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Sammanfattning 
 
Inledning: Finansiella risker har blivit mer påtagliga i dagens samhälle och finansiell risk 
management har under senare år blivit ett mycket omtalat och studerat ämne. Det finns olika 
finansiella derivat som används för att säkra finansiella risker, det går att identifiera olika 
åsikter bland forskare om vilken påverkan dessa derivat har på risker inom företag. 
Valutaderivat är en av dessa säkringsinstrument som enligt teorin används för att reducera 
valutarisker.  
 
Problem: Huruvida valutaderivat reducerar den totala risken inom företag. 
 
Syfte: Undersöka om det finns ett riskreducerande samband mellan omfattningen på 
valutaderivat och företagens totala risk.  
 
Teoretisk referensram: Teorier som används i uppsatsen beskriver valutarisker och vad de 
grundar sig i. Vidare tar den teoretiska referensramen upp hur valutarisker kan hanteras med 
hjälp av valutaderivat. Slutligen beskrivs vilket mått på risk undersökning använder, det vill 
säga standardavvikelsen i aktiekursen. Teoriavsnittet inkluderar även en djupare insyn i 
forskares delade åsikter om vilken effekt valutaderivat har på risk.   
 
Metod: Studien använder sig främst av en kvantitativ metod där 45 internationellt verksamma 
företag har undersökts. Ett korrelationssamband samt polynomsamband testades mellan 
variablerna; företagens standardavvikelse i aktiekursen och omfattningen på valutaderivat i 
förhållande till nettoomsättningen. Även kvalitativa inslag i form av intervjuer inkluderades 
och bidrog till en metodtriangulering. 
 
Slutsatser: Varken ett linjärt samband eller ett olinjärt samband gick att identifiera med hjälp 
av de statistiska uträkningarna. Den kvalitativa datan pekar på att valutaderivat kan minska 
företagens totala risk men för att kunna se en påverkan i aktiekursen behöver man rensa bort 
ett antal störande faktorer. 
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Abstract 
 
Introduction: Financial risks have become more relevant in todays society and financial risk 
management has lately become very relevant and a highly researched subject. There are 
different kinds of derivatives that are used for hedging purposes and different opinions on 
how derivatives affect companies’ risks could be identified between researchers. Currency 
derivative is one of these hedging instruments that according to the theory will reduce 
currency risks. 
  
Problem: However currency derivatives reduce a companys’ total risk. 
  
Purpose: To study whether there exists a risk reducing relation between the extent of currency 
derivative usage and a companys’ total risk. 
  
Theory: Theories that are included in this research paper describes currency risks and what 
they are founded by. How currency risks are being managed with the help of currency 
derivatives are also explained in the theory. At last the measurement of total risk used in this 
paper are being described, more specifically the standard deviation of the stock price. The 
theory does also include a deeper insight in researchers different opinions about currency 
derivatives affects on risk. 
  
Method: The research paper mainly uses a quantitative method where 45 companies that are 
internationally active are studied. The correlation and the polynomial relation were tested 
between the variables; the companies standard deviation of the stock price and the extent of 
currency derivative usage in relation to net sales. Qualitative method in the form of interviews 
were also used and contributed to a triangulation of methods.   
  
Conclusions: Neither a linear or a nonlinear relation could be identified with the help of the 
statistical calculations.  The qualitative data indicated that currency derivatives can reduce a 
companys’ total risk, but you need to eliminate the interfering factors to be able to see an 
effect on the stock price.   
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Begreppslista 
 
 
Distance to default            Uppskattar ett företags möjlighet att hamna i finansiell oro ett år 

fram i tiden. Det mäts som skillnaden mellan värdet på 
tillgångar och nominellt värde på skulder, kopplat till 
standardavvikelsen på tillgångarnas värde (Magee, 2013). 

  
Finansiell oro                    Kostnader som kommer av en konkurs, ändrade avtalsvillkor, 

förlust av skatte sköld och frånvaron av lönsamma investeringar 
(Magee, 2013). 

  
Idiosynkratisk risk            Är risk som är kopplad till en specifik tillgång (Cuthbertson & 

Nitzsche, 2001). 
  
Systematisk risk-           Är risk som påverkar hela marknaden och de system som 
    samhället är uppbyggt på (Aven & Renn, 2010). 
 
Total risk-   Är summan av marknadsrisken och den specifika risken 
    inom företag (Fairchild, 2002). 
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1. Inledning 
________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras studiens ämnesområde. Här beskrivs bakgrunden för ämnet, 
problemdiskussion och problemformulering. Därefter en genomgång av undersökningsfrågor, 
syfte och studiens avgränsningar. 
________________________________________________________________________________ 
 

1.1.  Bakgrund  
Intresset för Finansiell risk management har vuxit och ämnet har blivit mer omtalat (Khoury, 
1999). Enligt Lhabitant och Tinguely (2001) beror det ökade intresset på främst tre faktorer: 
(1) Historiska och återkommande händelser som den ekonomiska och finansiella marknaden 
utsätts för. (2) Utvecklingen av ekonomiska och finansiella teorier och (3) tillgängligheten 
och utvecklingen av beräkningsmöjligheter.   
  
Lhabitant och Tinguely (2001) beskriver att Andra världskriget och kollapsen av Bretton 
Woodssystemet var två händelser som hade stora effekter på den ekonomiska världen. Efter 
dessa två händelser har företag blivit utsatta för nya typer av risker och många i form av 
finansiella risker. Ökningen av finansiella risker har resulterat i en högre efterfråga på 
instrument och metoder som skyddar företag mot risker och har därför lett till en stor tillväxt 
på finansiell risk management området. Enligt Lhabitant och Tinguely (2001) började även 
forskning inom ekonomi att öka under samma period, finansområdet utvecklades och blev en 
egen vetenskap. Den nya vetenskapen inkluderade framgångsrika instrument inom finansiell 
risk management. Tillgängligheten av bra datateknik var enligt Lhabitant och Tinguely (2001) 
den sista nödvändiga delen för utvecklingen av finansiell risk management, eftersom 
beräkningsinstrument är en viktig del av området. 
  
Vad innebär ordet risk? Risk är ett fundamentalt begrepp i den här uppsatsen och därför 
passar det att redan från början definiera innebörden av ordet. The Oxford Dictionary 
definierar risk som sannolikheten att bli utsatt för fara, skada eller en förlust. I ett finansiellt 
sammanhang är det sannolikheten att bli utsatt för finansiell förlust. Coyle (2013a) menar att 
risk växer fram ur nutidens ovisshet om vad som kommer att ske i framtiden. Risk definieras 
av Lhabitant och Tinguely (2001) som exponering för osäkerhet och de menar att ett företag 
behöver ta risker för att utvecklas, växa och för att ha en chans till en konkurrenskraftig 
fördel. Därför menar de att det är viktigt att upptäcka risker och att bemöta dem korrekt. De 
finansiella riskerna som ett företag utsätts för är kreditrisker, operationella risker, 
likviditetsrisker och marknadsrisker (Coyle, 2013a). 
  
Kreditrisker innebär att det finns en sannolikhet till förlust på grund av att en motpart inte gör 
en betalning som planerat (Coyle, 2013a). Operationell risk är risken av mänskliga misstag 
och felbedömningar, systemfel samt otillräckliga kontroller och processer (Lhabitant & 
Tinguely, 2001). Likviditetsrisk innebär att de tillgångar som företagen snabbt kan omvandla 
till likvida medel motsvarar det aktuella marknadsvärdet. Sist men inte minst är marknadsrisk 
(Lhabitant & Tinguely, 2001). Marknadsrisk är den risk som innehåller alla potentiella 
förluster som är en effekt av förändringar i någon finansiell marknad. Några exempel på 
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finansiella marknader är marknader som hanterar räntor, råvaror och valutor (Lhabitant & 
Tinguely, 2001). 
  
Rörelser på de olika finansiella marknaderna kan leda till både positiva och negativa effekter, 
men marknadsrisken är de oönskade rörelserna som ger en negativ effekt (Gastineau, 1993). 
Ränterisker innebär att räntekursen rör på sig vilket leder till förändringar i marknadsräntan 
vilket kan innebära en negativ effekt för företagen. Prisrisker innebär att marknadspriser på 
bland annat råvaror är rörligt vilket leder till att priserna går upp och ner (Coyle, 2013a). 
Valutarisker är enligt Haglund och Nilsson (2000) effekten av valutakurser som rör sig upp 
och ner, detta innebär att värdet på en valuta förändas. Coyle (2013a) menar att ett företag 
som har tillgångar, skulder eller andra typer av kontrakt som innebär att man ska få betalt eller 
betala i en utländsk valuta är exponerat för rörelser i den aktuella valutan. Valutarisker 
påverkar pengaflöden eftersom att den växelkurs som pengaflödena omvandlas till fluktuerar. 
Vidare menar Coyle (2013a) att konsekvenserna av en valutasvägning kan leda till bland 
annat inkomstminskning, värdeminskning av utländska tillgångar, och försvagad position på 
marknaden där utländska konkurrenter kan få fördelar. 
  
På en generell nivå kan man förklara finansiell risk management som agerande och beslut 
tagna för att ändra risken och avkastningsprofil på sina framtida kassaflöden (Lhabitant & 
Tinguely, 2001). Att arbeta för att minska risker kallas för ”hedging” och arbetar man för att 
öka risken kallas det att “spekulera” (Coyle, 2013a). Derivat är huvudkomponenten inom 
finansiell risk management enligt Lhabitant och Tinguely (2001). Derivat är finansiella 
instrument som härleder sina priser från underliggande tillgångar. Exempel på underliggande 
tillgångar är räntekurser, obligationer, aktier och valutakurser (Britannica Academic, 2015). 
Det finns fyra stora kategorier av finansiella derivat. De är forward contract, future contract, 
option och swaps (Lhabitant & Tinguely, 2001). 
  
Forward contract, även kallat terminskontrakt, är ett direkt kontrakt mellan två parter (en 
köpare och en säljare), där köparen köper en tillgång från säljaren till ett fast pris med ett 
bestämt framtida leveransdatum (Lhabitant & Tinguely, 2001). Future contract är som 
forward contracts, men skiljer sig genom att den byts på en marknad (exchange). Future 
contracts ger även möjligheten att välja en leveransdag under hela leveransmånaden. En 
annan skillnad från forward contract är att ett future contract har ett clearing house som 
dagligen fastställer vinster och förluster, samt garanterar att kontraktet kommer att verkställas 
(Lhabitant & Tinguely, 2001). 
  
Option är ett kontrakt mellan två parter, där en av parterna (köparen) har rätt att köpa (köp 
option) eller har rätt att sälja (sälj option) en tillgång för ett fast pris under en bestämd period 
(Coyle, 2013b).  Några exempel på optioner är aktieindex-optioner, valutakurs-optioner och 
räntekurs-optioner (Eales, 1995). 
  
Swaps är ett avtal mellan två parter att det i framtiden kommer att ske ett utbyte av 
kassaflöden (Eales, 1995). De två vanligaste typerna av swaps är interest swaps och currency 
swaps. Interest swaps är ett utbyte av räntor mellan två parter. Det sker ett byte av en fast 
ränta och en rörlig ränta. Detta bygger på att parterna ser olika på framtiden och har därför 
olika syner på vad som är bäst för dem (en fast eller en rörlig ränta). Currency swaps är ett 
avtal på att betala kassaflöden i en valuta i utbyte mot att betala i en annan valuta. Här vill 
bolagen skydda sig mot valutasvängningar och sluter därför ett avtal som ger dem en fast 
valuta i ett bestämt antal år (Eales, 1995). 
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Intresset för finansiell risk management fortsätter att växa då samhället ständigt utvecklas och 
nya upptäckter görs. Goswami, Nam och Shrikhande (2004) menar att globalisering har 
förändrat den värld vi lever i och marknader har integrerats både ekonomiskt, politiskt och 
kulturellt. Utveckling av teknologi har även gjort att samhället har blivit mer globalt och 
internet har gjort det möjligt för företag att sälja sina varor till kunder runt om i världen. 
Vidare menar Goswami, Nam och Shrikhande (2004)  att internationella konkurrensen har 
ökat betydligt och det har lett till en ekonomisk utsatthet i företag och speciellt valutarisker 
har blivit mycket mer påtagliga. 
  
För att reducera valutarisker kan företag använda sig av valutaoptioner, futures, forwards och 
valutaswaps, innebörden av dessa beskrivs ovan. Om företag inte väljer att använda någon 
hedgingmetod så kvarstår valutarisken men transaktionskostnader i samband med hedging har 
sparats in (Belghitar, Ephraim & Salma, 2013). Om företaget väljer att hantera valutarisker 
med ett forward eller futures contract så försvinner all typ av exponering för ändringar i 
valutakursen, de positiva och negativa. Det innebär att om kursen rör sig i en riktning som 
gynnar företaget förlorar de potentiell vinst. Om företaget istället väljer en valutaoption kan 
de skydda sig mot förluster men kan fortfarande få vinsten om valutakursen antar värden som 
medför vinster. För att optioner ska vara lönsamma för företag måste svängningen i 
valutakursen vara så pass stor att den överstiger kostnaden för optionen (Belghitar, Ephraim 
& Salma, 2013). 
  

1.2. Problemdiskussion 
Den totala risken inom företag består av två delar: (1) marknadsrisk och (2) specifik risk. 
Marknadsrisken ser till rörelser i aktiekursen som påverkas av ”marknadsrörelser”, sådana 
som hela marknaden påverkas av. Den specifika risken ser till de rörelser i aktiekursen som 
påverkas av specifika händelser som är förknippade med det specifika företaget. Den 
specifika risken är den som står i fokus när det gäller hedging (Fairchild, 2002). Vissa 
forskare menar att risk management är en mycket viktig del av ett företags helhetliga strategi 
eftersom det kan förhindra företag från att hamna i finansiell oro samt möjliggöra att den 
planerade investeringsstrategin fullföljs (Guay & Kotharis, 2003). Vidare menar Guay och 
Kotharis (2003) att mindre företag kan dra störst fördelar av hedging eftersom de ofta har mer 
volatila inkomster och kassaflöden än stora företag. Det har dock kunnat konstateras i ett antal 
studier att det oftast är de större företagen som använder sig finansiella derivat (Nance et al. 
1993; Hentschel & Kothari, 2001; Graham & Rogers, 2002). Företag måste väga nackdelarna 
mot fördelarna eftersom det kan vara kostsamt och tidskrävande att använda sig av finansiella 
derivat. Det kan vara en anledning till att större företag använder sig av finansiella derivat i 
större utsträckning (Fairchild, 2002). Det finns delade meningar om vilken effekt finansiella 
derivat har på företag och dess risk, det kommer att diskuteras här näst. 
 
Nguyen och Faff (2010) undersöker huruvida finansiella derivat verkligen minskar företags 
risker eller om det bara är spekulationer från företagens sida. De definierar risk som 
aktiekursen rörlighet, det vill säga aktiens volatilitet. Nguyen och Faff (2010) menar att deras 
resultat inte är tillräckliga för att påstå att det finns något samband mellan användningen av 
finansiella derivat och den totala riskreduceringen inom företaget. Även Hentschel och 
Kothari (2001) har genomfört en studie som undersöker om företags användande av 
finansiella derivat antingen minskar eller ökar risken inom företag, resultaten visade att risken 
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varken ökade eller minskade. Det vill säga att det inte fanns några samband mellan hedging 
och en påverkan på företagens risk. Guay och Kotharis (2003) menar att studier som visar på 
att det inte finns ett samband mellan finansiella derivat och risk, som i Nguyen och Faffs 
(2010) och Hentschel och Kotharis (2001) fall, beror på att företag använder sig av för lite 
finansiella derivat vid hedging i förhållande till deras storlek för att det ska påverka risken och 
det i sin tur aktiekursens volatilitet. Alltså menar Guay och Kotharis (2003) att företag måste 
hedga mer för att det ska minska risken. Ytterligare forskning som rör finansiella derivat och 
påverkan på risk inom företag presenteras av Guay (1999), där 254 icke-finansiella företag 
visade ett resultat som pekade på att finansiella derivat reducerade risken inom de undersökta 
företagen. Guays (1999) resultat visade även att aktiekursens volatilitet minskade med 5 % i 
företag som använder sig av derivat om man jämförde med företag som inte använde sig av 
finansiella derivat. 
 
Det går att identifiera olika ståndpunkter i studierna som beskrivits ovan, där vissa forskare 
menar att finansiella derivat minskar risk inom företag (Guay (1999) och Guay & Kotharis 
(2003)) samtidigt som andra forskare menar att det inte finns något samband mellan 
finansiella derivat och riskreducering inom företag (Nguyen & Faff (2010) och Hentschel & 
Kothari (2001)). Det visar på att det inte finns en enad åsikt om vilka effekter finansiella 
derivat har på ett företags risk. Det finns även forskare som menar att riskhantering och dess 
konsekvenser bör undersökas ur andra perspektiv än bara risk. 
 
Ett exempel på en studie som utforskar ett annat perspektiv är Panaretou (2013) som 
undersöker om riskhantering påverkar ett företags värde. Riskhantering i samband med 
handelsvaror visade inte något samband med företagens värde och hantering av ränterisker 
visade ett svagt samband med ökning av företagens värde. Vid hantering av valutarisker 
kunde man däremot påvisa att det fanns en betydelsefull ekonomisk och statistiskt påverkan 
på ett företags värde (Panaretou, 2013). Fairchild (2002) anser att istället för att undersöka 
risk och värde separat bör de undersökas tillsammans eftersom att de kan komma att påverka 
varandra. Baserat på resultaten i sin studie hävdar Fairchild (2002) att finansiell riskhantering 
kan reducera ett företags totala risk och som följd kan värdet på företaget öka.  
 
Goswami, Nam och Shrikhande (2004) menar att valutarisker är extra viktiga att undersöka 
eftersom minskade marknadsbarriärer har lett till starkare internationell konkurrens mellan 
företag. Marknaden har blivit mer integrerad och den allt tuffare internationella konkurrensen 
har lett till att företag är mer ekonomiskt utsatta. Goswami, Nam och Shrikhande (2004) 
genomför en studie där de undersöker hur valutarisker hanteras på bästa sätt och resultaten 
visar på att det är valutaswaps som bäst hanterar den typen av risk. Magee (2013) håller 
förvisso med om att det är viktigt att undersöka just valutarisker men han anser till skillnad 
från Goswami, Nam och Shrikhande (2004) att valutaswaps inte är det rätta instrumentet för 
att hantera valutarisker eftersom det “bara” är ett omvandlingsinstrument. Magee (2013) 
undersöker om valutaderivat kan förhindra att företag hamnar i finansiell oro. Resultaten visar 
att hedging av valutarisker har ett samband med en lägre sannolikhet till finansiell oro. 
Belghitar, Ephraim och Salma (2013) kommer fram till resultat som styrker Goswami, Nam 
och Shrikhandes (2004) påstående om att valutarisker är mycket mer påtagliga i dagens 
samhälle, deras resultat visar nämligen på att företag är mycket mer exponerade för 
valutarisker än vad tidigare studier har kommit fram till. Ytterligare forskning som undersöker 
fenomenet valutarisker är Zhou och Wangs (2013) studie som undersöker huruvida 
valutaderivat reducerar företags exponering för valutarisker. De kunde finna bevis för att 



12 
 

valutaderivat som till exempel terminer och optioner minskar valutaexponeringen, oavsett om 
det är en positiv eller negativ exponering. 
 
