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Sammanfattning 

 

Titel: Valutaexponering och Valutasäkringsmetoder 

Kurs/Ämne: 10 poäng C-uppsats, Redovisning och Finansiering 

Datum: 15-01-2007 

Författare: Gulizar Durkan, Sanam Pazaj 

Handledare: Åke Bertilsson 

Inledning: Den internationella handeln har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Orsaken 

till detta är dels de ekonomiska förändringarna inom företagen och dels förbättring av 

internationella relationer. Företagen är också mer eller mindre påverkade av globaliseringen, 

vilket leder till stor osäkerhet för företagen. När man pratar om osäkerhet inom företagen 

menar man internekonomiska risker i vilka ingår valutarisker. Den ökade osäkerheten leder 

till att företagen måste skaffa sig kunskap om olika valutarisker samt hur man ska hantera 

dem. 

Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara vilka valutarisker som kan uppkomma hos stora 

företag och vilka valutasäkringsmetoder företagen kan använda sig av.   

Metod: Vi har i denna uppsats valt att använda den kvalitativa metoden. Detta på grund av att 

vi vill erhålla en starkare förståelse om ämnet som studeras. Vi har samlat in information 

genom olika företagens årsredovisningar samt data som erhålls från olika litteraturstudier och 

hemsidor. 

Teori: Teorin kommer att undersöka olika risker och olika typer av metoder som man kan 

använda för att undvika riskerna.   

Emperisk undersökning: Vår emperiska undersökning kommer att djupare gå in i varje 

företagsrisker och deras valutaexponeringar.  

Slutsats: Efter jämförelse mellan tio olika börsnoterde företag kom vi fram till att alla företag 

är på något sätt påverkade av valutarisker och känner detta som en hot för deras verksamhet. 

Att försäkra sig för den typen av risk är någonting självklar för företagen.  
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Abstract  

 

Title: Exchange exposure and exchange securing method 

Class/Subject: 10 credit paper, Accounting and financing 

Date: 15th of January, 2007 

Authors: Gulizar Durkan, Sanam Pazaj 

Instructor: Åke Bertilsson 

Introduction: The international trade has increased immensely over the past decade. The 

reason is partially the financial changes within the companies and partly the improvement of 

international relations. The companies are more or less affected by the globalization that leads 

to big insecurity for the companies. The insecurity within the companies means the 

interfinancial risks including the exchange risks. The increasing insecurity leads the 

companies to obtain knowledge about the different exchange risks and how to handle them.  

Purpose: This paper’s aim is to explain the different exchange risks arising within the 

companies and which exchange securing methods the companies could use.  

Method: We have in this paper used the quality method. This is because we want to obtain a 

stronger understanding about the study subject. We have gathered information through the 

different companies’ annual reports and data from different literature and websites.  

Empirical examination: Our empirical examination deeply walks you through the 

companies’ risks and exchange exposures. 

Conclusion: After comparing ten different companies listed on the stock-market, we could 

conclude that all companies are in some way affected by the exchange risks and sense this as 

a threat for their operation. To secure themselves for these types of risks is something obvious 

for the companies. 
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1 Inledning 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrundsbeskrivning samt formulera det problem som 

uppsatsen vill undersöka. Här beskrivs även uppsatsen syfte.  

1.1 Bakgrund 
I slutet av 1800-talet ökade utrikeshandel och medförde att de svenska företagen blev ännu 

mer beroende av valutatransaktioner. Eftersom det svenska riket hade en relativt liten 

ekonomi var de tvungna att etablera sig på den internationella marknaden för att kunna 

expandera och utvecklas. Redan då hade man blivit påverkad av olika valutaväxelkurser 

samtidigt som den internationella konkurrensen inom utrikeshandel var hård. Under lång tid, 

både inom nationella och internationella handeln, användes guld som betalningsmedel.   

I slutet av 1800-talet anslöt sig de flesta länderna till guldstandard, s.k. guldmyntfot, vilket går 

ut på att landets centralbank tvingades till att koppla valutorna till guldet. Växelkurserna var 

fasta mot varandra. Att lösa in valutan mot en mängd guld ledde till att de flesta centralbanker 

upplevde svårigheter, inklusive Sveriges Riksbank. År 1944 presenterades Bretton Wood 

systemet, vilket hjälpte till att det blev lättare handel inom den internationella marknaden. 

Valutorna var kopplade till U.S. dollarn och kunde förvandlas till en viss mängd guld. Men då 

U.S. dollarn började förlora sin styrka som basvaluta, förlorade också Bretton Wood systemet 

sin pålitlighet och bröt samman år 1973. Därpå har U.S. dollarn och särskilt den svenska 

kronan karakteriserats av stora valutakursförändringar.  

Den svenska kronan hade under 50- och 60-talet en fast växelkurs men i slutet av 1992 

övergick man till en rörlig växelkurs. Utan Sveriges Riksbanks inblandning kunde marknaden 

själv bestämma växelkursen helt fritt. I följd av detta blev de svenska företagen mer 

internationaliserade med åren, samtidigt som det blev viktigare att analysera företagens 

valutaexponering. 

1.2 Problembakgrund och diskussion 
Den internationella handeln har ökat kraftig under det senaste decenniet. Orsaken till detta är 

dels de ekonomiska förändringarna inom företagen och dels förbättring av internationella 

relationer. Bättre kommunikationer, teknologi, transporter och internationella relationer har 

lett till att avstånden har minskat mellan olika länder. Man är inte lika isolerad som förr inom 

nationsgränser utan man lever i ett globalt samhälle. Företagen är också mer eller mindre 

påverkade av globaliseringen, vilket leder till stor osäkerhet för företagen. När man pratar om 
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osäkerhet inom företagen menar man interekonomiska risker. Den ökade osäkerheten leder till 

att företagen måste skaffa sig kunskap om olika risker samt hur man ska hantera dem. 

För att lättare kunna prata om valutarisker och valutariskhanteringar, vilket uppsatsen handlar 

om, kan man undra vad en valutarisk är för någonting; 

 

”Valutarisk (eller valutakursrisk) uppstår på finansiella instrument som är dominerade i en 

utländskvaluta, d.v.s. i en valuta annan än den funktionella valutan i vilken de är värderade.  

Vid tillämpningen av denna standard uppstår valutarisk inte från finansiella instrument som 

är icke-monetära poster eller från finansiella instrumentdominerade i den funktionella 

valutan.” 
1
 

 

Valutarisken är nästan överordnad alla andra risker, beskriver Bennet i sin bok. Alla företag är 

exponerade för valutarisker, vare sig direkt eller indirekt. Den direkta valutarisk uppstår där 

företaget har intäkter och kostnader, tillgångar och skulder i utländsk valuta i Sverige eller hos 

utländska dotterbolag. På andra sidan är den indirekta valutarisker en följd av resultat av 

företagets exponering för utländska konkurrenter eller inhemska konkurrenter med en delvis 

valutaexponerad kostnadsstruktur. 2  

Anledningen till det valda ämnet (valutarisker) och valutariskhanteringar är att vi vill närmare 

undersöka olika typer av valutarisker samt att den är en av de makroekonomiska risker som 

ständigt går att skydda sig mot.  Förutom valutarisker består makroekonomiska risker av 

finansierings risker och politiska risker. 

Det finns tre olika kategorier av valutarisker:  

Transaktionsexponering är den typ av valutarisk som uppstår när företag har monetära 

tillgångar och skulder i utländsk valuta på balansräkningen vid en given tidpunkt Den här 

typen av exponering bruka uppkomma när företaget köper och säljer varor i utländsk valuta. 

Omräkningsexponering uppkommer när ett företag har utländska dotterbolag eller andra 

tillgångar i utländsk valuta vilket gör till att man ska omräkna resultat och balansräkningar till 

moderbolagets redovisningsvaluta (svenska kronor).  

Ekonomisk exponering är den typ av valutarisk som uppstår hos det företag som driver sin 

verksamhet med internationell inriktning. Företagets ekonomiska exponering är beroende av 

förändringar som sker i växelkurser. 

                                                
1 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006, FAR Förlag 
2 Finansarbetet i företaget, från likviditetsstyrning till riskhantering, 1996 
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Men alla företag har sitt eget sätt att hantera risker. De kan antingen välja att tjäna pengar på 

valutaförändringar eller säkra sig mot riskerna.3  

1.3 Problemformulering 
 

Ökad globalisering har även attraherat de Svenska företagen till utländska affärer. Detta kan 

bero på att utlandsinvesteringar har med sig stora konkurrensfördelar, ökar tillväxten och vinst 

av marknadsandelar för företaget. Men som tidigare sagts, utlandsinvesteringar framkallar 

valutaexponeringar vilka företaget snabbt måste ta hänsyn till. Hur hanterar svenska företagen 

valutariskerna? Hur de blir påverkade?  

Det varierar också mellan olika årsredovisningar samt vilken typ av information om 

riskhanteringar man har och hur pass utsträckt en är. Utifrån detta vill vi med stort intresse 

undersöka hur dessa regler och normer om riskhanterig följs inom svenska företag. Beaktar de 

redovisningsrekommendationer och de gemensamma redovisningsstandarderna inför beslutet 

av hanteringen?  

1.4 Syfte 
Denna uppsats syftar till att förklara vilka valutarisker som uppkommer hos svenska företag 

och vilka valutasäkringsmetoder företagen kan använda sig av.  Syftet är att lägga fokus på 

hur de utvalda företagen redogör sina årsredovisningar.  

 

1.5 Avgränsning 
På grund av ämnets omfång och brist på undersökningstid begränsas uppsatsen till att 

undersöka tio olika börsnoterade bolag, vilka består av SAS, Finnair, Volvokoncernen, 

Scania, Ericsson, Hennes & Mauritz, Transatlantic, Broström, Concordia och Aspiro. 

Undersökningen kommer att baseras på företagens årsredovisningar för år 2005. 

