom att justera priserna och 

på så sätt spegla förändringar i importpriserna till följd av valutafluktuationer och även genom 

att köpa och spara utländsk valuta i förväg (Abor 2005). 

För att hantera valutarisker, använder sig företag av både interna och externa metoder. Till de 

externa metoderna tillhör terminskontrakt, swappar och optioner medan interna metoder som 

företaget använder sig av är matchning och netting (Rafferty 2000). 

2.4.1 Interna metoder 

2.4.1.1 Matchning 

Matchning ses som intern metod då den anpassas och styrs utifrån företagets interna 

principer. Det innebär att företag anpassar sina betalningsströmmar beroende av valuta så att 

dem inträffar vid ungefär samma tidpunkt. Denna metod förutsätter att kassaflödes 

exponering är någorlunda konstant och förutsägbar under en period (Eiterman 2004). 

Exponeringen mot växelkursförändringen blir mindre om företaget lyckas anpassa sina 

kassaflöden efter in- och utflöden. Avsikten med att matcha betalningsströmmar hos företag 

d.v.s. utbetalningar och inbetalningar är att komma fram till ett netto behov för enheten som 

ingår i koncern under en viss tid. Ett annat exempel på mätningsmetoder är att företag 

anpassar faktureringsvaluta efter sina valutainköp. Om företaget har obalans mellan tillgångar 

och skulder i en viss valuta kan företaget ta upp lån i valutan eller växla valutan mot svenska 

kronor (Kinnwall & Norman 1994).
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2.4.1.2 Netting 

Netting innebär precis som matchning att företag anpassar sina in- och utflöden för att 

minimera valutaexponering. Metoden används främst i stora företag som ingår i 

internationella koncerner där det sker stor internfakturering mellan de olika dotterbolagen 

(Bogusz 1993; Shapiro 2002 se Abor 2005). Genom netting regleras företagets fordringar och 

skulder mellan koncernens olika enheter och samlas i s.k. nettingcentret. Alla transaktioner 

från olika dotterbolagen med in- och utflöde samlas och skickas vidare till moderbolag. Från 

koncernens nettingssystem omräknas samtliga transaktioner till ett nettobelopp. Vid varje 

periods slut, betalar varje enhet nettobelopp i sin ”hemmavaluta” och på så sätt undviker extra 

transaktionskostnader. 

För att lyckas genomföra dessa transaktioner krävs det att företaget inrättar en central 

internbank, en s.k. cash pool för hantering av betalningsströmmarna menar Harter, Shapiro, 

och Bouzis (2015). Cash pool ger möjlighet till samtliga bolag inom en koncern att placera 

och låna kapital mellan bolag och detta kommer att gynna företaget genom att externa 

transaktionskostnader sänks (ibid.). 

2.4.1.3 Valutakonto 

Enligt F Hammarlund et al. (2013) förekommer vanligtvis valutakonto vid utländska affärer. 

Med valutakonto minskas valutarisker som kan uppstå vid dessa affärer. Valutakonto är ett 

transaktionskonto för både in- och utbetalningar. I och med att det är samma valuta som rör 

sig både in och ut på kontot behöver företaget inte växla vid varje enskilt tillfälle, detta 

innebär minskad valutarisk. Valutakonto kan också användas vid enbart ut- eller 

inbetalningar. 
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2.4.2 Externa metoder 

2.4 2.1 Terminskontrakt 

Terminskontrakt är en åtagande om att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett i 

framtiden fastställt pris. Det priset är fastställt redan idag. Terminer är ett av de vanligaste 

instrumenten hos företag som väljer att valutasäkra och det är en billig metod (Hull 2011). 

Innehavaren av terminskontrakt är bunden till att fullfölja överenskommelsen (Bodie, Kane & 

Marcus 2008). 

Det finns två typer av terminskontrakt och dessa är standardiserade och icke standardiserade. 

När ett terminskontrakt är utfärdat förbinder sig båda parterna att genomföra sin del av 

överenskommelsen, oavsett i vilken riktning växelkursen rör sig. Enligt Coyle (2013) kommer 

standardiserade kontrakt att reducera valutaexponering, både den som är negativ såväl som 

positiv. Storlek på icke standardiserade kontrakt bestäms efter behovet hos företaget. De 

handlas inte på någon organiserad marknadsplats. All betalning utförs på leveransdagen 

(Bodie, Kane & Marcus 2008). Enligt Coyle (2013) kan icke standardiserade terminskontrakt 

inte säljas vidare. 

Standardiserade terminskontrakt innebär att leverans datum och kontraktens storlek handlas 

på en organiserad marknadsplats. En finansiell aktör står för motpartens alla köp och sälj. De 

dagliga vinsterna och förlusterna justeras på företagets avräkningskonto så kallad ”Marking to 

markets”. All betalning görs på leveransdagen (Bodie, Kane & Marcus 2008). Enligt Coyle 

(2013) kan standardiserade kontrakt säljas vidare om innehavaren går med för stor förlust 

genom att behålla kontraktet. 

2.4.2.2 Swapkontrakt 

Swap är en form av derivatinstrument. Enligt Abor (2005 se Tygerson 1993) är valuta swap 

en överenskommelse mellan två parter att utbyta två valutor och att använda den kurs som 

rådde vid tidpunkten för den första uppgörelsen. Valuta swap är också ett instrument som 

används för att hantera företagets likviditet i respektive valuta. Om ett företag behöver skicka 

iväg en betalning exempelvis i EUR idag, och vill erhålla samma belopp en månad senare, 

görs det en valutaswap (Stockholms Handelskammare 2017). Bodie, Kane och Marcus (2008) 
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menar att två företag kan med till exempel en bank som mellanhand byta betalningsflöden i 

form av en valuta mot en annan. 

Det råder olika syn mellan forskare när det gäller valutarisker och vilket instrument bäst 

hanterar valutarisken samt den totala risken inom företagen. Enligt forskarna Goswami, Nam 

och Shrikhande (2004) hanteras valutarisker på bästa sätt i ett företag via valuta swap. Dock 

har Magee (2013) en annan åsikt och menar att valuta swap inte är det rätta instrumentet att 

hantera valutarisker hos företag. Författaren anser att valuta swap bara är 

omvandlingsinstrument och att säkring av valutarisker kan förhindra företag att hamna i 

finansiell oro. Som ett annat exempel med oenighet bland forskare är att Hagelin och 

Pramborg (2004) påstår att valutasäkring minskar den totala risken medan forskarna Nguyen 

och Faff (2010) menar att valutaderivat inte alls påverkar företagets totala risk. 

2.4.2.3 Valuta Optioner 

Option är ett kontrakt mellan två parter där en av parterna har rätt men ej skyldighet att köpa 

och den andra att sälja en tillgång för ett fast pris under en bestämd period (Coyle 2013). 

Exempel på optioner är valutakursoptioner, räntekursoptioner och aktieindexoptioner (Eales 

1995).  

Forskarna Zhou och Wangs (2013) påstår att valutaderivat som till exempel optioner och 

terminer minskar valutaexponeringen, oavsett om det blir en negativ eller positiv exponering. 

Enligt Abor (2005) ger en valuta option rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja en viss 

valuta till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Amerikanska optioner kan utnyttjas i sin 

helhet eller delvis när som helst fram till utgången medan europeiska optioner utnyttjas endast 

vid utgången, d.v.s. att använda den på ett förutbestämt datum. Enligt författaren ger 

alternativen en rad fördelar. Optioner används för att skydda mot valutakursrisker till följd av 

import eller export av varor. För det andra kan den användas för att skydda sig mot 

valutakursförändringar till följd av utländska investeringar eller finansiering i någon valuta 

(ibid.). 
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3 METOD 
_____________________________________________________________________________

Under det här avsnittet väljer vi att presentera, diskutera och motivera val av metod som 

används för att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställning. I avsnittet presenteras 

också hur vi har gått till väga vid samling av det empiriska materialet. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Val av forskningsområdet (ämnet) 

Efter att intresset väcktes för valutarisk hantering gjordes omfattande sökningar i 

vetenskapliga artiklar och böcker. Vi fann väldigt många artiklar som var relaterade till 

valutasäkring och dess strategi. Dessa vetenskapliga artiklar användes för att utöka vår 

kunskap inom ämnet samt hitta en specifik inriktning för att göra uppsatsen unik. I alla dessa 

vetenskapliga artiklar fann vi att senaste undersökningen för valutasäkring bland svenska 

företag gjordes för 13 år sedan. Det fanns dessutom väldigt lite skrivet om hur dessa företag 

hanterar valutarisker i praktiken och vilken strategi företag tillämpar för att hantera dessa 

valutarisker.  