Valutarisker är i dag mer påtagliga och är därför ett mycket aktuellt ämne, det finner vi stöd 
för i Goswami, Nam och Shrikhandes (2004) studie. Samtidigt som Belghitar, Ephraim och 
Salma (2013) hävdar att valutaexponering inom företag är mycket mer omfattande än vad som 
tidigare bevisats. Om dessa påståenden stämmer borde det finnas ett behov för företag att 
hantera valutarisker i allt större grad och det i sin tur måste ha en påverkan på företagen. Det 
kan därför vara intressant att se vilken effekt valutaderivat har på ett företags totala risk. Ett 
par studier som har genomfört liknande undersökningar diskuteras här näst. 
 
Hagelin och Pramborg (2004) gör en studie om valutarisker i svenska företag och finner bevis 
för att instrument för valutahedging, där inkluderat valutaderivat, minskar företags exponering 
för valutarisker. Vidare visar deras resultat att instrumenten minskar företagens volatilitet i 
aktiekursen, deras förklaring till det resultatet är att valutainstrumenten minskar olika typer av 
valutaexponeringar vilket leder till att företagens totala risk minskar. Nguyen och Faff (2010) 
intar en annorlunda inställning till derivat som används för att hantera valutarisker, resultaten 
i deras studie visade att företagens systematiska risk minskades till viss del till följd av 
användningen av valutaderivat. Nguyen och Faff (2010) menar dock att de resultaten är för 
svaga för att påstå att valutaderivat minskar den totala risken inom ett företag, om man ser till 
helhetsperspektiv går det inte att koppla valutaderivat till en minskning i företagens volatilitet 
i aktiekursen. 
 
Även här går det att identifiera oenigheter mellan forskarna när det gäller valutarisker och 
vilken effekt valutaderivat har på den totala risken inom företagen. Vissa menar att 
valutaderivat minskar den totala risken (Hagelin & Pramborg (2004)) medan andra forskare 
(Nguyen & Faff (2010)) menar att valutaderivat inte påverkar ett företags totala risk. I de fall 
där inget samband har påvisats mellan valutaderivat och riskreducering har forskarna 
Allayannis, Brown & Klapper (2001) gett som förklaring att det kan bero på att användningen 
av derivat är för liten för att den ska ge utslag på risken. Den uppenbara oenigheten mellan 
forskare och en antydan om att storleken på valutaderivat har betydelse för riskreducering 
ligger till grund för vad den här studien har valt att undersöka. 
 
1.2.1. Problemformulering 
Huruvida finansiella derivat i samband med valutarisker verkligen reducerar den totala risken 
för svenska företag med internationell verksamhet och betydelsen av valutaderivatens 
omfattning. 
 

1.3. Undersökningsfrågor 
1. På vilket sätt förhåller sig det verkliga värdet på de finansiella valutaderivaten i 

företagen till företagens omsättning? 
 

2. Hur ser de enskilda företagens totala risk ut? mätt som standardavvikelse på 
aktiekursen. 
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3. Finns det något samband mellan standardavvikelsen i företagens aktiekurser och 
mängden brukande av finansiella valutaderivat? I sådana fall vilken typ av samband? 

 
4. Hur använder sig företag av valutaderivat i praktiken? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med det här arbetet är att undersöka om det finns ett riskreducerande samband mellan 
omfattningen på valutaderivat och företagens totala risk.  
 

1.5. Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka svenska icke-finansiella företag med internationell verksamhet, det 
vill säga inte banker och andra företag som bedriver finansiell verksamhet. Ytterligare en 
avgränsning som gjorts är att endast börsnoterade företag från large cap listan undersöks. 
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2. Teoretisk referensram  
________________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras teorier och tidigare forskning. De ger läsaren möjlighet att 
skapa en teoretisk förståelse för problemområdet samt vad aktuell forskning säger.  
________________________________________________________________________________ 
 

2.1. Valutarisk 
Teori kring valutarisk har varit fundamental för denna studie eftersom den har använts till att 
ge ingående förståelse för vad en valutarisk är och vad den grundar sig i. Genom att få den 
förståelsen kan man se vilka konsekvenser den typen av risk kan medföra. Här nedan följer en 
ingående förklaring om fenomenet valutarisk vilket ger oss en grund när vi sedan ser hur den 
ska hanteras. 
 
Växelkurser är marknadens pris på valutor, den säger oss hur mycket av en valuta vi måste 
betala för att få ut motsvarande kvantitet av en annan (Shoup, 2012). Valutamarknader 
uppstår i samband med att det sker finansiella transaktioner mellan länder som har olika 
valutor. De risker som organisationer exponeras för i samband med valutahandel grundas i 
växelkursens volatilitet samt att framtida svängningar inte går att förutspå (Coyle, 2013a). 
Växelkurser är rörliga och ändras kontinuerligt, vilka värden en valuta antar baseras på utbud 
och efterfrågan för varje valuta på valutamarknaden. Utbudet och efterfrågan påverkas av 
både långsiktiga och kortsiktiga variabler. De långsiktiga är räntesatser, handelsflöden, 
inflation, ekonomisk situation i landet, politisk situation och statens ingripande. De kortsiktiga 
variablerna består av utbud och efterfrågan sett ur ett närtidsperspektiv och spekulationer om 
kortsiktiga kapitalflöden (Coyle, 2013a).   
  
Hur mycket växelkursen svänger kallas för växelkursens volatilitet, exponeringen för 
valutarisker ökar ju större volatiliteten är (Shoup, 2012). Volatilitet i samband med osäkerhet 
rörande framtida växelkursvärden och nödvändigheten att växla mellan valutor på grund av 
internationell handel och finansiering ligger till grund för vad som är valutarisk (Coyle, 
2013a). Genom att växelkurserna inte går att förutspå med exakthet så blir valutarisker 
oundvikliga (Shoup, 2012). För att lättare hantera valutarisker brukar de delas in i tre 
kategorier: transaktionsexponering, omräkningsexponering och ekonomiskexponering (Coyle, 
2013a). 
  
Transaktionsexponering uppstår i samband med att det ska ske en betalning i utländsk valuta 
eller att man ska få betalt i en utländsk valuta någon gång i framtiden. Från den tidpunkt som 
en överenskommelse har gjorts till och med att betalningen sker så kommer företaget ett vara 
utsatt för transaktionsexponering. Om exponeringen inte hedgas så kommer negativa rörelser i 
växelkursen under perioden för exponeringen att påverka företaget på följande sätt, antingen 
kommer det att behöva betala mer av den egna valutan i samband med betalningen i den 
utländska valutan eller så kommer företaget att få mindre betalt om det ska ta emot en 
betalning i utländsk valuta. Kassaflödet kommer alltså att påverkas negativt, utflödet kommer 
bli större än förväntat eller inflödet kommer att bli mindre än förväntat (Coyle, 2013a).  Det 
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finns även något som heter För-transaktionsexponering, det är den exponering som sker innan 
själva transaktionsexponeringen har börjat. Från det att beslutet har tagits om att till exempel 
köpa en leverans i utländsk valuta fram till dess att varuleveransen är beställd kommer det att 
vara en period där köparen är utsatt för för-transaktionsexponering. Priset antas vara 
densamma som när beslutet togs, men fram till dess att beställningen är lagt kan växelkursen 
fluktuera vilket ger upphov till för-transaktionsexponeringen. När beställningen är lagd går 
det över i transaktionsexponering (Coyle, 2013a). 
  
Omräkningsexponering påverkar företag som har dotterbolag utomlands och som måste räkna 
om dotterbolagens tillgångar och skulder till moderbolagets redovisningsvaluta. När ett 
multinationellt företag förbereder sin årsredovisning måste tillgångar, skulder och vinster som 
dotterbolagen har gjort räknas om till moderbolagets valuta eftersom att årsredovisningen 
måste presenteras i en enhetlig valuta. Till skillnad från transaktionsexponeringen är det inga 
verkliga kassaflöden inblandade i den här typen av exponering. När dotterbolagens siffror 
räknas om så påverkas de av vilken växelkurs som gäller. Om växelkursen ändrats under årets 
gång kan omräkningen komma att antingen ge kursvinster eller kursförluster. Dotterbolagens 
tillgångar, skulder och vinster kan därför komma att anta värden som är högre eller lägre än 
vad de egentligen är till följd av växelkursens påverkan. Det kan vara svårt för företag som är 
utsatta för den här typen av exponering att få en rättvisande bild av det verkliga värdet på 
bolaget (Coyle, 2013a). 
  
Ekonomisk exponering innebär att företag som är kontinuerligt utsatta för valutarisker är 
utsatta för en ständig risk som kan påverka vinster och kostnader, som till exempel att de 
ständigt köper och/eller har försäljning utomlands. Den här typen av exponering är långsiktig 
och även den som kan göra mest skada på ett företag. Man talar om direkt ekonomisk 
exponering, det är den framtida valutaexponeringen som kommer till följd av internationell 
handel. När de framtida handelsflödena blir nutida och det exakta värdet av handeln blir känt 
så går den direkta ekonomiska exponering över till transaktionsexponering. Man kan 
identifiera många likheter mellan direkt ekonomisk exponering och för-
transaktionsexponering, men den stora skillnaden mellan dem är att vid för-
transaktionsexponering är priset på den handel som kommer att ske bestämt medan vid direkt 
ekonomisk exponering så har inget specifikt pris hunnits sättas. Det finns även något som 
heter indirekt ekonomisk exponering som innebär att svängningar i växelkursen kan påverka 
ett företags konkurrenskraft gentemot utländska konkurrenter (Coyle, 2013a). 
 

2.2. Hantering av valutarisker  
Risk Management innebär att hitta lösningar för att eliminera eller att reducera risker till en 
acceptabel nivå (Shoup, 2012). I samband med riskreducering använder man ordet hedging, 
som innebär precis det, att reducera risk. Genom att hedga en valutarisk kan risken undvikas 
helt eller delvis, exponeringen (positiv och negativ) kan också helt och hållet elimineras 
genom att en fast växelkurs för en framtida transaktion bestäms (Coyle, 2013c). Den teknik 
som används för att hantera valutarisker beror på vilken typ av exponering det är, därför är det 
först och främst viktigt att identifiera vilken utformning valutarisken har (Shoup, 2012). 
Ytterligare punkter som borde undersökas när ett företag ska välja hedgingmetod är: hur 
omfattande exponeringen är, om den verkligen ska hedgas och i sådana fall hur, hur hedging 
har fungerat innan och hur framgångsrikt det har varit (Coyle, 2013c).   
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Metoder för hedging delas in i tre grupper. Den första är verksamhetsstrategier, den andra är 
finansiella justeringar och den tredje är transaktionshedging. De första två är så kallade 
naturliga hedges, det innebär att man inom företaget tar till medel för att minska sin 
valutaexponering. Det kan vara allt från att justera en betalning till att flytta på en 
produktionsanläggning eller att hitta nya angreppssätt inom verksamheten (Shoup, 2012). 
Grundtanken är att det sker inom företaget och att inga externa parter används för att minska 
valutaexponeringen (Stockholms handelskammare, 2015). Transaktionshedging, den tredje 
metoden och hanterar både långsiktiga och kortsiktiga valutaexponeringar. Det är den mest 
flexibla tekniken eftersom den enkelt kan anta och avsäga sig positioner beroende på hur 
företaget väljer att hantera valutaexponering, vilket skulle vara omöjligt med de andra 
metoderna. Transaktionshedging innebär att man använder sig av externa transaktioner i form 
av kontrakt på valutamarknaden, kontrakten består av valutaderivat (Shoup, 2012). 
  
Valutaderivat kan definieras som följande: (1) en finansiell överenskommelse att växla två 
valutor till en bestämd kurs eller (2) anta formen av ett kontrakt vilkets värde är härlett ur 
växelkursen mellan två valutor. De olika typerna av valutaderivat är futures, forwards, 
optioner och valutaswappar. Derivat är finansiella instrument som oftast skapas med syfte att 
hedga (Shoup, 2012). 
  
Ett valuta forward kontrakt är en överenskommelse att vid ett visst datum i framtiden sälja 
eller köpa en specificerad kvantitet av en valuta i utbyte mot en annan, detta sker till en fast 
växelkurs som fastställs i samband med att kontraktet sluts (Swedbank, 2015). Den här typen 
av kontrakt används frekvent av företag som inte innefattar banker. Om skälet till att ett 
forward kontrakt upprättas är en underliggande affärstransaktion så kommer all typ av 
exponering för valutarisk att elimineras i samband med transaktionen. Det beror på att 
växelkursen fastställs till ett visst värde och inte kommer att påverkas av ändringar i 
växelkursen från det att kontraktet sluts och det att transaktionen genomförs (Coyle, 2013c). 
Anledningen till att företag upprättar ett sådant typ av kontrakt kan vara att de misstänker att 
växelkursen kommer att ändras framöver, det kan komma att påverka affärstransaktionen 
negativt eftersom de kan innebära en mindre fördelaktig växelkurs. När ett sådant kontrakt är 
utfärdat är båda parterna bundna att genomföra sin del av överenskommelsen, även om 
växelkursen rör sig i en riktning som är fördelaktig. Därför säger man att forward kontrakt 
kommer att reducera alla typer av valuta- exponering, både den som är positiv och negativ 
(Coyle, 2013c). 
  
Valuta Futures kontrakt är utformat som ett forward kontrakt, där det finns en 
överenskommelse att i framtiden sälja eller köpa en specificerad kvantitet av en valuta i 
utbyte mot en annan, detta sker till en fast växelkurs som fastställs i samband med att 
kontraktet sluts (Swedbank, 2015). Det är flera punkter som skiljer forward och futures åt, en 
är att futures kontrakt köps och säljs på marknader för ”futures exchange”. Kontraktet 
utfärdas mellan den som vill köpa eller sälja ett futures kontrakt och ett clearing house, som 
fungerar som motpart i alla kontrakt på ”futures exchange” marknaden. Futures kontrakt har 
ofta ett bestämt tidsspann under vilket det måste fullföljas, det kan till exempel  vara ett 
tidsspann på en månad (Shoup, 2012). Innehavaren av ett futures kontrakt kan välja att 
fullfölja kontraktet vilket innebär att en bestämd kvantitet av valuta måste köpas och säljas till 
ett bestämt pris när kontraktets tid löper ut. Innehavaren kan också välja att sälja kontraktet 
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vidare på marknaden för ”futures exchange” och då gå iväg med skillnaden mellan det priset 
som kontraktet utfärdades till och det aktuella marknadspriset, det kan alltså innebära båda 
vinst och förlust. Det har samma funktion när det gäller att minska valutarisk som forward 
kontrakt har. Man låser fast växelkursen för att eliminera valutaexponeringen, skillnaden är 
dock att ett futures kontrakt kan säljas vidare om innehavaren går med för stor förlust genom 
att inneha kontraktet (Coyle, 2013c). 
  
En valutaswap kan beskrivas som en överenskommelse mellan två parter att under en bestämd 
tid utbyta kassaflöden i en valuta mot kassaflöden i en annan valuta (Handelsbanken, 2007). 
Ofta utgör den ena parten en bank. Valutaswaps brukar bestå av tre eller ibland två 
huvudsakliga händelser. Den första är att båda parterna i början av swap kontraktet utbyter 
kvantiteteter av två olika valutor med varandra, detta sker till en förutbestämd växelkurs, 
oftast är det till den aktuella marknadskursen. Det andra händelsemomentet är kontinuerliga 
(ofta halvårsvis eller årliga) utbyten av betalningar i de olika valutorna. Det liknar 
räntebetalningar på den summan som utbyttes i början av swap kontraktet, men det är viktigt 
att inte mista det initiala utbytet av kassaflöden för lån. De kontinuerliga betalningarna kan 
vara av fast eller flytande karaktär som baseras på en swap taxa. I slutet av swap kontraktet 
sker det sista momentet och det innebär att de initiala summorna som byttes i början 
återbetalas eller byts tillbaks. Vid det sista momentet gäller samma växelkurs som gällde i 
början av swap kontraktet. Valutaswaps lämpar sig bäst för att reducera långsiktig 
valutaexponering, ofta sådan exponering som pågår mellan två till tio år. Långsiktig 
valutaexponering kan uppstå i samband med lån i utländsk valuta, investeringar som sker i en 
annan valuta eller när en organisation förväntar sig att utfärda betalningar eller få inkomster i 
en annan valuta under en längre tid (Coyle, 2013c). 
  
En valutaoption är en överenskommelse mellan den part som köper en valutaoption och den 
part som säljer valutaoptionen. Köparen av valutaoptionen har rätten men inte obligationen att 
i framtiden köpa eller sälja en bestämd kvantitet av en valuta i utbyte mot en annan valuta, allt 
detta till en förbestämd växelkurs (Swedbank, 2015). Om köparen av valutaoptionen väljer att 
genomföra transaktionen måste den ske innan eller samma datum som valutaoptionen går ut. 
Om det är en europeisk valutaoption kan valutaoptionen bara träda i kraft på utgångsdatumet, 
om det är en amerikansk valutaoption kan köparen välja om valutaoptionen ska träda i kraft 
innan eller på slutdatumet.  Köparen av valutaoptionen måste betala en avgift till säljaren av 
valutaoptionen eftersom att säljaren måste få någon slags ersättning för att han tar på sig 
valutarisken. Ju högre risken förväntas vara desto högre avgift kommer säljaren av 
valutaoptionen att ta ut. En valutaoption minskar valutaexponering genom att köparen av en 
valutaoption får en fast växelkurs till vilken den kan sälja eller köpa valuta. Köparen av 
valutaoptionen låser sig inte helt vid en bestämd växelkurs, om växelkursen rör sig i en 
fördelaktig riktning så kan köparen välja att inte genomföra valutaoptionen och ta vara på 
kursvinster. För att det ska vara lönsamt med en valutaoption så måste svängningen i 
valutakursen vara så pass stor att den överstiger kostnaderna för valutaoptionen. 
Valutaoptioner kan vara att föredra över forward kontrakt i de situationer där det finns en 
osäkerhet om en framtida affärstransaktion verkligen kommer att ske. Vid forward kontrakt är 
du bunden att genomföra kontraktet oavsett, men med valutaoptioner är du inte bunden att 
genomföra kontraktet. Valutaoptioners begränsningar är att de är kostsamma och de kan bara 
hantera kortare valutaexponering (banker utfärdar som max valutaoptioner som gäller upp till 
två år) (Coyle, 2013c). 
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Ett företag måste välja policy när det gäller hedging, det är viktigt att den är klar och tydlig 
och innefattar hur mycket av valutaexponeringen som ska hanteras. Det kan skilja sig mellan 
företag när det gäller hur stor del av valutaexponeringen som hedgas, det kan variera beroende 
på vilka typer av valutarisker de är exponerade för och hur omfattande de är. Företag som 
medvetet avstår att hedga sina valutarisker har stor anledning till att tro att växelkursen 
kommer att röra sig i en fördelaktig riktning eller att valutariskerna är så obetydliga att de inte 
behöver hanteras (Coyle, 2013c).   
  
