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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om hur medicintekniska företag hanterar sina valutarisker. Syftet 
är att undersöka varför eller varför inte företag inom denna bransch säkrar sin 
valutaexponering samt vilka derivat de i sådana fall använder sig av. Ett delsyfte är att 
undersöka ifall större företag är mer benägna att valutasäkra än små samt ifall företag 
som satsar mycket på forskning och utveckling är mer benägna att valutasäkra. 
 
För att samla in data har två intervjuer genomförts samt 100 enkäter skickats ut 
elektroniskt. Urvalet har gjorts utifrån medlemmar i Swedish Medtech, medicintekniska 
företags branschorganisation.  
 
Studien visar att sex av de arton företag som svarade på enkäten sysslar med 
valutasäkring. Den vanligaste anledningen till detta beror på att de vill minska sina 
fluktuationer i kassaflödet. För de företag som inte valutasäkrar visade sig en vanlig 
anledning vara att de anser att valutakursvinster och –förluster jämnar ut sig över tiden.  
 
Studien visar även att stora företag är mer benägna att valutasäkra än små. Inget samband 
kunde dock noteras mellan företags utgifter för forskning och utveckling och deras 
benägenhet att hedga sina valutarisker.  
 
Det vanligaste instrumentet företagen i studien använder sig av för att hedga sin 
valutarisk är terminer. Optioner och swapar förekommer även, dock i betydligt mindre 
utsträckning. 
 
 

Nyckelord: Medicinteknik, valutasäkring, hedging, valutarisk, derivat. 
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Valutasäkring inom medicintekniska företag 
-Inledning- 

1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att presentera vad uppsatsen handlar om. I problembakgrunden 
ges en introduktion till ämnet i stort. Vidare diskuteras problemet mer i detalj samt  
frågeställningar och syfte med uppsatsen presenteras 
 

1.1 Problembakgrund 
Den internationella handeln har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Fler och fler 
företag har verksamhet i andra länder i hopp om att antingen kunna sänka sina 
produktionskostnader eller för att finna nya kunder till sina produkter. Detta har i större 
utsträckning blivit möjligt då många av de barriärer som tidigare förhindrade 
internationell handel har minskat, främst på grund av uppkomsten av många stora 
internationella organisationer och samarbeten som exempelvis WTO, EU och NAFTA. 
Dessa har bland annat som funktion att främja handel över nationsgränserna. Den kraftiga 
teknologiutvecklingen har även den underlättat för internationell handel, främst med 
avseende på transport och kommunikation.  
 
Investering i andra länder innebär dock inte bara nya möjligheter, utan även nya risker. 
Dessa brukar i sammanhanget kallas för länderrisker. En länderrisk föreligger om det 
finns en möjlighet att något oväntat inträffar i det land man investerar, vilket skulle 
resultera i att värdet på företaget minskar.  
 
Länderrisker kan vara av politisk och finansiell karaktär. Politiska risker uppstår främst i 
instabila stater och kan exempelvis handla om oväntade förändringar i skatter, avgifter 
och arbetsmarknadspolitik. Det kan även handla om problem med att skydda företagets 
konkurrensfördelar som exempelvis varumärke, patent och copyright. Ytterliggare 
politiska risker kan föreligga om man investerar i protektionistiska stater, vilket innebär 
att landet har en förkärlek för sina egna produkter. Stater kan även ha regler för hur stor 
del av en produktion som ska ske lokalt av lokal personal. Andra politiska risker är krig, 
korruption och terrorism.  
 
Finansiella länderrisker rör exempelvis risken att oförutsedda variationer i valuta, ränta 
och inflation leder till kapitalförluster för företaget.  
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1.2 Problemdiskussion 
Utav de länderrisker som nämndes ovan kommer denna uppsats att fokusera på 
valutarisker. En valutarisk uppstår om ett företag är exponerad i en särskild valuta där 
oväntade förändringar i denna valuta resulterar i att företaget förlorar värde. Exempelvis 
kan man tänka sig att ett svenskt företag har sålt en produkt för en miljon dollar med 
leverans (och betalning) om ett år.  Skulle dollarn sjunka i värde gentemot kronan under 
året kommer företaget inte få lika mycket betalt som de räknat med. Har företaget en 
vinstmarginal på 10 % kan nästan hela vinsten försvinna om dollarkursen rör sig mycket 
åt fel håll. Givetvis ökar värdet på kontraktet ifall dollarn stiger i värde, frågan är om det 
är en risk man är villig att ta. 
 
Det finns flera olika alternativ för att skydda sig mot denna valutarisk. Tidigare forskning 
visar ofta att terminskontrakt, optioner och swapar är vanliga derivat för att hedga sin 
externa valutaexponering (Gèczy, Minton och Schrand 1997, s. 1323). Vidare kan man 
minska sin interna valutaexponering med hjälp av netting och betalningsförskjutningar 
(Butler 2004, s. 289).  Forskningen visar även att företag i större utsträckning använder 
sig av ovannämnda derivat även i spekulativt syfte, där man i motsats till hedging ökar 
volatiliteten på sin avkastning snarare än att minska den (Hentschel och Kothari 2001, s. 
93). 
 
En fråga som ständigt återkommer i litteraturen är huruvida det är lönsamt att hedga eller 
inte. Enligt Modigliani och Miller är det inte lönsamt för företag på en perfekt marknad 
att hantera sina risker eftersom alla aktörer har fri tillgång till gratis information. 
Investerare kan därför själva sprida sina risker, exempelvis genom en väl diversifierad 
portfölj (Allayanis och Weston 2001, s. 243). Det enda som skapar mervärde för 
företagen på en perfekt marknad är att öka sina framtida kassaflöden. 
 
Hedging är heller inte lönsamt om jämviktsrelationerna är uppfyllda, vilka beskrivs mer i 
detalj i teoridelen. Detta betyder att lagen om ett pris gäller, det vill säga alla priser på 
alla varor i alla länder är lika när de omvandlas till samma valuta. Sker en 
valutakursförändringar kommer den att kompenseras av korresponderande 
prisjusteringar. 
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Både i teorin om jämviktsrelationerna och i Modigliani och Millers modell tar man för 
givet att marknaden mer eller mindre är perfekt. I praktiken visar det sig dock ofta att om 
en valutakurs förändras, kommer på kort sikt inte priserna i de två länderna att hinna 
justeras, vilket medför att en valutarisk föreligger (Chowdhry 1995, s. 1083). Butler 
(2004) menar att företag genom hedging kan skapa mervärde just på grund av dessa 
marknadsimperfektioner. Detta kan åstadkommas genom att minska fluktuationer i 
kassaflödet när svårigheter råder att säkerhetsställa finansiering samt sänka sina 
kostnader vid progressiv skatt, finansiella svårigheter och agentprincipal problematik.  
 

1.3 Problemformulering 
Med problemdiskussion i bakgrunden finns intresse att undersöka och kartlägga varför 
icke-finansiella företag väljer att säkra sin valutaexponering eller varför de avstår samt 
vilka instrument de i sådana fall använder sig av.  
 