3.2 Val av forskningsmetoden 

Forskningsmetod är de vetenskapligt problembaserade och accepterade tillvägagångssätt som 

en använder vid genomförande av sin undersökning av det valda ämnet (Rienecker & 

Jørgensen, 2014). Det finns kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning uppfattas 

som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under 

insamling och analys av data, som kvantitativ forskning gör (Brayman & Bell 2011). 

Kvalitativ forskning betonar ett induktivt synsätt på relation mellan teori och forskning där 

tyngden läggs på generering av teorier medan kvantitativ forskning lägger tonvikten på 

teoriprövning ibid. Tonvikten läggs på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet (Brayman & Bell 2011). På grund av det ovannämnda bedömde vi att det var den 

mest relevanta metoden för vår uppsats. 
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I denna uppsats används som tidigare nämnts en kvalitativ forskningsansats som har 

utgångspunkt från deltagaren (Hammarberg, Kirkman, & Lacey 2016). Det finns inte mycket 

kvalitativ forskning inom det valda området och därför avsåg vi att tillämpa denna ansats. 

Även forskare som exempelvis (Dhanan 2003) konstaterade i sina studier att användningen av 

kvalitativa forskningsmetoder, som bygger på intervjuer, fallstudier och deltagande 

observation är relativt ovanligt inom området. Författaren betonade också att kvalitativa 

forskare, när de undersökte hur företag hanterade sina valutarisker, hade genererat resultat 

som kunde jämföras med normativa recept för att bedöma företagets praxis. 

För att besvara forskningsfrågor och uppnå studiens syfte är det av intresse att samla in 

uppfattningar, åsikter och erfarenheter. Bryman & Bell (2011) betonar att intervjuer är den 

mest lämpliga metoden när författarna studerar respondenters erfarenheter och åsikter i olika 

frågor. 

3.3 Litteraturinsamling 

I den inledande fasen av uppsatsen hade en förståelse för det valda området eftersträvats. Vi 

samlade in vetenskapliga artiklar över ett stort tidsspann för få en djupare förståelse för 

eventuella skillnader i forskningen. Genom att söka vetenskapliga artiklar kunde kartläggning 

av tidigare forskning framställas, vilket i sin tur mynnade ut i att en lucka i forskningen hade 

kunnat identifieras (Eisenhardt & Graebner 2007). Referenser i de artiklar som vi fann 

intressanta för uppsatsen ledde oss vidare till ytterligare litteratur samling. Till hjälp att finna 

vetenskapliga artiklar användes även tidigare kandidatuppsatser inom ämnet från olika 

lärosäten samt Divaportal.se. Teoretiska referensramen skrevs efter litteraturinsamlingen och 

efter att vi uppnådde struktur och fokus inom området. 

För att få bättre förståelse om uppsatsämnet och för att komplettera dessa med vetenskapliga 

artiklar använde vi i studier en del böcker. Böckerna lånades från stadsbibliotek, vilka i sin tur 

fjärr lånades från olika universitetsbibliotek. Vi kunde inte heller kringgå att använda icke 

vetenskapliga källor. 

De sökord som användes vid litteraturinsamling är: cash management, international cash 

management, policy for managing currency risks, the firms knowledge of financial securities, 

outsourced assistance for handling currency risk, exchange rate risk minimization strategies, 
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currency risk, hedging. De databaserna som användes för att söka artiklar är främst Summon 

och Google Scholar. 

3.4 Val av studieobjekt 

Valutarisker och hantering av dessa är ett väldigt omfattande ämne och därför valde vi att 

enbart studera företag i Sverige som bedriver handel med utlandet. 

Begränsningar gjordes till att studera tre stora och tre små företag och därmed uppfylldes 

kravet på provstorleken och överensstämde med antal rekommendationer från litteraturen vid 

kvalitativa undersökningar (Guest, Bunce, & Johnson 2006; Morse 2000). 

Valet av företag gjordes med noggrannhet då analysen var möjlig bara på företag som 

exporterar i en ganska stor del av sin omsättning i en annan valuta än den svenska kronan. 

Detta var en av förutsättningarna för att det skulle ge oss ett bra resultat från de valda 

företagen och med det uppfylla kravet för uppsatsens syfte. Den andra förutsättningen var att 

företagen skulle vara icke- finansiella eftersom finansiella företag besitter kunskap inom 

området. För att hitta stora företag och se om de använder sig av valutasäkring, söktes 

framförallt information via deras årsredovisningar. Vi kontaktade många av dessa företag som 

vi hade fått träff via årsredovisningar men inte ett enda företag hade varken tid eller vilja att 

medverka i våra studier. Eftersom vi misslyckades med att hitta företag på detta sätt var vi 

tvungna att utnyttja våra kontakter. Var och en av oss kände till ett stort företag inom sin 

region. Vi kontrollerade även företagets årsredovisningar för att säkerställa information. För 

att besvara vår frågeställning och uppnå syfte med vår studie genomförde vi kvalitativa 

studier med bekvämlighetsurval. Som namnet antyder består detta urval av personer (företag) 

som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Brayman & Bell 2011). 

För att hitta mindre företag inom denna kategori utnyttjade vi också våra egna kontakter i de 

regionerna där vi bor. Företagen kontaktades via telefon eller mail med information om vad 

uppsatsen handlar om och vilka frågor som skulle behandlas. Frågan om huvudansvarige 

inom området ställdes till företagen. När kontaktuppgifterna från fallföretagen erhölls, 

bokades 30 minuter långa intervjuer med befattningshavaren. Intervjuerna genomfördes på 

plats hos respondenterna. 
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3.5 Intervjuguide

Det empiriska data samlades in genom att intervjua tre små och tre stora företag. Det som 

framkommit under intervjuerna tituleras uttalandet för stora företag 1-3 och för de små 

företagen 4-6 genom hela uppsatsen. Detta görs för att säkerställa företagets och 

intervjupersonens anonymitet samt att urskilja de olika uttalandena. Vi valde att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer med representativa befattningshavare i samtliga företag. Vid 

semistrukturerade intervjuer använde vi oss av en lista över tämligen specifika teman som ska 

behandlas (det kallas ofta för ”Intervjuguide”), men intervjupersonen hade stor frihet att 

utforma svaren på eget sätt. Det ansågs att semistrukturerade intervjuer skulle passa bäst på 

grund av att man vid semistrukturerade intervjuer får ställa frågor som inte står i 

intervjuguider, exempelvis följdfråga på respondenters svar (Brayman & Bell 2011). Detta 

såg vi som en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuernas koncentrerades främst kring frågor rörande företagets praktiska hantering och 

deras strategier vid tillämplig av sådana. Litteraturgenomgången var inspiration till 

framställning av frågorna. Vi valde att ställa upp frågeställningar utifrån bakgrunden av 

uppsatsens problemformulering. Vi konsulterade med vår handledare så att vi skulle vara 

säkra på att de relevanta områdena täcktes och att uppsatsen syfte skulle uppfyllas. Frågorna 

ska göra det möjligt för författaren att få information om hur de intervjuade upplever sin värld 

och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet (Brayman & Bell 2011). 

Att personligen träffa deltagarna vid genomförandet av intervjun gav oss känsla av 

spontanitet. 

Under intervjun hade vi möjlighet att ställa impulsiva frågor, vilket skapade dynamiskt och 

naturligt samtal. Enligt Brayman och Bell (2011) kan forskarna lämna över intervjuguiden till 

intresserade personer vilket kan stärka tillförlitligheten i en undersökning. Genom att 

genomföra kvalitativa intervjuer, öppnas en ny bild för forskarna där även gester,

ansiktsuttryck samt tonläge fångas upp (Ekholm och Fransson 2002). Det är också viktigt att 

intervjuerna utförs med tillförlitlighet där integritet och robusthet är lika viktiga 

(Hammarberg, Kirkman & Lacey 2016). 
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3.6 Etik 

Vår studie uppfyller de fyra etiska principerna och dessa är: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

  

• Informationskravet – deltagare informerades om vilket syfte vår studie har och att de 

uppgifter som vi fick av företagen endast ska användas i denna studie. 

• Samtyckekravet – utan deltagarnas samtycke genomfördes inte intervjuer. 

• Konfidentialitetskravet – vi försäkrade intervjuaren om att lämnade uppgifter i denna 

studie skall ges största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna komma åt 

deras uttalanden. 

• Nyttjandekravet – de uppgifter och data som vi samlade in under intervjun kommer 

enbart att användas i denna ansats (Vetenskapsrådet 2002). 