                                                
3 Artsberg, Kristina Redovisningsteori 2 Uppl. s.403 
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2 Metod 

I detta avsnitt diskuteras den metod som har använts för att uppfylla uppsatsens problem och 

syfte. För att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens trovärdighet diskuteras även 

datainsamlingens och analysens tillvägagångssätt. 

2.1 Kvalitativ respektive kvantitativ undersökningsmetod 
 

Insamling och hantering av information kan ske på två olika sätt: den kvalitativa metoden 

eller kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden är den mest intensiva och har som syfte 

att frambringa mycket information om det undersökta fenomenet. Den kvalitativa metoden 

fokuserar mest på forskarens inställning och förklaring av ett visst fenomen, samt att metoden 

innehåller intervjuer och undersökningar. Man får en god överblick och djupare förståelse för 

det undersökta området. 4 

Inom samhällsvetenskapliga forsknings- och utredningsarbeten har den kvantitativa metoden 

en mycket stor och viktig betydelse. Den bygger på förutsättningar som rör värderingar och 

kunskaper och innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i teori- och 

problemformuleringsfasen. Bearbetningen av information är därför betydlig enklare vid en 

kvantitativ ansats jämfört med en kvalitativ ansats. Begreppet kvantitativ metod framhäver det 

faktum att informationen ska kunna kvantifieras. Det kan orsaka att förändringar inom 

frågeställningen inträffar.  Den kvantitativa metoden inriktar sig på data som används i 

statistiska analyser. 

Vi har i denna uppsats valt att använda den kvalitativa metoden. Detta på grund av att vi vill 

erhålla en starkare förståelse om ämnet som studeras. Vi kommer att samla in information 

genom den kvalitativa metoden d.v.s genom olika företagens årsredovisningar samt data som 

erhålls från litteraturstudier och hemsidor. Den kvalitativa ansatsen gör det möjligt att få fram 

den typ av data som är väsentlig för uppsatsens syfte och gör analysen av denna information  

möjlig. 5  

 

 

 

                                                
4 Tufte, P. A. Introduktion till Samhällsvetenskapligt  Metod 
5 Johannessen & Tufte 2003:67-68,72,262 
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2.2 Deduktion och Induktion  
 

Det finns två traditionella angreppssätt för att nå vetenskapliga slutsatser, induktion och 

deduktion. Induktion går ut på att man drar generella teoretiska slutsatser från empiri. Utifrån 

det man har iakttagit generaliserar man resultatet och med hjälp av den insamlade 

informationen formulerar man en teori. Deduktion innebär att utifrån teorin lägga grunden för 

empirin. Man utgår från befintliga teorier d.v.s. litteratur och tidigare forskning, som man 

därefter bygger upp till en teori som ska avbilda verkligheten.  

I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av den deduktiva metoden. Detta på grund av 

att vi kommer att utgå från redan befintliga teorier och att det redan finns mycket åtkomligt 

material av ämnet valutarisker och dess hantering 

2.3 Urval 
 

Innan bestämmelse av urval och undersökningsenheter måste vi först tänka igenom vad man 

har för syfte med undersökningen. Om syftet är att utveckla frågeställningen och skapa idéer 

och uppslag för undersökningen räcker det med att välja ut några enheter som passar in i 

undersökningen samt är lätta att få tag i. Däremot om syftet är att klargöra någonting om 

populationen, har vi till uppgift att välja ut enheter som passar in i respektive population.  

Det finns alltså två huvudsakliga typer av urval; sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. 

Det urval som baseras på slumpmässighet och där alla i populationen har lika mycket 

möjlighet att vara med i undersökningen, kallas sannolikhetsurval. Den andra typen av urval 

som inte är baserad på slumpmässighet och alla i populationen inte har samma möjlighet att 

kunna delta i undersökningen, kallas icke-sannolikhetsurval.6 

I urvalet i denna uppsats har vi valt att undersöka några stora företag inom olika branscher 

som har någon form av utländskhandel med andra företag i olika länder. I denna undersökning 

valdes olika företag beroende på eget val och vi kan inte säga något om hur säker resultatet är 

som kan närmare kallas för ett subjektivt urval7. 

2.4 Datainsamlingsmetoder 
 

För författandet av en uppsats kan man använda sig av två olika slags datainsamlingsmetoder 

när man samlar ihop information: primär- eller sekundärdata. Dessa metoder är lämpliga vid 

                                                
6 Holme, I. M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Sid 183 
7 Ibid. Sid 184.  
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utformning av en uppsats. Primärdata är information som forskaren själv samlat ihop för den 

specifika studien. Sekundärdata är information som redan har insamlats. 

 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata innehåller information som författaren själv samlar in och behandlar. 

Tillvägagångssätt för insamlingen av data sker genom intervjuer, enkäter, observationer och 

experiment. Vilket av dessa man kommer att välja beror på studiens avsikt och problemets 

karaktär.  

 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är den information som är insamlad av andra än författaren själv. Vanlig data är 

artiklar, vetenskapliga avhandlingar och böcker. Fördelen med sekundärdata är att den ökar 

trovärdigheten i det som undersöks. I uppsatsen använder vi oss av engelska och svenska 

böcker som behandlar valutarisker och valutasäkringsmetoder. Vi har även använt Internet för 

att hitta användbara och trovärdiga information.  

 

2.5 Validitet och Reliabilitet  
 

Validitet innebär att man har lyckats med att undersöka och mäta det som man avsett 

undersöka och ingenting annat. Begreppet validitet kan delas in i intern- och extern validitet. 

Den interna beskriver huruvida slutsatsen överrensstämmer med verkligheten. Den externa 

beskriver i vilken grad resultaten i undersökningen kan tillämpas i andra situationer. I detta 

fall är validiteten beroende av urvalet av företagen och deras information respektive ämnet i 

företagens årsredovisningar. Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann 

man är vid bearbetningen av informationen. Reliabilitet inom en undersökning ska kunna 

förklara pålitligheten av resultatet av undersökningen baserad på tillvägagångssätt och urval.8 

Samma metod ska kunna användas av olika personer på samma material och ge samma 

resultat. Om man har en dålig reliabilitet får man ett osäkert resultat.9 Vi har valt att ta upp 

detta ämne djupare under rubriken kritisk granskning. 

                                                
8 Johannessen & Tufte 2003:47,28-29 
9  Holme, I. M. Solvang, B. K. Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer man att ta upp modeller och teorier som används för att analysera de 

befintliga valutaexponeringar och valutariskhanteringar som senare används i empirin för 

undersökning av de valda företagen inom detta ämne. Teorin kommer att undersöka olika 

risker och olika typer av metoder som man kan använda för att undvika risker.   

 

3.1 Hantering av valutarisker enligt IFRS/IAS 
IAS 39 (International Accounting Standard) ställer krav på företagen att tillämpa 

säkerhetsredovisningar. De formella kraven för dokumenteringen är att den ska beskriva 

vilket instrument som används, vad som säkras, vilken risk som säkras och även beskriva 

effektiviteten i säkringen.  Enligt IAS 39, p 87, kan en säkring av en valutarisk i ett bindande 

åtagande redovisas som en säkring av verkligt värde eller som en kassaflödessäkring. Syftet 

med IAS 39 är att de finansiella instrument som används vid valutasäkring skall redovisas i 

enlighet med fastställda principer. Redovisningen ska också tydliggöra vilken typ av principer 

företaget har använt sig av. Dels för att öka förståelsen för användaren om hur de finansiella 

instrumenten påverkar det nuvarande företagets resultat, ställning och kassaflöden. Dels för 

att underlätta uppskattningen av hur de framtida kassaflödena kommer att se ut enligt dessa 

instrument. Säkringsredovisningen kan ske genom tre slags säkringsförhållanden. För det 

första genom säkring av verkliga värdet; en säkring av exponering för förändring i verkliga 

värdet på en redovisad tillgång eller skuld eller en identifierbar del av sådan tillgång eller 

skuld eller sådant bindande åtagande, som är hänförlig till en viss risk och som skulle kunna 

influera resultaträkningen. För det andra genom kassaflödessäkring, en säkring av 

exponeringen för variationer i kassaflöden som i) är hänförliga till en viss risk som är kopplad 

till en redovisad tillgång eller skuld och ii) skulle kunna påverka resultaträkningen. Sist 

genom säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet enligt definition av IAS 21 kan 

ett företag inneha monetära poster som är fordringar på eller skulder till en 

utlandsverksamhet.  

 

Följande krav krävs vid redovisning av valutasäkring: ett företag ska klarlägga sina mål och 

riktlinjer för eventuella finansiella riskhanteringar samt riktlinjer för vilken typ av 

säkringsredovisning som tillämpas.  Förutom ledningens riktlinjer måste företaget också föra 
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ett resonemang kring det som ytterligare klargör riskhanteringen så att eventuell missriktad 

koncentration kan undvikas.10
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.2 Företagets risker  
Alla företag som är verksamma i utlandet utsätter sig både direkt och indirekt för olika risker. 