Den medicintekniska branschen har valts ut för att studera fenomenet. Anledningen är att 
branschen är relativt ung och präglas av internationell handel, medicintekniska produkter 
stod 2003 för två procent av Sveriges nettoexport (http://www.regeringen.se). 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning undersöka varför eller varför 
inte svenska medicintekniska företag säkrar sin valutaexponering samt vilken 
valutasäkringsmetod de i sådana fall använder. Syftet är även att intervjua två 
medicintekniska företag, Gambro och Q-med, för att få en djupare förståelse kring dessa 
frågor. 
 
Ett delsyfte är att undersöka ifall det föreligger en skillnad mellan storleken på företag 
och vilken benägenhet de har att valutasäkra samt huruvida företag som satsar på 
forskning och utveckling i större utsträckning sysslar med valutasäkring än de som inte 
gör det. 
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1.5 Begreppsförklaring 
Agentkostnader: Kostnaden för att hantera ledningen och få dem att verka för 
aktieägarnas bästa. 
Appreciering: Ökning av en valutas värde gentemot en annan valuta. 
Arbitrage: Samtidigt köp och sälj av samma underliggande tillgång, riskfri vinst utan 
investering. 
Avista: Dagens kurs, kallas även spotkurs.  

Avistagardering: Money market hedge. En säkring som replikerar en valutaforward. 
Depreciering: Minskning av en valutas värde gentemot en annan valuta. 
Forwardkontrakt: Ett bindande terminskontrakt att växla en valuta mot en annan till ett 
förutbestämt pris (forwardkurs) och datum. 
Future: Standardiserade terminskontrakt. 
Hedging: Metod för att minska/säkra en risk, exempelvis en valutarisk.  
Optionskontrakt: Möjlighet för innehavaren att köpa/sälja underliggande tillgång till 
avtalat pris och tid. Utfärdaren har skyldighet att fullfölja kontraktet. 
Progressiv skatt: Skatt som beror på inkomsten. Hög inkomst ger hög skatt. 
Swap: En överenskommelse mellan två parter att byta tillgångar (eller skulder), och efter 
en överenskommen tid byta tillbaka dessa.  
Valutarisk: Risk att det sker oväntade förändringar i valutakursen.   

Valutasäkring: Används synonymt med hedging. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi vilka ansatser och metoder som använts för att kunna 
undersöka fenomenet. 
 

2.1 Kvantitativ och Kvalitativ metod 
Data har samlats in kvalitativt med hjälp av intervjuer samt kvantitativt med hjälp av en 
enkätundersökning. Båda metoderna valdes för att de kompletterar varandra bra och för 
att utnyttja båda metodernas styrkor.  
 

2.2 Deduktiv ansats 
Ansatsen i uppsatsen har varit deduktiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför 
eller varför inte svenska medicintekniska företag säkrar sin valutaexponering samt  vilka 
derivat de i sådana fall använder sig av. Att utgå ifrån teorier och pröva dessa på 
empirirskt material anses här som den lämpligaste ansatsen för att uppnå detta syfte. En 
induktiv ansats till frågeställningen hade inte varit möjligt på grund av bristande kunskap 
och andra resurser. 
 

2.3 Urval 
Intervjuerna och enkätundersökningen har genomförts på ett urval av populationen då det 
varken varit möjligt eller nödvändigt att undersöka hela populationen. Typen har varit ett 
bekvämlighetsurval vilket betyder att alla i populationen inte har haft samma statistiska 
möjlighet att hamna i urvalet. Det är därför inte slumpmässigt och således inte heller 
representativt för populationen. Populationen är svenska medicintekniska företag som är 
medlemmar i Swedish MedTech, vilket är en branschorganisation med 150 medlemmar, 
dvs. cirka 90% av den medicintekniska marknaden i Sverige (www.swedishmedtech.se).  
 
Urvalet för intervjuerna bestod av två företag som sysslar med internationell handel inom 
den medicintekniska branschen. Två företag valdes för att det var så många som 
bedömdes vara möjligt att kunna intervjua med tanke på de resurser som fanns 
tillgängliga.  
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En annan faktor som styrde urvalet för intervjuerna var tillgängligheten. Flera företag 
kontaktades men endast de som hade möjlighet att intervjuas representeras i denna 
uppsats. 
 
Enkätundersökningen genomfördes på 100 medicintekniska företag vilka på 
bekvämlighetsmässiga grundar valdes ut ifrån Swedish Medtechs medlemmar. 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet får anses som låg då urvalet inte är representativt för populationen. 
Det finns därför ingen garanti för datans tillförlitlighet. Vidare har undersökningen bara 
skett vid en tidpunkt, det har inte funnits resurser till att göra någon uppföljning.  
 
Intervju- och enkätfrågorna har utarbetats för att kunna besvara uppsatsen frågeställning 
så att det som mäts är det som avses att mätas. Studiens validitet anses därför som relativt 
hög. 

 

2.5 Intervjuutformning 
Intervjuerna byggde på en öppen diskussion kring ett antal olika teman för att få en 
djupare förståelse för ämnet. Frågor som berördes var varför företaget valutasäkrar, vilka 
metoder de använder sig av och vilka de vänder sig till. Andra teman som togs upp var 
huruvida företag använder valutasäkringsmetoder i spekulationssyfte, om man har någon 
valutasäkringspolicy och vem som i sådana fall tar beslut om denna. Slutligen 
diskuterades framtiden med eventuellt medlemskap i EMU och hur detta kan förändra 
valutasäkringspolicyn i företagen. 
 

2.6 Enkätutformning 
Enkätfrågorna var semistrukturerade, dvs. en blandning av öppna och fasta 
svarsalternativ användes. Fokus låg dock på det senare alternativet för att göra det lättare 
för enheterna att besvara frågorna samt underlätta analys av materialet. Samtliga 
skalnivåer användes vid utformning av svarsalternativen. Enkäten skickades ut och 
besvarades av respondenterna elektroniskt. Enkätfrågorna finns bifogade i bilaga 2. 
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3 Teori 
I detta kapitlet tar vi upp de teorier och modeller vi anser är nödvändiga för att förstå 
fenomenet och som senare i uppsatsen prövas empiriskt. 
 

3.1 När hedging ger värde 
Enligt Merton Miller och Franco Modigliani skapar valutasäkringsmetoder inget värde 
för företag som är verksamma under perfekta marknadsförhållanden. Deras teori om den 
perfekta marknaden innehöll inga marknadsfriktioner i form av  transaktionskostnader, 
statlig inblandning, skatter eller kostnader för finansiellt trångmål och agentkostnader. 
Alla aktörer på marknaden har även samma tillgång till marknadspriser (inga 
inträdesbarriärer) samt fri tillgång till kostnadsfri information (Butler 2004, s. 243).   
 
Om den finansiella marknaden är perfekt finns det således ingen anledning för företag att 
ha en finansiell policy. Detta betyder att om valutasäkring ska skapa ett mervärde för 
företag, måste minst ett av Modigliani och Millers antaganden om den perfekta 
marknaden inte hålla.  Marknadsimperfektioner är större över nationers gränser vilket 
skapar incitament för internationella företag att använda sig av hedging. 
 