3.7 Metod- och källkritik 

Vi valde att genomföra kvalitativ undersökning i våra studier där sex företag intervjuades. Det 

blev svårt att generalisera de resultat som vi fick fram. Vi hade endast tio veckor på oss för att 

genomföra studier. Vid ytterligare tid hade större antalet respondenter kunnat undersökas. En 

omfattande studie hade kunnat resultera i mer övergripande resultat och minskat studiens 

begränsningar. Men å andra sidan är det enligt Trost (2010) relevant att intervjua färre 

personer, max fem, för att få ett detaljerat och genomskådligt material. Enligt författaren 

riskerar materialet att bli för omfattande i annat fall och detta kan leda till att viktiga detaljer 

missas i analysen. 

Om vi istället hade valt kvantitativ forskning hade antal tillfrågade företag varit avsevärt 

större och denna metod hade möjligtvis resulterat i ett annorlunda utfall som säkerligen skulle 

kunna generaliseras. Intervjufrågor mailades till medverkande företag några dagar innan och 

risk med detta var att intervjupersonerna hade tid att tänka igenom och ge genomtänkta svar 

som gynnar företaget. Våra respondenter undvek oftast att svara på våra följdfrågor. 
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Valutariskhantering uppfattade vi som ett känsligt ämne för de flesta tillfrågade företagen. 

Om vi inte hade gjort bekvämlighetsurval hade vi haft svårt att genomföra kvalitativa studier 

inom detta område. Rienecker och Jørgensen (2014) hävdar att empirin inte behöver vara 

omfattande och att en uppsats gärna kan innehålla analyser baserade på mycket lite empiri. 

Författarna menar att det är kvalitativa analyser och att de går på djupet utifrån mycket 

ingående analyser av ett litet material. 

Vi använde oss av vetenskapliga artiklar som är äldre än 10 år. Det var de vetenskapliga 

artiklar som skrevs under senaste åren som ledde oss till lite äldre vetenskapliga artiklar 

genom hänvisning till dem. På grund av det ansåg vi att de äldre artiklarna fortfarande är 

aktuella. Viss information hämtades även från icke vetenskapliga artiklar. 
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt introduceras kort presentation av de företag som har bidragit med viktig 

information till denna uppsats. Materialet valdes utifrån uppsatsens syfte och 

problemformulering. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Företagspresentation 

De företag som presenteras nedan är geografisk utspridda över mellersta och västra Sverige. 

När det gäller branschindelning återfinns stora företag inom tillverknings- och 

industribranschen medan små företag är mera utspridda inom konsultverksamhet, handeln, 

industri och tillverkning. 

• Företag 1 är ett stort industriföretag som ingår i en global koncern med 55 000 

medarbetare och verksamhet i fler än 30 länder. Företaget i Sverige har över 1000 

anställda och har en omsättning på ca 3 000 000 (TKR). Försäljningen och inköp sker 

i SEK, EUR och USD för att minimera påverkan av valutakurseffekter. 

• Företag 2 är ett stort industriföretag som ingår i den europeiska koncernen i totalt 10 

länder. Verksamheten i Sverige bedrivs vid 3 fabriker och har över 1100 anställda. 

Företaget har en omsättning på ca 5 000 000 (TKR). Försäljningen och inköp sker i 

SEK, EUR, USD, DKK och därmed utsatt för valutarisk. 

• Företag 3 är ett stort handelsföretag och ingår i en global koncern utanför Europa. 

Företaget har strax över 700 anställda och en omsättning på 690 000 (TKR). 

Försäljningen sker enbart i SEK medan inköp sker delvis i utländsk valuta då främst 

USD och EUR. Företaget är utsatt för valutarisk i sin verksamhet. 

• Företag 4 är ett litet tillverkningsföretag och bedriver handel med alla skandinaviska 

länder samt Spanien. Företaget har 18 anställda och en omsättning på ca 40 000 

(TKR). Försäljningen och inköp sker i SEK, DKK, NOK samt EUR. Företaget är 

utsatt för valutarisker i sin verksamhet. 
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• Företag 5 är ett litet tjänsteföretag som är verksam inom IT branschen 

(konsultverksamhet) och bedriver handel med många länder runt om i världen. 

Företaget har 15 anställda och en omsättning på ca 45 000 (TKR).  Försäljning och 

inköp sker i SEK, EUR, USD.  Företaget är utsatt för valutarisk i sin verksamhet. 

• Företag 6 är ett litet företag som är verksam inom handeln. Företaget har 20 anställda 

och en omsättning på ca 52 000 (TKR). Försäljningen sker i SEK, DKK, USD. 

Företaget är utsatt för valutarisk i sin verksamhet. 

4.2 Risk- och valutaexponering  

För företag 4 är storleken på en eventuell affär och dess order en av de avgörande faktorerna 

kring huruvida valutasäkring ska genomföras eller inte. Om företagets ekonomiansvarige 

bedömer att affären är av sådan omfattning att den kan ta ekonomisk skada för företaget om 

valutakursen kan svänga kraftigt säkras den, annars inte. Det är främst avtalsstrukturen som 

gör att valutasäkring är av stor relevans. Vid långsiktiga affärer kan det verka oprofessionellt 

att hela tiden ta hänsyn till valutafluktuationer i prissättningen mot kunden. Företaget 

använder istället en fast långsiktig kalkylkurs som de utgår ifrån för varje valutakurs dem 

säljer i. Det finns inget skrivet regelverk hos företaget kring hantering av valutarisker. Deras 

hemmabank ger råd, identifierar och diskuterar tillsammans med Vd:n hur framtida affärer 

kan minimera valutarisker. 

Likaså har företag 5 försökt att minska valutariskexponering genom en fastställd rutin redan 

vid offertarbete med en valutaklausul. I de fallen företag använder sig av EUR eller USD, 

tillämpas vid beställningstillfället Avista växelkurser för betalningar och överföringar. Vid 

större försäljningstillfällen, över 1 MSEK, valutasäkrar företaget och låser valutan med en 

termin. Företaget har inte något skrivet regelverk kring valutaexponering men företaget 

försöker minimera och förebygga sina valutarisker genom att i största mån arbeta med SEK 

mot sina distributörer. De gånger som företaget gör sina inköp i USD och fakturerar i SEK 

finns det ett oskrivet regelverk att växelsäkra för att inte riskera valutaförluster på 

kundfordringar. 

Företag 6 hanterar inte valutaexponering eftersom företaget både säljer och köper in varor i 

samma valuta. För att minimera risken med valutadifferenser har företaget valt att inte göra 
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investeringar i en annan valuta. Företaget har också ett valutakonto och pengarna som finns 

där räcker oftast. Om det händer att pengarna som finns på kontot inte räcker köps valuta till 

och läggs på kontot. Företaget använder inga finansiella metoder för att hantera valutarisker 

och det valutakonto som företaget har följer de upp själva. 

Företag 2 och Företag 3 hanterar inte valutaexponering på företagsnivån utan detta görs 

enbart centralt. Intervjupersoner på båda företag anser att detta är tillräckligt. Respondenten 

på Företag 3 menar att företaget är utsatt för valutafluktioner som alla andra aktörer på 

världsmarknaden och företagsledningen har valt att inte hantera valutaexponering på 

företagsnivån. Försäljning hos Företag 1 sker i stort sätt i en annan valuta och förändringar i 

valutakurser har en direkt och stor påverkan på bolagets rörelseresultat, balansräkning och 

kassaflöde. Valutaexponering hanteras på plats enligt moderbolagets regelverk. 

4.3 Valutasäkringsstrategi 

Företag 2 varken hanterar eller identifierar valutaexponering på företagsnivå utan all 

hantering sker från en centralt Treasury- avdelning som befinner sig utanför Sverige. Det 

företaget följer upp är kostnader och intäkter omvärderade till en bokslutskurs i 

månadsbokslutet. Moderbolaget förser Företag 2 med bokslutskursen. Ekonomiansvariga är 

inte inblandade i valutasäkring av terminsaffärer alls. Företag 4 berättar att det är VD som 

tillsammans med försäljarna sitter och tittar över hur framtida transaktioner ser ut och hur 

företaget på bästa sättet kan lyckas med sina affärer med utländska aktörer. Dessa 

avstämningar görs varje månad. Därefter anlitar företag sin bank och banken hjälper dem att 

göra en utförlig riskanalys där även valutarisken behandlas. Vidare har råd och information 

som behövts tillhandahållits av banken. Företag 6 nämner att även de får hjälp då de ställs 

inför en större affär i utländsk valuta. Företagsbanken assisterar företaget genom processen. 

Majoriteten av de små medverkande företagen beskriver det som att banken finns där om 

hjälp önskas, men inga förebyggande analyser eller dylikt har efterfrågats eller genomförts. 