Den ovanstående teorigenomgången om hur valutarisker bör hanteras har fyllt en viktig 
funktion i den här studien, för det första ger den en ingående förståelse för vad teorin säger 
om valutaderivat och dess funktion samt på vilket sätt de minskar risken. För det andra har 
kunskapen gett oss en grund och en utgångspunkt. En del forskning i ämnet menar att 
instrumenten som används för att minska valutarisker inte är så effektiva som teorin påstår. 
Den oenigheten ligger till grund för vad den här studien vill undersöka, därför är det viktigt att 
ha klart för sig vad forskning och teori säger. Nedan följer en diskussion som tar upp olika 
forskares synpunkter när det gäller valutahantering. 
  

2.2.1. Forskning om hur valutarisker hanteras 
Goswami, Nam och Shrikhande (2004) menar att globaliseringen har bidragit till att 
marknadsbarriärer och marknadsimperfektioner har minskat vilket har lett till starkare 
konkurrens bland inhemska och utländska företag. Den mer integrerade marknaden och allt 
tuffare internationella konkurrensen har lett till att företag är mer utsatta. Goswami, Nam och 
Shrikhande (2004) kom i sin studie fram till att ekonomisk utsatthet är variabeln som ligger 
till grund för hur mycket valutaswaps ett företag använder när de hanterar valutarisker. Mer 
detaljerat tyder resultaten på att långsiktig exponering för valutarisker hanteras bäst genom att 
använda valutaswaps eftersom det har en positiv inverkan på företags ekonomiska utsatthet, 
mätt med mått baserade på kassaflöde. 
  
Magee (2013) anser till skillnad från Goswami, Nam och Shrikhande (2004) att valutaswaps 
inte är det rätta instrumentet för att hantera valutarisker eftersom det endast är ett instrument 
för att omvandla valuta och inte minimera risk. Magee (2013) har som utgångspunkt att 
undersöka om valutaderivat kan förhindra att företag hamnar i finansiell oro. “Distance to 
default” används som en självständig variabel för att mäta företagens finansiella oro eller 
sannolikheten att hamna i finansiell oro (Magee, 2013). Ett högt “distance to default” innebär 
en lägre sannolikhet att företaget hamnar i finansiell oro. Den andra variabeln Magee (2013) 
undersöker är “valuta hedging”, den exkluderar som nämnts innan valutaswaps men 
innehåller andra valutaderivat som optioner och terminer. Resultatet visar att hedging i 
samband med valutarisker har ett samband med ett “greater distance to default”, det vill säga 
en lägre sannolikhet till finansiell oro. 
  

Zhou och Wangs (2013) studie undersöker som många andra om valutaderivat reducerar 
företags exponering för valutarisker, som Magee (2013) har även dessa forskare uteslutit 
valutaswaps från sin studie eftersom de anser att det är en metod för att finansiera utländska 
investeringar och inte är ett renodlat hedging instrument som exempelvis terminer och 
optioner. Zhou och Wang (2013) kunde endast identifiera valutaexponering i en minoritet av 
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de undersökta företagen, i den minoriteten kunde de finna bevis för att valutaderivat som till 
exempel terminer och optioner minskar valutaexponeringen, oavsett om det är en positiv eller 
negativ exponering. Resultaten visar också på att information som rör ett företags användning 
av riskreducerande valutaderivat kan påverka potentiella investerares beslut att investera i 
företaget. Det i sin tur kan öka värdet på företaget eftersom investerare då har vetskapen om 
att företaget skyddar sig mot möjliga valutarisker (Zhou & Wang, 2013). 
  
Belghitar, Ephraim och Salma (2013) anser att de har kommit fram till resultat som skiljer sig 
från mängden, de påstår att företag är mycket mer exponerade för valutarisker än vad man 
tidigare har kommit fram till i studier. Av de undersökta företagen var det 65 % procent som 
var exponerade för valutarisker (Belghitar, Ephraim & Salma, 2013). Det skiljer sig från Zhou 
och Wangs (2013) studie där endast en minoritet av de undersökta företagen var exponerade 
för valutarisker. De undersökta företagen i både Belghitar, Ephraim och Salma (2013) och 
Zhou och Wangs (2013) studie bestod av icke-finansiella företag med internationell 
anknytning, eftersom finansiella företag kan använda derivat för andra syften än 
riskreducering. Resultaten från Belghitar, Ephraim och Salmas (2013) studie visade att värdet 
på företaget inte påverkas av valutaderivat, de menar även att många företag baserar sitt 
användande av derivat på spekulationer och det i sin tur ökar företagets exponering för risker. 
Slutligen kunde Belghitar, Ephraim och Salma (2013) konstatera att valutaderivat minskar 
risken för företaget vilket är i enighet med Zhou och Wangs (2013) studie, men bara i de fall 
där företaget verkligen är utsatt för valutaexponering och inte när företag spekulerar. 
  
Ytterligare forskare som undersöker huruvida finansiella derivat minskar företags risker är 
Nguyen och Faff (2010). När de undersökte enskilda derivat kunde bevis finnas för att 
användning av bland annat valutaderivat minskar företagets idiosynkratiska risk respektive 
systematiska risk. Nguyen och Faff (2010) menar dock att de resultaten inte är tillräckliga för 
att påstå att det finns något samband mellan användningen av valutaderivat och en total 
riskreducering inom företaget eftersom att effekten på risken inom företaget inte påverkades 
konsekvent av derivaten. Andra forskare som fått fram resultat som stödjer Nguyen och Faffs 
(2010) är Allayannis, Brown och Klapper (2001). I deras forskning undersöks ett stort antal 
Öst Asiatiska icke-finansiella företag. De kunde konstatera att många företag använder sig av 
selektiv hedging, vilket innebär att endast vissa valutarisker hanteras. Vidare fann de resultat 
för att företag som använder sig av valuta hedging inte klarade sig bättre genom finansiellt 
svåra tider än de företag som inte använde sig av valuta hedging. Det innebar att både icke-
hedgers och hedgers fick en betydlig nedgång i marknadsvärde under finansiellt svåra tider. 
Allayannis, Brown och Klapper (2001) diskuterar frånvaron av ett samband mellan hedging 
och riskreducering, de menar att det kan bero på att användningen av valutaderivat inte var 
konsekvent eller att den var för liten för att riskerna skulle ha reducerats inom företagen. 
 
Sammanfattningsvis har forskning visat att valutarisker är mer påtagliga i dagens globala 
samhälle. Forskare har delade åsikter om vilka valutaderivat som är mest effektiva och det 
finns även olika uppfattningar om hur riskreducerande valutaderivaten egentligen är.  
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2.3. Mått på risk  
Nedan följer den sista delen av teorin som använts i denna studie, även den här delen har varit 
av yttersta vikt och man kan säga att den har möjliggjort undersökningen. Tidigare har vi fått 
kunskap om fenomenet valutarisk och hur det hanteras. Nu presenteras teori som förklarar en 
tillgångs totala risk och vilka variabler som ingår där. Den grunden har möjliggjort det för oss 
att undersöka om valutaderivat verkligen minskar den totala risken inom företagen. 
  
Organisationer bör först och främst se till aktieägarnas intressen, där hög avkastning är 
åtråvärt men inte i om det innebär för stora risker. Hög avkastning till lägsta möjliga risk är 
därför att eftersträva. Organisationens överlevnad är förutsättningen för att det ska kunna ske, 
beslut som rör finansiering och investering måste därför tas så att chansen att hamna i 
finansiell oro minskar (Solibakke, 2011). 
  
När risken på en individuell tillgång ska beräknas tittar man först på den förväntade 
avkastningen på tillgången, den får man genom att ta ett genomsnitt på de möjliga utfallen 
samt hur stor chansen är att de inträffar, allt baserat på historiska data. Eftersom att framtiden 
är förknippad med osäkerhet så är den förväntade avkastningen oftast inte densamma som den 
faktiska avkastningen, eftersom avkastningen påverkas av vilket ekonomiskt stadie som 
förekommer (normal, nedgång, boom). Standardavvikelsen är ett mått på en tillgångs totala 
risk. Den visar hur stor sannolikheten är att avkastningen avviker från det förväntade 
avkastningen, vilket innebär att ju högre standardavvikelsen är desto högre är risken (Pinches, 
1994). Man kan säga att standardavvikelsen mäter graden av osäkerhet som är förknippat med 
framtiden (Markowitz, 1959). Volatilitet är svängningarna i en tillgångs pris och den 
inkluderar en tidsaspekt. Där kan man se hur stor risken är i en tillgång över tid, ju större risk 
tillgången har ju större är volatiliteten. För att få ett värde på volatiliteten så brukar den ofta 
definieras som standardavvikelsen för den aktuella perioden (Solibakke, 2011). 
 

2.3.1. Forskningsöverblick: mått på risk  
Ett antal forskningar inom risk management undersöker om det finns ett samband mellan 
aktiekursers volatilitet och riskhantering inom företag. Forskare har funnit olika resultat även 
här, vissa menar att instrument för att hantera risker minskar aktiekursens volatilitet och andra 
menar motsatsen. 
  
Okoli (2012) undersöker hur ränteändringar och växelkursändringar påverkar förutsägelser i 
prisvolatiliteten på den Nigerianska aktiemarknaden. Resultaten av studien visar att både 
växelkurs och räntor har en stor negativ påverkan på de aktieindex som undersökts. Det 
innebär att växelkurs- och ränteändringar påverkar volatiliteten i aktiekursen (Okoli, 2012).  
Vidare undersöker Guay och Kotharis (2003) om aktiekursens volatilitet minskar i samband 
med hedging av risker. De menar att företag minskar sina risker genom att använda sig av 
finansiella derivat, men de menar att den användningen inte alltid ger utslag i aktiekursens 
volatilitet. Det beror på att riskerna är så mycket mer omfattande än vad företagen tror. Alltså 
hedgar företagen i för liten utsträckning i förhållande till företagens storlek och risk för att det 
ska ge utslag i aktiekursens volatilitet (Guay och Kotharis, 2003). En annan studie som menar 
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på motsatsen till Guay och Kotharis (2003) är Nguyen och Faff (2010). De undersöker också 
om finansiella derivat minskar aktiekursens volatilitet och resultaten pekar på att de 
finansiella derivaten inte gör det. Till en början såg det ut som om det fanns ett samband men 
vid en närmre undersökning av variabler som påverkar risk så kunde de konstatera att det inte 
var så, varken när det gäller derivatinstrument på en aggregerad nivå eller på en individuell 
nivå (Nguyen och Faff, 2010). 
 
Sammanfattningsvis har forskning kommit fram till att växelkursfluktuationer påverkar 
volatiliteten i aktiekursen negativt. Vidare finns det delade meningar bland forskare om 
valutasäkringsmetoder minskar volatiliteten i aktiekursen eller inte.  
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3. Metod 
________________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet beskrivs och diskuteras de metoder som har använts i studien. Det 
inkluderar val av metod, datainsamlingsprocess, statistiska metoder och motivering av 
använda uträkningar. Slutligen diskuteras kritik av metod och källor. 
________________________________________________________________________________ 
 

3.1. Metodval  

3.1.1. Möjliga metoder 
Ett tillvägagångssätt som har varit möjligt för den här studien är kvalitativ metod, där fokus 
ligger på att tolka och förstå fenomenet som undersöks. Ord och dess innebörd är av mer 
intresse än siffror (Eliasson, 2013). Ett lämpligt upplägg för att få svar på problemet hade 
varit att välja ut ett få antal företag och ingående studerat deras användning av valutaderivat. 
Djupgående intervjuer och dokument hade varit lämpliga datainsamlingsmetoder. Det som 
följer av att genomföra en sådan djupgående undersökning av ett fåtal företag är att resultaten 
inte på något stadie kan generaliseras (Denscombe, 2009). Studiens problemformulering antar 
en sådan form att ett större antal företag behövde undersökas för att kunna ge svar på den, 
alltså om valutaderivat verkligen minskar företagens risk och i vilken omfattning. Det gjorde 
att en kvantitativ metod var mer passande än en kvalitativ metod. 
  
Kvalitativ metod präglas ofta av en induktiv logik. Det innebär att man utgår från data och 
sedan går till teori, alltså från det specifika till det generella (May, 2013). I den här studien var 
det istället att föredra ett deduktivt synsätt, där man utgår från teorier och sedan samlar in 
data. Det talade för att en kvantitativ metod var att föredra eftersom den oftast präglas av en 
deduktiv logik (Svenning, 2003). 
  
Olika typer av forskningsstrategier övervägdes innan en lämplig valdes ut. I det resonemanget 
uteslöts en fallstudie, eftersom undersökningen inte avser att undersöka ett specifikt företag, 
alltså ett specifikt fall (Denscombe, 2009). Vidare uteslöts en fenomenologisk strategi 
eftersom den betonar subjektivitet, tolkning och medverkan vilket inte är passande för den här 
typen av studie eftersom det krävs ett objektivt synsätt och exakta mätinstrument för att samla 
in data som kunde användas i beräkningar av ett statistiskt samband (Denscombe, 2009). 
  

3.2.1. Val av vetenskaplig metod 
I den här undersökningen har en kvantitativ metod använts och den präglas oftast av siffror 
vilket i många fall gör att variablerna som undersöks kan mätas mer exakt. Den kännetecknas 
också av ett specifikt fokus samt en storskalighet (Eliasson, 2013). För att svara på 
problemformuleringen var det nödvändigt att undersöka användning av valutaderivat i många 
olika företag. Ju mer företag som undersöks ju mer pålitliga resultat även om det aldrig kan 
bli representativt för populationen (Denscombe, 2009). Variablerna har mätts i siffror vilket 
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innebär att mätverktyget är konsekvent genom hela materialet och möjliggjort ett jämförande 
av siffror i förhållande till varandra. 
  
Som tidigare nämnts så präglas ofta kvantitativa undersökningar av en deduktiv logik vilket 
innebär att undersökningen utgår från teorier och med de som utgångspunkt samlas data in. 
Anledningen till att ett deduktivt synsätt var att föredra var att problemformuleringen lutar 
tillbaks på teorier som rör riskreducerande derivat, det behövdes alltså en förståelse för teorier 
för att problemet skulle kunna formuleras och undersökas (Svenning, 2003). 
  
Forskningsstrategin som valdes var en surveyundersökning. Den ansågs passande eftersom 
den avser att göra en uttömmande och detaljerad granskning av ett fenomen vid en bestämd 
tidpunkt (Denscombe, 2009). I denna studie har den bestämda tidpunkten för insamling av 
data varit under ett år. Surveystudier präglas även av en omfattande insamling av data från 
“verkliga” situationer (Denscombe, 2009). Företags användning av valutaderivat har 
undersökts och har därför en utgångspunkt i verkliga situationer. Vidare har ett omfattande 
antal företag valts ut för att data som samlats in ska ha en bred täckning. 
  
Det finns även kvalitativa inslag i undersökningen, vilket tillsammans med den kvantitativa 
metoden innebär att det sker en typ av metodtriangulering. Metodtriangulering innebär att 
man undersöker problemet ur flera olika perspektiv (Svenning, 2003). Alltså kommer både 
kvantitativ och kvalitativ metod att användas. Den kvalitativa delen består av intervjuer som 
har gett extra tyngd i analysen och en djupare inblick i det som undersökts. Den har också 
bidragit till möjligheten att diskutera varför resultatet såg ut som det gjorde och därmed 
möjliggjort att anledningarna bakom resultaten kunnat diskuteras på ett djupare plan än om 
bara en kvantitativ studie gjorts.  
  

3.2.2. Standardavvikelse 
Standardavvikelsen är ett mått som sammanfattar de enskilda observationerna spridning kring 
medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2005). Räknemetoden har valts för att räkna ut 
aktiekursens spridning kring medelvärdet i de undersökta företagen. Alltså hur mycket den 
fluktuerar och avviker från medelvärdet. 
  
Uträkningen av standardavvikelsen består utav ett antal steg (Körner & Wahlgren, 2005): 
  

1.   Beräkna medelvärde av observationerna som gjort på respektive aktiekurs 
2.   Beräkna skillnaden mellan varje enskild observation på aktiekursen och det beräknade 

medelvärdet 
3.   Varje mellanskillnad kvadreras för sig och sedan summeras ihop med de andra 
4.   Det summerade värdet delas med antal observerade företag minus 1 (n-1) 
5.   Sista steget är att dra kvadratroten ut det värde som räknats fram 
  

Ju högre standardavvikelse aktiekursen har i de olika företagen desto högre är spridningen 
kring medelvärdet och aktiekursen kan anta värden som ligger längre ifrån medelvärdet 
(Körner & Wahlgren, 2005). 
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3.2.3. Korrelationsanalys 
Korrelationskoefficienten är ett mått som säger hur starkt ett linjärt samband är mellan två 
variabler (Körner & Wahlgren, 2005). I den här studien har det här måttet haft som funktion 
att säga oss hur starkt sambandet är mellan storleken på valutaderivat och den totala risken i 
de undersökta företagen. Syftet är alltså att se om det finns ett negativt samband mellan ökad 
användning av valutaderivat och minskad total risk i de undersökta företagen. 
  
De variablerna som undersöks är alltså storleken på valutaderivaten i förhållande till 
företagens nettoomsättning och företagens standardavvikelser. Storleken på valutaderivaten 
blir den oberoende variabeln (X) och standardavvikelsen i respektive företag blir den 
beroende variabeln (Y). Korrelationskoefficienten kommer att säga oss hur starkt sambanden 
mellan de två variablerna är (Kröner & Wahlgren, 2005). De värden korrelationskoefficienten 
(r) kan anta ligger mellan -1 och 1, när värdet antar -1 är korrelationen perfekt negativ och om 
värdet är 1 så är korrelationen perfekt positiv. Sambandet är som starkast när det antar värdet 
+-1 och därför blir det en ”perfekt” korrelation. När värdet antar värdet 0 så finns det inget 
samband mellan variablerna (Lind, Marchal & Wathen, 2015). Det är inte ofta korrelationen 
antar värdena 1 och -1. Värdet på korrelationen måste tolkas och det finns inte en självklar 
gräns mellan ett stark och ett svagt samband. Hur tolkas exempelvis värdet 0,5 som ligger 
mellan ett starkt och inget samband alls, enligt Lind, Marchal & Wathen (2015) är det ett 
måttligt samband. Vidare menar de att alla värden som är mindre än 0,5 är svaga samband och 
värden som antar ett större värde än 0,5 är starka samband. Det gäller även vid negativa 
samband. 
  
Om korrelationen är positiv så innebär det att den beroende variabeln Y (standardavvikelsen) 
ökar när den oberoende variabeln X (valutaderivat) ökar. Om det är ett negativt samband 
innebär det att Y minskar när X ökar, sambandet blir alltså omvänt (Lind, Marchal & Wathen, 
2015). 
 