3.1.1 Jämviktsrelationerna 
Grunden i jämviktsrelationerna är att lagen om ett pris gäller, det vill säga alla priser på 
alla varor i alla länder är lika när de omvandlas till samma valuta  (Butler 2004, s.121). 
Butler beskriver fyra relationer som bygger på lagen om ett pris. Dessa relationer 
beskriver olika samband mellan avista-, terminskurser, inflation och räntor.  
 
 
 

Fischereffekt

    Förväntnings- 
  teorin 

Köpkraftsparitet

 
 

Förväntad skillnad i 
inflation

Ränteskillnader 

 
 

 
 

Skillnad mellan termins- 
och avista kurs

Förväntad skillnad i 
avistakurs

Ränteparitet
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Köpkraftsparitet innebär att växelkurser justeras för att kompensera för 
 inflationsdifferenser mellan två länder. Hög inflation leder till att valutan deprecieras 
relativt ett land med låg inflation och att priserna stiger eftersom lagen om ett pris gäller. 
I verkligheten hållet teoremet på lång sikt men kan brista på kort sikt. 
 

Fishereffekten säger att differenser i räntor reflekterar skillnader i den förväntade 
inflationen mellan två länder (Butler 2004, s.131). Detta innebär att länder med låg 
räntenivå står inför framtida appreciering  av sin valuta och vice versa. Enligt 
köpkraftspariteten kommer detta sedan leda till att priserna justeras för att balansera 
denna förändring och återuppehålla lagen om ett pris. 
 

Räntepariteten säger att forwardkursen beräknas genom att multiplicera dagens 
avistakurs med differensen i räntor mellan två länder (Butler 2004, s.128).  
 

Förväntningsteorin innebär att den förväntade avistakursen skall vara lika med 
terminskursen. 
 
På en effektiv marknad råder perfekta samband mellan dessa teorier för att man inte ska 
kunna göra arbitrageaffärer och för att återuppehålla lagen om ett pris. Studier visar dock 
att även om prisnivåerna justeras efter valutakursförändringar sker det ofta på lång sikt 
(Chowdhry 1995, s. 1083). På kort sikt föreligger därför en risk om man är exponerad i 
en valuta och det kan finnas anledning att säkra denna. 
 

3.2 Målet med valutasäkring 

Valutasäkring kan skapa värde för aktieägare genom att minska företagets skatter, minska 
kostnader för finansiellt trångmål eller minska agentkostnader. Det största målet med 
valutasäkring är att minska fluktuationer i kassaflödet. 
 

Minskade skatter 

Valutasäkring kan öka värdet på företaget om progressiv skatt tillämpas i det land de är 
verksamma. Eftersom ett multinationellt företag har varierande inkomster när valutorna 
fluktuerar kan företaget överskrida inkomstgränser och få högre skatt eller få lägre skatt 
om inkomsterna blir lägre (Butler 2004, s. 246). Om företaget säkrar sin valutarisk 
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kommer bolaget att veta vad skatten blir, vilket i sin tur underlättar planeringen för 
företaget. Graham och Smith undersökte hur mycket valutasäkring påverkade företagens 
kostnader för skatter i USA. De kom fram till att en minskning av 5 % i variabiliteten i 
den skattepliktiga inkomsten ger en minskning av skattekostnaden på 3 % (Butler 2004, 
s. 249). 
 

Kostnader för finansiellt trångmål 
Dessa kostnader kan vara direkta eller indirekta och handlar om konflikterna mellan olika 
intressen av skulder och tillgångar som kan uppkomma vid finansiella svårigheter. 
Direkta kostnader är lättare att identifiera än indirekta, direkta kostnader uppkommer vid 
t.ex. bankrutt eller omorganisering (Butler 2004, s. 250). Kostnaden kan vara advokat- 
och domstolsavgifter (Butler 2004, s. 250). Indirekta kostnader kan vara kostnaden för 
förlorat förtroende till kunder och leverantörer eller oeniga aktieägare (Butler 2004, s. 
254). Dessa kostnader uppkommer oftast precis innan bankrutten. Genom att hedga 
bolagets pengaflöden och på så sätt minska variabiliteten hos företagets kassaflöde 
minskar det sannolikheten för att finansiellt trångmål skall uppkomma och kostnaderna 
som följer.  
 

Agentkostnader 
Handlar om konflikterna mellan ledningen och aktieägarna.  Dessa uppkommer speciellt 
när företaget har finansiella svårigheter. Agentkostnaden är då kostnaden för att hantera 
ledningen och få dem att verka i aktieägarnas intressen (Butler 2004, s. 258). Eftersom 
ledningen sällan är lika diversifierade som aktieägarna är de beroende av företagets bästa, 
medan aktieägarna ofta har en diversifierad portfölj av tillgångar (Butler 2004, s. 258). 
 

Minska fluktuationer i kassaflödet 
Genom att minska fluktuationen  i framtida kassaflöden underlättar det för företagen att 
planera inför framtiden.  Företagen vet det högsta beloppet de behöver betala vid en viss 
tidpunkt och det lägsta belopp de kommer att tjäna vid en viss tidpunkt.  
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3.3 Hantering av valutarisker .3 Hantering av valutarisker 
Enligt Butler är ett multinationellt företag exponerade mot olika valutarisker. Risker 
uppkommer när framtiden är okänd, en förväntad förändring i en utländsk valuta innebär 
ingen risk. Exponeringen av företagets valutarisker är uppdelade i transaktions, drift- och 
balansexponering.   

Enligt Butler är ett multinationellt företag exponerade mot olika valutarisker. Risker 
uppkommer när framtiden är okänd, en förväntad förändring i en utländsk valuta innebär 
ingen risk. Exponeringen av företagets valutarisker är uppdelade i transaktions, drift- och 
balansexponering.   
  

Valutarisk 
exponering 

  

    

Ekonomisk 
exponering 

  
  Balans 

exponering   
  
  

Transaktions Drifts 
exponering exponering 

  

Driftrisk  Driftrisk  
Driftrisk definieras enligt Butler som förändringar i värdet av reella tillgångar till följd av 
förändringar i valutakurser. Reella tillgångar är exempelvis utrustning, byggnader och 
arbetskraft. Driftrisken är svårare att mäta och ta hand om än transaktionsexponering 
eftersom det innehåller osäkerhet snarare än kontraktsenliga kassaflöden. (Butler 2004, s. 
313ff) 

Driftrisk definieras enligt Butler som förändringar i värdet av reella tillgångar till följd av 
förändringar i valutakurser. Reella tillgångar är exempelvis utrustning, byggnader och 
arbetskraft. Driftrisken är svårare att mäta och ta hand om än transaktionsexponering 
eftersom det innehåller osäkerhet snarare än kontraktsenliga kassaflöden. (Butler 2004, s. 
313ff) 
  

Balansrisk  Balansrisk  
Balansrisk kallas även omräkningsrisk. Balansrisken uppkommer när ett dotterbolags 
finanser i utlandet ska omräknas till moderbolagets valuta. När omräkningen skall ske 
finns det tre olika metoder att använda sig utav; räntemetoden, valuta/icke valuta 
metoden, monetära/icke monetära metoden. (Butler 2004, s. 333ff) 

Balansrisk kallas även omräkningsrisk. Balansrisken uppkommer när ett dotterbolags 
finanser i utlandet ska omräknas till moderbolagets valuta. När omräkningen skall ske 
finns det tre olika metoder att använda sig utav; räntemetoden, valuta/icke valuta 
metoden, monetära/icke monetära metoden. (Butler 2004, s. 333ff) 
  

Transaktionsrisken  Transaktionsrisken  
Transaktionsrisken definieras som förändringar av kassflöden från redan existerande 
finansiella kontrakt på grund av oförväntade förändringar i  valutakurser. Nästan varje 
utländsk valutatransaktion är exponerad mot denna risk under en viss tid. Dock är 
transaktionsexponeringen lätt identifierad och hanterbar (Butler 2004, s. 287ff). 