Förutom bankens hjälp har Företag 5 tagit hjälp av advokatfirma vid avtalsfrågor eftersom 

företaget minimerar sina valutarisker genom avtalsklausuler. Företag 5 vill inte riskera 

valutaförluster och av denna anledning valutasäkrar enbart vid stora affärshändelser. Nordea 
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e-Markets som är ett online verktyg för att köpa och sälja valuta med bestämda förfallodagar 

är det finansiella instrumentet som Företag 5 använder sig av. 

Företag 1 som är i jämförelse likt med Företag 2 i frågan om bransch, koncernstruktur och 

antal anställda skiljer sig avsevärt i avseende med hantering och identifiering av 

valutaexponering på företagsnivå. Ekonomiansvarig på företagsnivå gör sammanställningar 

och prognostiserar framtida in- och utflöde medan de strategiska besluten och kontrakten 

tecknas från moderbolaget i England. Deras strategi präglas av långsiktiga samarbetsavtal 

med kunderna vilket kräver långsiktighet och detsamma gäller identifiering och hantering av 

valutarisker påpekar ekonomiansvarig på företaget. Företaget har en valutasäkringspolicy som 

följs väldigt noggrant på fabriksnivå och all in- och utflöde säkras till 95 procent av totala 

flödet. Alla exponeringar som löper över 24 månader valutasäkras. Bedömning som 

respondenten på Företag 2 gör är att nackdelen med så långa kontrakt är svårigheten att träffa 

utbetalning när det gäller investeringar. Detta kan leda till att företag missar prognosen och 

kan orsaka stora konsekvenser för företaget resultat.  

Ett gemensamt regelverk kring hantering av valutarisker är ett viktigt dokument för Företag 1 

och det är också viktig att hela koncernen följer den. Den utformas på central nivå i England 

och gäller för samtliga dotterbolag i världen. Det krävs en professionell bedömning på lokal 

nivå för att kunna tillämpa företagets strategier på ett så bra sätt och att de beslut som fattas 

ska gynna företaget. En av de viktigaste uppgifterna för treasuryansvarig på Företag 1 är att 

handla och hantera valutor, vilket kontinuerligt innefattar beslutsfattande i frågan om risker. 

Målet är att minimera eller helt eliminera de valutarisker som företaget utsätts för samt bidra 

till en bättre avkastning genom en aktiv riskhantering på företaget. De beslut som den 

ansvarige tar behöver inte formellt förklaras, men vid misslyckandet kommer de personerna 

med riskmandater att vara ansvariga. Företag 1 anlitar inte extern hjälp alls dels för att 

kompetensen finns inom företaget eller vid central Treasury- avdelning. Företag 2 och 

Företag 3 gör det enbart centralt. En sammanställning av framtida in- och utflöde görs centralt 

hos respektive Treasury- avdelningar i olika länder i Europa utan att några personer på 

fabriksnivå är involverade i processen. Företag 3 har ingen standardiserad 

identifieringsprocess utan beskriver det som en subjektiv bedömning av situationen. Företag 3 

har också en kontinuerlig kontakt med banken, och det är något som majoriteten av tillfrågade 

företag instämmer med. 
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4.4 Valutasäkringsmetoder 

De flesta intervjuade företag som valutasäkrar gör det för det mesta med terminer. Majoriteten 

av dessa tillfrågade företag använder främst metoden matchning för att eliminera valutarisk. 

Företag beskriver det som en metod som inte kostar pengar och inte kräver så mycket 

resurser. Det enda som kostar är internt arbetssätt och processer kring det. 

Företag 3 beskriver det som en metod för att minska den ursprungliga valutaexponeringen och 

genom den kan företaget räkna fram nettorisken. De har en aktuell kortfristig placering 

noterad i DKK vilken är säkrad genom valutaterminskontrakt. Även Företag 4 och Företag 5 

använder terminer som det vanligaste instrumentet att valutasäkra. Dessa företag valutasäkrar 

stora affärer. Företag 5 valutasäkrar vid större affärer, över 1 MSEK och låser valutan med 

termin. 

Företag 6 använder tre olika valutakonton och det är ett NOK, ett EUR samt ett SEK konto. 

Dessa konton sköts centralt. Företag köper och säljer oftast i samma valuta, vanligtvis EUR 

och ser till att valutan finns på kontot på betalningsdagen. NOK- konto används för kunder 

som betalar i NOK. Men någon övervakning av dessa konton görs inte. Stora likheter kring 

hantering av valutakonton hittar vi hos Företag 5. Det skulle orsaka stora konsekvenser om 

företag hela tiden skulle köpa och sälja med den svenska kronan, menar Företag 4. Enligt 

ekonomiansvarige tvingades dem göra detta i några enstaka fall eftersom saldot på företagets 

EUR kontot inte hade täckning och då skedde transaktionerna från SEK kontot. 

Konsekvenserna av detta var stora då det handlade om stora belopp. 

Genomgående för alla undersökta företag som bedriver handel med utlandet är att de har olika 

valutakonton. 

Företag 2 valutasäkrar inte på företagsnivå utan all hantering sker centralt från Treasury- 

avdelningen. Företag 1 är flitig användare av terminer. Om det finns behov av att valutasäkra 

kontaktar controllern Treasury-avdelningen samt mailar påskriven underskrift från VD och 

controller till moderbolaget att nya terminer bör skapas för fabriken. Det nya 

terminskontraktet tecknar koncernen med en extern bank. Deras export och fakturering sker i 

det mottagande landets valuta. Eftersom företaget handlar med länder inom EU-området blir 

den största valutan EUR. För att jämna ut in- och utbetalningar, förhandlar företaget med sina 

leverantörer att fakturera dem i EUR. På det sättet kvittas utbetalningar med inbetalningar och 

den totala valutaexponeringen för företaget minskar. Genom att företag använder 
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valutakonton och balansering i en viss valuta, vill de minska sin nettoexponering innan dem 

använder andra finansiella instrument. 

Företag 1 ingår också i en s.k. cash pool där företaget inte har fullständig teknik att till fullo 

använda den gentemot alla dotterbolag. Flera av dotterbolagen har inte börjat implementera 

detta ännu. Koncernen upplever bekymmer med att anlita en gemensam bank men det är 

något som jobbas väldigt aktivt med från Treasury- avdelningen. 
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5 ANALYS 
___________________________________________________________________________ 

Under detta avsnitt analyseras material som har erhållits från respondenterna och 

diskuterats utifrån teori- avsnittet. Uppdelningen av analys- avsnittet sker efter teman och hur 

materialet i empiri är upplagd. 

____________________________________________________________________________ 

5.1 Risk- och valutaexponering 

Begreppet risk har alltid varit närvarande i industriell miljö. Risken kan beskrivas som det 

negativa resultatet av en osäkerhet och motsatsen till risk skulle då vara möjlighet (Olsson 

2007). De tre huvudsakliga formerna av valutaexponering; transaktionsrisk, omräkningsrisk 

och ekonomiskrisk är tillämparbara på samtliga fallföretag. Vår empiri visar att dessa 

fallföretag påverkas av valutakursförändringar, vilka i sin tur påverkar vinstmöjligheter, 

nettokassaflöde och marknadsvärde. 

Små fallföretag, Företag 4 och Företag 5, väljer att hantera valutarisker vid utländska affärer 

när det är stora summor i frågan om. Enligt Holmvall och Åkesson (2004) gör de det för att 

försäkra sig om att en förändrad valutakurs inte äter upp den beräknade vinsten vid denna 

affär. Däremot är valutahantering för Företag 1 en mycket viktig fråga som bör hanteras på 

bästa möjliga sätt. Dock anser inte Företag 2 och Företag 3 detta eftersom valutarisker 

hanteras centralt. Det anses vara en fördel för fallföretag 2 och 3 från ledningens sida att ha 

centralhantering av valutarisker då insyn i in-och utflöde ökar samt koncernens processer 

förbättras vilket Åkesson (1996) hävdar med. Detta är inte linje vad Abor (2005) 

konstaterade, nämligen att valutahantering är väsentlig för företag som ofta handlar på 

internationella marknaden och är inblandade i import och export och att det bör skötas lokalt 

med. 

Det är värt att notera att två små medverkande företag väljer att valutasäkra vid stora affärer 

och två stora medverkande företag väljer att inte hantera det på företagsnivån. Om de stora 

fallföretagen väljer att valutasäkra lokalt kan de troligtvis visa ett bättre resultat på 

företagsnivån. 
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”Helt klart är vi lika känsliga för valutasvängningar som alla andra aktörer på 

världsmarknaden, varken mer eller mindre, men ändå har ledningen inte valt att valutasäkra 

lokalt.” 