Risker är oväntade förändringar i omvärlden som påverkar ett företags kassaflöde, värde och 

avkastning. Osäkerhet behöver inte vara olämpligt varje gång utan kan även innebära chanser 

för företaget att lyckas göra bättre prognoser och vara flexibel i sitt handlande.  Några av de 

risker som ett företag utsätts för är, enligt Oxelheim, makroekonomiska risker, som delas in i 

länderrisker, finansiella risker, valutarisker och kommersiella risker. Dessa är fyra olika risker 

men som har ett starkt samband till varandra och är beroende av varandra.11 

                                                
10 Internationell Redovisningsstandard, 2006 IAS/IFRS 
11 Oxelheim, Lars Finansiell integration - en studie av svenska marknaders internationella beroende. s. 72-74 
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3.2.1 Länderrisk 

Denna risk utgörs av risken för oväntade förändringar i ett lands lagar och bestämmelser samt 

förändringar i politiska styrsätt. Länderrisk kan undersökas i termer av potentiell obalans 

mellan efterfråga i ett lands ekonomi och är omöjligt att påverka. 12  

3.2.2 Finansiellrisk 

Varje företag kan uppleva finansiella risker i den meningen att affären inte utvecklas på det 

sätt som man ursprungligen räknade med. Finansiella risker utgörs av de oväntade 

förändringarna i ett lands räntor och andra kostnader för kapital vilket beror på hur företaget 

har finansierat sin verksamhet.13 

3.2.3 Valutarisker 

Om betalningen ska ske i en annan valuta än den exportören har sina kostnader i eller 

importören har sina intäkter i uppstår en valutarisk. I de flesta fallen har importören och 

exportören sina intäkter och kostnader i svenska kronor och då får de automatiskt en kursrisk 

om faktureringen sker i an annan valuta, genom att värdet i kronor blir beroende av 

valutakursen på betalningsdagen. Storleken på valutarisken är främst beroende av valet av 

valutan samt tiden fram till dess betalningen sker (Grath 1999). Valutarisker utgörs av risken 

för oväntade förändringar i ett lands växelkurs och inflationstakt. Det finns olika typer av 

valutarisker och olika typer av instrument för kontroll av valutarisker som kommer att 

diskuteras senare. 

3.2.4 Kommersiell risk 

Med kommersiell risk menas i första hand risken att motparten går i konkurs, kommer på 

obestånd eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter.14 Denna risk utgörs även av de oväntade 

förändringarna i ett lands efterfrågan och utbud av vissa varor, samt förändringar i 

relativpriser mellan länderna.15 

3.3 Olika typer av valutarisker 
Sedan 1970–talet har valutasystemet bland västerländerna varit baserad på mer eller mindre 

flytande växelkurser, vilket beror på att det rådande systemet med växelkurser bröt samman. 

                                                
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Grath, Anders Företagets utlandsaffärer ”Betalning, valuta och finansiering” s. 17 
15 Oxelheim, Lars Finansiell integration - en studie av svenska marknaders internationella beroende. s. 72-74 
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En valutarisk uppstår då en betalning sker i en annan valuta än den vilken exportörer har sina 

kostnader eller importörer har sina intäkter i. 16 

När man analyserar sina valutariskhanteringar är det viktigt att klassificera de risker de kan 

utsättas för. Förändringar i valutakurser påverkar även ett företags kassaflöden så som dess 

bokförda vinst. Man delar in valutarisker i transaktionsexponering, omräkningsexponering 

och ekonomisk exponering.17 

3.3.1 Transaktionsexponering 

När företag har monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta på balansräkningen, vid en 

given tidpunkt, samt förväntade framtida kommersiella och finansiella flöden i utländska 

valutor, uppstår transaktionsexponering. Transaktionsexponering uppstår även i och med att 

företag gör både realiserade och orealiserade kursvinster eller förluster. Dessa vinster och 

förluster ska redovisas antingen som operativa intäkter eller kostnader, eller som finansiella 

intäkter eller kostnader.18 

3.3.2 Omräkningsexponering 

När ett företag har utländska dotterbolag eller andra reala tillgångar uttryckta i utländsk valuta 

samt när företag omräknar dessa enheters resultat- och balansräkningar till moderbolagets 

hemvaluta uppstår omräkningsexponering. Uppbyggnaden på en omräkningsexponering är 

direkt relaterad till vilka redovisningsprinciper moderbolaget använder sig av. De 

valutavinster eller förluster som uppstår får inte någon kassaflödes- eller skatteeffekt, utan 

förblir orealiserade tills dotterbolaget eller tillgångarna säljs. 19 

3.3.3 Ekonomisk exponering 

Ekonomisk exponering uppstår i företag som har verksamhet med internationell inriktning. 

Begreppet används för att beskriva det ekonomiska värdet i moderbolagets hemvaluta av ett 

utländskt dotterbolags framtida kassaflöde i dess egen valuta. Företagets ekonomiska 

exponering är beroende av rubbningar som sker i växelkurser. Just den här typen av valutarisk 

är mycket mer svår hanterbar och kontrollerbar för företaget. Men alla företag har sitt eget sätt 

                                                
16 Grath, Anders Företagets utlandsaffärer ”Betalning, valuta och finansiering” s. 23 
17 Bennet, Stefan. Finansarbetet i företaget ”från likviditetsstyrning till riskhantering” s. 157 
18 Ibid. 
19 Bennet, Stefan. Finansarbetet i företaget ”från likviditetsstyrning till riskhantering” s. 157-158 
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att hantera risker. De kan antingen välja att tjäna pengar på valutaförändringar eller säkra sig 

mot riskerna.20 

3.3.4 Direkta och indirekta valutarisker 

Företag är exponerade för valutarisk när valutakursförändringar, vare sig kort- eller långsiktig, 

sker och detta kan påverka företagens resultat, konkurrensposition och tillväxt. Exponeringen 

av företaget kan ske till både direkta och indirekta valutarisker. 21 

 

De direkta valutariskerna uppkommer av följande:  

• När företaget importerar och exporterar i utländska valutor 

• När företaget köper och säljer i svenska kronor, men kontrakten är med valutaklausul 

• Företaget har finansiella tillgångar och skulder i utländska valutor 

• Det finns utländska investeringar framförda i utländska valutor inom företaget, 

dotterbolag. 

• När det finns utländska dotterbolag inom företaget som betalar utdelning i utländsk 

valuta. 

 

De indirekta valutariskerna uppkommer av följande: 

• Företaget importerar och exporterar i sin egen valuta men priset påverkas genom tiden 

av valutakursförändring 

• Företaget verkar både i Sverige och utomlandsmarknader med inhemska konkurrenter 

som har en valutaexponerade kostnadsstrukturer 

• Företaget verkar både i Sverige och utomlandsmarknader med utländska konkurrenter 

som har annorlunda kostnadsstrukturer 

Utifrån det som sagts kommer man fram till att nästan alla företag är utsatta för valutarisker 

på något sätt. Den viktigaste målsättningen är detta fall att vidta åtgärder som minimerar 

risken för att ofördelaktiga valutakursförändringar får negativa konsekvenser på företagets 

resultat utveckling och tillväxt. 22 

3.4 Valutamarknaden  
Valutamarknaden är en av de få marknader som verkligen lever upp till begreppet ”marknad”. 

Fördelarna med en valutamarknad är att det innehåller många aktörer, det uppstår mindre 

                                                
20 Artsberg, Kristina Redovisningsteori 2 Uppl. s.403 
21 Bennet, Stefan. Finansarbetet i företaget ”från likviditetsstyrning till riskhantering” s. 137-138 
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transaktionskostnader och man får snabbare information om priserna. Enligt Kinnwall och 

Norman är valutamarknaden den marknad som bäst uppfyller kraven för uttrycket ”perfekt 

konkurrens”. Anledningen till att valutamarknaden fungerar väl beror på att aktörerna 

rapporterar till vilka priser man är villig att köpa och sälja valutor. 23 Valutamarknadens 

viktigaste funktioner är:24 

 

•  Överföring av köpkraft; exportörer och importörer i olika länder överför internationell 

clearing av fordringar och skulder 

•  Internationell kortfristig finansiering och placering 

•  Kurssäkring; terminsaffärer och andra finansiella transaktioner 

 

3.5 Valutasäkringsmetoder   
Sedan 1900-talet flyter svenska kronan fritt mot andra valutor. Därmed har omständigheterna 

förändrats drastiskt för utländska affärer. Förr, när det fanns en stabil växelkurspolitik, var 

valutariskerna begränsade för företag med utländska relationer. Nuförtiden finns inga 

begränsningar för förändring av kronans värde och den är nästan hela tiden utsatt för både 

kraftiga och snabba kursförändringar. Detta innebär att de som gör utländska affärer både 

tjänar och förlorar på de ändrade växelkurserna. Därför ska man alltid beakta sig mot 

valutariskerna för sina tillgångar, skulder, intäkter och utgifter. 25 Det är genom 

valutasäkringen som företaget skyddar sig mot risker som förändring i valutakurser medför. 

Genom säkringsåtgärder kan ett företag skydda sig dels mot de kursdifferenser som 

uppkommer på transaktionsexponeringen dvs. in- och utbetalningar i utländsk valuta, dels mot 

det som uppkommer på balansexponeringen dvs. nettoinvesteringar i självständiga 

utlandsverksamheter. 

Ett av de enklaste sätten att helt eliminera valutarisken är att betala eller få betalt i SEK, 

vilken då istället får motparten att bära riskerna. Detta kan medföra en risk att på detta sätt 

skjuta över valutarisken på motparten vilket i sin tur kan försvåra dennes bedömning av 

affärens lönsamhet. Här kan man tänka att det alltså kan vara bättre att acceptera en annan 

                                                                                                                                                   
22 Ibid. 
23 Kinnwall, M. & Norman, P Valuta Marknaden s. 115-116 
24 Ibid 
25 http://www.sjuharad.foreningssparbanken.se, 2006-11-26. kl 15:21. 
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valuta än SEK om man har möjlighet att samtidigt säkra sig för den valutarisk som då uppstår 

för just den valutan.26  

Det finns olika tekniker som ett företag kan använda sig av för att kunna försäkra sig mot 

riskerna som uppstår i samband med valutasvängningar. De tekniker som används består dels 

av interna och dels av externa valutasäkringsmetoder. 

3.5.1 Interna valutasäkringsmetoder 

Interna valutasäkringsmetoder består av följande: 

3.5.1.1 Matchning 

Om förtaget har större tillgångar än skulder i en viss valuta kan företaget ta upp ett lån i 

valutan, växla in valutan mot kronor och sedan placera kronorna i en lämplig tillgång. Men 

om skulderna är större än tillgångarna kan företaget köpa valuta och placera valutan efter eget 

behag. 27 

3.5.1.2 Netting 

Netting innebär att företag planerar sina koncerninterna- och koncernexterna betalningar så att 

transaktionsvolymen reduceras genom att skulder och fordringar kvittas mot varandra. 