3.2.4. Regressionsanalys 
Korrelationen säger oss hur starkt ett linjärt samband är mellan två variabler. Men hur är det 
med olinjära samband? En olinjär regressionsanalys har gjorts på den data som samlades in. 
Att testa ett olinjärt samband har varit aktuellt eftersom andelen valutaderivat möjligtvis inte 
ökar enligt en linjär funktion. Möjligtvis har valutaderivat inte en effekt förens den uppnått en 
viss mängd användning och ger därför inte utslag på den totala risken i företagen förens den 
mängden uppnåtts. Om så är fallet kommer ett olinjärt samband att förklara sambandet mellan 
valutaderivat och standardavvikelsen i aktiekurserna bättre än ett linjärt. En tidigare forskning 
utförd av Nguyen & Faff (2010) har presenterat data som indikerar att effekten från 
användningen av valuta derivat inte antar en linjär funktion och att derivaten vid en viss 
mängd är mer effektiva. Det är anledningen till att den här uppsatsen inkluderar en typ av 
olinjärt samband, mer specifik: en polynomfunktion. Det är en andragradsfunktion och kan ge 
uttryck för ett samband där derivat vid en viss mängd får effekt eller om effekten av derivaten 
växer olinjärt (Miles & Shevlin, 2001). Den kan bli en kurva som möjligtvis förklarar 
sambandet bättre.  
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För att bestämma huruvida en polynomfunktion beskriver sambandet mellan variablerna 
bättre än det linjära sambandet så har både en olinjär och en linjär regression gjorts för att 
sedan jämföras. Med det som utgångspunkt har man kunnat bestämma vilket samband som 
bäst beskriver relationen mellan variablerna eller om ingen av dem är tillfredställande 
förklaringar (Miles & Shevlin, 2001). 
 
Den linjära regressionen inkluderar linjära samband där den beroende variabeln ökar med ett 
konstant värde när den oberoende variabeln ökar. En rät linje har anpassats mellan variablerna 
(x) andelen derivat och (y) standardavvikelsen. Regressionslinjen går genom den punktsvärm 
som ritats ut baserat på de observerade värdena (Kröner & Wahlgren, 2005). Genom 
uträkningar som beskrivs i kapitel 3.3.4. Uträkning: Regression så tas en funktion fram som 
beskriver sambandet. Utöver funktionen så räknas värdet på 𝑅2 fram. 𝑅2 heter 
determinationskoefficienten och anger hur stor del av variationen som förklaras av 
funktionen, ju högre värde desto bättre och värdet 1 eller (i procent) värdet 100% är 
maxvärdet. 𝑅2visar alltså hur många procent av variationen i den beroende variabeln (y) som 
förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x) (Kröner & Wahlgren, 2005). I vårt fall 
blir det hur många procent i variationen i standardavvikelsen som förklaras av variationen i 
andelen derivat. När sedan en olinjär regression har tagits fram kommer ett 𝑅2värde även där 
att räknas fram. De båda 𝑅2 värderna jämfördes sedan med varandra för att se om det är den 
linjära eller olinjära funktionen som förklarar sambandet bäst. Eller om det är väldigt låga 
värden och skillnader på värdena 𝑅2så passar antagligen inget av sambandena (Miles & 
Shevlin, 2001). 
 
Den olinjära regressionen räknas ut på liknande sätt som den linjära, i vårt fall undersöks ett 
polynomsamband av andra graden. Det finns vissa förutsättningar som skiljer från det linjära 
sambandet som kommer att tas upp i kapitel 3.3.4. Uträkning: Regression. Skillnaden är att 
sambandet inte behöver visa en rät linje där variabel (y) inte behöver röra sig konstant till 
följd av ändringar i variabel (x). Den här typen av samband tillåter olinjära samband att visa 
sig.  
  

3.3. Tillvägagångssätt 

3.3.1. Kvantitativ datainsamling 
Den här studien undersöker svenska icke-finansiella företag med internationell verksamhet. 
Finansiella företag som till exempel banker har uteslutits eftersom de kan använda 
valutaderivat i andra sammanhang än riskreducering, de kan till exempel bedriva handel med 
derivat (Panaretou, 2013). Fokus i den här studien har varit att endast undersöka derivat i 
riskreduceringssammanhang, därför består populationen av icke-finansiella företag. 
Populationen har även begränsats till alla företag med internationell verksamhet eftersom 
användningen av valutaderivat förutsätter att det finns internationell verksamhet som medför 
valutarisker. 
  
Urvalet i undersökningen är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att alla företag som 
ingår i populationen inte har lika stor chans att bli utvalt till undersökningen (Denscombe, 
2009). Ett bekvämlighetsurval har gjorts och det innebär att företag som var lättillgängliga 
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valdes ut (Denscombe, 2009). Vi har valt att utgå från Stockholmbörsen då börsnoterade 
företags årsredovisningar är detaljerade och innehåller den information gällande riskhantering 
som har varit nödvändig för denna studie. Urvalsramen bestod av Stockholmsbörsens large 
cap lista som innehåller 95 företag, den hämtades på Avanzas hemsida (2015). Företagen som 
valdes ut togs i bokstavsordning och de var tvungna att uppfylla kraven (1) internationell 
verksamhet och (2) icke-finansiell verksamhet. Företagen togs från large cap listan eftersom 
det i tidigare forskning har konstaterats att användningen av valutaderivat är mer utbredd i 
större företag (Nance et al. 1993; Hentschel & Kothari, 2001; Graham & Rogers, 2002). 
Antalet företag som uppfyllde kraven och därmed utgjorde denna studies urval var 53 stycken 
företag. 
                                                       
Datainsamling av derivat och omsättning 
Efter att ha tagit fram studiens urval blev nästa steg att läsa och analysera deras 
årsredovisningar. Det som noterades från årsredovisningarna var hur de hanterar valutarisker 
och vilka valutaderivat de använder. Årsredovisningar kan se olika ut, men efter att ha 
undersökt företagens derivatanvändning tog vi fram ett värde för varje företag vilket var en 
summa av företagets verkliga värde för valutaderivat på tillgångs sidan och valutaderivat på 
skuld sidan. Verkliga värdet på en tillgång är generellt försäljningspriset minus 
försäljningskostnader, det vill säga det man skulle få om man säljer tillgången (Johansson, 
Johansson & Pautsch, 1997). Vi valde att inte netta ut dessa värden, utan lägga ihop dem för 
att få ett helhets värde på företagets valutaderivat. De företag som inte på ett tydligt sätt 
redovisade ett värde på valutaderivat men som ändå beskrev att de använde sig av dem, det 
kan vara till följd av att de redovisar ett gemensamt derivatvärde för all derivat och inte skiljer 
på dem, har behandlats som bortfall. När de företag som räknats som bortfall tagits bort 
återstod 45 företag som utgjorde grunden till undersökningen. Genom årsredovisningarna gick 
det att konstatera att företagen använder olika mycket valutaderivat och andelen valutaderivat 
kan var stor för ett företag men i ett annat företags ögon vara liten. Därför valde vi att kolla på 
valutaderivaten i förhållande till företagens årliga omsättning för att få en bild av storleken på 
dem. Vilket tog oss till nästa steg, att ta fram företagets omsättning. Vi valde att använda oss 
av företagens nettoomsättning vilket är företagets totala intäkter för året (Johansson, 
Johansson & Pautsch, 1997). Definitionen på den skilde sig inte så mycket mellan de olika 
företagen och kunde hittas någorlunda snabbt i resultaträkningen. Vi la in företagens belopp 
på valutaderivat och deras omsättning i Excel.  Därefter tog vi valutaderivat delat på 
nettoomsättning för varje företag. Detta gav oss en procentsats som visade storleken på 
valutaderivaten i förhållande till företagens omsättning.  Med dessa procentvärden kunde vi 
dela upp företagen i olika grupper.  Grupperna är Grupp 0 - Grupp 5, där företagen i grupp 0 
inte använder några valutaderivat och företagen i grupp 5 använder sig av mest valutaderivat. 
Gruppering gjordes för att senare underlätta i analysen samt ge en överblick på insamlad data. 
Efter att tagit reda på hur mycket valutaderivat företagen använder var nästa steg var att ta 
reda på företagens risk. 
  
Datainsamling av aktiepriser 
För att vi skulle kunna ta reda på företagens risk behövde vi som tidigare nämnts ta reda på 
aktiekursens volatilitet. Detta gjorde vi genom att räkna ut standardavvikelsen för de olika 
företagens aktiepriser, det vill säga hur mycket de rör på sig.  I denna datainsamling valde vi 
att ladda ner företagens dagliga aktiepriser för hela år 2014. Vi har valt ett år då vi har hämtat 
företagens derivatvärde från årsredovisningar vilket speglar ett år och år 2014 var relevant då 
det var de senaste tillgängliga årsredovisningarna. Det innebär att derivatanvändning och 
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aktiepriserna är från samma period. Vid den här datainsamlingen använde vi oss av OMX 
Nasdaq (2015b) hemsida där det är möjligt att ladda ner historiska aktiekurser i Excel format.  
 

3.3.2. Uträkning av standardavvikelse  
Med de aktiekurser vi fick av OMX Nasdaq (2015b) hemsida kunde vi räkna ut aktieprisernas 
standardavvikelse och se hur mycket de avvek från det genomsnittliga värdet under 2014. Ju 
större standardavvikelse ju mer avviker de från genomsnittet och desto större är den totala 
risken i företagen (Pinches, 1994). Nedan visas ekvationen för standardavvikelsen. 
  
Formeln för standardavvikelsen (s) för (n) observationer är (Körner & Wahlgren, 2005): 
  

 
Antal observationer (n) är så många värden som observerats från aktiekursen, alltså 249 st 
(alla dagar aktiekursen var öppen under 2014). Värdet på x är den observerade aktiekursen. 
Medelvärdet på x (𝑥) räknades ut genom att lägga ihop alla aktiekurs värden för de 249 
observationerna delat med 249. 
 

3.3.4. Uträkning av korrelationskoefficienten 
Vi ville även ta reda på om det fanns något samband mellan storleken på användningen av 
valutaderivat och den totala risken inom företagen. Det var i den här delen av undersökningen 
vi använde oss av korrelationskoefficienten som beskrevs tidigare i metodavsnittet.  Här 
testade vi korrelationen och uträkningarna gjordes i Excel. Korrelationen som räknades fram 
analyserades tillsammans med de indelade grupperna (0-5). 
  
Formeln för korrelationskoefficienten (r) för (n) observationer är (Körner & Wahlgren, 2005): 

 
 
Där (n) är antal observerade företag det vill säga 45 stycken. Variabel (x) är storleken på 
valutaderivaten i respektive företag och variabel (y) är standardavvikelsen i företagen. 
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3.3.5. Uträkning: Regressionsanalys  
I detta avsnitt beskrivs hur det olinjära sambandet testades. En linjär regression samt en 
olinjär regression gjordes och jämfördes sedan med varandra för att se vilket samband som 
var det mest lämpliga.  
 
För att bestämma funktionen som beskrev den linjära regressionslinjen så sattes en trendlinje 
genom de observerade variablerna. Sedan mättes avståndet från varje observerad punkt 
parallellt med y-axeln till linjen. Avstånden kvadrerades och summerades. Linjens ekvation 
bestämdes sedan så att kvadratsumman blev så liten som möjligt (Körner & Wahlgren, 2005). 
 
Den linjära regressionslinjen definieras som följande (Körner & Wahlgren, 2005): 
y= a + bx 
 
Excel har använts för att ta fram den funktion som beskriver de observerade variablerna (x) 
valutaderivat i förhållande till nettoomsättning och (y) standardavvikelse.  
 
𝑅2( determinationskoefficienten) räknades fram genom att ta kvadratsummorna för 
regressionsmodellen delat med den totala kvadratsumman. Den borde ligga nära värdet ett för 
att sambandet ska anses vara relevant (Miles & Shevlin, 2001). I den här uppsatsen har den 
räknats fram med programmet Excel.  
 
För att räkna fram den olinjära polynomfunktionen har den beroende variabeln (x) kvadrerats. 
Linjen har sedan ritats med de kvadrerade (x) värdena.  
 
Funktionen som beskriver polynomsambandet är (Miles & Shevlin, 2001): 
y = b1x1 + b2x2

1 + c 
 
Excel har använts för att ta fram den funktion som beskriver de observerade variablerna (x) 
valutaderivat och (y) standardavvikelse.  
 
Även R2 har räknats ut för polynomsambandet för att sedan jämföras med R2 som 
representerar det linjära sambandet för att avgöra vilken av de två som beskriver sambandet 
mellan variablerna bäst eller om inget av dem är lämpligt (Miles & Shevlin, 2001). 
 

3.3.6. Kvalitativ datainsamling 
Intervjuer med semistrukturerad karaktär har hållits med tre personer som gett oss olika 
infallsvinklar på problemet. Semistrukturerade intervjuer innebär att man inte följer ett strikt 
intervjuschema, frågorna var från en början förberedda men det fanns en flexibilitet att prata 
fritt runt dessa frågor (Denscombe, 2009).  De personerna som intervjuades jobbar dagligen 
med olika typer av valutaderivat och frågorna som ställdes arbetades fram efter att den 
kvantitativa data hade tagits fram och man kunde urskilja hur resultaten såg ut. Frågorna 
ställdes så att respondenterna fick säga sin mening om huruvida valutaderivat påverkar den 
totala risken inom företag och om resultaten från de kvantitativa data stämmer överens med 
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deras uppfattningar. Den första som intervjuades var Anna Wijkander som jobbar på SAAB i 
Järfälla, hennes titel där är Head of Business Control. Intervjun med Wijkander hölls för att 
förstå hur SAAB använder sig av valutaderivat samt för att få ett företags perspektiv på valuta 
hedging. Den andra intervjun hölls med Niclas Hagelin och Joakim Lidbark från Nordea där 
de är både är en del av Transaction Advisory team. Denna intervju gav oss en inblick av hur 
rådgivning till företag ser ut när de gäller riskhantering samt gav oss en djupare förståelse för 
hur företag gör i praktiken.  
 

3.4. Kritisk granskning av metoden 

3.4.1. Vetenskaplig metod 
I den här studien har ett så kallat icke-sannolikhetsurval gjorts, där urvalet togs med tanke på 
lättillgänglighet, det vill säga ett bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet inte kan 
representera populationen (Denscombe, 2009). Vi är även medvetna om att urvalsramen har 
en kraftig snedvridning. Den borde vara en förteckning av alla som ingår i populationen 
(Denscombe, 2009). I vårt fall borde det vara alla icke-finansiella företag med internationell 
verksamhet i Sverige. Den urvalsramen vi har använt oss av till följd av ett 
bekvämlighetsurval är large cap listan på Stockholmsbörsen. Den exkluderar inte bara alla 
företag som inte är “stora” utan även alla företag som inte är börsnoterade. Det gör att 
urvalsramen och urvalet ligger långt ifrån vad som anses korrekt och objektivt. Genom att 
använda ett bekvämlighetsurval kan inte heller undersökningens resultat generaliseras till 
populationen i någon stor utsträckning (Denscombe, 2009). 
  

3.4.2. Använda data 
Det finns risker som marknaden utsätts för som inte har en direkt koppling till företagen. Det 
kan vara systematiska marknadsrisker.  Detta innebär att när ett företags aktiekurs rör på sig 
(avviker från medel) inte har att göra med företagets eget risktagande. Ett sätt att tyda detta är 
att kolla på index och hur OMX aktiekurs rör sig. Man kan då till exempel se att ett företag 
aktiekurs har rasat i värde, men att även OMX-Stockholm har gjort det. Detta innebär att även 
om företagets marknadsvärde har sjunkit behöver inte intressenternas värde och intresset för 
företaget ha sjunkit utan att det är någon extern faktor som har påverkat kursen. Vi anser dock 
att detta inte har stört studien då alla företag är tagna från Stockholmsbörsen och påverkas av 
externa faktorer. 
 

3.4.3. Standardavvikelsen 
Standardavvikelsen baseras på historiska värden och uppskattar ett “troligt” värde som 
kommer gälla i framtiden och hur mycket osäkerhet som är förknippat med det värdet. Det går 
alltså inte att med säkerhet att säga att det framräknade värdet kommer att gälla i framtiden 
(Markowitz, 1959). Vidare är standardavvikelsen ett lämpligt mått på den totala risken när det 
rör sig om en enda tillgång. Om flera tillgångar blandas in så är bara uträkningen av 
standardavvikelsen inte längre tillräckligt (Pinches, 1994).  
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3.4.4. Korrelationskoefficienten  
Det som är värt att ta upp i samband med korrelationskoefficienten är att det kan uppstå 
svårigheter i samband med tolkningen av de resultat som räknas fram. Det är mycket viktigt 
att ta hänsyn till kontexten eftersom tolkningarna kan variera beroende på vilken kontext det 
rör sig om. När är ett samband egentligen starkt eller svagt? Den osäkerheten i samband med 
tolkning av korrelationskoefficienten är svagheten i en så annars användbar räknemetod. 
Vidare så kan man med korrelationskoefficienten fastställa starka eller svaga samband men 
den säger oss inte vilken av variablerna som är den oberoende eller beroende. Den säger oss 
inte heller om det rör sig om ett nonsenssamband. Det gäller att resonera sig fram genom 
intuition och logiskt tänkande, det innebär att det finns ett stort utrymme för felaktiga svar och 
tolkningar (Byström, 2005).   
  

3.4.5 Regressionsanalys  
De svårigheter som kan uppstå när man gör en icke-linjär regressionsanalys är inte själva 
uträkningarna, de skiljer sig inte allt för mycket från en linjär regression. Svårigheterna 
uppstår snarare när ett samband ska tolkas. Med icke-linjära samband är det svårt att tolka hur 
en prestation ser ut i de individuella variablerna eftersom de inte ökas med ett konstant värde 
som i de linjära sambanden. 𝑅2 säger oss bara hur de observerade värderna förhåller sig till 
varandra och inte hur populationen beter sig. Detta gör att det blir svårt att tolka hur 
populationen kommer att bete sig  (Miles & Shevlin, 2001). 
  

3.5 Studiens trovärdighet  
Då studien främst är kvantitativ har vi först sett till reliabiliteten, validiteten, 
generaliserbarheten och objektiviteten när vi har bedömt trovärdigheten. 
 
Reliabiliteten undersöker huruvida ett forskningsinstrument är neutralt och om det visar 
samma resultat vid olika tillfällen (May, 2013).  Vi anser att reliabiliteten, det vill säga 
tillförlitligheten är god i denna studie eftersom mätinstrumenten utgörs av siffror som är ett 
konsekvent mätinstrument och vidare kommer siffrorna från säkra källor (årsredovisningar 
och aktiekurser). Därför menar vi att mätinstrumenten är neutrala samt mäter konsekvent och 
resultaten skulle därför bli den samma om någon annan gjorde om undersökning.  
 