Transaktionsrisken definieras som förändringar av kassflöden från redan existerande 
finansiella kontrakt på grund av oförväntade förändringar i  valutakurser. Nästan varje 
utländsk valutatransaktion är exponerad mot denna risk under en viss tid. Dock är 
transaktionsexponeringen lätt identifierad och hanterbar (Butler 2004, s. 287ff). 
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3.4 Hantering av transaktionsexponering  
En multinationell organisation måste först och främst tackla transaktionsexponering så att 
inflöde och utflöde tar ut varandra internt inom organisation. När detta är gjort måste de 
bestämma vilken av organisationens exponering som skall säkras och hur mycket av varje 
exponering som skall valutasäkras på den finansiella marknaden (Butler 2004, s. 307).  
 

3.4.1 Intern hantering 
För ett företag som har en geografisk differentierad verksamhet kan 
transaktionsexponeringen ha en naturlig hedge. Det vill säga att transaktionsexponeringen 
minskar ju fler valutor som flödar genom företaget. Multinationella företag kan även 
minska sin valutaexponering internt genom att använda sig av netting eller 
betalningsförskjutningar. (Butler 2004, s. 289) 
 

Netting 
Innebär att organisationer minskar antalet betalningar och volymer vilket i sin tur minskar 
transaktions- och växlingskostnader som rör interna betalningar mellan dess olika bolag i 
samma koncern (Butler 2004, s. 289). Interna betalningsflöden balanseras mot varandra 
mellan bolagen, t.ex. om ett  utlandsbaserat dotterbolag  har skulder till moderbolaget i 
Sverige på 250´kr och moderbolaget har en skuld till dotterbolaget på 500´ kr nettas detta 
till att enbart moderbolaget är skyldiga 250´ kr till dotterbolaget. Andra fördelar med 
netting är att man får bättre kontroll av valutarisken, ökad säkerhet i den kortfristiga 
likviditetsplaneringen, floaten minskar, vilket ger lägre räntekostnader (www.nordea.se). 
 

Betalningsförskjutningar 
Betalningsförskjutningar innebär att företag tidigare- eller senarelägger hemtagning av 
utländsk valuta från exempelvis ett dotterbolag till hemlandet för att samordna 
tidpunkterna för betalningsflödena inom koncernen, för att få en så låg nettoexponering 
som möjligt (Butler 2004, s. 294).  
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3.4.2  Extern hantering 
När företaget har gjort vad de kunnat för att få en så låg nettoposition som möjligt kan 
över- eller underskottet valutasäkras på marknaden (Butler 2004, s. 296). De kan då välja 
olika valutasäkringsinstrument: terminskontrakts (valutaforwards och valutafutures), 
valutaswapar, valutaoptioner och avistagardering. 
 

Forwards 
Forwards är en överenskommelse mellan två parter att vid ett specifikt tillfälle i 
framtiden sälja eller köpa en valuta till ett överenskommet pris. Forwardkontrakt ger 
företagen en möjlighet att undvika valutakursfluktueringar då valutakursen är 
förutbestämd. Terminskontrakt kan i stor grad utformas hur som helst med avseende på 
dess belopp, valutor och löptid och kan därför skräddarsys (Butler 2004, s. 297).  
 
Nackdelen med forwardkontrakt är att en kreditrisk föreligger. Den ena parten i 
kontraktet kommer inte att vilja genomföra transaktionen på förfallodagen utan hellre 
köpa eller sälja valutan direkt på marknaden. Detta beror på att förfallodagens avistakurs 
med stor sannolikhet avviker från den förutbestämda forwardkursen. Forwardkontrakt 
kan även vara dyra (Butler att 2004, s. 297). Många företag säkrar dock inte hela beloppet 
utan använder sig av en så kallad partiell hedge där man exempelvis bara säkrar halva 
beloppet mot valutafluktureringar (Butler 2004, s. 298). 
 

Futures 
Futurekontrakt liknar forwardkontrakt. Dessa  kontrakt är dock standardiserade  
med avseende på valutor, belopp och löptid (Butler 2004, s. 298). Vid ett futurekontrakt 
realiseras vinsten eller förlusten dagligen med förändringar i valutorna vilket kallas 
market-to-market. Detta gör att kreditrisken är mindre med futurekontrakt än med 
forwards där vinst eller förlust realiseras först på förfallodagen (Butler 2004, s. 298). I ett 
futurekontrakt har företag normalt inte mer än en dags kreditrisk. 
 
Eftersom futures är standardiserade och inte skräddarsydda som forwards är de mer 
likvida och kan därför handlas på börsen (Butler 2004, s. 298). Det finns dock OTC-
kontrakt (over the counter) som ges ut utav kommersiella och investmentbanker som kan 
skräddarsys efter behov (Butler 2004, s. 298). En annan fördel med futures är att 
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kostnaden är låg om man hittar en future som matchar företaget underliggande 
exponering. (Butler 2004, s. 297). Nackdelarna är att de endast finns i begränsat antal 
valutor och löptider vilket gör att det kan vara svårt att hitta ett futurekontrakt som 
matchar ens valutaexponering (Butler 2004, s. 297). 
 

Valutaswapar 
Ett företag som har regelbundna in- eller utbetalningar i en utländsk valuta under en 
längre tid kan minska sin  exponering med hjälp utav en valutaswap (Butler 2004, s. 218). 
Valutaswapar bygger på ett avtal mellan två parter att byta valutaflöden med varandra 
under en bestämd tid för att sedan byta tillbaka (Butler 2004, s. 217).  
Fördelen med valutaswapar är att det är en billig metod för att hantera valutarisker. 
(Butler 2004, s. 297). Nackdelen med metoden är att den inte är så bra på kort sikt, utan 
fungerar bättre på längre sikt med periodiska flöden (Butler 2004, s. 297). 
 

Optioner  
Valutaoptioner finns som både sälj- och köpoptioner. En köpoption ger innehavaren 
rätten  men inte skyldigheten att köpa en valuta till ett förutbestämt lösenpris vid en 
förutbestämd tidpunkt. Detta innebär att köparen enbart kommer att genomföra 
transaktionen om lösenpriset är lägre än avistakursen på förfallodagen. För denna 
möjlighet betalar köparen en premie. Är transaktionen inte lönsam förlorar köparen 
endast  premien. Säljaren är dock skyldig att leverera valutabeloppet på förfallodagen 
(Butler 2004, s. 301).  
 