Eftersom det ingår många parter i ett nettingsystem krävs det ofta speciella rutiner och system 

för netting. För matchning krävs endast valutakonton.28 

Netting uppstår för att minska kostnader samt förbättra arbetsprocesser och rutiner som berör 

interna betalningar mellan bolagen i samma koncern.  

Fördelar med netting är att:  

• Genom att inbetalningar och utbetalningar balanseras mot varandra i samma valuta, 

minskas antalet betalningar. 

• De minskade antal betalningarna minskar transaktions- och växlingskostnaderna. 

• Den underlättar rutiner och arbetsprocesser som berör betalningar inom företag. 

• Man får bättre kontroll av valutarisken. 

• Den resulterar i en bättre betalningsdisciplin. 

• Nettningen skapar en informationskälla för bättre kontrollsystem hos ledningen.29 

                                                
26 Anders, Grath, företagets utlandsaffärer, betalning, valuta finansiering, 7 upplaga 1999  
27 Bennet, Stefan. Finansarbetet i företaget ”från likviditetsstyrning till riskhantering” s. 170 
28 Ibid 
29 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52372, 2006-11-28, kl 15:01 
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3.5.2 Externa valutasäkringsmetoder 

I de företag som har relation med utländska företag och handlar med utländsk valuta är 

kursrörelsen ett känsligt område. Inom den externa valutasäkringsmetoden finns det ett antal 

derivatinstrument som kan användas för valutasäkringen. Ett derivatinstrument är ett 

instrument som är relaterat till någon underliggande variabel, som t.ex. valutakurser. De 

viktigaste derivatinstrumenten som man använder för valutasäkringen består av: 

3.5.2.1 Valutaterminer 

Valutaterminer är perioder då båda avtalsparterna är skyldiga att köpa eller sälja. Det är 

likadant som optioner i vilka man inte har valmöjlighet för ena parten. Till skillnad mot 

optioner, som i nästa steg kommer att tas upp lite djupare, utgår inte heller premium vid 

avtalstecknandet. Terminsavtalet innebär ett åtagande att antingen köpa eller sälja en 

underliggande tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt. Det bokförs som en vanlig 

försäljning respektive ett vanligt köp när åtaganden verkställs. 30 

 

Exempel: Företaget får betalt i amerikanska dollar om tre månader. I dag är kursen 

EUR/USD 1,30. Om tre månader köper banken dollar av företaget till kursen 1,3021. 
31 

3.5.2.2 Valutaoptioner  

Valutaoptioner är det senaste instrumentet för reducering av företagets kursrisker. Optioner 

verkar som försäkringar och behandlas som ett kontrakt som två parter går med på. Det finns 

nämligen två olika typer av optioner; köp- eller säljoption. En köpoption är en rättighet, men 

inte en skyldighet, att köpa en underliggande tillgång t.ex. en aktie till ett förutbestämt pris. 

En säljoption är däremot en rättighet men inte en skyldighet att sälja.32 Det finns två olika 

typer av optioner beroende på användningstidpunkten; den europeiska typen som är den 

optionen som används vid en speciell tidpunkt och den amerikanska typen som man kan 

använda när som helst före lösendagen. För att kunna handla med optioner behövs det en 

uppgörelse av optionsavtal i vilken det grundläggande priset kallas för lösenpris. Valutaoption 

(currency option) innebär att företaget köper rätten men inte skyldigheten, att köpa eller sälja 

ett kontrakt. Här bestämmer kontraktet kvantitet, kurs och tidpunkt då företaget kan köpa eller 

sälja valutan i fråga. När optionen köps betalas en premie i samband med det. Storleken av 

                                                
30 Artsberg, Kristina Redovisningsteori- policy & praxis, 2 Upplagan 
31 http://domino.sampo.fi/external/sbd/tuotteet.nsf/produkter/valutatermin-esimerkkeja?OpenDocument&ver=2, 
2006-11-28,kl 20:38. 
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premien varierar kraftigt och är beroende på vilken typ av option, d.v.s. pris, längd och 

framförallt vilken valuta, det gäller. Oftast tecknas en valutaoption när beloppet är stort och 

det är oklart om affären överhuvudtaget blir av eller inte. Detta är för att minska valutarisken. 

Valutaoptioner kan inte ersätta valutaterminer men kan användas som ett bra komplement när 

stor osäkerhet råder.33 Valutaoptioner kan användas för hantering när det uppstår snabba och 

starka valutaförändringar.  

 

Exempel: Företaget får betalt i amerikanska dollar om tre månader. Kursen EUS/USD är nu 

1,30 och företaget skall få en betalning på 500 000 dollar om tre månader. För att skydda sig 

mot euro om tre månader till kursen 1,3021. för denna rätt debiterar banken en kostnad som 

kallas premie. Premiens storlek beror på periodens längd, den valda kursen och valutaparets 

förutspådda instabilitet (volatilitet). I det här fallet skulle kostanden utgöra 1,75 %, dvs. 

8 800 euro (med 9,25 % volatilitet). Om eurons kurs nu stiger, får företaget på förfallodagen 

köpa euro och sälja dollar till den avtalade kursen 1,3021. Om eurons kurs däremot sjunker, 

kan företaget på förfallodagen sälja de dollar det fått från utlandet till banken till gängse 

marknadspris. Om eurons kurs sjunker under 1,2793, dvs. med mer än 1,75 % (premien), får 

företaget vinst på kursrörelsen. På kursnivån 1,25 är förmånen gentemot terminsaffären 

(26 050-8 800) 17 250 euro. I så fall är valutaoptionen värdelös och förfaller orealiserad.
34

  

 

3.5.2.3 Valutaswappar  

Swappar uppstår när två parter kommer överens med varandra om att byta åtaganden, t.ex. när 

två parter kommit överens om att betala räntan på varandras lån. Anledningen kan vara att 

parterna kan ha olika riskbenägenhet på sina räntor så som till exempel den ena som har rörlig 

ränta och den andra har fast ränta på sitt lån. Swappar används ofta i säkringssyftet ”hedging”. 

Detta innebär att man säkrar sig mot risker genom att ta upp ett instrument som varierar på 

motsatta sättet mot det instrument man vill säkra. Resultatet blir att vinster och förluster tar ut 

varandra ifall de redovisas enligt samma princip. En annan risk man kan tänkas vilja skifta är 

valutarisk. Valutaswappar innebär att parterna inte bara byter räntor utan också amortering på 

utländska lån. De ursprungliga lånen som parterna haft ligger alltså kvar i redovisningen men 

de värderas inte till den ursprungliga valutan utan till den tillswappade valutan.35 

                                                                                                                                                   
32 Artsberg, Kristina Redovisningsteori, 2 Upplagan 
33 Bennet, Stefan. Finansarbetet i företaget ”från likviditetsstyrning till riskhantering” 
34 http://domino.sampo.fi/external/sbd/tuotteet.nsf/produkter/valutaoption-esimerkkeja?OpenDocument&ver=2 
35 Artsberg, Kristina Redovisningsteori, 2 Upplagan 
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Ett valutaswap kan också uppstå när ett företag har ett kassaflöde i en valuta men byter den 

mot det flöde i den valuta som företaget helst vill ha. Detta kan uppstå till exempel mellan två 

olika företag. För att kunna försäkra sig mot valutarisken i betalningarna som sker mellan 

olika företag kan placeraren ingå ett separat terminskontrakt för varje betalning. Då är det 

naturligtvis lättare att köpa kontrakten i ett färdigt paket, i vilket transaktionen kallas en 

valutaswap.36  

En valutaswap består av tre steg: I det första steget byts de underliggande lånen i de två 

valutorna till en överenskommen växelkurs. Det andra steget är själva bytet av 

räntebetalningarna till de fasta räntesatserna. Swapaffären avslutas med att de underliggande 

lånen byts tillbaka.37 

 

3.5.3 Funktionell valuta 

Detta innebär att de olika enheterna som ingår i finansiella rapporter redogöras i den valuta 

som används i den ekonomiska miljön där företaget är verksamt. Vissa transaktioner som 

ingår i de finansiella rapporterna värderas och rapporteras i den valuta som ger den mest 

rättvisande bilden av verksamheten i företaget som kallas för den funktionella valutan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Cooper, Ian Modern finansiell ekonomi, 2000. kap 38 ”Risksäkring inom derivatmarknader”  
37 Bennet, Stefan. Finansarbetet i företaget ”från likviditetsstyrning till riskhantering” 
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4 Empirisk undersökning av årsredovisningar 
 
I detta avsnitt vill vi presentera vår empiriska undersökningar gällande företagen och djupare 

gå in i varje företags valutarisker och deras valutaexponeringar. Dessutom vill vi titta 

närmare på hur de följer lagar och rekommendationer gällande ämnet.  