      (Företag 3) 

”Vi gör på fabriksnivå ingen valutasäkring i terminsaffärer eller något annat valutaderivat 

alls. Vi har nämligen en Europa Treasury avdelning som sköter alla utbetalningar och 

inbetalningar. Treasury gör säkert dessa sammantagna beslutsunderlag och gör 

terminssäkringar för alla 30-talet Europa-fabriker.”

      (Företag 2) 

Bedömningen av valutarisker och valutaexponering är av stor betydelse för internationellt 

verksamma företag och dess framtid, resonerar vi. Holmvall och Åkesson (2004) betonar att 

valutarisker är väldigt viktiga att hanteras då dessa kan ses som en del av de politiska riskerna 

eftersom valutakursen påverkas av landets stabilitet samt omvärldens syn på dess stabilitet. 

Det är viktigt att företagsledningen och finansansvariga på företaget bedömer sin 

valutaexponering och har klart för sig vilka valutarisker dem utsätts för. Lika viktigt är det att 

företagsledningen och finansansvariga kan förutse dessa valutarisker i framtiden och på detta 

sätt minimera och täcka framtida förluster. Gemensamt för nästan alla fallföretag förutom 

Företag 1 är att de inte säkrar valutaexponeringen till fullo och konsekvensen av detta kan 

innebära att företaget går miste om eventuella valutakursvinster. Detta är också något vad 

forskare Ameer (2010) hävdar att oförutsedda kostnader kan leda företag till konkurs och att 

företag bör valutasäkra även framtida vinster. Åt andra sidan är Företag 1 möjligtvis mån om 

att visa en bra bild i balansräkningen. Pramborg (2004) kom fram till i sina studier att de 

svenska företagen hade som målsättning att antingen upprätthålla och visa en bra bild i 

balansräkningen eller att minska förändringarna i intäkter. 
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Det finns både för- och nackdelar med att hantera valutaexponering enligt de tillfrågade 

företagen: 

”Fördelen är att vi minimerar vår exponering. Nackdelen är att det är tidskrävande och 

emellanåt binder kapital i onödan. Enklast hade självklart varit att arbeta med en valuta 

(inköp – fakturering)” 

      (Företag 5) 

”Nackdelen är att man oftast vill diskutera saker internt gällande valutor och kompetens 

saknas”. 

      (Företag 6) 

Vi kan konstatera att om små fallföretag inte hanterar sina stora affärer varsamt kan det leda 

dem i konkurs. Å andra sidan har vi stora fallföretag som väljer att inte hantera valutarisker på 

lokalnivån. Dessa stora bolag har sitt moderbolag som står bakom dem, räddare i nöden, 

vilket de små bolagen inte har och är tvungna att agera själva. 

Haushalter, Klasa och Maxwell (2007 se Froot, Scharfstein & Stein 1993) påpekar att 

användning av derivater har hjälpt företag att skydda sina investeringar under marknadens 

nedgångar. Samma studier visar att samband mellan risk och finansiella policyn är viktigare i 

företag med möjligheter till större tillväxt. Företag 2 och Företag 3 är företag med möjligheter 

till större tillväxt. Däremot har Kieschnick och Rotenberg (2016) påvisat att samtliga företag 

oavsett möjligheter till större tillväxt, har kunnat fullfölja sina investeringsbeslut genom att 

minska på valutasäkringskostnader och på det sättet behållit stabiliteten under finanskrisen 

(2008-2009). 

Det som är intressant och anmärkningsvärt är att de medverkande företagen inte känner till 

vilka kostnader som är förenade med valutasäkring och vad de är villiga att betala. Vi har lagt 

märke till att de fallföretag som inte valutasäkrar drar sig undan för att gå in i djupare 

diskussioner kring själva ämnet och undviker att svara på våra följdfrågor. Frågan är om 

valutariskhantering är ett känsligt ämne eller om dessa respondenter inte besitter tillräckligt 

med kunskap kring ämnet och därför undviker de att svara på våra frågor. Genom att lära sig 

vilka valutasäkringsalternativ finns, vad dessa är till för och vad det kostar, skulle 

förmodligen flera bolag känna på att hantera valutarisker själva. 
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”Vi vänder oss till vår bank då vi saknar tillräckligt med kunskap inom området. Det skulle 

kosta oss lika mycket att anställa någon som skulle hantera detta hos oss.” 

      (Företag 4) 

Det finns alltså inte någon klar uppfattning gällande relation mellan kostnad och risk. Enligt 

Hull (2011) är en termin kostnadsfri att ingå men det har visat sig att medverkande företag 

oavsett storlek upplever finansiella instrument som något komplicerat och svårhanterat. 

5.2 Valutasäkringsstrategi 

Det är viktigt för ett företag att på förhand ha utvärderat olika riktlinjer och kommit fram till 

en strategi som passar hela verksamheten. Det blir lättare för företaget att avgöra hur de ska 

agera i olika frågor rörande sin valutaexponering (FF 2002). Valutarisk kan påverka ett 

företags värde i form av lägre intäkter och högre kostnader. Enligt Shapiro (2010) kan 

företaget undvika detta genom olika riskminimeringsstrategier. I denna studie har resultatet 

visat att fallföretag oberoende storlek gör på olika sätt samt att det råder olika uppfattningar 

om vad riskminimeringsstrategi är. 

Majoriteten av de undersökta företagen har inte någon upprättad valutasäkringsstrategi för hur 

de ska hantera valutarisker och detta kan kopplas till Abors (2005) uttalande att hälften av 

företag möts av problem vid hantering av valutarisktekniker och att nära hälften av företagen 

inte har något väl fungerande riskhanteringssystem. De små fallföretagen upplever inte att det 

är ett bekymmer eller att de saknar någon valutasäkringsstrategi. Vi märker att små fallföretag 

inte är i behov av att utforma några skriftliga dokument kring valutarisken i förhållande till 

hantering av andra risker som exempelvis kundförluster. 

När det gäller de övriga stora fallföretagen kan det möjligen finnas ett behov av att istället 

bryta ner och utvidga frågan till företagsnivå när det gäller en valutaspecifik del inom Risk 

management att t ex upprätta företagspolicy. 

”Det finns inget skrivet regelverk men de ansvariga vet vad som gäller” 

      (Företag 3) 
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Enligt Schuster (2002) bör inte divisionsledningen hos dotterbolag i en koncern, stå för 

valutakursförändringar och dess beslut. Detta innebär enligt författaren att koncernledningen 

bör placera en Treasury- avdelning d.v.s. en finansfunktion, centralt som ska få 

rekommendationer från den lokala divisionsledningen (Schuster 2002).   

Schuster uttalande tolkar vi som att all kompetens ska finnas centraliserad. Det kan ses som 

nödvändigt att varje företag bör ha riktlinjer, vägledning om hur hantering av valutariskerna 

bör ske samt att viss kompetens på lokal nivå bör finnas. Detta skulle i sin tur öka 

medvetandet och underlätta det dagliga arbetet hos ekonomiansvariga i hela i koncernen. 

Det ovannämnda stöds av Abors (2005) uttalande om att alla internationellt orienterade 

företag själva måste lära sig valutasäkringstekniker och hantera sin exponering för utländsk 

valuta. Det finns ett behov för dessa företag att inrätta en separat riskhanteringsavdelning och 

anställer kvalificerad personal samt valutariskexperter. Det är också viktigt för dessa företag 

att utveckla och genomföra ett välfungerande riskhanteringssystem för att säkerställa 

företagens överlevnad. 

Dock anser Åkesson (1996) att hantering av valutarisker på central nivå framförallt är en 

fördel eftersom möjligheten finns att optimera och förbättra processer kring valutahantering 

för hela koncernen. Koncernen ser över samtliga bolags in- och utflöde och på så sätt 

undviker att köpa en viss valuta medan andra säljer densamma. Möjligheterna till att använda 

de interna metoderna dvs. matchning och netting blir även större om valutariskhanteringen 

sköts centralt. Fördelen är också att det blir lättare att ta vara på hög kompetens inom området 

och dessa personer sitter ofta centraliserade på ett ställe (ibid.). 

Två av tre stora undersökta fallföretag har inte resurser för att hantera valutarisker och detta 

går inte i linje med det som Molinder och Westlund (2000) påstår, nämligen att stora företag 

har i stort sett både resurser och kompetens för att själva kunna hantera valutarisker vid export 

och import. 