Skillnaden mellan valutaoptioner och terminskontrakt är att vid handel av en valutaoption 
finns inget tvång för köparen att fullfölja avtalet. Terminskontrakt skyddar mot 
kursnedgångar men som köpare tjänar man inget på kursuppgångar, vilket är den stora 
fördelen med optioner där köparen tjänar på kursuppgångar . Nackdelen är att optioner 
kan vara dyra då premien speglar värdet på optionen (Butler 2004, s. 297). 
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Avistagardering 
Om terminskontrakt eller futurekontrakt ej finns tillgängliga i en viss valuta eller om 
kostnaden blir för hög i och med lång löptid, kan avistagardering (eng. money market 
hedges) vara ett alternativ för att säkra sin valutaexponering (Butler 2004, s. 299). Detta 
innebär att man lånar i en utländsk valuta, växlar den till sin inhemska valuta och 
investerar på den inhemska marknaden. Man kan även göra vice versa dvs. låna i den 
egna valutan, växla till en utländsk valuta och investerar pengarna i det utländska landet. 
Poängen med detta är att man kan skapa syntetiska forwardskontrakt om det inte finns 
några terminsmarknader (Butler 2004, s. 297). Nackdelen är att det kan bli dyrt och svårt 
att genomföra om man inte oproblematiskt kan låna i utländska valutor (Butler 2004, s. 
297).  
  

3.5 Teoretisk referensram 
Ur teorierna som nämndes tidigare i kapitlet plockas här delar ut för att bilda den 
teoretiska referensramen i vilken studien har sin teoretiska utgångspunkt. 
 
Av de valutarisker teorierna tar upp kommer denna studie fokusera på hur företag 
hanterar sin transaktionsrisk, både internt och externt. Av de olika teoretiskt tänkbara 
motiv företag kan ha för att valutasäkra kommer uppsatsen att lägga fokus på minskandet 
av fluktuationer i kassaflödet samt minskandet av skatter. Intresse finns även med 
utgångspunkt i jämviktsrelationerna och i Modigliani och Millers modell om den perfekta 
marknaden undersöka ifall företag anser att det är lönsamt att ägna sig åt valutasäkring. 
 
Tidigare forskning visar att vilken hedging policy ett företag väljer beror på olika 
oberoende variabler (Mian 1996, s. 421). Allayanis och Weston (2001, s. 243) noterade 
exempelvis att företag som satsar mycket pengar på forskning och utveckling säkrar sina 
valutaexponeringar i högre grad än liknande företag som inte gör det. Butler (2004) 
menar att små, mindre diversifierade företag har ett större behov av att säkra sina 
exponeringar än stora företag. Det är dock dyrare för små företag att hedga vilket kan 
leda till att de väljer att inte göra det.  
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En annan oberoende variabel som är intressant är huruvida företag anser att 
valutakursvinster och valutakursförluster över tiden jämnas ut, vilket kan vara av 
avgörande betydelse för deras syn på valutasäkring. 
 
Intresse finns därför att undersöka om dessa oberoende variabler styr de beroende 
variablerna. De beroende variablerna är huruvida företag hedgar sina valutarisker eller 
inte samt vilka metoder de använder sig.

 18



Valutasäkring inom medicintekniska företag 
-Empiri- 

4 Empiri 
I följande kapitel presenteras den data som samlats in för att kunna svara på 
frågeställningen.  
 

4.1 Inledning 
Data har samlats in genom en enkätundersökning och genom intervjuer. Enkät-
undersökningen skickades ut elektroniskt till 100 medicintekniska företag. Av dessa 
svarade 18 företag, vilket medför ett bortfall på 82%.  
 
Intervjuerna genomfördes på två större företag för att få en bredare förståelse i ämnet. 
Nedan presenteras den data de två undersökningsmetoderna genererat.   
 

4.2 Enkätundersökning 

Företagens omsättning och valutasäkring
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Diagrammet visar att det var en mycket stor spridning i företagens omsättning. Från 12 
till 14700 miljoner kronor. Medianvärdet för företagens omsättning är 113,5 miljoner 
kronor. Diagrammet visar även att av de åtta största företagen i urvalet sysslar sex av dem 
med valutasäkring. 
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Företagens satsning på FoU och valutasäkring 
BLÅ FÄRG VALUTASÄKRAR
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Företagens utgifter för forskning och utveckling är väl spritt. Diagrammet visar även att 
av de åtta företagen i urvalet som lägger mest pengar på FoU, valutasäkrar fem.  
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Bland kassaflödet i utländska valutor dominerar euro och amerikanska dollar. 
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Det fanns flera olika anledningar till varför företagen valde att inte valutasäkra. En av de 
större anledningarna var att man ansåg att valutakursvinster och -förluster jämnar ut sig 
med tiden. En annan stor anledning var att valutasäkringen sker på koncernnivå. 
 
Tre av företagen som valde att inte valutasäkra gjorde det av den enkla anledningen att de 
inte har några betalningsflöden i andra valutor. Ett företag menade att deras 
valutakurskalkyler tidigare har stämt överens med verkligheten och de anser sig därför 
inte behöva valutasäkra dessa betalningsflöden. 
 
Inget företag ansåg att det var för dyrt att valutasäkra. 
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Diagrammet visar att den överlägset största anledningen till att valutasäkra sina framtida 
betalningsflöden var för att minska sina fluktuationer i kassaflödet och således sin 
valutarisk. Ett företag valutasäkrade då man hade små marginaler och ansåg därför att det 
var mycket viktigt att valutasäkra då hela deras vinst kunde försvinna om kursen rörde sig 
marginellt åt fel håll. 
 
Inget företag valutasäkrade för att minska sina skatter. 
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Det vanligaste instrumentet företagen valde för att valutasäkra sina betalningsflöden var 
terminer. Optioner och swapar användes endast av ett fåtal företag. Inget företag använde 
sig av avistagardering. 
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 Använder ni någon/några av följande interna 
valutasäkringsmetoder?

0

1

2

3

4

Netting Betalningsförskjutningar Matchning

A
nt

al
 fö

re
ta

g

 
Den enda interna valutasäkringsmetoden som användes var netting. Betalnings- 
förskjutningar och matchning användes inte alls.  
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Av de sex företag som valutasäkrar har fem en policy. 
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4.3 Intervjuer 
 
Två intervjuer genomfördes på de medicintekniska företagen Gambro och Q-med. 
Intervjufrågorna baserades på enkätundersökningen, syftet var att öka förståelsen varför 
företag agerar på ett visst sätt snarare än hur de agerar.   
 

4.3.1 Gambro 
Gambro är ett medicintekniskt företag med över 7000 anställda över hela världen. 
Försäljning sker i över 100 länder och produktion i elva. Gambro är en mycket stor aktör 
på den medicintekniska marknaden och sysslar främst med utveckling och 
tillhandahållande av produkter, behandling och tjänster inom dialys. Gambro omsatte 
2006 14,7 miljarder kronor.  
 