4.1 SAS 

Scandinavian Airlines (SAS) bildades 1946 av Den Danske Luftfartselskab, Svensk 

Interkontinental Lufttrafik AB och Den Norske Luftfartselskap vilket bedrev endast 

långflygningar under namnet Overseas SAS (OSAS). Så småningom startade SAS många 

långlinjer och då fick dem dessutom första platsen i att flyga över Nordpolen. I år fyllde SAS 

60 år i luften. Bolaget består av 2500 medarbetare och har haft 6 miljoner passagerare under 

2005. Antal destinationer uppgår till 48 vilket görs av 45 antal flygplaner.38 

 

SAS koncernen är valutaexponerad för både transaktionsrisk och translationsrisk( 

omräkningsrisk). Transaktionsrisken uppstår när flöden i utländsk valuta exponeras för 

valutakursförändringar som påverkar storleken på kommersiella intäkter och kostnader och 

därefter SAS koncernens rörelseresultat.39 Translationsrisk uppstår vid omräkningen av 

balansposter i utländska valutor till effekt av valutakursförändringar. 40 

 

Varje år gör företagsledningen tillsammans med den externa revisionen en riskbedömning 

avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen gås igenom med SAS koncernens 

styrelse och revisionsutskottet. Det görs även ständigt en generell riskbedömning av SAS 

koncernens internrevisionsfunktion som resulterar i årliga revisionsplanen, vilken bearbetas 

om ändringar sker i riskbedömningen.41 För hantering av den valutarisk som de framtida 

betalningsflödena exponeras för, säkerställs prognostiserade kommersiella valutaflöden med 

hjälp av valutaderivat42 och kommande flygplansförsäljningar säkras med valutaderivat och 

lån i USD.43 Värdering av utstående valutaderivat (valutaswapavtal, valutaterminskontrakt 

                                                
38 http://www.sas.se/sv/Om_oss/Om_SAS_Sverige/ 2006-11-28, kl 21:48 
39 SAS koncernen årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2005, s. 24 
40 Ibid, s. 74 
41 Ibid, s. 92 
42 www. Scandinavian.net 2006-11-28, kl 21:28 
43 SAS koncernen årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2005, s. 74 
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och valutaoptioner) sker till balansdagens valutakurser.44 Enligt finanspolicyn måste 

säkerhetsnivån gå upp till 60-90 % av en 12 månadersrullande likviditetsprognos och när det 

gäller framtida flygplans försäljningar måste den uppgå till 40-60 % av bokförda värdet.45 

För hanteringen av translationsrisken uttrycker finanspolicyn att den finansiella nettoskulden 

väsentligen ska hållas i respektive bolags redovisningsvaluta. Dessutom har SAS koncernen 

säkrat den egna kapitalen hos sina dotterbolag genom skuldsättning i lån och derivat.46 

 

4.2 Ericsson  

Ericsson är ett svenskt telefonaktiebolag som grundades 1876 av Lars Magnus Ericsson i syfte 

att reparera telegrafutrustning. Lite senare startade Ericsson sin verksamhet med tillverkning 

av telefonapparater, vilket skulle vara den huvudsakliga verksamheten. Det var under 1990-

talet som Ericsson blev en av ledarna i världens mobiltelefontillverkning. Bolaget bedriver 

mer än 1000 nät i ungefär 140 olika länder över hela världen och deras totala antal anställda 

överstiger till 56 055 varav Sverige 21 178 anställda.47 

 

Ericsson har betydligt stora intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i andra valutor än 

svenska valutan. Därför uppstår betydande valutaexponering i resultaträkningen, 

balansräkningen och kassaflödet. Exponeringens hållbarhet är också mycket betydelsefull för 

företaget på grund av att de flesta kontrakten har långa ledtider mellan beställning och 

leverans. Den största valutaexponeringen är mot intäkter i USD och relaterade valutor och 

motsvarande 46 procent av faktureringen år 2005. När det gäller valutaexponering skiljer 

Ericsson på två olika typer av exponeringar: transaktionsexponering och 

omräkningsexponering.   

Ericsson består av ett stort antal dotterbolag som har sin verksamhet utomlands. Värdet av 

dessa investeringar från utländska Koncernföretag påverkas av valutakursförändringar som 

sker i marknaden, vilket påverkar koncernens balans- och resultaträkning vid omräkning till 

svenska kronor. 48 

 

                                                
44 www.scandinavian .net/12208/sas2002swe.pdf 2006-11-28, kl 20:15 
45 SAS koncernen årsredovisning & hållbarhetsredovisning 2005, s. 74 
46 Ibid, s. 74 
47 Ericssons årsredovisning 2005.  

48 Ibid, s. 75 
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Att hantera risker är en vanlig del av en affärsverksamhet. För att kunna hantera olika risker 

måste man kunna först identifiera dem och därefter vidta åtgärder för att minska eller stilla 

riskexponeringen. Att sälja till utländska koncernföretag sker oftast i dess funktionella valuta. 

För att kunna begränsa exponeringen för valutaförändringar avseende framtida intäkter och 

kostnader säkrade Ericsson under 2005, nettoexponering per period av kontrakterade och 

prognostiserade försäljning samt inköp av de större valutorna i genomsnitt för 6-9 månader. 

Leverantörsskulder i utländsk valuta och kundfordringar säkras fullt ut. För att kunna säkra de 

framtida intäkterna och kostnaderna används främst valutaterminer på bolagsnivå. Men när 

det gäller externa valutaterminer förutbestäms kassaflödessäkringar av nettoexponeringar för 

de större valutorna och bolagen i koncernen.  Säkringen av de andra valutaexponeringarna 

uppfylls med hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument. 49  

När det gäller omräkningsexponeringen valutasäkras denna i enlighet med följande policy 

som styrelsen har fastställt. Omräkningen av eget kapital görs enligt ”dagskursmetoden”, d.v.s 

omräkningseffekten rapporteras direkt i eget kapital i balansräkningen och kurssäkras upp till 

20 procent i utvalda bolag. Under 2005 var de omräkningsdifferenserna rapporterade i eget 

kapital positiva och gick upp till SEK 4,0 miljarder, orsakad av förstärkning av svenska 

kronan.50 

 

4.3 Volvokoncernen 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner, drivsystem för marina- och industriella applikationer samt 

grundläggande delar för flygmotorer. Koncernen har cirka 82 000 anställda, 

produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning i omkring 185 länder. Volvokoncernens 

aktier är noterade på Stockholmsbörsen och på NASDAQ i USA. 51 

 

Ca 90 procent av Volvokoncernens försäljning sker i andra länder än i Sverige. Förändringar i 

valutakurser har en direkt påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat, balansräkning och 

kassaflöde samt indirekt påverkan på koncernens konkurrenskraft, vilket över tid påverkar 

koncernens resultat. Volvokoncernens resultaträkning påverkas primärt av omräkning av 

intäkter och kostnader i utländska valutor, och balansräkningen påverkas primärt av 

                                                
49 Ibid s. 74 
50 Ibid s. 75 
51 Volvokoncernen årsredovisning 2005 förstabladet 
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omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska kronor.  Utöver detta kan 

valutaförändringar påverka priserna på koncernens produkter och material som köps i 

utländsk valuta, liksom Volvokoncernens konkurrenter. Volvokoncernen har en betydande del 

av tillverkningen i Sverige och genererar en väsentlig del av intäkterna i andra valutor än den 

svenska kronan. Därför kan en förstärkning av den svenska kronan ha en ogynnsam påverkan 

på koncernens resultat i svenska kronor.52 

Huvuddelen av Volvokoncernens finansiella transaktioner utförs genom Volvos internbank, 

Volvo Treasury, som bedriver sin verksamhet inom fastställda riskmandat och limiter.53 

Valutarisker inom Volvos verksamhet är relaterade till förändringar i värdet av kontrakterade 

och förväntade framtida betalningsflöden (kommersiell valutaexponering), förändringar i 

värdet av lån och placeringar (Finansiell valutaexponering) samt förändringar i värdet av 

tillgångar och skulder (Valutaexponering av eget kapital). 54 

 

Volvo tillämpar från och med 2005 IAS 39, Finansiell instrument: redovisning och värdering. 

Enligt IAS 39 skall samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen.  För att 

säkra värdet av framtida betalningsflöden i utländska valutor använder Volvo valutaterminer 

och valutaoptioner. Valutaterminskontrakt avtalas för att säkra risker förenade med framtida 

valutaflöden. Lån och placeringar i koncernens dotterbolag sker i huvudsakligen genom 

Volvo Treasury i lokala valutor och därigenom minimeras finansiell valutaexponering i 

respektive företag. Volvo Treasury använder olika derivatinstrument för att kunna 

tillhandahålla ut- och inlåning i olika valutor utan att öka företagets egen risk. Företaget 

använder sig även av valutaswappar som möjliggör upplåning i utländska valutor från olika 

marknader utan att tillföra valutarisk.  55 

4.4 H&M   

Moderbolaget H&M, Hennes & Mauritz AB (publ) är ett aktiebolag med säte i Sverige. H&M 

finns idag i 24 länder och har drygt 50 000 medarbetare som arbetar alla efter samma filosofi: 

att ge dig mode och kvalitet till bästa pris.56 

Koncernens verksamhet består av försäljning av kläder och kosmetik till konsument. H&M:s 

redovisning sker i svenska kronor, men koncernen har verksamhet i länder över hela 

                                                
52 Ibid s. 54 
53 Ibid s. 121 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 http://www.hm.com/se/omhm__abouthm.nhtml, 2006-12-06, kl 14:39. 
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världen.57 Detta gör att koncernen är exponerad för valutarisker på grund av att förändringar i 

valutakurser kan påverka resultat och kapital.  H&M- aktien är en av Stockholmsbörsens mest 

omsatta aktier. 

 

Koncernens mest betydelsefulla inköpsvalutor är USD och EUR. Förändringar av 

dollarkursen gentemot euron utgör den enskilt största transaktionsexponeringen inom H&M 

koncernen. Förutom transaktionsexponering påverkas koncernen även av 

omräkningsexponering. Dessa uppstår då de utländska koncernbolagens resultat räknas om till 

svenska kronor. Det underliggande resultatet på en marknad kan vara oförändrat i lokal 

valuta, men ökar i kronor om den svenska kronan försvagas eller omvänt om kronan stärks. 58 

 

För att kunna hantera förändringar i valutakursen säkrar koncernen valutariskerna inom ramen 

för finanspolicyn. Valutariskexponeringen hanteras centralt. För att valutasäkra inköp i 

utländsk valuta och därmed reducera effekterna av framtida valutakursrörelser, terminssäkras 

huvuddelen av koncernens kontrakterade varuinköp löpande under året. Eftersom 

valutahanteringen enbart syftar till att reducera riskerna, säkras endast faktisk exponering.  

H&M har valt att tillämpa IAS 32 och IAS 39. Koncernens policy är att derivat endast får 

innehas i säkringssyfte. De derivat som innehas är terminskontrakt avseende 

kassaflödessäkringar. Enligt IAS 39 skall alla derivat redovisas till verkligt värde. 59 

 

4.5 Finnair  

Finnair koncernen bedriver världsomfattande flygtrafik och producerar stödtjänster för denna. 