Med tanke på globaliseringen av många industrier är utländska valutafluktuationer en källa till 

osäkerhet för många företag (Bartram, Brown & Minton 2010). Alla företag i denna 

undersökning har sitt eget sätt att hantera valutarisker. Vi konstaterar att två stora 

multinationella företag i vår undersökning inte fruktar över globaliseringen av många 

industrier. Med alla lågkostnadsländer som är nykomlingar i Europeiska unionen, borde de 
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stora fallföretagen ha det i åtanke. En optimal valutastrategi är något som företagen bör sträva 

efter dock är det omöjligt för oss att uttala oss utan att inneha all information om företaget, 

dels om den bransch dels marknad där företaget är verksam.  

5.3 Valutasäkringsmetoder 

Samtliga undersökta stora företag använder sig främst av metoden matchning för att eliminera 

valutarisker. Precis som forskarna Kinnwall och Norman (1994) beskriver, är avsikten med att 

matcha betalningsströmmar hos företag, utbetalningar och inbetalningar, att komma fram till 

ett nettobehov för enheten som ingår i koncern, under en viss tid. Enligt Eiterman (2004) 

förutsätter denna metod att kassaflödets exponering är någorlunda konstant och förutsägbar 

under en period. 

Företag 3 beskriver det som en metod för att minska den ursprungliga valutaexponeringen och 

att genom den kan nettorisken räknas. Det är en metod som inte kostar pengar och kräver få 

resurser. Det enda som kostar är internt arbetssätt och processer kring detta. Nackdelen med 

att företaget endast använder sig av denna metod är att de går miste om att verka på olika 

marknader. Det skulle gynna företaget att undersöka andra alternativ, med kanske mer 

fördelaktiga priser, andra leverantörer och inte sträva efter att fakturera och göra inköp i 

samma valuta. 

Utifrån empirin, varierar strategi hos fallföretag men majoriteten av dessa företag försöker 

anpassa inköps och faktureringsvaluta efter varandra. 

För företag 4 sker inköp av råvaror i samma valuta som deras försäljning sker i. 

”Interna valutaexponeringen hanteras genom att anpassa prisboken och fakturering efter 

valutan” 

(Företag1) 

Netting är en annan metod och som undersökning visar inte är så vanlig bland de tillfrågade 

företagen. För att det ska vara möjligt att tillämpa netting inom koncernen, krävs det ett 

gemensamt datasystem och en gemensam bank. Vidare visar empirin att inget av de 

undersökta företagen använder metoden netting för att säkra sina interna betalningsflöden i 
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utländsk valuta. Att de stora fallföretagen inte har gemensamt datasystem och en gemensam 

bank kan verka lite underligt med tanke på den tekniska utvecklingen, men frågan är varför 

netting inte är så vanlig förekommande metod bland svenska företag. Enligt Abor (2005 se 

Bogusz 1993; Shapiro 2002) används netting främst av stora företag som ingår i 

internationella koncerner där det sker stor internfakturering mellan de olika dotterbolagen. 

Företag 1 ingår i s.k. cash pool men företaget har inte fullständig teknik som möjliggör 

användningen av den. Netting är en något mer avancerad metod eftersom den ställer interna 

krav och företaget väljer att inte dra sig in i en djupare diskussion kring denna. Vidare menar 

Företag 1 att införandet av metoden netting skulle ge svårigheter med hantering av det dagliga 

arbetet. 

”Netting kan leda till att vi utsätts för en större valutapåverkan. Idag kvittar vi 

interna intäkter och externa kostnader i samma valuta mot varandra. Nettingen 

kommer säkerligen medföra att endast interna intäkterna nettas bort och 

externa kostnaderna kvarstår. Vi måste i så fall utföra valutaväxling för att 

täcka även externa kostnader. Det kan ses som suboptimering …”  

     (Företag 1)

Användning av cash pool är ett alternativ för stora fallföretag att använda sig av och genom 

den kan de bolag i koncernen hjälpa varandra att finansiera utländska och externa 

transaktioner och de kostnader som det medför för företaget. Detta stämmer även överens 

med referensramen som Harter, Shapiro, och Bouzis (2015) förespråkar som något positivt 

när det gäller användning av cash pooling. Användning av varje metod bär dock med sig 

något negativt som att genom att inte låna externt för att täcka sina behov kan stora företag 

reducera sina transaktionskostnader och inte minst räntekostnader. Det gäller även här att 

väga fördelarna mot nackdelarna för att fortsatt sträva efter de positiva effekterna. 

Författarnas tolkning är att bra implementering av cash pooling skulle gynna de flesta stora 

företag. 

De flesta intervjuade företag väljer terminskontrakt framför andra valutaderivat vilket 

stämmer överens med det som Hull (2011) kommit fram till. Forskaren kom fram till att 

terminer är ett av de vanligaste instrumenten hos företag som väljer att valutasäkra. 

Författaren menar att företag väljer terminskontrakt för att det är en billig metod jämfört med 
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exempelvis swap, medan Goswami, Nam och Shrikhande (2004) påstår att valutarisker 

hanteras på bästa sätt i ett företag via valuta swap. Däremot är Magee (2013) av en annan 

åsikt och menar att valuta swap inte är det rätta instrumentet att hantera valutarisker hos 

företag. Författaren anser att valuta swap bara är ett omvandlingsinstrument och att säkring av 

valutarisker kan förhindra företag att hamna i finansiell oro. Det kan konstateras att i den här 

frågan råder det oenighet bland forskarna. 

När ett terminskontrakt är utfärdat förbinder sig båda parterna att genomföra sin del av 

överenskommelsen, oavsett i vilken riktning växelkursen rör sig (Coyle 2013; Bodie, Kane & 

Marcus 2008). Fallföretag som använder terminer som valutaderivat väljer det säkra framför 

det osäkra, har vi lagt märke till, eftersom de terminsäkrar utan att ha undersökt andra 

alternativ. 

Forskarna Zhou och Wangs (2013) hävdar att valutaderivat som till exempel terminer och 

optioner minskar valutaexponeringen oavsett om det blir en negativ eller positiv exponering. 

”Om det inte är möjligt att använda en naturlig säkring mot en viss 

valutatransaktion, är policyn att använda terminskontrakt för att fastställa den 

takt som kassaflödet eller utflödet kommer att uppstå för att risken för 

variationer beroende på valutakursförändringar minimeras.”  

      (Företag 1) 

Enligt Makar (1999) kan stora företag även få en naturlig valutasäkring genom att exempelvis 

breda ut sig geografiskt. Detta skulle enligt författaren hos större företagen minska 

incitamentet att använda sig av valutasäkringsderivat. Företag 1 använder en sådan strategi. 

Om de inte kan använda sig av naturlig säkring mot en viss valutatransaktion använder de då 

terminskontrakt. 

Empirin visar att två små fallföretag använder sig av valutasäkring med terminer. Hagelin och 

Pramborg (2004) hävdar att exponeringen hos svenska företag minskar i takt med 

företagsstorlek. Även Ameer (2010) menar att mindre företag är mera känsliga för kraftiga 

valutasvängningar. Oförutsedda kostnader kan för små företag leda till konkurs och därför har 

de företagen större incitament att valutasäkra företagets framtida vinster. 

Till skillnad från Hagelin och Pramborg (2004) hävdar Clarc och Judge (2009) att 

exponeringen mot utländsk valuta ökar med företagsstorleken och att de större företagen 

därför är mer benägna att valutasäkra. 
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”Vi är ett litet företag som är väldigt känsligt om stora order skulle kraftigt 

minska i värdet. Vi valuta säkrar inte hela tiden utan det är beroende på om det 

är stora beställningar på gång ...därefter försöker vi också valutasäkra inköp 

från utlandet som sker vid de affärerna.” 

(Företag 4). 

Studien visar också att i första hand hos samtliga undersökta företag oavsett storlek sker 

riskreducering via naturlig säkring. Genom att säkra en valutarisk, undviker företag risken 

delvis eller helt enligt Coyle (2013). 

Företagets verksamhetsstrategier och finansiella justeringar är så kallade naturliga hedges och 

de metoderna används bland de stora medverkande företag där företag själv styr när 

utbetalningar till leverantörerna ska göras. De små medverkande företagen är mera måna om 

sina leverantörer. 

”Vi vill bygga förtroende mot våra leverantörer och det gör vi bl. a genom att betala i tid och 

inte vara sena med betalningar.” 

      (Företag 6) 

Enligt F Hammarlund et. al. (2013) är valutakonto ett transaktionskonto för både in- och 

utbetalningar och med hjälp av valutakonto minskas valutarisker som kan uppstå vid 

utländska affärer. Då det är samma valuta som rör sig både in och ut på kontot behöver 

företaget inte växla vid varje enskilt tillfälle och detta innebär minskad valutarisk. 