I juni 2006 avnoterades Gambro från stockholmsbörsen. Företaget köptes upp av Indap 
AB, vilket är ägt av EQT och Investor. (www.gambro.se) 
 
En personlig intervju genomfördes med Lars Stjernstedt, chief dealer på Gambro, den 
11/4 -07.  Ett antal punkter diskuterades öppet och resultatet presenteras nedan. 
 
Organisation 
De som arbetar med valutasäkring på Gambro finns på stabsnivån i hierarkin, jämte 
ekonomiavdelningen. Det är tio personer som arbetar med valutasäkring: en finanschef, 
fyra backoffice, tre traders, en controller och en redovisningsekonom. 
 
Varför valutasäkrar Gambro? 
Gambro valutasäkrar för att de har små marginalen (ca 10%). En liten kursnedgång på 
kort sikt kan således leda till att hela vinsten på ett kontrakt försvinner. 
 
Vilka instrument används för att valutasäkra? 
Gambro använder sig av till störst del av terminskontrakt och till en liten del av optioner 
för att hedga sin valutaexponering. Stjernstedt menar att detta beror på ISA 39, den nya 
redovisningsstandarden, vilken gör att man ej kan bokföra andra derivat, förutom 
terminer, som tillgångar.  
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Internt använder sig Gambro av netting, det som sedan blir över valutasäkras externt. 
 
Valutasäkringspolicy 
Gambro har en valutasäkringspolicy som man följer till 100%. Alla exponeringar som 
löper över 9 månader skall valutasäkras. Handlarna måste dock inte teckna kontrakt som 
exakt överensstämmer med den tid man har en viss exponering. Får de en bättre 
forwardkurs på längre sikt kan man teckna kontrakt upp till 18 månader. Besluten om 
policyn tas av finanschefen. 
 
Framtiden 
Stjernstedt ser inga nya derivat dyka upp på marknaden under den närmsta framtiden. 
Tvärtom, menar Stjernstedt, kommer terminer i ännu större utsträckning dominera som 
instrument för valutasäkring. Detta på grund av att ISA 39 begränsar användandet av 
andra derivat. 
 
Ett inträde i EMU påverkar inte Gambro i särskilt stor utsträckning då deras i särklass 
största exponering (ca. 90% av den totala) är mellan euro och dollar. Tillverkningen sker 
i Europa och försäljningen till USA. Ett svenskt inträde i EMU innebär dock att Gambro 
slipper räkna om till svenska kronor. För att minska sin exponering mellan euro och 
dollar bygger Gambro en fabrik i USA.  
  
Gambro spekulerar inte med valutaderivat men har gjort det förr. Stjernstedt tror heller 
inte att Gambro kommer att göra det inom den närmsta framtiden. 
 

4.3.2 Q-med 
 
Q-Med är en medicinteknisk koncern som utvecklar, tillverkar och säljer medicinska 
implantat. Koncernen har idag drygt 600 medarbetare i 19 länder, varav ca 400 vid 
företagets huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala. Q-Med omsatte 1,3 
miljarder under 2006 och finns noterade på OMX Nordiska Börs i Stockholm.  Aktien 
värderades 17/4-07 till 112.00 kronor. (www.q-med.se) 
 
En telefonintervju genomfördes med Lennart Lönnkvist, ekonomichef på Q-med, den 
11/4 -07.  Ett antal punkter diskuterades öppet och resultatet presenteras nedan. 
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Organisation 
På Q-med arbetar en person, ekonomichefen, med valutasäkring. All handel med valutor 
sker via Handelsbanken. 
 
Varför valutasäkrar Q-med? 
Q-med valutasäkrar för att minska valutarisken, dvs. minska fluktuationer i kassaflödet. 
Q-med vill ha ett jämnt kassaflöde som inte påverkas av valutakursförändringar.  
 
Vilka instrument används för att valutasäkra? 
Q-med  använder terminer för att valutasäkra sina exponeringar. Lönnkvist menar att 
terminer är det enklaste derivatet. Eftersom dotterbolagen i koncernen inte sysslar med 
valutasäkring, förekommer ingen intern hedging.  
 
Valutasäkringspolicy 
Q-meds valutasäkringspolicy säger att alla betalningsflöden i utländska valutor som 
kommer att ske minst sex månader framåt i tiden skall valutasäkras. Q-med valutasäkrar 
inte hela beloppen, utan ungefär hälften. Lönnkvist menar att det räcker för att 
valutarisken skall minimeras till en acceptabel nivå. Det är ekonomichefen som sätter 
valutasäkringspolicyn på Q-med.  
 
Framtiden 
Ett svenskt inträde i EMU skulle förenkla arbetet mycket för Q-med, menar Lönnkvist.  
Cirka 50% av Q-meds totala exponeringen är mellan kronor och euro och resten mellan 
kronor och dollar. Inträdet skulle således resultera i att Q-meds totala valutaexponering 
minskar med hälften. 
 
Lönnkvist ser inga nya valutaderivat i framtiden. Han ser ingen anledning till att byta från 
terminer då man på Q-med är nöjd med dem.  
 
Q-med har tidigare inte spekulerat med valutor och ämnar heller inte göra det i framtiden. 
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer den data som presenterades i det empiriska avsnittet att 
analyseras. 
 

5.1 Chitvå-test 
För att analysera huruvida det finns ett samband mellan medicintekniska företags 
omsättning och deras benägenhet att hedga sina valutarisker har ett chi-två test 
genomförts. Ytterliggare ett test genomfördes för att se ifall företag som satsar relativt 
mycket på forskning och utveckling är mer benägna att hedga. 

Omsättning 
För att genomgöra testet användes följande nollhypotes: Det finns inget samband mellan 
ett företags omsättning och dess benägenhet att hedga. Den alternativa hypotesen är att ett 
företag är mer benäget att valutasäkra om de har en större omsättning.  
 
Faktisk fördelning 
Omsättning mkr Hedgar Hedgar Ej Totalt 
<100 0 7 7 
100<1000 3 4 7 
>1000 3 1 4 
Totalt 6 12 18 
 
Förväntad fördelning 
Omsättning mkr Hedgar Hedgar Ej 
<100 2,33 4,67 
100<1000 2,33 4,67 
>1000 1,33 2,67 
 

 
Där O är faktisk fördelning och E förväntad fördelning. Ekvationslösningen ger χ2= 7,78. 
α = 0,05 då testet sker på 5%-nivån. 
dF = 2  
Kritiskt värde blir således = 5,99 (se bilaga 1) 
Eftersom χ2 är större än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen och därmed antas den 
alternativa hypotesen, dvs. att det finns ett samband. 
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Detta är inte ett oväntat resultat då större företag har mer betalningsströmmar i andra 
valutor än små företag och således är mer benägna att hedga. Stora företag har även 
mindre marginaler än små företag, vilket gör att hela vinsten kan försvinna för dem ifall 
kursen de ligger exponerade i sjunker. Slutligen är det dyrare att valutasäkra mindre 
kontrakt än stora vilket kan vara en anledning till att det ofta är företag med hög 
omsättning som sysslar med valutasäkring.  
 
Forskning och utveckling 
För att analysera om företag som satsar relativt mycket på forskning och utveckling är 
mer benägna att hedga, valdes nollhypotesen: Det finns inget samband mellan ett företags 
satsning på forskning och utveckling och dess benägenhet att hedga. Den alternativa 
hypotesen är att ett företag är mer benäget att valutasäkra om de satsar mycket pengar på 
forskning och utveckling relativt företag som inte gör det. 
 