Koncernens affärsverksamhet är uppdelad i reguljärtrafik, semestertrafik, flygtjänster samt 

resetjänster och har totalt 9500 personal.  Moderbolaget är noterat på Helsingfors Fondbörs 

och aktierna handlas dessutom i SEAQ-systemet på Londonbörsen.  Posterna i varje 

dotterbolags bokslut har värderats i den valuta som används i respektive dotterbolags 

huvudsakliga affärsmiljö (funktionell valuta).60  

 

                                                
57 H&M årsredovisning 2005 s. 39 
58 Ibid  s. 40 
59 Ibid s. 53 
60 Finnair ekonomisköversikt 2005 s. 16 
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Med valutarisk förstås den osäkerhet beträffande kassaflödet och resultatet som uppstår på 

grund av förändringar i valutakurserna. Finnairkoncernens valutarisk uppstår närmast genom 

köp av bränsle och flygplan och genom leasingavgifterna för flygplan. 61  

 

I syfte att säkra valutarisken i samband med lån i utländska valutor använder 

Finnairkoncernen valutaswappar.  Valutakursdifferensen för valutaswappar som uppfyller 

kriterierna för säkringsredovisning bokför samtidigt en kursdifferens som uppstår för lånet, 

medan andra förändringar i det verkliga värdet upptas till sin effektiva del i fonden för 

verkligt värde under det egna kapitalet. Finnairkoncernen avtalar terminer och optioner i syfte 

att jämna ut prisfluktuationerna på framtida köp av flygbränsle. Företaget uppfyller även 

kriterierna för tillämpning av säkringsredovisning enligt IAS 39.  

 

4.6 Scania 

Scania utvecklar och tillverkar lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och 

marinmotorer. En stor del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och 

kundfinansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och 

hög tillgänglighet. Scania är verksam i ett hundratal länder och har drygt 30 000 anställda.62 

Scania är noterat på Stockholmsbörsen. 

 

Scania utsätts för olika finansiella risker och en av de större riskerna är valutafluktuationer 

som kan påverka kassaflödet. Valutakursförändringar påverkar dessutom Scanias resultat- och 

balansräkning; resultatet påverkas när intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till 

svenska kronor och balansräkningen påverkas när tillgångar och skulder i utländsk valuta 

räknas om till svenska koronor.  De största flödesvalutorna var EUR och GBP.63 

 

Scanias policy är att de säkrar valutaflöden under en tidsperiod som motsvarar bedömda 

ordbok fram till betalningstillfället, vilket är en säkringsperiod på 3-4 månader. 

Säkringsredovisning varierar mellan 0 och 12 månader. Säkring av valutarisker sker främst 

genom försäljning av valuta på terminer, men även genom valutaoptioner. 64 

                                                
61 Ibid s. 45 
62 Scania årsredovisning 2005 s. 4 
63 Ibid s. 80 
64 Ibid s. 80 
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Derivat som används inom Scania koncernen är terminer och optioner som upptagits i syfte 

att säkra förväntade kommersiella betalningsflöden i utländsk valuta mot valutarisker. Dessa 

skall redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning. 65 

Vid värdering av finansiella tillgångar och skulder, då den ursprungliga valutan förändrats 

genom valutaswapavtal, redovisar Scania lånebeloppet och swapavtalet omräknad till svenska 

kronor med avseende av balansdagens valutakurs.66 

Enligt IAS 39 - Finansiella instrument, redovisar Scania alla derivat i balansräkningen till 

verkligt värde och eventuella förändringar i verkligt värde som i huvudregel redovisas i 

resultaträkningen.67 

 

4.7 Broström AB 

Bolaget Broström AB är ett av marknadens ledande rederier för tankfartyg i världen för olje- 

och kemikalindustri som är inriktad på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. 

Företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget består av ca 70 fartyg som skiljer sig med 

varandra beroende på storlek och klasser. Antal anställda i företaget uppgår till ca 1000 

medarbetare som befinner sig i olika världsdelar och håller igång två områden; sjöfarten och 

flottan samt ”logistics service”.68 

 

En av de finansiella riskerna som företaget är exponerad för är valutarisker. Avseende 

valutakurser påverkas koncernen framför allt av kursförändringar som sker i US-dollarn i 

förhållande till svenska kronan. Detta på grund av att de väsentliga bolagen inom Broströms 

shippingsegment har USD som deras funktionella valuta, vilket gör att rapportering till 

moderbolaget framställs i den valutan.69  

 

Enligt bolagets valutapolicy redovisas kursförändringen mot US-dollarn avseende 

nettoinvesteringar i dessa dotterbolag direkt i eget kapital.70 Broström har bestämt att bolaget 

ska ha US-dollar som sin funktionella valuta medan övriga bolagets funktionella valutor 

                                                
65 Ibid s. 61 
66 Ibid s. 61 
67 Ibid s. 59 
68 http://sv.wikipedia.org/wiki/Brostr%C3%B6mskoncernen,2006-12-07, kl 15:48 & 
http://www.brostrom.se/page.aspx?pid=14, 2006-12-07, kl 15:28 & Broström AB årsredovisning 2005, sid 48. 
69 Broström AB årsredovisning 2005, s. 50 
70 Ibid, s. 50 
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motsvaras av deras lokala valutor.71 Detta innebär att de olika enheterna som ingår i 

finansiella rapporter redogöras i den valuta som används i den ekonomiska miljön där 

företaget är verksamt (funktionella valuta). I koncernredovisningen används svenska kronan 

som moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.72 Koncernen nämner ingenting när 

det gäller vilka derivatinstrument de använder sig av i deras årsredovisning. 

Redovisning och omräkning av utländsk valuta för koncernen sker i enlighet med IAS 21, 

effekter av ändrade valutakurser samt IAS 39, finansiella instrument.73 Enligt IAS 21 ska 

varje juridisk enhet fastställa den funktionella valutan. Från och med 1 januari 2005 har 

bolaget värderat derivatinstrument till verkligt värde på balansdagen.74 

 

4.8 Aspiro 

Bolaget grundades 1998, noterad på den Nordiska Börsen i Stockholm, och är en av 

distributörerna av mobila innehållstjänster i Norden. Tjänsterna består av underhållning, 

information och tjänster som gör mobilen mer personligt anpassad.75 Aspiro säljer sina 

innehållstjänster i olika delar av USA och Europa  framför allt Skandinavien.  Aspiro består 

av ca 130 anställda och deras huvudkontor ligger i Sverige samt att deras årliga omsättning 

ligger på 500 MSEK.  

 

Aspiro som alla andra företag med utländska affärer är påverkad av vissa risker bland annat 

valutarisker. Bolaget påstår att risken att bli påverkad av valutakursförändringar i resultatet i 

framtiden är stort på grund av koncernens internationella expandering. Det kan finnas negativ 

inverkan på koncernens omsättning och rörelseresultat samt på det internationella 

konkurrenskraften för verksamheten på grund av kursförändringar i vissa utländska valutor i 

förhållande till den svenska kronan. Aspiro påverkas främst av utveckling av förhållandet 

mellan SEK, NOK och EUR. Bolagets valutarisk är knuten till koncerninterna lån mellan 

moderbolag och dotterbolag samt mellan dotterbolag.76 Enligt bolagets årsredovisning är 

Aspiro framför allt exponerad för valutarisk, d.v.s. risken att värdet på ett finansiellt 

                                                
71 Ibid, s. 59 
72 Ibid, s. 60 
73 Ibid, s. 60 
74 Ibid, s. 70 
75  http://www.aspiro.se/sv/Om-Aspiro/Aspiro-pa-en-minut/, 2006-12-06, kl 12:12. 
76 Aspiro årsredovisning 2005, s. 41 
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instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser, bland alla andra finansiella risker. 

Bolagets valutarisk är framför allt förknippad med koncerninterna transaktioner.77  

 

För att kunna hantera de olika valutariskerna som bolaget är utsatt för utvärderar Aspiro olika 

strategier löpande. Tranaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 

den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. I enlighet med IAS 21 har fordringar och 

skulder i utländsk valuta omräknats till den funktionella valutan till den valutakurs som 

föreligger på balansdagen. I rörelseresultatet ingår kursdifferenser på fordringar och skulder 

av rörelsekaraktär. Differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland 

finansiella poster. Kursdifferenser på monetära koncerninterna poster ingår i koncernens 

resultaträkning. Koncernen använder inte sig av några finansiella instrument för att försäkra 

sig inför valutakursförändringar.78 

Värdering och redovisning av koncernens finansiella instrument sker i enlighet med IAS 39 

från och den 1 januari 2005. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde 

motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.79 Bolaget 

tillämpar även omräkning av fordringar och skulder till den funktionella valutan till den 

valutakurs som föreligger på balansdagen i enlighet med IAS 21. 80 

 

4.9 Concordia Maritime  

Concordia Maritime grundades år 1984 och är noterat på Stockholmsbörsen. De är ett 

internationellt tankerederi som utvecklar, bygger, bemannar och befraktar fartyg åt kunder 

med höga krav på transportekonomi, flexibilitet och säkerhet. Bland Concordias främsta ägare 

återfinns bl. a. Stena Sfären och Odin Fonder. 81 

Concordia Maritime är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. 