Validiteten ser till studiens noggrannhet och precision i data samt om data som samlats in 
mäter det som ska mätas och kan ge ett tillfredsställande svar på problemet (Denscombe, 
2009). När det gäller noggrannheten i denna studie så har vi kontrollerat flera gånger att data 
matats in korrekt och vi som genomfört studien har kontrollerat varandras inmatningar för att 
undvika fel som beror på mänskliga faktorer. Om studiens data är den mest lämpliga för att 
svara på problemet är svårt att bedöma. Det finns många olika sätt att mäta den totala risken 
på och det är svårt att säga om standardavvikelsen är den mest lämpliga. Aktiekursen 
påverkas av många faktorer vilket kan göra det svårt att se någon påverkan eller ett samband. 
Vi anser därför att validiteten är måttlig till låg i denna studie. 
   
Generaliserbarheten innebär att man kan generalisera resultaten till andra företag eller 
kontexter (Denscombe, 2009), detta kan även kallas yttre validitet (Svenning, 2003). Vi anser 
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att den yttre validiteten är låg eftersom vi använt oss av ett bekvämlighetsurval och även riktat 
in oss på stora företag på large cap listan. Det innebär att små och mellanstora företag är 
uteslutna. En generalisering skulle möjligt kunna gälla andra stora företag som utsätts för 
liknande valutarisker men det är inget som kan sägas med säkerhet. När det gäller inre 
validitet, vilket innebär om urvalet samt respondenterna är relevanta för undersökningen 
(Svenning, 2003) så anser vi att valet av företag är ett bra urval eftersom de uppfyller alla 
kriterier som gör de relevanta för undersökningen.  
  
Objektivitet hävdar till att forskarnas subjektiva uppfattningar inte får påverka 
forskningsprocessen (Denscombe, 2009). Vi tror att forskare som gör om denna undersökning 
skulle komma fram till liknande slutsatser eftersom det inte finns så mycket utrymme för 
subjektiva tolkningar vid datainsamlingen. Mätinstrumenten utgörs av siffror som är 
konsekventa och det finns inte heller mycket utrymme för egna tolkningar vid uträkningen av 
standardavvikelsen och korrelationen. I den del av datainsamling som det har funnits utrymme 
för en subjektiv tolkning var vid hämtning av andelen valutaderivat som företagen använde 
sig av. Detta på grund av att alla företags årsredovisningar ser mycket olika ut och 
information kan presenteras i många olika former. Vidare kan tolkningen av 
korrelationskoefficient komma att skilja sig en aning eftersom det inte finns ett enhetlig och 
“rätt” tolkningssätt. Vi anser dock att det inte kan komma att skilja sig så mycket att studiens 
resultat ändras allt för mycket. 
  
Då vi har använt oss av kvalitativ metod i samband med intervjuerna så har vi även valt att 
titta på den kvalitativa datans kvalitet (Denscombe, 2009). 
De intervjuer som hållits har mestadels fokuserat på hur företag gör i praktiken när de 
riskhanterar samt använder valutaderivat, detta för att få en större förståelse för problemet. 
Trovärdighet innebär att data är exakta och verkligen rör ämnet som undersöks (Denscombe, 
2009). Resultaten och svaren vi fick fram genom intervjuer anses vara tillräckligt trovärdiga 
eftersom vi utgick från de kvantitativa resultaten när vi skapade frågor till intervjuerna. Det 
gjorde det lättare att ta fram pricksäkra frågor som verkligen rörde problemet i 
undersökningen. Intervjuernas pålitlighet är relativt låg då intervjuerna var semistrukturerade. 
Det innebär att det skulle vara svårt att svaren skulle bli exakt den samma men vi anser inte 
att resultaten har påverkats subjektivt (Denscombe, 2009). Eftersom vi har använt oss av 
semistrukturerade intervjuer fanns det risk för den så kallade intervjuareffekten, det vill säga 
att intervjuaren kan ha påverkat svaren från de som intervjuades. Intervjuernas påverkan på 
respondenternas svar anses vara låg då det inte ställdes frågor som formade deras svar. Vi 
ställde öppna frågor som gav dem möjlighet att ge långa svar samt diskutera ämnet och 
frågorna. Detta ledde till att de svar vi fick inte gick att självtolka vilket höjer kvaliteten. 
(Eliasson, 2013).  
 

3.6 Källkritik 
Källor som har används i denna studie är dels elektroniska men också fysiska böcker. Den 
största delen av elektroniska källor är vetenskapliga artiklar som har forskat inom studies 
område, de flesta av dessa källor är hämtade från J-store. De elektroniska källorna består även 
av några e-böcker och de största bankernas hemsidor. Vi anser att dessa källor är trovärdiga 
då artiklarna är vetenskapligt granskade tidskrifter. Den största delen av den insamlade datan 
som används i vår studie kommer från de undersökta företagens årsredovisningar och är 
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därför trovärdig information eftersom den kommer direkt från källan, det vill säga företagen. 
Även om vi anser att företagens redovisningar är pålitliga källor så måste man vara medveten 
om att det kan finnas “målande” siffror som kan framställas på bästa möjliga sätt eftersom 
företagen vill framställa sig som bra. Det gör att man måste vara noggrann med att undersöka 
att rätt värden tas ur redovisningarna samt kolla upp vad de innebär. Vidare har även de olika 
företagens aktiekurser tagits fram med hjälp av OMX Nasdaq hemsida och vi anser att den 
källan är pålitlig. Källor till de statistiska uträkningarna och ekvationerna är hämtade från 
studentlitteratur vilket vi anser vara den mest trovärdiga källan.   
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4. Resultat 
________________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras kortfattat studiens data och resultat.  Resultatet består bland 
annat av företagens derivatanvändning och standardavvikelser. Vidare har data delats in i 
grupper för att tydliggöra resultatet och den framräknade korrelationen samt 
regressionsanalysen av materialet presenteras. Slutligen finns en kort sammanfattning av de 
två intervjuer som genomfördes. 
________________________________________________________________________________ 

4.1 Valutaderivat och standardavvikelse 
Som tidigare nämnts i studien så har företag med internationell och icke-finansiell verksamhet 
undersökts från Stockholmsbörsens large cap lista. I tabell 1 nedan redovisas alla de 45 
stycken företag som ingick i studiens uträkningar och undersökning. Tabell 1 visar även 
andelen i procent av företagens valutaderivat under år 2014 i förhållande till nettoomsättning 
samt företagens standardavvikelse under hela år 2014. Företagens valutaderivat var 
redovisade i deras årsredovisning där företag med 0 % har redovisat att de inte använder 
valutaderivat för valutasäkring. Standardavvikelsen räknades med ekvationen som presenteras 
i metod delen och beräknades på aktiekurser tagna från OMX Nasdaq.  
 

Tabell 1. Företagens derivat i förhållande till nettoomsättning samt deras standardavvikelse. 

  
 

I diagrammet nedan har vi standardavvikelse på Y-axeln och valutaderivat i förhållande till 
nettoomsättning på X-axeln. Valutaderivat på X-axeln är inlagda som etiketter och visar 
därför till exempel flera värden för 0 %. Diagram 1 ger en tydligare bild av hur företagens 
standardavvikelse och derivat ser ut i förhållande till varandra. Medelvärdet på 
standardavvikelsen i företagen är 13,16. Maxvärdet på standardavvikelsen är 55,05 och 
minimum värdet är 1.96. 
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Diagram 1. Standardavvikelsen och andelen derivat i de undersökta företagen 

 

4.2 Gruppindelning 
Som beskrivits i metoden valde vi att dela upp företagen i fem olika grupper för att få en 
översikt över det insamlade materialet. Grupperna är uppdelade efter storleken på andelen 
derivat i förhållande till nettoomsättningen, alltså procentandelen derivat i företaget.  
 

4.2.1. Grupp 1 
Grupp 1 består av 6 företag med 0 % valutaderivat. Det innebär att företagen i sina 
årsredovisningar har redovisat att de inte använder sig av valutaderivat i säkringssyfte.  
Gruppens medelvärde på standardavvikelse är 14,01, maxvärdet är 55,05 och minimumvärdet 
är 3,38. I tabell 2 visas värdet på standardavvikelsen i de 6 företag som har 0 % valutaderivat. 
Siffrorna illustreras i diagram 2. 
 
 

     Tabell 2. Grupp 1 
Diagram 2. Grupp 1 

            

4.2.2. Grupp 2 
Grupp 2 består av 23 företag och är den största av de fem olika grupperna. Gruppen innehåller 
företag som använder mer än 0 % valutaderivat och mindre än 1 % valutaderivat. Gruppens 
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medelvärde på standardavvikelse är 12,05. Maxvärdet på standardavvikelsen är 33,25 och 
minimumvärdet är 1,96. I tabell 3 ser vi värdet på standardavvikelsen i de företag som har 
större än 0 % och mindre än 1 % valutaderivat. Siffrorna illustreras i diagram 3. 
 

Tabell 3. Grupp2 
Diagram 3. Grupp2 

                

 

4.2.3. Grupp 3 
Grupp 3 består av 5 företag med valutaderivat större än eller lika med 1 % och mindre än 2 % 
av omsättningen. Gruppens medelvärde på standardavvikelse är 23,294. Maxvärdet på 
standardavvikelsen är 48,85 och minimumvärdet är 4,76. Tabell 4 visar standardavvikelsen i 
de företag som har större än 1 % och mindre än 2 % valutaderivat. Diagram 4 illustrerar 
siffrorna i tabell 4.  
 

Tabell 4. Grupp3 
Diagram 4. Grupp3 

         

4.2.4. Grupp 4 
Grupp 4 består av 7 företag med valutaderivat större än eller lika med 2 % och mindre än 3 %. 
Gruppens medelvärde på standardavvikelsen är 8,62. Maxvärdet på standardavvikelsen är 
15,84 och minimumvärdet är 5,45. Tabell 5 visar standardavvikelsen i de företag som har mer 
än 2 % och mindre än 3 % valutaderivat. Diagram 5 illustrerar värdena i tabell 5.  
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Tabell 5. Grupp4 

Diagram 5. Grupp4 

         

4.2.5. Grupp 5 
Grupp 5 består av 4 företag med valutaderivat större än 3 % av omsättningen. Gruppens 
medelvärde på standardavvikelse är 13,58. Maxvärdet på standardavvikelsen är 20,47 och 
minimumvärdet är 10,28. Tabell 6 visar standardavvikelsen i de företag som har andelen 
valuta derivat som är större än 3 %. Diagram 6 illustreras de siffrorna som visas i tabell 6. 
 

Tabell 6. Grupp5 
Diagram 6. Grupp5 

       
 

4.3 Korrelationen 
Korrelationen mellan standardavvikelse och andelen valutaderivat beräknades med 
ekvationen som beskrevs i metod delen. Derivat i förhållande till nettoomsättning är den 
oberoende variabeln (x) och standardavvikelsen är den beroende variabeln (y). Uträkningen 
av korrelationen på dessa värden gav en korrelation på −0,02. Detta värde innebär att det är ett 
väldigt svagt negativt samband, i princip ett obefintligt samband.  

4.4 Regressions analys 
Regressionsanalysen testade om det finns ett linjärt samband eller ett icke-linjärt samband 
mellan standardavvikelse (y) och användning av valutaderivat i förhållande till 
nettoomsättning (x).  
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4.4.1. Linjärt samband  
Det linjära sambandet testades med hjälp av en regressionsanalys. Regressionslinjen som 
räknades fram var Y= -12,1x + 13,446 och R2 = 0,0007. Detta betyder att 0,07 % av 
variationen i standardavvikelsen (y) kan förklaras av den linjära ekvationen eller påverkas av 
valutaderivat (x), se diagram 7 nedan. 
 

Diagram 7. Linjärt samband 

 
 

4.4.2. Icke-linjärt samband  
Det icke-linjära sambandet testas också med hjälp av en regressionsanalys. Regressionslinjen 
som vi fick fram blev y= -413,3x2 + 37,94 och R2 = 0,00262. Detta betyder att 0,262 % av 
variationen i standardavvikelsen (y) kan förklaras av den icke-linjära ekvationen eller 
påverkas av valutaderivat (x), se diagram 8 nedan.   
 

Diagram 8. Icke-linjärt samband 
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4.5 Intervjuer  

4.5.1. Intervju 1 
Den här intervjun gjordes med Anna Wijkander som jobbar på SAAB i Järfälla, hennes titel 
där är Head of Business Control. Innan SAAB jobbade Wijkander på Ericsson. Även där 
jobbade hon med valutarisker och hanteringen av dem.  
 
Wijkander börjar med att berätta om sina erfarenheter från SAAB och Ericsson samt hur man 
går tillväga vid hantering av valutarisker med derivat. Hon förklarar att det finns olika faser 
som är kopplade till valutahantering. När ett projekt ska genomföras så genomgår det enligt 
Wijkander två faser i sin valutariskhantering. Den första är när en offert lämnas in och den 
andra består av att ett kontrakt sluts och projektet levereras. De två olika faserna hanteras med 
olika typer av valutaderivat. I första fasen används valutaoptioner då inget kontrakt har 
skrivits än vilket leder till att offertfasen har en hög risk. I den andra fasen är ett kontrakt 
påskrivet och då används vanligtvis valutaterminer. De olika faserna gäller både inköpsflöden 
och försäljningsflöden. Generellt så valutasäkras inte alla offerter, man tittar på de valutor 
som är extra rörliga och som innebär högre risk, samt när det gäller stora belopp.  
 
Fortsättningsvis förklarar Wijkander att principen med valutasäkring är att företagets 
betalningsflöden ska säkras på både försäljnings och inköpssidan. I affärsenheten på SAAB är 
direktiven att alla kontrakt ska säkras och de offerter som lämnas in måste ta hänsyn till valuta 
risker. Valutarisker inom SAAB anses vara så pass viktiga att man alltid hanterar dem och de 
har en stor påverkan på företaget. Om valutarisker inte hanteras kan flera procent i marginalen 
försvinna och det kan innebära stora risker om affärer görs i volatila valutor.  
 
Wijkander förklarar att det även finns sätt att valutasäkra utan att använda sig av derivat. Ett 
av dessa är att företaget använder sig av valutaklausuler i kontraktet. Det är en legal skrivning 
som inte medför några kostnader. Om det är möjligt att använda sig av en klausul är det den 
bästa metoden att valutasäkra. Då säger man till kunden att de får ett visst pris men att SAAB 
som leverantörer har rätten att räkna om beloppet om kursen förändras. Det är en gratis 
valutasäkring för SAAB som leverantörer. Ett annat sätt att säkra sin valuta utan att använda 
sig av derivat är att möta sina inflöden och utflöden i samma valuta.  
 
När vi frågade om hanteringen av valutarisker påverkar företagens totala risk så fick vi svaret; 
Ja, att den gör det. Det är inte en oväsentlig del av företagets marginal eller påverkan på 
framtida eller nutida affärer inom företaget. När företag har så långa projekt som SAAB så 
kan det innebär stora risker om man inte har valuta säkrat sina inkommande flöden. Det är ett 
mycket komplext område men valutan är ganska centralt för företagets risk.  
 
Vi diskuterade även vad det finns för faktorer som kan förklara varför vissa företag har högre 
risk än andra. Hon beskrev att olika typer av projekt ett företag har kan påverka risken. Ett 
företag med långa projekt utsätts för fler risker än de med korta projekt. Ett företags risk kan 
även påverkas av vilken valuta de har inflöden och utflöden i.  
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Wijkander tog även upp ett företags transparens, det vill säga att om ett företag inte är 
transparent och tydliga med att de säkrar sina valutarisker kommer det inte ha en påverkan på 
börsen och därför inte heller på aktiekursens standardavvikelse. 
 

4.5.2. Intervju 2  
Den andra intervjun var på Nordea med Niclas Hagelin, Ph.D. Senior Director, Head of 
Transaction Advisory och Joakim Lidbark, tidigare FX chef för City Bank men nu även en del 
av Transaction Advisory Team. De båda ger rådgivning inom financial risk management till 
många av nordens största bolag. Hagelin är även en av forskarna som skrivit en forsknings 
artikel som är med i problemdiskussionen. Detta gav oss tillgång till information om 
praktiken och rådgivning inom valutarisker samt information om undersökningsmetoder och 
forskningssynvinklar. 
  
Vi startade intervjun med att berätta lite om hur vårt arbete ser ut och vad vi undersöker. De 
båda hoppade direkt in i att börja diskutera vårt arbete och Lidbark tog upp två saker som han 
tror kan försvåra denna studie. Det första är att aktiekursen påverkas av många fler variabler 
än valutarisker och det andra är att olika personer ser på FX-risker på olika sätt. Lidbark 
beskriver hur det finns bolag som har internationella kassaflöden med stora in och utflöden i 
olika valutor. I detta fall har företaget transaktionsrisker. Det finns även företag som inte har 
de kassaflödena utan kan ha stora investeringar i andra länder, det kan vara dotterbolag som 
sköter sig själva, då handlar valutariskerna om translationsrisker. Lidbark fortsätter att 
förklara att transaktionsrisker är det som många pratar om när de diskuterar FX-risker och 
innehåller leverantörsskulder, kundfordringar med mera. Dessa kan man prognostisera och 
förutspå eftersom man vet att de kommer att hända och är korta exponeringar. Då kan man 
skriva kontrakt och hedga dessa risker. Translationsrisker handlar mer om omräkningsrisker 
som tillkommer när företag har stora tillgångar i andra länder och till exempel har stora 
vinsthemtagningar eller interim lån. Detta är en annan sorts FX-risk. Det första problemet kan 
vara att det finns mycket mer än valutan som påverkar aktiekursen och risken. Det andra är att 
när vi hittar FX-risken så kommer den att betyda olika för olika personer.  
  
Vi fortsatte på ämnet och frågade om transaktionsrisken och omräkningsrisken hanteras på 
olika sätt och då börjar Lidbark med att konstatera att de absolut hanteras på olika sätt 
eftersom att de påverkar olika delar av bokföringen. När det handlar om transaktionsrisker 
påverkas resultatet och är därför den del av FX-risk som främst diskuteras och säkras. 
Omräkningen som oftast berör tillgångar och interim lån påverkar inte resultatet och 
prioriteras därför inte. Den risken påverkar balansräkningen. Hagelin höll med om att 
translationsexponeringen är något man ställer sig mer frågande till och om det verkligen är 
något man behöver hedga. Lidbark fortsätter med att förklara att han tror att man hedgar 
translationsrisker beroende på hur stor del av balansräkningen som påverkas av dem. 
  
Vi frågade Hagelin och Lidbark om det finns andra sätt att säkra sina valutarisker utöver 
derivat som redovisas i årsredovisningarna. Lidbark berättar om att man kan lägga skuld där 
ett företag har tillgångar samt intjäning och eftersom det måste finansieras kan man lägga 
skuld där och betala ränta bland inflöden. Hagelin berättar att företag ofta försöker matcha 
kostnader med intäkter lokalt men att det är svårt operativt att uppnå, men när det gäller skuld 
är det lättare. Klausul är även något som kan användas och inkluderas i kontraktet. 
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Lidbark fortsätter diskussionen och förklarar att hur risken hanteras kan bero mycket på 
företagets struktur och vilken roll treasury har. Flera bolag har säljorganisationer där de fattar 
egna beslut utan treasury. Där det slutar med att treasury avdelningen helt plötsligt får in ett 
kontrakt som ska hanteras. Ibland är det försent för treasury att försöka skydda de kontrakten 
för risker. Men i många bolag är det tvärt om, det vill säga att treasury går ut och tittar på de 
olika affärsområdena och tar ansvar för risker och låter de olika affärsområdena fokusera på 
det de gör bäst. Hagelin tillägger även att redovisningsreglerna på ett bolag har en påverkan 
när det gäller vilka instrument de väljer att använda. 
  