Faktisk fördelning 
FoU mkr Hedgar Hedgar Ej Totalt 
0 1 6 7 
0<100 3 5 8 
>100 2 1 3 
Totalt 6 12 18 
 
Förväntad fördelning 
FoU mkr Hedgar Hedgar Ej
0 2,33 4,67 
0<100 2,67 5,33 
>100 1 2 
 
Ekvationslösningen ger χ2= 3,2. 
α = 0,05 då testet sker på 5%-nivån. 
dF = 2  
Kritiskt värde blir således = 5,99 (se bilaga 1) 
 
Eftersom χ2 är mindre än det kritiska värdet bibehålls nollhypotesen: det finns enligt 
studien inget samband mellan företags satsning på forskning och utveckling och deras 
benägenhet att hedga.  
 
Tidigare forskning (Allayanis och Weston, 2001, s. 243) har visat att det finns ett 
samband mellan dessa två variabler. Anledningen till att resultat inte blev detsamma i 
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denna studie kan bero på att många av respondenterna inte hade någon egen forskning 
och utveckling, den bedrevs i många fall på koncernnivå. Ur empirin noteras att fem av 
de åtta företag som lägger mest pengar på forskning och utveckling valutasäkrar, av totalt 
sex valutasäkrande företag. Det är inte omöjligt att ett samband skulle kunna detekteras 
om undersökning hade tagit hänsyn till vad som sker på koncernnivå och inte på det 
enskilda företaget.  
 

5.2 Varför företag valutasäkrar  
Fem av de sex företag som i studien valutasäkrar gör det för att minska sina fluktuationer 
i kassaflödet. Anledningen till detta enligt teorin är att företagen vill veta exakt vad deras 
framtida utgifter och inkomster är värda så att man lättare kan planera sin verksamhet.  
 
Eftersom medicinteknikbranschen är förknippad med relativt hög risk kan resultatet 
tolkas som att många av de företag som valutasäkrar gör det för att ha ett stabilt 
betalningsflöde. Instabila kassaflöden kan vara förödande i en bransch som redan har 
svårt att skaffa finansiärer på grund av sin höga risk. Att öka risken ytterliggare genom att 
låta betalningsflöden fluktuera med valutakurserna är således inte önskvärt. 
 

5.3 Varför företag inte valutasäkrar 
Enligt teorin finns det flera anledningar till att inte valutasäkra och denna studie styrker 
delvis dessa. 
 
Flera företag använder sig inte utav valutasäkring då de anser att valutakursvinster och –
förluster jämnar ut sig över tiden. Detta kan tolkas som att respondenterna anser att 
jämviktsrelationerna är väl uppfyllda, dvs. om en valutakursförändring sker, kommer den 
över tiden att kompenseras av korresponderande prisjusteringar. 
 
I teoriavsnittet nämndes att det lönar sig mer för små företag att valutasäkra än stora men 
att det är dyrare för små företag. Studien visar att större företag är mer benägna att 
valutasäkra. Den visar dock inte att små företag tycker att det är för dyrt att hedga då 
inget företag ansåg detta. Anledningarna visade sig istället vara, förutom den som redan 
nämnts, att valutasäkring sker på koncernnivå eller att man inte har några 
betalningsflöden i andra valutor.  
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5.4 Valutasäkringspolicy 
Av de sex företag som i enkätundersökning valutasäkrar har fem en policy över hur 
arbetet skall gå till. Intervjuerna visar att företagen har en mycket väl definierad policy. 
Lars Stjernfeldt på Gambro talade om den problematik som kan uppstå med en väl 
definierad policy. Även om det kan vara skönt att alltid kunna luta sig tillbaka mot en 
policy, uppstår ibland situationer där ens yrkesmässiga erfarenhet och kunnande motsäger 
kraven i policyn. Det kan exempelvis handla om att en viss del av ett kontrakt alltid skall 
valutasäkras eller att alla kontrakt som skall verkställas efter en viss tid i framtiden alltid 
skall valutasäkras. Utan en policy hade man därför i vissa situationer kunnat agera 
annorlunda och kanske även mer lönsamt. Därmed inte sagt att en valutasäkringspolicy 
enbart är begränsande. Det är ett bra sätt att standardisera arbetet för att undvika 
godtycklighet och spekulation. En valutasäkringspolicy visar även att man tar sina 
valutaexponering på allvar, även högt upp i hierarkin där den inte sällan fastställs. 
 

5.5 Framtid 
15 av totalt 18 företag har in- och utbetalningsflöden i euro. Oavsätt om företagen väljer 
att valutasäkra dessa flöden eller inte, kvarstår det faktum att nästan alla företag i studien 
är exponerade i valutan. Ett svenskt inträde i EMU skulle således innebära att denna 
exponering försvann och att kostnaden för att säkra denna risk försvinner, vilket ur ett 
valutasäkringsperspektiv vore gynnsamt både för de som sysslar med hedging och de som 
inte gör det. 
 
Terminer ser enligt studien ut att fortsätta vara det dominerande instrumentet  på 
valutasäkringsmarknaden. Respondenterna tycker att det är ett enkelt och billigt sätt säkra 
sina betalningsströmmar. Den nya redovisningsstandarden, ISA 39, tillåter endast att 
terminer, bland de instrument som finns tillgängliga, bokförs på tillgångssidan i 
balansräkningen vilket givetvis är en stor fördel för företag. 
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6 Resultat 
Studien visar att 6/18 tillfrågade företag sysslar med valutasäkring. Den vanligaste 
anledningen till detta beror på att de vill minska sina fluktuationer i kassaflödet.  
 
För företag som inte valutasäkrar visar sig en vanlig anledning vara att de anser att 
valutakursvinster och –förluster jämnar ut sig över tiden. En annan anledning är att 
valutasäkringen i många fall sker på koncernnivå och inte på det tillfrågade företaget. 
Några företag hade inga betalningsflöden i utländska valutor och sysslade således inte 
med valutasäkring. 
 
Studien visar även att stora företag är mer benägna att valutasäkra än små. Inget samband 
kunde dock noteras mellan företags utgifter för forskning och utveckling och deras 
benägenhet att hedga sin valutarisker.  
 
Det vanligaste instrumentet företagen i studien använder sig av för att hedga sin 
valutarisk är terminer. Optioner och swapar förekommer även, dock i betydligt mindre 
utsträckning. Netting användes av hälften av de valutasäkrande företagen. Fem av sex 
valutasäkrande företag har en policy över hur arbetet skall gå till. 
 
Företag i studien är mest exponerad mot dollar och euro 
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7 Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka varför eller varför inte svenska medicintekniska 
företag säkrar sin valutaexponering samt vilken valutasäkringsmetod de i sådana fall 
använder. Ett delsyfte var att undersöka ifall det föreligger en skillnad mellan storleken 
på företag och vilken benägenhet de har att valutasäkra samt huruvida företag som satsar 
på forskning och utveckling är mer benägna att valutasäkra än de som inte gör det. 
 