Med finansiella risker menas växlingar i företagets resultat och kassaflöde till följd av 

förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. 82 

 

Concordia är exponerad för omräkningsexponering och transaktionsexponering. Koncernens 

samtliga intäkter är i US-dollar. Kostnadssidan är också starkt US-dollar-dominerad med 

                                                
77 Ibid, s. 43 
78 Ibid, s. 57 
79 Ibid, s. 55 
80 Ibid, s. 57 
81 Concordia Maritime årsredovisning 2005 s. 2 
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undantag för vissa administrativa kostnader i svenska kronor och schweizerfranc. En svag 

US-dollar är Concordia Maritimes egna kapital och substansvärde och vise versa. Effekten 

som uppstår vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterbolag redovisas direkt mot 

eget kapital i koncernens balansräkning. 83 

 

Koncernens finanspolicy för behandling av finansiella risker har skapats av styrelsen och 

gynnar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 

finansverksamheten.84 Concordias övergripande valutapolicy är att valutasäkra 

omräkningsexponeringen.85  

Derivatinstrument som koncernen använder sig av är terminer, swappar och optioner. Derivat 

är avtalsvillkor som är dolda i andra avtal. Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i 

resultaträkningen baserad på syftet med innehavet.  Används derivatet för säkringsredovisning 

till den del denna är effektiv redovisas värdeförändringar på derivaten på samma rad i 

resultaträkningen som den säkrade posten.86   

Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39.87 

Säkringen mot svenska kronan har enligt IAS 39 redovisats som säkring av nettoinvestering i 

utlandsverksamhet medan säkringen mot Euro redovisats över resultaträkningen. 88 

4.10 Transatlantic  

Rederi Transatlantic AB är ett svensk företag som är bildad i mars 2005 genom en fusion 

mellan B&N Nordsjöfrakt AB och Gorthon Lines AB. Transatlantic är ett av Sveriges största 

rederier och bolaget är noterad på Stockholmsbörsen. 89 Antalet anställda i företaget uppgår 

till ca 1312 medarbetare och divisionen opererar 16 fartyg som trafikerar mellan Europa och 

Nordamerika samt Karibien.90 

 

Eftersom verksamheten hos sjöfarten är mycket internationell innebär detta en del 

valutaexponeringar och endast en andel av koncernens kassaflöde från SEK vilket innebär att 

                                                                                                                                                   
82 Ibid s. 59 
83 Ibid s. 60 
84 Ibid s. 59 
85 Ibid s. 60 
86 Ibid s. 51 
87 Ibid s. 49  
88 Ibid s. 60 
89 Transatlantic årsredovisning 2005, s. 26. & http://sv.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_%28rederi%29. 2006-
12-08, kl 13:57. 
90 Transatlantic årsredovisning 2005, s. 29 & 10. 
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valutaförändringar har stor effekt på bolagets resultat och kassaflöden samt tillgångar.91 

Koncernen påverkas främst av valutaexponeringar i  USD, EUR och NOK. Bolaget består av 

ett antal dotterbolag vilkas nettotillgångar exponeras för valutaomräkningsrisker.92  

 

För hantering av valutaexponeringar inom företaget begränsar man riskerna först och främst 

genom att exponeringen för intäkterna och tillgångarna i olika valutor matchas med lån i 

motsvarande valuta. Den kvarstående exponeringen säkras genom olika typer av 

säkringsinstrument. 93 Riskhantering av riskerna sköts av koncernens centrala 

finansavdelning. Enligt bolagets finanspolicy för hantering av valutarisker måste man i första 

hand balansera valutaflödena så att in- och utflöden matchar varandra.94 Vissa transaktioner 

som ingår i de finansiella rapporterna värderas och rapporteras i den valuta som ger den mest 

rättvisande bilden av verksamheten i företaget vilket kallas för den funktionella valutan.95  

När det gäller tillämpningen av 1AS 21, vilket innebär att varje företag ska välja den 

funktionella valutan som ger den bästa informationen om företagets resultat och 

balansställning, har bolaget Transatlantic omklassificerat ett dotterföretag i enlighet med 

denna standard, från funktionell valuta till SEK och USD. Därefter sker rapporteringen av 

koncerninternen i USD.96 Redovisningen av finansiella instrument sker i enlighet med IAS 39 

som innebär att värderingen av samtliga finansiella tillgångar och skulder ska ske till verkligt 

värde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
91 Ibid, s. 40 
92 Ibid, si. 55 
93 Ibid, s. 40 
94 Ibid, s. 55  
95 Ibid, s. 38 
96 Ibid, s. 58 
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5 Resultat 
 
Syfte med den här uppsatsen var att förklara vilka valutarisker som kan uppkomma hos 

svenska företag och vilka valutasäkringsmetoder företagen kan använda sig av. Vi har 

analyserat årsredovisningar av tio olika svenska börsnoterade företag för att få fram svaret 

på syftet. Här kommer vi närmare gå in på olika typer av risker och hanteringen av dem i 

enlighet med undersökta årsredovisningar. 

 

Här nedan har vi en tabell som är sammanfattning på resultat som vi har kommit fram till. 

    

 Valutarisker Säkringsmetoder IAS/IFRS 
SAS AB Transaktionsrisk 

Omräkningsrisk 
Swapar, Terminer, 
Optioner 

Ej angett 

Ericsson AB Transaktionsrisk 
Omräkningsrisk 

Terminer Ej angett 

Volvo AB Kommersiell 
valutarisk 
Finansiell valutarisk 

Swapar, Terminer, 
Optioner 

IAS 39 

H&M AB Transaktionsrisk 
Omräkningsrisk 

Terminer IAS 39 

Finnair AB Ej angett Swapar, Terminer, 
Optioner 

IAS 39 

Scania AB Ej angett Swapar, Terminer, 
Optioner 

IAS 39 

Broström AB Ej angett Ej angett IAS 21, IAS 39 
Aspiro AB Ej angett Ej angett IAS 21, IAS 39 
Concordia Transaktionsrisk 

Omräkningsrisk 
Swapar, Terminer, 
Optioner 

IAS 39 

Transatlantic AB Omräkningsrisk Terminer, Optioner, 
Matchning 

IAS 21, IAS 39 

 

 

Olika typer av Valutarisker 

Avseende valutakursförändringar påverkas samtliga 10 företag framför allt av 

transaktionsexponering och omräkningsexponering. Risken att bli påverkad av 

valutakursförändringar i resultatet för företagen är stort och detta på grund av koncernens 

internationella expandering. Respondenterna har betydligt stora intäkter, kostnader, tillgångar 

och skulder i andra valutor än svenska valutan på grund av att deras största försäljning sker i 

andra länder än i Sverige. Därför uppstår betydande valutaexponering i deras resultaträkning, 

balansräkning och kassaflöde. Enligt Aspiro har detta kursförändringar haft negativ inverkan 
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på koncernens omsättning och rörelseresultat och även negativ inverkan på den internationella 

konkurrenskraften för verksamheten.  Företaget Ericsson beskriver att även exponeringens 

hållbarhet är betydligt viktigt för företaget på grund av att de flesta utländska affärer har långa 

ledtider mellan beställning och leverans.  Utöver dessa följder kan valutaexponeringar enligt 

Volvo påverka priserna på både koncernens och konkurrenternas produkter och material som 

köps i utländskvaluta. Valutakursförändringar leder även till att det sker förändringar inom 

företaget i värdet av lån och placeringar samt förändringar i värdet av tillgångar och skulder.  

Den största valutaexponeringen för de flesta företagen sker mot intäkter i USD i förhållande 

till svenska kronan. Förändringar av dollarkursen gentemot euron utgör den enskilt största 

transaktionsexponeringen. Transaktionsrisken uppstår när flöden i utländsk valuta utsätts för 

valutakursförändringar som influerar storleken på kommersiella intäkter och kostnader. Det 

kan vara kursförändringar som sker i andra valutor i förhållande till svenska kronan.  

Förutom transaktionsexponering påverkas samtliga företag av omräkningsexponering som 

uppstår då de utländska koncernbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Det 

underliggande resultatet på en marknad kan vara oförändrat i lokal valuta, men ökar i kronor 

om den svenska kronan försvagas eller omvänt om kronan stärks. 

Finnair koncernen har inte nämnt ett namn på vilket eller vilka risker de har men beskriver att 

deras valutarisk uppstår närmast genom köp av bränsle och flygplan och genom 

leasingavgifterna för flygplan. Finnair associerar valutarisken med osäkerhet med tanke på att 

kassflödet också påverkas av valutakursförändringar. Verksamheten hos sjöfarten, 

Transatlantic, är mycket internationell och påverkas främst av valutaexponeringar i USD, 

EUR och NOK vilket innebär att valutaförändringar skapar stora effekter på bolagets resultat, 

kassaflöden samt tillgångar. Scania har inte heller tagit upp namn på risker, men deras största 

flödesvalutor är EUR och GBP och en av de större riskerna de utsätts för är 

valutafluktuationer som kan påverka kassaflödet.  

 

Valutasäkringsmetoder - hantering av olika risker 

Inom samtliga företag är hantering av valutarisker en vanlig del av affärsverksamheten. Efter 

att man har först identifiera olika riskerna måste man därefter sätta igång med att minska eller 

stilla exponeringen. I de flesta företag sköts hantering av riskerna av koncernens centrala 

finansavdelning, som brukar använda sig av någon slags finanspolicy för hantering av 

valutariskerna. Undersökningen av denna uppsats har visat ett antal olika sätt för hantering av 

valutaexponeringen som var och en hjälper företagen att kunna skydda sig inför 
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valutakurssvängningar. De olika sätten uppstår delvis av derivatinstrument; valutaswapavtal, 

valutaterminskontrakt och valutaoptioner, med vars hjälp företaget försöker säkra sig. Att 

sälja till utländska koncernföretag för de flesta företag sker oftast i dess funktionella valuta. 

Vissa transaktioner som ingår i de finansiella rapporterna värderas och rapporteras i den 

valuta som ger den mest rättvisande bilden av verksamheten i företaget vilket kallas för den 

funktionella valutan. 