”Den bästa valutasäkring ett företag kan ha är att ha en in och ut flöde. Du både vinner och 

förlorar, alltså det är ganska jämt flöde så det bästa är att både köpa och sälja i den valuta 

man håller på med. Då får man nollspel.” 

      (Företag 6) 

Vi ser, utifrån empirin, att de medverkande företag som vill reducera sin valutaexponering 

låter sina betalningar gå via ett gemensamt valutakonto. Genom att företaget använder ett 
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centralt valutakonto, erhåller de flera finansiella fördelar som till exempel minskar behov av 

att köpa främmande valuta samt sänker bankavgifter som tillkommer vid sådant köp. 

Dessutom får företagen en större totalvolym av in-och utflöde och på så sätt inneha en bättre 

växelkurs genom volymrelaterade avtal. 

5.4 Sammanfattning av analys 

Denna studie visar att medverkande företag påverkas av valutakursförändringar som i sin tur 

påverkar vinstmöjligheter, nettokassaflöde och marknadsvärde. Dessa företag tar valutarisker 

i beaktning men på olika sätt. Analysen visar också att valutarisken hanteras på olika sätt och 

att det råder olika uppfattningar runt riskminimeringsstrategier oavsett företagets storlek. 

Medverkande företag har anpassat inköps- och faktureringsvaluta och på så sätt hanteras 

valutaexponeringar. 

Riktlinjer och beslutsunderlag kring hantering av valutasäkring saknas i de flesta 

medverkande fallföretagen. Små fallföretag upplever inte detta som ett problem då hantering 

av andra risker anses inte vara större än övriga risker som företagen utsetts för. 

Däremot är stora medverkande företag i större behov av dessa skrivna regelverk delvis för att 

valutarisker skulle hanteras på ett bättre sätt samt att tydliga riktlinjer kring 

valutariskhantering skulle upprätthållas. 

Majoriteten av medverkande företag saknar resurser, tid och kompetens på alla nivåer för att 

hantera valutaexponering inom företaget. Små fallföretag har ett nära samarbete med banken 

för råd vid beslut om att valutasäkra sina affärer medan stora fallföretag besitter kunskap 

inom företag dock inte alltid har kompetens tillgänglig på plats. 

De små fallföretagen saknade egen, lokal kompetens och det har resulterat i ett utökat 

samarbete med banken alternativt något annat företag för att kompensera bristen på 

kompetens inom organisationen. De stora fallföretagen hade relevant kompetens men den var 

placerad centralt, alltså på ett annan ort. 
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Analysen har också visat en allmän brist på kunskap kring finansiella instrument. Terminer 

och matchning är de metoder som används av de flesta medverkande företagen för att 

valutasäkra, medan nettning, valutaswapar och optioner är inte alls vanligt förekommande 

finansiella instrument. 
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6 SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser vi har kommit fram till. Slutsatserna har dragits 

utifrån vår teoretiska referensram samt våra studier och kontakt med fallföretagen. Vi ger 

också förslag på hur ämnet kan utvecklas vidare utifrån våra funderingar under arbetens 

gång. 

6.1 Summering 

I denna uppsats har empirin samlats in från sex företag, tre små och tre stora svenska företag. 

Sex intervjuer har genomförts. Den insamlade teorin har sedan använts för att analysera det 

empiriska materialet för att undersöka hur svenska företag hanterar valutarisker i praktiken 

samt studera vilka faktorer som är avgörande om företag av olika storlekar väljer att 

valutasäkra eller inte. Tidigare forskning har visat att stora företag är mer benägna att 

valutasäkra än små företag men att små företag är mer utsatta för olika risker om de inte 

valutasäkrar. När vi nu summerar vår uppsats kan vi konstatera att svenska företag oavsett 

storlek, som antingen exporterar eller importerar eller bådadera är utsatta för 

valutakursfluktioner. Fallföretagen blundar inte för valutarisker utan dessa hanteras på ett 

eller annat sätt. Vår studie visar att alla medverkande företag valutasäkrar men det är inte 

uteslutande en metod som praktiseras utan medverkande företag använder flera finansiella 

instrument vid valutariskhanteringen. Det finnas flera faktorer som kan påverka 

fallföretagetas val av att valutasäkra eller inte. 

6.2 Slutsatser 

Slutsatsen som vi kan dra utifrån analysen av fallföretagen är att den vanligaste 

valutasäkringsmetoden är terminer, matchning och valutakonto. Vilken metod fallföretag 

använder beror på väldigt många faktorer men ingen koppling har kunnat identifieras utifrån 

storlek. Betalningar i en annan valuta än SEK innebär också en osäkerhet för företaget från 

tidpunkten då avtalet har träffats till dess att betalningen är genomförd. Det är mest sannolikt 
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att betalning som avtalats mellan olika parter i en affärsuppgörelse ändrar sitt värde på grund 

av eventuell valutaförändring. I vår analys framgår det tydligt att företagets risker är en 

subjektiv bedömning. Detta innebär i sin tur att det är viktig för företag att inneha kunskap 

och kompetens som krävs för praktisk hantering av valutasäkring om en realistisk bedömning 

ska kunna utföras. 

Optimal valutasäkringsstrategi för företag i vår undersökning oavsett storlek är beroende av 

väldigt många faktorer. Vilken valutasäkringsstrategi ett företag väljer att använda beror dels 

på ägarnas och ledningens antaganden i fråga om hur de internationella marknadssambanden 

uppstår och dels på förmågan att kunna förutspå hur växelkurser kommer att förändras i tiden. 

Undersökta företag minimerar sin valutaexponering genom att använda sig av ett gemensamt 

valutakonto och på så sätt skapar de flera olika fördelar. Dessa fördelar är att minimera behov 

av att köpa annan valuta och på detta sätt minska avgifterna för transaktionskostnader samt att 

ha volymrelaterade avtal vilket innebär en bättre växelkurs till större totalvolym. 

Det är inte möjligt att dra en generell slutsats om vilken valutasäkringsstrategi är den optimala 

utan att ha information om dels företaget och dels om den bransch eller marknad som 

företaget verkar i. Utifrån vår analys av fallföretag har det visat sig att företagen kan ha olika 

strategier som kan vara tillfälligt optimala beroende på hur företagets makromiljö ser ut. Det 

är de större samhälleliga krafterna såsom politiska, ekonomiska, demografiska och kulturella 

faktorer som har stor påverkan på företagens strategiska beslut. Det innebär för samtliga 

undersöka företag att den optimala valutastrategin förändras då i takt med att de yttre 

faktorerna förändras. Det är i linje med vad Holmvall och Åkesson (2004) hävdar och det är 

att valutarisker kan ses som en del av de politiska riskerna då valutakursen påverkas av 

landets stabilitet samt omvärldens syn på dess stabilitet. De inre faktorer som påverkar 

valutasäkringsstrategi på de undersökta företag är många men den som utmärker sig mest är 

företagens strävan efter att visa en bra bild i balansräkningen eller att minska förändringar i 

intäkter vilket Pramborg (2004) hävdar med. 
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6.3 Svar på forskningsfrågor 

• Vilka strategier använder sig svenska företag av för att minimera risktagandet vid 

handeln i annan valuta än svenska kronor? 

Studien visar att företagen använder en rad olika strategier för att minimera 

risktagandet vid handeln i annan valuta än svenska kronor. En av strategierna är att 

valutasäkra sina affärer med finansiella instrument, derivat. De vanligaste 

valutasäkringsmetoderna är terminer, matchning och valutakonto. Naturlig säkring är 

också en av metoderna som samtliga fallföretag använder sig av. Riskreducering sker 

via naturlig säkring. Genom att säkra en valutarisk, undviker företag risken delvis eller 

helt (Coyle 2013). Fallföretag som ingick i studier minimerar sina valutarisker genom 

att följa koncernens policy, ha fastställda regelverk, skapa avtalsklausuler och 

långsiktiga samarbetsavtal med kunder och leverantörer. 

• Vilka faktorer påverkar företags val av valutasäkring? 

Som det redan har nämnts är det flera faktorer som påverkar fallföretagens val av 

valutasäkring. Det är de större samhälleliga krafterna såsom politiska, ekonomiska, 

demografiska och kulturella faktorer som påverkar om någon av våra medverkande 

företag väljer att valutasäkra eller inte. Interna faktorer som påverkar valet av 

valutasäkring är exempelvis storlek på en affär, investeringsbeslut, kalkylkurs mot 

kund, kompetens, resurser samt företagens strävan efter att visa en bra bild i 

balansräkningen. Om företag 1 inte lyckas med en naturlig säkring väljer det att 

valutasäkra med finansiella instrument. För resten av fallföretag är det stora affärer 

som är avgörande vid valet om att valutasäkra eller inte. 
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6.4 Diskussion 

Gemensamt för nästan alla företag i vår undersökning, förutom Företag 1, är att de inte säkrar 

valutaexponeringen till fullo. Konsekvensen av detta kan bli att företaget går miste om 

eventuella valutakursvinster. Holmvall och Åkesson (2004) påpekar också att valutarisker är 

väldigt viktiga att tänka på då en förändrad valutakurs kan äta upp vinsten vid en utländsk 

affär. 