Vi fortsätter intervjun med att fråga om vilka faktorer de tittar på när de gör en riskbedömning 
inför rådgivningen. Lidbark förklarar att redovisningsresultatet är väldigt viktigt. Hagelin 
tillägger att hur ett bolag är uppbyggd och organiserat är en viktig del som de även tittar på. 
Om ett företag är centraliserad eller decentraliserad kan ha stor påverkan. 
  
Vi förklarar för dem att vi har sett att det har legat mer fokus på transaktionsrisker än 
omräkningsrisker i årsredovisningarna. Hagelin förklarar att då vi har kollat på bolag som är 
internationellt verksamma så kommer transaktionsrisken vara mer betydande, men att 
translationsrisken har en stor betydelse för vissa speciellt när det gäller internlån. Detta ledde 
oss vidare in i en diskussion om vårt arbete och vilka företag vi har tittat på samt vad för data 
vi har tagit fram och för vilka perioder. Hagelin som tillsammans med Bengt Pramborg skrivit 
en forskningsartikel om valutahedging förklarade att för att kunna se ett samband mellan 
volatilitet i aktiekursen och valutasäkring så behöver man rensa mycket i aktiekursen. Några 
faktorer som han anser påverkar volatiliteten och som bör rensas bort är skuldsättningsnivån, 
operationell risk, bransch och även eventuellt företagets storlek. Han kommer inte ihåg vilka 
faktorer som rensades bort i deras studie men att de fick rensa bort en hel del då det är så 
mycket som påverkar företagets risk och att efter de rensat bort kunde använda de faktorer 
som fanns kvar. De hade gått djupare och undersökt vilka valutor som är viktiga, det vill säga 
med stora inflöden och utflöden. Efter det hade företagen delats in i variabeln om man hedgar 
eller inte hedgar. Efter dessa steg borde man enligt Hagelin kunna se att de företag som 
hedgade minskade volatiliteten i aktiekursen. I samband med företagens kvartals rapporter 
uppstod det ofta missförstånd som speglar sig på aktiekurser vilket man var tvungen att vara 
medveten och bortse från. Hagelin säger att han i sin forskning kom fram till att både hedging 
av transaktionsexponering och translationsexponering sänkte företagens risk. Hedging av 
transaktionsrisken gav ett signifikant resultat. Efter att Hagelin i tidigare forskning rensat bort 
alla störningar i aktiekursens volatilitet så kunde man se att beta blev mindre volatil och att 
företagen lyckades minska sina risker. 
  
Något som Lidbark tog upp var att Hagelins forskningsartikel var baserad på data från flera år 
vilket han antog kan vara bra för en studie som hanterar valutarisker och valutarörelser. Han 
förklarade att man då har tillgång till flera stora rörelser i de olika valutorna, eftersom att 
rörelser i valutor beter sig cykliskt, vilket kan behövas när man undersöker om valuta hedging 
hade någon påverkan för företagens risk.  
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5. Analys  
________________________________________________________________________________ 
 
Här analyseras data och resultaten som presenterats i ovanstående kapitel. Till en början 
analyseras materialet som en helhet och sedan följer en genomgång av de specifika 
grupperna. Vidare kommer materialet att analyseras med fokus på linjärt och icke-linjärt 
samband samt de kvalitativa data som samlats in. 
________________________________________________________________________________ 
 

5.1. Samband mellan valutaderivat och standardavvikelse  

5.1.1. Korrelation och icke-linjärt samband 
Utifrån Diagram 1 kunde vi få en helhetsbild på hur de olika företagens standardavvikelse såg 
ut i förhållande till andelen valutaderivat. Det som undersöktes var huruvida man kunde se en 
minskning i standardavvikelsen om man rörde sig till höger på x-axeln, det vill säga om en 
högre procentandel valutaderivat minskade företagens standardavvikelse (totala risk). Enligt 
diagram 1 kan man inte se ett linjärt samband.  Diagram 1 visar en ganska stor spridning med 
höga värden på standardavvikelserna när variabel x (andelen derivat) är både högt och lågt, 
vilket motsäger att det finns ett linjärt samband. Det högsta värdet på standardavvikelse är i 
början av diagrammet när företagen inte använder sig av några valutaderivat, men annars 
verkar de företagen inte ha större värden på standardavvikelsen än resten av företagen. Vilket 
innebär att vi genom att titta på diagram 1 inte kan konstatera att de som använder 
valutaderivat har mindre standardavvikelse än de som inte använder valutaderivat. Det finns 
däremot en väldigt liten antydan att spridningen i standardavvikelsen blir mindre när 
valutaderivat användningen blir högre.  
 
Medelvärdet för alla företags standardavvikelse ligger på 13,16 och tittar man på Diagram 1 
kan man se att de flesta värdena ligger runt 10 men att det finns några bolag vars 
standardavvikelse avviker signifikant mot resten. Dessa företag kommer senare i analysen 
undersökas djupare.  
 
För att statistisk säkerställa huruvida det finns ett linjärt samband mellan andelen 
valutaderivat och företagens standardavvikelse har korrelationen räknats ut på de värden som 
visas i tabell 1. Det värde som räknades fram på korrelationen var r= -0,02. Detta är ett väldigt 
svagt negativt samband och i princip obefintligt. Det betyder att företagens risk inte är mindre 
i de företag där användningen av valutaderivat är större, vilket överensstämmer med Diagram 
1 och trendlinjen i Diagram 9 som visar att det ej finns något linjärt samband.  
 
Om vi jämför R2 = 0,262 % för det icke-linjära sambandet, som går att utläsa ur diagram 8, 
med R2 = 0,07 % för det linjära sambandet, som finns i diagram 7, så är det en mycket liten 
ökning i R2.  Värdet och skillnaden mellan de båda determinationskoefficienterna är mycket 
liten och innebär att det inte finns något samband, varken linjärt eller icke-linjärt eftersom 
värdet på R2 ska ligga närmre 1 om det ska finnas något samband. I det icke-linjära fallet 
innebär R2 att 0,262 % av variationen i standardavvikelsen förklaras av variationer i andelen 
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valutaderivat. Alltså förklaras en nästan obefintlig del av variationen i standardavvikelsen av 
det icke-linjära sambandet.  
 
I den här studiens kvantitativa del har vi alltså inte kunnat se ett samband mellan 
användningen av valutaderivat och en reducering av den totala risken inom företag. Liknande 
resultat som konstateras i denna studie kan finnas i Nguyen och Faffs (2010) forskning, där 
resultaten i deras studie visar på att det inte finns ett samband mellan användningen av 
finansiella derivat (inkluderat valutaderivat) och översiktlig riskreducering inom företaget. De 
kunde däremot se små tendenser till riskreducering när de separerade olika sorters derivat, där 
inkluderat valutaderivat, men dessa var så pass små att ett samband inte kunde fastställas. 
Samma slutsatser kan vi även finna i Allayannis, Brown och Klappers (2001) studie, de menar 
att anledningen till att inga samband kunde finnas kan bero på att valuta hedging inte 
hanterades konsekvent eller var för liten för att reducera riskerna inom företagen.  
 
Studier som kommit fram till motsatta resultat än de som funnits i denna studies kvantitativa 
del är bland annat Zhou och Wang (2013). De menar att valutaderivat reducerar risker inom 
företagen när de verkligen används i syfte att hedga men inte spekulera. Även i denna studies 
kvalitativa del förklarade Wijkander, Hagelin och Lidbark att valutaderivat definitivt är 
riskreducerande. Ytterligare studier som påvisade ett samband mellan valutaderivat och 
riskreducering var studien skriven av Goswami, Nam och Shrikhande (2004), Magee (2013) 
samt Zhou och Wangs (2013). De hade emellertid olika uppfattningar om hur vida 
valutaswappar är ett instrument som kan användas för att reducera valutarisker.  I denna 
studie har vi valt att inkludera valutaswappar som ett hedging instrument eftersom enligt den 
använda teorin är alla nämnda valutaderivat jämnviktiga. Därför ingår valutaswappar i 
företagens derivat användning om det redovisas som ett valutaderivat. Vi har däremot sett att 
valutaswappar inte alltid används av de företag som valuta hedgar. Wijkander som var en av 
de intervjuade förklarade att på SAAB så är det valutaoptioner och terminer som används i 
syfte att valuta hedga och nästan aldrig valutaswappar. Wijkander förklarar att optioner 
används i offertfasen och terminer används när offertfasen tagit slut och kontrakt skrivs. 
Valutaswappar var enligt henne inget som användes för att säkra risken utan ses mer som ett 
omräkningsinstrument. Hagelin och Lidbark hade en annan utgångspunkt vid val av valuta 
instrument. De utgick från vilken typ av valutarisk det rör sig om och vilken del av 
redovisningen den påverkar. I teoriavsnittet i denna studie beskrivs transaktionsexponering, 
omräkningsexponering och ekonomisk exponering. Under intervjun med Hagelin och Lidbark 
ansågs transaktionsexponering och omräkningsexponering vara de viktigaste riskerna. 
Hagelin och Lidbark beskrev att transaktionsrisk påverkar resultaträkningen och är därför den 
risk som företag främst hedgar, medan omräkningsrisk påverkar balansräkningen och ses 
därför inte som lika viktig. Vi tror att det är viktigt att vara medveten om att olika personer 
har olika uppfattningar om vilka valutainstrument som är riskreducerande och vilka risker 
som anses vara de viktigaste. Lidbark menade att olika personer uppfattar valutarisk på olika 
sätt. Från det kan vi konstatera att valutaderivat och valutarisker inte har en bestämd 
definition och kan därför hanteras på olika sätt.  
 
I båda intervjuerna förklarades att valutaderivat bara är en liten andel av företagens 
valutasäkringsmöjligheter. I denna studie har enbart externa valutaderivat undersökts men 
efter intervjuerna fick vi en djupare förståelse över att det finns flera olika sätt att hedga 
valuta risker som inte inkluderas i valutaderivat. Detta innebär att företag som har undersökts 
i denna studie kan ha en högre andel valutasäkring än vad som har registrerats i 
undersökningen. Det innebär att andelen valutasäkring som använts i uträkningarna kan vara 
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betydligt mindre än vad de är i verkligheten. En av de säkringsmetoder som inte redovisas i en 
årsredovisning är klausuler. Wijkander förklarade att detta är den ultimata metoden för ett 
företag att valutasäkra eftersom de är enkelt att använda och kostnadsfritt. Den kan definieras 
som en legal skrivning som skyddar ena parten för valutasvängningar. Vanligtvis så fastställs 
ett belopp och klausulen säger sedan att om växelkursen ändrar sig så får man räkna om 
beloppet. En annan metod som ibland redovisas i årsredovisningen är att företagen möter sina 
inflöden och utflöden i en viss valuta och på så sätt blir valutarisken mindre. Att det finns 
andra metoder som företag använder sig av när de valutasäkrar skulle kunna förklara varför 
vissa företag som inte använder sig av valutaderivat fortfarande har en låg standardavvikelse 
och varför denna studie inte har funnit ett riskreducerande samband mellan företagens 
valutaderivat användning och standardavvikelsen i aktiekursen. 
 

 5.1.2. Mått på risk 
Den här studiens mått på den totala risken, som tidigare nämndes i teorin, är 
standardavvikelsen i aktiekursen. Tidigare forskning har även använt detta mått på risk: 
Nguyen och Faff (2010) samt Guay och Kotharis (2003). Okoli (2012) såg i sin studie att 
ändringar i växelkursen hade negativ påverkan på aktiekursens volatilitet. Studier som 
undersökt om hedging av valutarisker reducerar standardavvikelsen i aktiekurser har kommit 
fram till olika resultat. Guay och Kortharis (2003) studie är en av dessa och menar att företag 
minskar sina risker genom att använda sig av valutaderivat, men att den användningen inte 
alltid ger utslag i aktiekursens volatilitet. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vi 
inte hittar ett samband mellan företagens standardavvikelse i aktiekursen och andelen 
valutaderivat. Det stämmer även överens med förklaringen som Hagelin och Lidbark gav i 
deras intervju.  
 
 
Enligt studiens resultat på korrelationssamband och icke-linjära regressions analys gick det 
inte att bevisa något statistiskt samband. Men studiens kvalitativa intervjuer pekar på något 
annat.  Intervjun med Hagelin som har forskat inom detta ämna säger att det är visst möjligt 
att bevisa ett samband mellan valutaderivat och aktiekursens standardavvikelse. Enligt 
Hagelin och Lidbark kan anledningen till att vi inte ser något samband mellan andelen 
valutaderivat och standardavvikelsen i aktiekursen förklaras av “störande faktorer” som 
påverkar aktiekursen. Enligt Hagelin som har forskat inom valutarisker så skulle man kunna 
se ett samband mellan hantering av valutarisker och volatiliteten i aktiekursen. Han menar att 
det finns för mycket som spelar in samt påverkar aktiekursen och därför måste de störande 
faktorerna skalas bort för att det ska gå att se en påverkan. De faktorer som måste rensas bort 
när det gäller påverkan på aktiekursen är skuldsättningsnivån, operationell risk, bransch 
påverkan och eventuellt storleken på företagen. Dessa faktorer påverkar aktiekursen och kan 
komma att slå ut effekten av valutahanteringen. Fortsättningsvis menar Hagelin att när man 
väl har skalat bort de störande faktorerna så måste man gå in i företagen för att se vilka 
valutor de är exponerade för. Vissa valutor är mer volatila och har större påverkan. När denna 
process har gjorts kan man dela upp företagen i två grupper där den ena hedgar och den andra 
inte hedgar. Då menar Hagelin att man borde se en påverkan på volatiliteten i aktiekursen. 
Vidare nämnde Lidbark att man borde se till en längre tidsperiod när valutasvängningar och 
valutaeffekter undersöks. Det eftersom att valutavariationer kan röra sig i trender som kan 
hålla på i flera år. Om endast en kort period undersökt kan resultaten påverkas av vilken trend 
som gäller för den tidsperioden. Därför tyckte han att ett år var en aning kort 
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undersökningsperiod. Det kan också vara en av anledningarna till att resultatet ser ut som det 
gör. Vi kan alltså konstatera att den här undersökningen har gjort en mycket förenklad 
undersökning där endast externa valutaderivat har använts och värdena på standardavvikelsen 
i aktiekursen har tagits direkt från Stockholmsbörsen. Efter intervjun med Hagelin så fick vi 
en bra förklaring varför vi inte fått något samband. Det finns många faktorer och aspekter som 
måste inkluderas i uträkningarna för att man ska kunna urskilja ett samband.  
 
Anna Wijkander ansåg att företagets risk minskar genom att använda valutaderivat samt att 
valutaderivat är en mycket viktig del av verksamheten. Valutaderivat förhindrar att SAAB 
exponeras för svängningar i valutakurser och det är utan yttersta vikt eftersom bara en liten 
rörelse skulle kunna leda till signifikanta förluster i förtagets marginal. Alla tre 
respondenterna är överens om att valutahantering definitivt reducerar företagens totala risk. 
Däremot trodde Wijkander att resultaten på de statistiska uträkningar som gjordes i denna 
studie är korrekt, det vill säga att volatiliteten i aktiekursen inte påverkas av valutasäkringen 
inom företaget. Detta för att standardavvikelsen på aktiekursen inte är ett representativt mått 
på risk. En av anledningarna till det ansåg hon vara att aktiekursen består av folks 
förväntningar och deras uppfattningar av företagets risk. Förväntningar diskuterades även av 
Hagelin och Lidbark. De menar att aktiekursen absolut kan vara ett mått på risk men att den 
även påverkas av folks förväntningar, det blir extra tydligt när kvartalsrapporterna släpps. Då 
regerar människor på innehållet men det rör sig många gånger om missuppfattningar och det 
lugnar ner sig efter ett tag. Det är också en anledning till att man borde undersöka en längre 
period så att man inte påverkas av missförstånd eller direkta reaktioner av kvartalsrapporterna. 
Studien skriven av Zhou och Wang (2013) visar även att informationen om företagens 
riskhantering påverkar investerares uppfattningar och investeringsbeslut vilket påverkar 
aktiekursen.  
 
Hur väl ett företag informerar sin omgivning om vilka risker som företaget möter samt hur de 
hanterar dem påverkar aktiekursen. Wijkander förklarade att hur transparent ett företag är kan 
ha stor påverkan på hur deras aktiekurs ser ut. Ett företag kan säkra alla sina valutarisker men 
om de inte redovisar det i sin årsredovisning eller informerar investerare om det på andra sätt 
kommer det inte att speglas i aktiekursen. Även detta gjorde Wijkander osäker på att 
aktiekursens standardavvikelse var ett lämpligt mått på risk då det starkt påverkas 
investerarnas uppfattning.  
 
De statistiska uträkningarna i den här studien pekar på att det inte finns något samband mellan 
företagets användning av valutaderivat och den totala risken. Den kvalitativa delen i studien 
pekar dock på det motsatta. Detta höjer intresset för denna studies problemformulering som 
bygger på oenade åsikter om vad för effekt valutaderivat har på företagets totala risk. Kan 
icke-sambandet förklaras med de störande faktorerna eller bör en annan variabel för risk 
användas.  
 

5.2 Avvikande  

5.2.1. Grupper  
Genom att dela upp företagen i fem olika grupper fick vi en tydligare bild av hur de olika 
grupperna skiljer sig från varandra. Det för att se om det var någon grupp som avvek från 
resterande grupper och därför av någon anledning påverkat resultatet i korrelationen samt 
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regressionsanalysen. Det första som noterades var att Grupp 1, de företag med derivat 
användning på 0 %, har låga värden på standardavvikelse förutom ett företag (Autoliv SDB) 
som har en standardavvikelse på 55,05. Det extremvärdet drar upp resten av företagens 
medelvärde på standardavvikelsen och i diagram två kan man se hur företaget avviker från de 
andra. Grupp 1 är den grupp med flest lägsta värden på standardavvikelsen men deras 
avvikande bolag har däremot det högsta värdet på standardavvikelse. Om valutaderivat hade 
haft en reducerande effekt på standardavvikelsen skulle grupp 1 haft de högsta värdena på 
standardavvikelsen, men grupp 1 visade det motsatta. Grupp 1 och grupp 4 är de grupper som 
liknar varandra mest på det sättet att de båda grupperna har låga värden på 
standardavvikelserna, vilket säger emot ett linjärt samband. Det stämmer överens med 
Nguyen och Faffs (2010) resultat på att det inte fanns något samband mellan derivat 
användning och riskreducering. Varken på aggregerad nivå eller på individuell nivå.  
 