Ett exempel på användning av derivatinstrument är koncernen SAS och Concordia som säkrar 

sina affärsmässiga valutaflöden med hjälp av valutaderivat. Det görs även ständigt en generell 

riskbedömning av SAS koncernens internrevisionsfunktion som resulterar i årliga 

revisionsplanen. Dessutom har SAS koncernen säkrat de egna kapitalen hos sina dotterbolag 

genom skuldsättning i lån och derivat. För att kunna säkra valutarisken i samband med lån i 

utländska valutor använder även Finnair koncernen sig av valutaswappar.   Finnairkoncernen 

avtalar terminer och optioner i syfte att jämna ut prisfluktuationerna på framtida köp av 

flygbränsle. 

Transatlantic begränsar riskerna först och främst genom att exponeringen för intäkterna och 

tillgångarna i olika valutor matchas med lån i motsvarande valuta. Den kvarstående 

exponeringen säkras genom olika typer av säkringsinstrument.  

Scania koncernen använder terminer och optioner som upptagits i syfte att säkra förväntade 

kommersiella betalningsflöden i utländsk valuta mot valutarisker.  

Scanias policy är att de säkrar valutaflöden under en tidsperiod som motsvarar bedömda 

ordbok fram till betalningstillfället vilket är en säkringsperiod på 3-4 månader. 

Säkringsredovisning kan variera sig mellan 0 till 12 månader. 

Koncernen Aspiro tar inte upp vilka derivatinstrument de använder sig av men utvärderar 

kontinuerligt olika strategier för att hantera de risker som bolaget är utsatt för. Tranaktioner i 

utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 

transaktionsdagen.   

 

Hantering av valutarisker enligt IFRS/IAS 

International Accounting Standars har tagit fram olika rekommendationer för koncernföretag 

med utlandshandel, som drabbats av olika risker på grund av valutaförändringar, IAS 39, 

Finansiell instrument: redovisning och värdering, och IAS 21, effekterna av ändrade 

valutakurser. Från och med januari 2005 ställer IAS krav på företagen att tillämpa 
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säkerhetsredovisningar för att på bästa sätt kunna öka förståelsen för hur de finansiella 

instrumenten påverkar det nuvarande företagets resultat, ställning och kassaflöden.  

Aspiro har i enlighet med IAS 21 räknat om fordringar och skulder i utländsk valuta till den 

funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Värdering och 

redovisning av koncernens finansiella instrument sker i enlighet med IAS 39. Volvo tillämpar 

IAS 39, då samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Genom att tillämpa 

IAS 21 omklassificerar bolaget Transatlantic sitt dotterbolag från funktionella valutan till 

SEK och USD.  

Även Scania använder sig av IAS 39 och redovisar alla derivat i balansräkningen till verkligt 

värde och eventuella förändringar i verkligt värde i resultaträkningen. Redovisning och 

omräkning av utländsk valuta för koncernen Broström AB sker i enlighet med IAS 21, samt 

IAS 39. Enligt IAS 21 har bolaget värderat derivatinstrument till verkligt värde på 

balansdagen. 

Finansiella instrument värderas och redovisas i Concordia  i enlighet med reglerna i IAS 39. 

Då bolaget har säkrat svenska kronan som säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 

medan säkringen mot Euro redovisats över resultaträkningen.  

H&M har valt att tillämpa  IAS 39 och alla derivat redovisas till verkligt värde. Företaget 

uppfyller även kriterierna för tillämpning av säkringsredovisning enligt IAS 39. 

SAS och Ericsson har inte angett vilket eller vilka rekommendationer de följer.  

Alla samtliga bolag har även egna finanspolicy inom koncernen som de följer efter. Enligt 

finanspolicyn måste man i första hand balansera valutaflödena så att in- och utflöden matchar 

varandra samt att derivat endast får innehas i säkringssyfte. 
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6 Slutsats  
 
I detta kapitel tar vi upp sammanfattningen på vad vi har kommit fram till utifrån den 

empiriska undersökningen samt svaret på problemformuleringen.  

 

Utifrån uppsatsens undersökning kom vi fram till att: 

 

• När det gäller valutariskexponering och valutasäkringsmetoder kan man till och börja 

med säga att olika företag är utsatta för olika nivåer av risker och därför sker 

hanteringen av riskerna på olika grader i varje företag.  

• Undersökningen visade att alla företag som har aktiviteter i utlandet utsätter sig både 

direkt och indirekt för olika risker. De främsta riskerna koncernen utsätts för är 

transaktions- och omräkningsexponering, som har negativ inverkan på koncernens 

resultat samt konkurrenskraften.  

• På grund av att de samtliga 10 koncernens internationella expandering utsätts de 

oftast för valutakursförändringar som påverkar dessa allvarligt om inget agerande 

görs. 

•  Den viktigaste målsättningen för samtliga företag är att vidta åtgärder som minimerar             

risken att ofördelaktiga valutakursförändringar får negativa konsekvenser på företagets      

resultatutveckling och tillväxt.  
• Företaget kan använda sig av olika derivatinstrument för hantering av riskerna men 

valutasäkringen kan även ske genom den så kallade funktionell valuta som är den 

valuta som ger den mest rättvisande bild av företagets verksamhet. 

• När det gäller säkerhetsredovisning i enlighet med IAS har undersökningen vissat att 

vissa företag tillämpar IAS 39 medan de andra tillämpar IAS 21. 
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7 Avslutande Diskussion 
 
I denna del av uppsatsen har vi tänkt redovisa vår egen kritik och möjliga felaktigheter som 

har uppkommit i vår undersökning under forskningens omgång.      

 
Enligt den Internationella Accounting Standard måste alla företag tillämpa 

säkerhetsredovisning och detta ställer krav på företaget att beskriva vad det finns för risker 

och hur de säkras. Detta ska uppfyllas för att hjälpa alla läsare av finansiella rapporter för att 

kunna få en lättare förståelse för företagets verksamhet. Utifrån det undersökning som vi har 

gjort kom vi fram till att det saknas en hel del information för att läsarna dels ska få en bättre 

förståelse och dels för att kraven som IAS ställer på dem ska uppfyllas.  

 

Någonting som uppenbarades för oss ju mer vi läste igenom de olika årsredovisningarna var 

att mängden och kvaliten av information ändrade sig i årsredovisningarna.  Ibland kunde man 

hitta samma information i några olika ställen och utanför respektive noterna. Det variation 

som fanns med mängder av information i varje årsredovisning har gjort jämförelsen mellan 

olika företag svårt. Vissa har till exempel bara nämnt vilka risker som hotar deras företag 

medan kanske en har gått igenom dem. Några har bara nämt att det finns risker men vilka var  

inte klart.  En del har mer angagerat sig till att bara eller mest säga hur de hanterar riskerna. 

 

Vi anser att variationen av informationen kan bero på att tillämpningen av IAS är ganska ny 

och de flesta företag har börjat använda den sedan 1 januari 2005. Vi tycker även att det 

behövs en gemmensam standardisering mellan företagen vilket vi hoppas ska bli bättre med 

tiden. Vi hoppas också att IAS 21 och 39 ska bidra till att ordna en standardisering av 

information när det gäller valutakursförändringar. Detta kan göra det lättare att jämföra olika 

företag med varandra samt att det blir enklare att skapa förståelse för verksamheten. 

 

7.1 Kritisk granskning 
 

7.1.1 Validitet 

Validiteten i en undersökning beskriver om mätningsmetoden verkligen har mätt det man ville 

mäta eller inte.97 I detta fall var validiteten beroende på urvalet av företagen och det 

                                                
97 Johannessen & Tufte (2003) Introduktion till samhälsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö 
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information som fanns i årsredovisningar. Mängden av information som finns i 

årsredovisningarna kan påverkas av många olika faktorer, vilket i sin tur kan göra det svårt att 

få mätbar och valid information. Dessa faktorer kan vara till exempel företagens vilja att 

sprida sin information och hur detaljerad de vill prata om sin verksamhet i sina 

årsredovisningar. Det kan också vara att man lägger fram data på olika sätt fastän det gäller 

samma information. Här kan man närmare nämna hur respondenter berättar om sina 

valutarisker och riskhanteringar på nästan samma sätt fast alla lägger inte alltid samma namn 

på dem. När det gäller validiteten i denna uppsats kan vi påpeka att alla de ovan nämnda 

faktorerna är mer eller mindre inblandade. Eftersom stor del av informationen i uppsatsen 

kom från befintliga data i årsredovisningar kan man säga att vi inte kunde samla den data som 

behövdes i undersökningen. Detta är på grund av att nästan alla undersökta företagen hade 

nästan lika lite information i deras årsredovisningar och det fanns inga andra källor för att 

kunna få mer information gällande ämnet.  

 

7.1.2 Reliabilitet och generalisering 

Reliabilitet i en undersökning innebär hur tillförlitlig datan är. Att samma undersökning ska 

kunna genomföras vid samma eller ett annat tillfälle och att man ska uppnå samma resultat. I 

den här undersökningen är det svårt att bevisa graden av tillförlitligheten av resultatet. Detta 

på grund av att tidigare undersökning av ämnet på samma sätt saknas samt att urvalet i denna 

uppsats har varit på eget val och ett så kallat subjektivt urval. Därför presenteras svaren med 

låg reliabilitet. Generalisering kan inte heller göras på grund av att generalisering av en så stor 

undersökning inte räcker med endast tio företag.  

 

7.2  Förslag till vidare forskning 
Ämnet har varit väldigt intressant för oss att undersöka och intresset för vidare undersökning 

genom djupintervjuer med anställda som behandlar ämnet på företagen är något som vi kunde 

tänka oss. Men på grund av tidsbrist och svårigheter som fanns när det gäller att komma i 

kontakt med rätt person i företagen kunde vi tyvärr inte genomföra några intervjuer.  

Några saker som kan vara intressant att undersöka skulle bland annat vara vilka krav 

hanteringen av valutarisker ställer på företagen enligt IFRS/IAS och hur mycket företagen 

följer rekommendationerna. Vi skulle även vilja undersöka vilken påverkan medlemskapet i 
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den Europeiska Unionen kommer att medföra för Svenska företag när det gäller valutarisker. 

Kommer detta hjälpa till en bättre eller sämre inverkan för företagen? 
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