De flesta företagen i vår studie har inte någon upprättad valutasäkringsstrategi för hur de ska 

hantera valutarisker. Empirin i studien visar att det krävs kompetens för att företag ska kunna 

hantera valutaexponeringen själva och det blir inte lättare att spekulera på framtida flöden. 

Bristen på kunskap är stort problem för de företag som väljer att inte valutasäkra sina in- och 

utflöden. Detta gäller såväl stora som små företag i vår undersökning. Nästan lika många små 

företag väljer att hantera sina risker tillsammans med bank eller annat finansiellt institut. De 

små fallföretagen saknar i stort en sådan kunskap inom företaget. De fallföretag som hanterar 

sin valutarisk ser också till att kunskapen finns på plats eller köper den via en extern aktör 

oavsett storlek på företagen. 

Det råder olika uppfattningar om vilken nivå det mest är lämpligt att hantera företagets 

valutaexponering. Det är flera variabler som samspelar och som kan ligga till grund varför 

företag väljer att valutasäkra samt på vilket sätt de väljer att göra det. Variabler som påverkar 

valutaexponeringen är storleken på företaget, hur stor andel av omsättning som utgörs av 

utländsk valuta samt strategier som finns inom företaget. Majoriteten av stora fallföretag 

valutasäkrar endast centralt. Tidigare forskning är inte heller enig i frågan om centraliserad 

eller decentraliserad valutariskhantering. Med de intervjufrågor som vi haft i intervjuguiden 

har vi inte lyckats få svar på denna fråga. Våra följdfrågor har inte heller besvarats tydligt och 

respondenterna har gett otydliga svar. Vi vill inte påstå att våra respondenter icke är 

kompetent personal och det är möjligen så att det är företagspolicyn som de följer. 

Valutariskhantering har visat sig som ett känsligt ämne. De intervjuade företagen ville kanske 

inte prata om det och det kan vara så att de undanhöll information av någon anledning. Vår 

bedömning är att varje företag bör ha riktlinjer och vägledning om hur hantering av 

valutariskerna bör ske samt att en viss kompetens på lokal nivå bör finnas. Detta skulle i sin 

tur öka medvetandet och underlätta det dagliga arbetet hos ekonomiansvariga i hela 

koncernen. Två av tre små fallföretag väljer att valutasäkra endast vid stora affärer. Små 

medverkande företag använder sig av både valutakonto och terminer men mest använder de 
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sig av bankens tjänster eftersom inga skrivna regelverk kring valutariskhanteringen finns. Det 

har kommit fram vid intervjuerna att det råder tidsbrist samt bristande kompentens inom detta 

område. Vi kan konstatera att för de små medverkande företagen har bankerna stor betydelse 

vid valutariskhanteringen. För dessa små företag har det visat sig att det är en kostnadsfråga 

att anlita extern hjälp eller att anställa en ansvarig inom området vilket har också tidigare 

forskning kommit fram till. 

Vår analys visar också att den vanligaste formen av externa valutaderivat är terminer och mest 

framkommande formen av interna valutaderivat är matchning. Båda former av valutasäkring 

är enligt teorin kostnadsfria, därför används möjligen dessa valutaderivat mest av företagen. 

Vi har observerat att alla medverkande företag oavsett storlek upplever finansiella instrument 

som något krångligt och svårhanterat. Uppsatsens empiri visar att riskhantering inom 

majoriteten av företag inte skapar något värde utan den tar tid och ses bara som en kostnad.  

Som det nämndes inledningsvis står Sverige fortfarande utanför den Europeiska monetära 

unionen. Enligt Kalemli-Ozcan, Papaioannou och Peydró (2010) har införandet av den 

gemensamma europeiska valutan varit den viktigaste utvecklingen på de internationella 

marknaderna under det senaste århundradet. Detta har eliminerat valutarisk för transaktioner i 

de länder som är inom den monetära unionen. Svenska företag exporterar och importerar 75 

% till länder inom EU. Att gå med i den Europeiska monetära unionen skulle reducera eller 

helt eliminera dessa risker för just handel med euro. Oavsett om ett företag är litet eller stort, 

multinationellt eller inte, bör det ta hand om sina utländska affärer på ett varsamt sätt. Utifrån 

tidigare forskning och analys av vår empiri kan vi se att företag kan gå miste om eventuella 

vinster, små bolag riskerar att gå i konkurs om stora affärer inte valutasäkras. ”Som 

uppskattning kan anges att förändring av EUR- valutan med 10 öre beräknas ändra effekt på 

företagets rörelseresultat om 90 MSEK på årsbasis.” ( Sandvik Årsredovisning 2008). De 

stora bolagen bör ha i åtanke globaliseringen av industrier och fundera över om de ska hantera 

valutarisker på lokalnivå med. Flertal företag har avvecklats i Sverige och produktionen har 

flyttats till lågkostnadsländerna. Möjligtvis kan något sådant hända om ett företag går med 

förlust och att en av tänkbara orsaker är hantering av valutaexponeringen. Molinder och 

Westlund (2000) har påstått i sina studier att stora företag både har resurser och kompetens 

för att själva kunna hantera valutarisker vid export och import. Analys av vår empiri styrker 

inte detta påstående helt och hållet. Endast ett av tre stora företag i vår undersökning har 

resurser och kompetens på plats. Även Hagelin och Pramborg (2004) hävdar att stora företag 

är mer benägna att valutasäkra. I den frågan är tidigare forskning också oenig. Bara ett av tre 
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stora fallföretag hanterar sina valutarisker lokalt och hos små fallföretag ökar 

valutaexponering med storleken på en affär.  

6.5 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Under tiden vi har gjort den här uppsatsen har många tankar kring vidare forskning inom detta 

område kommit upp. Vår uppsats har dock ett begränsad empiriskt underlag för att vi ska 

uttala en analytisk generaliserbarhet, främst med tanke på att det bara är sex företag som har 

studerats. Av den anledningen anser vi att det vore intressant att genomföra studier med 

mixad metod där både kvalitativa och kvantitativa studier skulle kunna genomföras. Utfallet 

av dessa studier skulle vara intressanta för att resultatet skulle kunna ge ett mer 

generaliserande svar kring valutahantering. 

Slutsatsen som vi kan dra från vår analys är att kompetens och kunskap inom företaget krävs 

för att en praktisk hantering av valutarisker ska kunna genomföras på plats samt att hänsyn till 

företagets specifika strategier ska kunna tas. Här har en tanke väckts som skulle kunna vara 

förslag till vidare forskning. Att undersöka skillnader mellan en central hantering och 

hantering på företagsnivå inom valutariskhanteringen skulle kunna bidra till en ökad 

förståelse för vilken hantering som kan generera störst ekonomisk nytta för företaget. Detta 

kan också leda till ökat medvetande kring valutariskhantering och mer tydliga riktlinjer kring 

hantering av dessa risker.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inledande frågor 

1. Vad har företaget för verksamhet? Hur ser det ut på företaget organisatoriskt? 

(avdelningar) 

Handeln i en annan valuta 

2. Vilka länder bedriver ni handel med? 

3. Beskrivning av hur den praktiska hanteringen av valutariskhantering går till 

4. Hur stor del av företagets intäkter består av utländsk valuta? 

5. Hur stor del av företagets kostnader består av utländsk valuta? 

6. Hur känsligt är företaget för valutarisk exponering? 

Bedömningar 

7. På vilket sätt görs bedömningar (uppskattningar) av intäkter eller kostnader vid handel 

med utländska aktörer? 

Strategier 

8. Vilka strategier finns på företaget för att hantera valutarisker? 

Praktisk hantering  

9. Hur hanteras interna/externa valutaexponeringen? 

10. Vilka finansiella instrument använder sig företaget för att valutakurssäkra? 

11. Vad är för och nackdelar med arbetssättet ni använder idag? Skulle ni vilja hantera 

detta på ett annat sätt? 

Beslutsfattande

12. Hur hanterar ni andra risker? Skiljer det sig mycket jämfört med hur ni hanterar 

valutariskhantering? 

Extern support

13. Tar företaget hjälp av några externa aktörer? Om Ja, vilka aktörer då? 

14. Har ni kännedom om hur andra företag inom branschen hanterar sina valutarisker? 