Grupp 2 som består av företag med valutaderivat som är större än 0 % och mindre än 1 % är 
den största gruppen. Gruppens diagram (Diagram 3) påminner lite om Diagram 1, som 
innehåller alla bolag, det vill säga att de flesta företagen ligger runt 10 men att det finns ett 
antal företag som avviker från gruppen. Spridningen är ganska stor vilket antagligen beror på 
att Grupp 2 innehåller flest företag. Grupp 3 består av fem företag med valuta derivat värde 
större än eller lika med 1 % och mindre än 2 %. Grupp 3 är den grupp med störst spridning i 
de olika standardavvikelserna. Denna grupp hade även högst medelvärde på 23,294. I grupp 2 
och 3 finns det en blandning mellan både höga och låga standardavvikelser vilket innebär att 
det inte går att identifiera något specifikt som indikerar på att valutaderivat skulle ha en 
reducerande effekt i standardavvikelserna.  
 
Grupp 4 består av företag med valutaderivat som är större än eller lika med 2 % och mindre 
än 3 %. Grupp 4 har i princip inga avvikelser utan alla värden ligger runt 10 och i närheten av 
det helhetliga medelvärdet. Detta stämmer även bra in på Grupp 5 som består av företag med 
standardavvikelse större än 3 %. Det som var intressant är att signifikanta avvikelser i 
standardavvikelsen minskade och näst in till upphörde när företag använder sig av 2 % eller 
mer valutaderivat i förhållande till nettoomsättningen. Även om det inte har gått att identifiera 
ett statistiskt samband så ser de signifikanta avvikelserna ut att minska när man passerar 2 % 
användning av valutaderivat. Detta påminner om Guay och Kotharis (2003) studie där de 
kommer fram till att företag inte hedgar tillräckligt för att det ska synas i aktiekursen vilket 
skulle kunna förklara varför avvikelserna på standardavvikelsen avtar i de två grupper med 
högst valutaderivat användning. Det vill säga att de hedgar på en tillräckligt hög nivå för att 
det ska synas i aktiekursen.  
 
Efter att ha undersökt samt diskuterat de olika grupperna har det inte lett till några annorlunda 
slutsatser än vad korrelationen och regressionen har gett. Inga grupper har visat på att det 
finns något samband mellan andelen valutaderivat och standardavvikelsen 
 

 5.1.2. Företag över medel 
De flesta företag som har ingått i denna studie hade liknande värden på standardavvikelsen 
som låg nära medelvärdet. Medelvärdet för alla företags standardavvikelse ligger på 13,16 
och tittar man på Diagram 1 kan man se att de flesta värdena ligger runt 10 men att det finns 
några bolag vars standardavvikelse avviker signifikant mot resten. Infogar man en trendlinje i 
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Diagram 1 får vi Diagram 9, där kan man tydligt se att trenden för standardavvikelsen i de 
olika företagen är lika varandra.  
 
 
     

Diagram 9. Trendlinje 
 

 
 

 
Hagelin förklarade att det finns störande faktorer som påverkar aktiekursen och om man 
skalar bort dessa borde man kunna se ett samband mellan valutasäkring och aktiekursens 
volatilitet. Dessa störande faktorer är enligt Hagelin storlek på företagen, skuldsättningsnivå, 
operationell risk, branscher och kvartalsrapporter. Vi har därför valt att titta närmare på de 
företag som har en standardavvikelse över medelvärdet och undersökt om de störande faktorer 
har en särskild påverkan på de här företagen. Det skulle möjligtvis kunna förklara varför inga 
samband går att identifiera i denna undersökning. I tabell 7 finns de 11 företag med avvikande 
standardavvikelse som har undersökts djupare för att se om de har en gemensam variabel eller 
andra liknelser.  
 
 
 
 

Tabell 7. Standardavvikelse över medel 
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Nedan går vi igenom följande variabler i varje avvikande företag: Storlek på företagen, 
skuldsättningsnivå, operationell risk, branscher och kvartalsrapporter. 
 
Lite fokus har lagts på huruvida storleken på företagen har haft en påverkan på volatiliteten i 
aktiekursen eftersom att alla företagen i undersökningen är tagna från large cap listan på 
Stockholmsbörsen. Alla företagen är alltså definierade som stora företag och det utgör därför 
ingen speciell avvikande faktor som går att identifieras i de avvikande företagen.  
 
Det finns en ganska stor spridning på vilka branscher de olika företagen är verksamma i. De 
företag som arbetar med produktion är SCA som utvecklar och producerar hygienprodukter 
och skogsindustri produkter, Autoliv som utvecklar och tillverkar produkter för bilsäkerhet, 
NIBE som tillverkar och utvecklar värmeteknik produkter. Ett annat område är företag som är 
verksamma i läkemedel och forsknings branschen. De företagen är Getinge och AstraZeneca.   
Företag som är tjänsteföretag och nästan alla verksamma i IT branschen är MTG som är ett 
mediaföretag inom TV, Millicom som arbetar med bredbandsverksamhet och Loomis som 
arbetar med värdetransporter och kontanthantering. JM är ett företag som är verksamma inom 
fastighetsbranschen och ICA gruppen som också är verksamma i fastighetsbranschen men 
främst i livsmedelsbranschen. Genom att titta på de olika branscherna i företagen så kan vi 
konstatera att det inte finns en specifik branschkategori som avviker. Det är en blandning 
mellan mycket olika branscher. Wijkander som intervjuades trodde att man möjligtvis skulle 
se en skillnad mellan de företag som hade en verksamhet som baserades på antingen långa 
eller korta projekt. Att långa projekt kunde vara mer riskfyllda eftersom de sträcker sig längre 
in i framtiden vilket bidrar till osäkerhet. Wijkander menade att tjänsteföretag har mer 
kortsiktiga projekt eftersom det inte behövs produceras någon produkt och medför inga 
produktionskostnader. I de avvikande företagen såg vi ingen speciell skillnad mellan 
tjänsteföretag och produktionsföretag. Det var alltså en blandning av många olika branscher.  
 
Skuldsättningsnivån på de olika företagen kan ses i tabell 8 nedan. Företagen har även här en 
ganska stor spridning på skuldsättningsnivån och verkar därför inte vara en gemensam 
störande faktor för de signifikant avvikande företagen.  
 
 
 
 
 

Tabell 8. Skuldsättningsnivå 

 
   Källa på skuldsättningsnivåerna: företagens årsredovisningar 
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Vi har identifierat ett antal operationella risker inom de avvikande företagen som är kopplade 
till verksamheten och vilken bransch de är verksamma i. Eftersom att alla operationella risker 
antar olika former i företagen så är det svårt att säga om de är mer störande i de avvikande 
företagen än de som inte hade avvikande standardavvikelse. Det vi kan konstatera är att det 
finns mycket operationella risker som möjligtvis kan vara störande faktorer och påverka 
standardavvikelsen. Vi har även kollat på vilka länder dessa företag är främst verksamma i 
eftersom att det kan medföra sig operationella risker om man är aktiv i länder som är 
kopplade till högre risk (politisk, valuta och etik). Det var även här svårt att göra kopplingar 
mellan risken i företagen baserat på antal länder de är verksamma i. Det vi kan se är att alla 
företag är verksamma utanför norden och i ett betydande antal länder med en stor blandning 
olika valutor.  
 
Kvartalsrapporter är en annan faktor som enligt Hagelin påverkar aktiekursens volatilitet på 
det sättet att investerare kan överreagera på rapporten vilket leder till ett felaktigt värde på 
marknaden. Kvartalsrapporter är något som kan ha påverkat företagen då deras 
kvartalsrapporter och årsredovisningar är offentliga. Genom att titta närmare på de olika 
aktiekurserna på Avanza där de även markerar ut när rapporterna släpps, kan man se att de har 
en effekt på aktiekursen. Effekten på aktiekursen och det vill säga investerares reaktion beror 
på vad för information som finns att tolka i rapporterna. Man kan se att detta är en faktor som 
påverkar standardavvikelsen.  
 
De avvikande företagen har studerats närmre i syfte att identifiera de störande faktorerna och 
för att se om likheter i dessa faktorer kunde finnas i de avvikande företagen. Alla de 
faktorerna som undersöktes: storlek på företagen, skuldsättningsnivå, operationell risk, 
branscher och kvartalsrapporter var i stora drag mycket olika i alla de avvikande företagen. Vi 
kunde alltså inte identifiera att de avvikande företagen var verksamma i en specifik bransch, 
hade en liknande skuldsättningsgrad eller hade liknande operationella risker. Att inga likheter 
mellan de avvikande företagen inte kunde identifieras kunde möjligtvis bero på att företagens 
volatilitet i aktiekursen påverkas av olika typer eller olika mycket av störande faktorer. Det är 
därför svårt att identifiera vilka som påverkar mest och till vilken grad. Syftet att undersöka 
huruvida det fanns gemensamma avvikande faktorer var ändå för att se om det fanns en 
koppling. Efter att ha gjort det kunde det konstateras att påverkan från de störande faktorerna 
är mer komplext och behöver undersökas och analyseras i mycket större omfattning. Vi kan 
däremot fastställa att de faktorer Hagelin beskrev definitivt finns närvarande i företagens 
standardavvikelse i aktiekursen.  
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6. Avslutande diskussion 
________________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet förs en avslutande diskussion som inkluderar en kritisk diskussion av arbetet 
samt viktiga aspekter från arbetets gång. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
________________________________________________________________________________ 
 

6.1. Kritisk diskussion av det egna arbetet 
Uppsatsen undersöker huruvida andelen valutaderivat har en effekt på standardavvikelsen i 
aktiekursen. Valutaderivat är externa verktyg för att hantera valutarisker vilket är en mycket 
liten del av de metoder som finns för att säkra valutarisker. Det innebär att vi har avgränsat 
oss rejält och bortsett från många andra säkringsmetoder för valutarisker. Vi var medvetna om 
att vi avgränsade oss och bortsåg från dessa aspekter från början. Syftet var att undersöka 
valutaderivat och det har vi gjort, men vi inser att för att kunna se effekten på 
standardavvikelsen i aktiekursen bör nog alla valutasäkringsinstrument inkluderas. Eftersom 
effekten av alla valutasäkringsmetoder är större än bara effekten från valutaderivaten. Det är 
även svårt att undersöka en så smal del av valutahanteringen när man ser till volatiliteten i 
aktiekursen. Det har även att göra med att aktiekursen påverkas av folks förväntningar och 
dessa skiljer sig antagligen inte när det gäller vilken valutasäkringsmetod som används. 
 
Valutaderivaten var tagna från företagens årsredovisningar vilket innebär att de kan ha 
redovisats på ett fördelaktigt sätt eller förfinats. Att vi tog valutaderivat i förhållande till 
nettoomsättning kan även ifrågasättas. Omsättningen inkluderar intäkter både från inrikes- 
och internationell verksamhet. Antagligen finns det bättre belopp som inte innehåller inrikes 
intäkter och därför representerar andelen valutaderivat mer korrekt. En av dessa skulle kunna 
vara företagens inflöden och utflöden i andra valutor. 
 
Att tidsperioden var under 1 år kan också haft en effekt på studiens resultat. Valutarörelser 
och trender kan sträcka sig över långa perioder. För att ha möjlighet till att se mer korrekta 
resultat bör en länge period undersökas där alla sorts trender och fluktuationer finns med. På 
så vis kan man undvika att resultaten påverkas av den rådande trenden och därför blir 
missvisande.  
 
Standardavvikelsen i aktiekursen har diskuterats mycket i analysen men är även värt att tas 
upp här. Under studiens gång har vi insett att den inkluderar många faktorer vilket gör det 
svårt att se påverkan av valutaderivat. Även investerares uppfattningar påverkar 
standardavvikelsen i aktiekursen och skulle behövts tagit hänsyn till under studien. Något som 
vi förstod efter intervjuerna var att valutaderivat definitivt har en effekt på företagens totala 
risk men att omfattande variabler måste skalas bort från standardavvikelsen för att det skulle 
vara ett relevant “mått” på risk. 
 

6.2. Framtida forskning  
Förslag till framtida forskning grundar sig delvis i de punkter nämnda i den kritiska 
diskussionen. Där förslagen handlar om att göra en studie som inkluderar aspekter som inte 
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finns med i denna studie. Vi har fått bekräftat via intervjuer att användningen av valutaderivat 
minskar totala risken inom företag. Därför anser vi att det finns många möjligheter att 
fortsätta undersöka problemet. Ett alternativ är att använda samma koncept men att skala bort 
de faktorer som stör volatiliteten i aktiekursen samt ta ett mer representativt belopp för 
andelen valutaanvändning inom företagen under en längre period. Ett annat alternativ skulle 
vara att ta ett annat mått på risk istället för standardavvikelsen på aktiekursen. Det skulle även 
vara intressant att rikta in sig på en specifik bransch då det skulle inkludera samma typer av 
företag samt att de är utsatta för många liknande risker. Detta skulle möjligtvis underlätta 
undersökningen eftersom man inte skulle behöva ta hänsyn till de risker som är förknippade 
med olika branscher.  
 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt skulle också vara möjligt. Då skulle två eller några få företag 
kunna undersökas mer djupgående. Då skulle man mer noggrant undersöka valutainflöden 
och utflöden samt hur de hanteras. Hanteringen skulle då kunna inkludera både interna och 
externa säkringsmetoder. I det fallet skulle företagens perspektiv kunna inkluderas ytterligare 
samt vilken typ av policy de har för valutahantering. Det skulle även vara intressant att 
jämföra företagen med sig själva när de använder mer eller mindre valutasäkringar. Det skulle 
man kunna göra genom att titta på ett företags årsredovisningar för flera år och jämföra de 
olika årens valutasäkringar med de olika årens risk, samt intervjua företaget för att få en klar 
bild av hur de valutasäkrar.  
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7. Slutsatser 
________________________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som dragits från resultaten och analysen.  
________________________________________________________________________________ 
 
● Vid en första anblick såg andelen valutaderivat som var 2 % eller högre ut att bete sig 

annorlunda i företagens standardavvikelse än de företag som hade mindre än 2 % 
användning. Med statistiska uträkningar har det inte gått att identifiera ett samband 
mellan standardavvikelsen i företagens aktiekurser och andelen valutaderivat i 
förhållande till nettoomsättningen. Varken ett linjärt samband eller icke-linjärt 
samband.   

 
● Kvalitativ data pekar på att valutaderivat minskar den totala risken inom företag. 

Förklaringen till att inga statistiska samband kunde finnas var att det finns störande 
faktorer som måste rensas bort från aktiekursens standardavvikelse. Dessa faktorer kan 
vara: storlek på företagen, skuldsättningsnivå, operationell risk, branscher och 
kvartalsrapporter. 

 
● En inblick gjordes i de elva företag som hade avvikande standardavvikelser med syfte 

att se om det fanns några likheter i de störande faktorerna mellan företagen. De 
störande faktorerna kunde identifieras i alla de avvikande företagen, men inga tydliga 
likheter kunde identifieras som kunde förklara varför dessa företag var mer riskfyllda 
än de andra företagen. 

 
● I praktiken definierar företag valutarisker på olika sätt och använder därför olika 

metoder för valutasäkring. Alla externa valutaderivat används inte i lika stor 
utsträckning. Användningen av interna valutasäkringar är för många företag minst lika 
viktigt som externa valutaderivat. Det vill säga att hanteringen av valutarisker inom 
företagen innefattar mycket mer än de externa valutaderivaten.   
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Bilaga 1. Exempel på standardavvikelse uträkning 
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juni Mars
Date Closing,price (x2meanx) (x2meanx)^2 n Date Closing,price (x2meanx) (x2meanx)^2 n

14A06A30 92,05 2,50662651 6,28317644 129 14A03A31 102,8 13,25662651 175,7381463 188
14A06A27 93 3,45662651 11,9482668 130 14A03A28 101,6 12,05662651 145,3622427 189
14A06A26 93,35 3,80662651 14,4904054 131 14A03A27 99,95 10,40662651 108,2978752 190
14A06A25 93,7 4,15662651 17,2775439 132 14A03A26 100,5 10,95662651 120,0476644 191
14A06A24 94,75 5,20662651 27,1089596 133 14A03A25 100,3 10,75662651 115,7050138 192
14A06A23 94,65 5,10662651 26,0776343 134 14A03A24 99,8 10,25662651 105,1983873 193
14A06A19 94,65 5,10662651 26,0776343 135 14A03A21 101,9 12,35662651 152,6862186 194
14A06A18 92,25 2,70662651 7,32582704 136 14A03A20 100,5 10,95662651 120,0476644 195
14A06A17 93,05 3,50662651 12,2964295 137 14A03A19 99,95 10,40662651 108,2978752 196
14A06A16 93,65 4,10662651 16,8643813 138 14A03A18 99,15 9,606626506 92,28727283 197
14A06A13 94,45 4,90662651 24,0749837 139 14A03A17 98,05 8,506626506 72,36269451 198
14A06A12 94,15 4,60662651 21,2210078 140 14A03A14 96,65 7,106626506 50,5041403 199
14A06A11 94,4 4,85662651 23,586821 141 14A03A13 97 7,456626506 55,60127885 200
14A06A10 93,6 4,05662651 16,4562186 142 14A03A12 97,7 8,156626506 66,53055596 201
14A06A09 93,9 4,35662651 18,9801945 143 14A03A11 98,7 9,156626506 83,84380897 202
14A06A05 93,7 4,15662651 17,2775439 144 14A03A10 99,85 10,30662651 106,2265499 203
14A06A04 96,5 6,95662651 48,3946523 145 14A03A07 98,6 9,056626506 82,02248367 204
14A06A03 95,95 6,40662651 41,0448632 146 14A03A06 99,75 10,20662651 104,1752246 205
14A06A02 95,95 6,40662651 41,0448632 147 14A03A05 99,2 9,656626506 93,25043548 206

14A03A04 97,15 7,606626506 57,8607668 207
14A03A03 94 4,456626506 19,86151981 208

Maj
Date Closing,price (x2meanx) (x2meanx)^2 n

14A05A30 97,3 7,75662651 60,1652548 148 Februari&
14A05A28 97,5 7,95662651 63,3079054 149 Date Closing,price (x2meanx) (x2meanx)^2 n
14A05A27 98 8,45662651 71,5145319 150 14A02A28 96,5 6,956626506 48,39465234 209
14A05A26 98,35 8,80662651 77,5566704 151 14A02A27 96,95 7,406626506 54,8581162 210
14A05A23 97,9 8,35662651 69,8332066 152 14A02A26 97,35 7,806626506 60,9434174 211
14A05A22 98,3 8,75662651 76,6785078 153 14A02A25 97 7,456626506 55,60127885 212
14A05A21 97,65 8,10662651 65,7173933 154 14A02A24 98,55 9,006626506 81,11932102 213
14A05A20 97,45 7,90662651 62,5147427 155 14A02A21 94,2 4,656626506 21,68417042 214
14A05A19 98,05 8,50662651 72,3626945 156 14A02A20 93,85 4,306626506 18,54703186 215
14A05A16 99,4 9,85662651 97,1530861 157 14A02A19 92,95 3,406626506 11,60510415 216
14A05A15 101,6 12,0566265 145,362243 158 14A02A18 92 2,456626506 6,03501379 217
14A05A14 102,3 12,7566265 162,73152 159 14A02A17 92,65 3,106626506 9,651128248 218
14A05A13 101,5 11,9566265 142,960917 160 14A02A14 92,95 3,406626506 11,60510415 219
14A05A12 100,7 11,1566265 124,470315 161 14A02A13 90,6 1,056626506 1,116459573 220
14A05A09 99,8 10,2566265 105,198387 162 14A02A12 91,05 1,506626506 2,269923429 221
14A05A08 100,9 11,3566265 128,972966 163 14A02A11 91,2 1,656626506 2,74441138 222
14A05A07 99,7 10,1566265 103,157062 164 14A02A10 90,5 0,956626506 0,915134272 223
14A05A06 99,95 10,4066265 108,297875 165 14A02A07 90,3 0,756626506 0,57248367 224
14A05A05 101 11,4566265 131,254291 166 14A02A06 89,4 20,143373494 0,020555959 225
14A05A02 102,4 12,8566265 165,292845 167 14A02A05 85,5 24,043373494 16,34886921 226