Tidigare forskning och teorier (Mian 1996, ss. 421-424) menar att företag valutasäkrar 
för att minska fluktuationer i kassaflödet, minska skatter, agentkostnader och för att 
minska kostnader vid finansiellt trångmål. Denna studie bekräftar att medicintekniska 
företag valutasäkrar för att få jämna kassaflöden men finner inget stöd för att minskade 
skatter skulle kunna vara en anledning. Huruvida hedging kan minska agentkostnader 
samt kostnader vid finansiellt trångmål har ej undersökts i denna studie. 
 
En anledning till att minskandet av fluktuationer i kassaflödet är den främsta anledning 
till att medicintekniska bolag valutasäkrar kan bero på att branschen är förknippad med 
relativt hög risk. Att öka risken ytterliggare igenom att låta betalningsflöden fluktuera 
med valutakurserna är således inte önskvärt, i synnerhet inte när det kan vara svårt att få 
finansiärer.  
 
Många företag hedgar inte sina valutarisker vilket heller inte är nödvändigt på en effektiv 
marknad. På en effektiv marknad gäller lagen om ett pris och en valutakursförändring 
innebär således att priserna kommer att justeras. Valutakurserna ändras således endast för 
att spegla ränte- och inflationsförhållandena mellan länder. 
 
Dessa prisjusteringar finns idag men sker ofta på lång sikt och därför kan en risk finnas 
på kort sikt (Chowdhry 1995, s. 1083). Flera företag i studien säkrar dock inte sin 
valutarisk på grund av att de anser att valutakursvinster och –förluster jämnar ut sig över 
tiden. På vissa kontrakt tjänar man på en valutakursförändring och i vissa fall förlorar 
man, men på lång sikt jämnar det ut sig.   
 
Butler (2004) menar att stora företag är mer benägna att hedga än små, vilket motiveras 
med att det är dyrare per krona att valutasäkra små flöden än stora. Studien styrker detta 
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men inte av den anledningen att små företag anser att det är för dyrt. Istället beror det på, 
förutom att vissa ansåg att valutakursvinster och –förluster över tiden jämnar ut sig, att 
små företag i urvalet ofta var en del i en större koncern och att denna typ av verksamhet 
sköttes på koncernnivå och inte på det individuella företaget. Några av de små företagen 
hade heller inte några betalningsflöden i utländska valutor, vilket givetvis gör 
valutasäkring helt onödigt. 
 
Studier har tidigare visat att företag som satsar mycket pengar på forskning och 
utveckling är mer benägna att valutasäkra än de som inte gör det (Allayannis och Weston 
2001, s. 243). Detta har visat sig bero på att företag som satsar mycket på FoU inte sällan 
är företag förknippat av investerare som hög risk. Det ligger i dessa företags intresse att 
kunna visa upp jämna kassaflöden för att locka investerare. Detta samband kunde inte 
påvisas i denna studie, vilket kan bero på att endast ett fåtal av ett redan litet antal 
respondenter sysslade med forskning och utveckling.  
 
Tidigare studier nämner ofta terminer, swapar och optioner som lämpliga externa derivat 
för att säkra sin valutaexponering (Gèczy, Minton och Schrand 1997, s. 1323). Denna 
studie visar att terminer är överlägset vanligast. Detta beror enligt de intervjuer som 
genomförts på att de är enkla och billiga att använda sig utav. En annan anledning till att 
företag väljer terminer beror på att de är det enda derivatet som går att bokföra som 
tillgångar i balansräkningen enligt den nya redovisningsstandarden ISA 39.  
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8 Kritisk granskning 
Då vi i uppsatsen använt oss av ett bekvämlighetsurval är materialet ej generaliserbart. 
Enkätundersökningen hade även ett stort bortfall, 82%, vilket gör att materialet har en låg 
reliabilitet. Denscombe (1998, s. 14) menar dock att ett bortfall på 80% är normalt vid 
elektroniska undersökningar. Han påstår även att det inte är någon skillnad i bortfall 
mellan postenkäter och elektroniska enkäter. Vi var väl medvetna om att bortfallet kunde 
bli stort och skickade därför ut enkäten under ett flertal tillfällen. 
 
En anledning till bortfallet kan ändå bero på att vissa respondenter stötte på problem när 
de skulle skicka tillbaka enkäten till oss. Det elektroniska formuläret var inte kompatibelt 
med alla mailprogram. För de respondenter det fungerade för upplever vi dock att det var 
ett mycket enkelt och bra sätt att samla in information. 
 
Ett problem vi stötte på när vi analyserade materialet var att många av de små företagen 
som var med i undersökningen ingick i stora koncerner. Detta gjorde att de på frågorna 
om huruvida de valutasäkrade eller hur mycket de satsade på forskning och utveckling 
inte sällan svarade att ”detta sker på koncernnivå”. Det är alltså företag som de facto 
sysslar med detta men som  inte kunde svara på dessa frågor. Validiteten i uppsatsen blir 
därför något svagare än vad vi hade hoppats på, då vi i ett par fall inte lyckades mäta det 
vi avsett.  
 
Vissa enkätfrågor kunde med facit i hand ha genomförts bättre eller helt tagits bort ur 
undersökningen. Den sista frågan fyller exempelvis inget syfte för studien, varför vi valde 
att inte ta med den i empiri- och analysavsnittet. Kanske borde vi ha även ha struntat i att 
ta med interna valutasäkringsmetoderna då svaren inte gav så mycket information som vi 
hade hoppats på.  
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Bilaga 2 
 
ENKÄT VALUTASÄKRING 
 

 

1. Hur stor är företagets omsättning?  
 
 
2. Hur mycket spenderas på forskning och utveckling?  
 
 
3. I vilken/vilka valutor sker eventuell export och import?  
 
 
4. Valutasäkrar Ni framtida betalningsströmmar i utländska valutor? 
 JA            NEJ 
 
 
5. Om Ni svarade JA på fråga 4, av vilken anledningar valutasäkrar Ni? 
    Minskade skatter 
      Minskade fluktuationer i kassaflödet kassaflöde 

 Annat: 
 
 
6. Om Ni svarade NEJ på fråga 4, varför väljer Ni att inte valutasäkra? 
 För dyrt 
 Har inga betalningsflöden i andra valutor 
 Över tiden jämnar valutakursvinster/förluster ut sig 
 Annat: 
 
 

Om ni inte valutasäkrar behöver Ni inte svara på resterande frågor. 
För att skicka in svaren tryck på knappen "skicka via epost" på nästa sida. 

 
 

7. Använder ni någon/några av följande externa valutasäkringsmetoder? 
 Forwards  Avistagardering  Swapar 
 Optioner  Futures  Annat: 
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8. Använder ni någon/några av följande interna valutasäkringsmetoder? 
 Netting 
 Matchning 
 Betalningsförskjutningar 
 
 

9. Har Ni någon valutasäkringspolicy?  JA  NEJ 
 
 

10. Vilka vänder Ni er till när Ni ska valutasäkra? 
   Svenska banker 
 Utländska banker 
 Fondkommissioner 

  Annat: 
 
 
 
ÖVRIGT: 

 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 
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