14A02A04 83,95 25,593373494 31,28582704 227
14A02A03 84,65 24,893373494 23,94510415 228

April
Date Closing,price (x2meanx) (x2meanx)^2 n

14A04A30 102,5 12,9566265 167,87417 168 Januari
14A04A29 102,4 12,8566265 165,292845 169 Date Closing,price (x2meanx) (x2meanx)^2 n
14A04A28 101,8 12,2566265 150,224893 170 14A01A31 86,8 22,743373494 7,526098127 229
14A04A25 102,2 12,6566265 160,190195 171 14A01A30 86,05 23,493373494 12,20365837 230
14A04A24 103,4 13,8566265 192,006098 172 14A01A29 86,55 22,993373494 8,960284874 231
14A04A23 101,9 12,3566265 152,686219 173 14A01A28 88,2 21,343373494 1,804652344 232
14A04A22 105 15,4566265 238,907303 174 14A01A27 88,05 21,493373494 2,230164393 233
14A04A17 102,9 13,3566265 178,399472 175 14A01A24 87,75 21,793373494 3,216188489 234
14A04A16 102,5 12,9566265 167,87417 176 14A01A23 89,45 20,093373494 0,008718609 235
14A04A15 100,9 11,3566265 128,972966 177 14A01A22 90,65 1,106626506 1,224622224 236
14A04A14 101,3 11,7566265 138,218267 178 14A01A21 90,3 0,756626506 0,57248367 237
14A04A11 101,8 12,2566265 150,224893 179 14A01A20 89,75 0,206626506 0,042694513 238
14A04A10 101,6 12,0566265 145,362243 180 14A01A17 90,5 0,956626506 0,915134272 239
14A04A09 102,2 12,6566265 160,190195 181 14A01A16 90,15 0,606626506 0,367995718 240
14A04A08 101 11,4566265 131,254291 182 14A01A15 88,6 20,943373494 0,889953549 241
14A04A07 101,2 11,6566265 135,876942 183 14A01A14 87,3 22,243373494 5,032724633 242
14A04A04 101,7 12,1566265 147,783568 184 14A01A13 88,1 21,443373494 2,083327043 243
14A04A03 100,9 11,3566265 128,972966 185 14A01A10 87,15 22,393373494 5,728236682 244
14A04A02 104,1 14,5566265 211,895375 186 14A01A09 86,5 23,043373494 9,262122224 245
14A04A01 104,1 14,5566265 211,895375 187 14A01A08 87,55 21,993373494 3,973537886 246

14A01A07 88,45 21,093373494 1,195465597 247
14A01A03 84,6 24,943373494 24,4369415 248
14A01A02 84,5 25,043373494 25,4356162 249

Date Closing&price (xAmeanx) (xAmeanx)^2 n
SUMMA&janAdec 22296,3 0 15873,50657 249

n= 249

mean&x= 89,54337349

s= 8,00037967 medel 89,54337349
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Bilaga 2. Korrelations uträkning 
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Bilaga 3. Intervjuer 

1

Intervjuschema 

• Vad jobbar du med? vad är din uppgift?
• Anser ni att valutarisker är en stor risk som påverkar företaget mycket?
• Vilka anser ni är de största valutariskerna?
• Hur går ni till väga när ni väljer vilka derivat som ska användas och vilken mängd?
• Vilka derivat används för att säkra valutarisker? 
• Hur effektiv anser ni att valutaderivat är? Uppnår de den förväntade effekten?
• Vilka faktorer anser ni har störst påverkan på företagens översiktliga risk? 
��bU�DQYlQGQLQJ�DY�ÀQDQVLHOOD�GHULYDW�L�VDPEDQG�PHG�YDOXWDULVNHU�ULVNUHGXFHUDQGH�I|U�VYHQVND�I|UHWDJ�
�GHÀQLHUDW�VRP�VWDQGDUGDYYLNHOVH��PHG�LQWHUQDWLRQHOO�YHUNVDPKHW�RFK�L�VnGDQD�IDOO�KXU�SnYHUNDU�RPIDWWQLQJHQ�
på derivaten riskreduktionen i företagen?
• Tror du att det gör någon skillnad om man hedgar alla sina valutarisker än om man bara hedgar en del av 
dem? 
• På vilket sätt minskar valutaderivat risken inom företaget? 

Intervju 1

Karin: Ka 
Kristine: Kr
Anna: A

Ka: Så där..

A: då är det ju så här, jag sitter ute på det vi kallar affärsenhet, det är här ute man gör affärerna och har ett 
IXOOW�SURÀW�DQG�ORVV�DQVYDU�RFK�PDQ�KDU�RFNVn�DOOD�NXQGNRQWDNWHU�RFK�IUnQ�GHW�PDQ�VND�OlPQD�LQ�HQ�RIIHUW�WLOO�
dess att det blir ett kontrakt och projektet ska levereras.  Det är affärsenhetens ansvar. Och då har man val-
utarisker i de här olika faserna och då kan man väl säga såhär, kan visa och gå igenom hur man kan hantera 
olika faserna, men generellt vill man ju inte ha valuta riskerna liggande så skvalpande ute i organisationen 
utan de hanterar man på våra internbanker våra treasury avdelningar så gör SAAB och så gör Ericsson. Man 
YLOO�OLNVRP�LQWH�DWW�DIIlUVYHUNVDPKHWHUQD�VMlOYD�VND�VSHNXOHUD�XWDQ�KDU�PDQ�HQ�YDOXWDULVN�PDQ�LGHQWLÀHUDU�Vn�
ska man omhänderta den och kontakta då sin internbank eh och då kan man ju säga såhär att när vi i en offert 
VRP�lU�HQ�RIIHUW�Gn�L�HQ�XWOlQGVN�YDOXWD�Gn�KDU�PDQ�MX�EnGH�YDOXWDULVNHU�L�VLQD�I|UVlOMQLQJVÁ|GHQ�RFK�PDQ�NDQ�
MX�RFNVn�KD�YDOXWDULVNHU�L�VLWW�LQN|SVÁ|GH��2FK�GHQ�YDOXWD�ULVNHQ�KDU�PDQ�MX�WLOOV�GHWWD�NRQWUDNW�lU�WHFNQDW�RFK�
där i den perioden så kan man då välja att antingen om det är stora belopp så går man ut och valutasäkrar de 
och då använder man sig oftast ut av valuta optioner som då ger rätten till att sälja eller att köpa valutor för 
den kursen man har satt upp i offerten.  Men det är ju så vi lämnar in offerten de USA? Man lämnar ju in my-
cket offerter som det är ganska låg sannolikhet på att man kommer få, då kan man ju inte gå ut på positionen 
på marknaden i allt utan då gör man som så att man använder sig utav kalkylkurser som man lägger in en risk 
marginal i sina offerter, man säger ja den här offerten ska vara giltig nu i 3 månader eh hur mycket volatili-
tet har vi  i US dollar tex om US dollarn är idag 7.50 säger vi  vad ska vi då säga att vi kanske ska lägga den 
på  om den ska vara giltig i 3 månader och så får man en riskpremie så får man lägga på det så man har lite 
marginal i sin offert men de är ju ingen valuta säkring  de är ju bara en liten marginal  för att kunna vara lite 
skyddad för valuta exponering i sin offert

Men man väl säga så här generellt så går man ju inte ut och valutasäkrar alla offerter utan då går man och gör 
dom med hög sannolikhet och där de är väsentliga. Och då använder man sig ju oftast utav då valuta optioner 
som är ett instrument och det är då under offertfasen. Innan man har fått kontraktet för då vet man ju liksom 
LQWH�KXU�GHW�VHU�XW��6HQ�GHQ�GDJHQ�PDQ�InU�NRQWUDNW�Gn�YHW�PDQ�MX��MD�QX�ÀFN�YL�GHW�KlU�NRQWUDNWHW�GHW�lU�YlUW�
så här mycket i US dollar  antingen då så har du då en option  som du har haft som du då kan läsa in  i den 
kursen som då  lämnar in offerten på, då har du den säker.  Åh sen då tecknar du då nya valuta terminer, både 
I|U�GLWW�VlOMÁ|GH�RFK�I|U�GLW��GLQD�LQN|S��'HW�NDQ�MX�EOL�ÁHUD�ROLND�YDOXWRU�Gn��GRP�PDWFKDU�GX�MX�O|SOlQJG�PHG�
projektet betal plan. 

2

Kr: Juste för då är den fastställd

A: En valutatermin blir ju både rättigheten och skyldigheten att sälja eller köpa valuta och det vill man ju inte 
använde sig utav under en offertperiod för då sitter man ju liksom, då vet man ju inte om man har fått affären 
eller inte.  Och i de här företagen gör vi ofta affärer som är, eller de är ju i alla fall minst hundra miljoner de 
är ju stora belopp, upp mot miljard affärer, inom SAAB varierar de ju också, vi hade ju den stora Brasilien 
orden på 38 miljarder, det an ju vara hur mycket pengar som helst.  Då kan man ju inte, dels kan man ju inte 
i offert perioden, offert perioderna är ju ganska långa på SAAB, och må många andra företag också, och där 
är ju en avvägning som man gör, hur mycket man ska säkra.  Beroende på sannolikheter och hur stora af-
färerna är, men då är det ju som så att man går ju inte in och tar terminer där i den fasen utan då är de valuta 
optionerna som man använder sig ut av. 

A: Är ni med på det här eller vill ni att jag ska rita upp?  

Ka: Vi hänger med.
Kr: Vi har läst om det teoretiskt 

A: Och sen är det naturligtvis som så att de hära betal planerna, projekt blir ju, man gör ju upp en betal plan 
när man får ett kontrakt och så säger man så här ska man få betalt och här ska vi betala våra under lever-
antörer. Under den här tiden ska vi producera saker och där kan ju självklart, det ändras ju hela tiden, det 
JOLGHU�OLWH�KLW�RFK�GLW�nW�EnGD�KnOOHQ�RFK�Gn�lU�MX�WHUPLQHQ�Vn�ÀIÀJ�DWW�Gn�NDQ�PDQ�MX�EnGH�I|UOlQJD�GRP�Gn�RFK�
förtidslösa dom också. Men det viktiga är väl för era aspekter är att säga; ja det företagen gör det är att när 
PDQ�KDU�NRQWUDNW�YDOXWDVlNUDU�PDQ�EnGH�VLQD�I|UVlOMQLQJVÁ|GHQ�RFK�VLQD�LQN|SVÁ|GHQ��6HQ�NDQ�MDJ�LQWH�VlJD�
Vn�KlU��MDJ�YHW�LQWH��HIWHUVRP�MDJ�VLWWHU�Sn�HQ�DIIlUVHQKHW�Vn�YHW�LQWH�MDJ�KXU�KXU�VWRU�DQGHO�DY�6$$%V�Á|GHQ�
som är säkrade jag kan inte säga för hela stocken hur det ser ut.  För jag vet ju hur vårat direktiv är och hur vi 
hanterar, för man vil ju inte ha valutarisker skvalpande ute på en affärsenhet. Sen kan ju treasury, dom har ju 
då naturligtvis ett utrymme att spekulera för att kunna göra fördelar för valutor, där har de säkert spekulering-
sutrymme men det kan jag inte, det tar man bort ifrån den operationella verksamheten.

Kr: Då spekulerar man mer och det är inte i säkring syfte liksom

A: Nej

Kr: och det har vi valt att bortse från

A:�-D�GHW�WURU�MDJ�DWW�QL�VND�J|UD��MDJ�PHQDU�DWW�SULQFLSHQ�lU�MX�Gn�DWW�PDQ�VlJHU�DWW�Á|GHQD��GRP�EHWDOQLQJV-
Á|GHQ�VRP�PDQ�KDU�NRQWUDNW�Sn�GRP�YDOXWDVlNUDV��%nGH�I|UVlOMQLQJVLGDQ�RFK�LQN|SVVLGDQ��

Kr: Men då är det beroende på lite hur den här valutan ser ut, om den är väldigt eller har varit väldigt volatil, 
då måste vi säkra den. Men om den har varit väldigt stadig då kanske man inte väljer att säkra den eller  

A: Vår affärsenhet har inget val utan i vårat direktiv är det liksom att när vi har fått ett kontrakt så ska valu-
tan säkras. Och det är även som så att när vi lämnar in en offert så måste vi ha tagit hänsyn till valuta risken. 
Vi måste kontakta treasurys vi måste se till att vi får rådgivning så vi använder oss ut av antingen kalkylkurs, 
en valuta kurs med marginal i, eller att man gör en säkring. I form utav oftast en option.  Man kanske kan 
göra swappar och sådana saker men för enkelhetens skull är valuta optioner basen.

Det är ju derivaten men sen använder man sig utav och det vet jag inte om ni har tittat på också, hur man 
säkrar på att man får betalt. 

Ka: Nej det har vi inte, utan enligt boken är det lite mer kredit risker. Men då undrar vi lite på hur man ser på 
valutarisk. Är det en av de större riskerna för företaget eller är då typ kreditrisk, prisrisker och sådana större? 

A: Asså valuta risken är ju ganska, hur ska man säga, det där är ju väldigt svårt att svara på i relation till vad? 
Men man kan säga så här att valuta risk anses så viktig att man om hände tar den, I både offert och kontrakt 
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fasen. Så man kan inte bara låta den vara, man får aldrig bara låta den va och inte ta hand om den. Den anses 
lQGn�VRP��GHQ�KDU�MX�HQ�YlOGLJW�VWRU�SnYHUNDQ���'X�NDQ�MX�WDSSD�ÁHUD�SURFHQW�Sn�GLQ�PDUJLQDO��Vn�GHW�lU�NODUW�
att det är en stor risk. Och sen kan det ju också vara en risk i, jag tänker om man gör affärer i knepiga valuter, 
volatila valuter, och då är det klart att det blir en högre risk bild av det, och då blir det ju dyrare också.  Men 
det kanske inte var det du var ute efter?

Ka: Jag letar lite efter om andra risker tar över och är de som påverkar företagens helhetliga risk mer (stan-
GDUGDYYLNHOVH��

A: Kan man se i årsredovisningarna i vilka valutor årsredovisningarna exponeras? Redovisar man det?

Ka: Ja det gör man, och det är det vi tänkte gå tillbaka till och se på de som avviker mest från standardav-
vikelserna. 

A: Ja, och då kan du se om du har en tung dollar till exempel, då kan du säkert gå tillbaka och då kan du göra 
någon, möjligen göra någon analys av det då. Att till exempel det här företaget har en väldigt stor exponering 
i dollar och nu har dollarn varit väldigt volatil och då kanske man ser en större risk på. Men medans ett före-
tag som har en stor exponering på en mer stabil valuta, så kanske du inte ser det.  Det är en ganska intressant 
insynsvinkel. 

Ka: ja, vissa är till exempel internationella i norden medens vissa är ju lite mer spridda. 

A: Tittar ni på bransch på något sätt, tittar ni generellt på alla företag eller hur?

Ka: Det är generellt men nu i analysen tänkte vi gå in lite mer branschmässigt och se om de skiljer mellan 
resultaten vi har tagit fram. 

A: För det jag tänker då de är ju kanske om man kan göra någon likhet i företag med långa projekt. Att tillex-
HPSHO�Gn�VRP�6$$%��(ULFVVRQ�RFK�EDQYHUNHW�PHG�OnQJVWRUD�LQIUDVWUXNWXU�SURMHNW��'n�ÀQQV�GHW�NDQVNH�VWRUD�
risker i projekten som gör att det tar över handeln. Och det att du inte såg någon kurspåverkan är ju att det är 
andra företag som levererar såna projekt. Medens IT industrin, eller jag vet inte, med snabb konsument, det 
skulle kunna vara nått att titta på. 

Kr: Det var intressant och det hade vi inte alls tänkt på. Det borde vi kolla upp. Men jag tänker också just på 
det där med derivat att när vi läste på så var det väldigt mycket diskussioner om vilken effekt derivat verkli-
gen har, tar de bort alla risker verkligen eller hur effektiva är dom? Uppnår de den effekten som man vill att 
den ska uppnå? Är de så effektiva som man tror?

A: Vad säger teorin där då?

Kr: Där har vi läst om olika forskningar som inte är teoriböcker och dom ifrågasätter då olika derivat, som 
swappar tillexempel, att det inte ärr ett säkrings utan bara är ett omvandlings instrument. Och om man verkli-
gen tar bort den risken. Samt vilken mängd man väljer på företaget. Om man inte väljer att hedga allt är man 
ju fortfarande utsatt för risk.  Och att man behöver använda sig av en viss mängd för att se en effekt. 

A: Sen kan man ju säga, ett problem är att det är klart att man kan bli exponerad för valuta i till exempel 
offert fasen, om du då bedömer att det här är så säkert och så köper du en option som du då tar en kostnad för 
men sen behöver du inte göra transaktionen med pengarna utan du har ju rätt till att sälja eller köpa, du har ju 
inte skyldigheten men du har ju ändå haft en kostnad för den här optionen. Och det kan du ju säga är en risk i 
sig då rå. Att du har en sunk cost i någonting som aldrig liksom blir till. 

A:�2FK�VHQ�KDU�GX�MX�ULVNHUQD�L�YDOXWDWHUPLQHQ�QlU�GX�KDU�RVlNHUKHW�L�EHWDOQLQJV�Á|GHQDV��DOOWVn�QlU�GH�NRP-
mer. Du köper ju terminer och så matchar du dom då med när du ska få inbetalt med kunden. Om det då kom-
mer att differentiera mycket så har ju alltid terminer ett räntepåslag eller ett ränteavdrag. Känner ni till det?
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Kr: Nej det har vi inte.

A: Vi säger att en termin kostar ju den har ju ingen kostnad, men en valuta option kostar ju alltid pengar. En 
valuta termin har ju ingen kostnad, men den har ett räntepåslag eller ett ränteavdrag beroende på valutan, 
vilken valuta det är och det där räntepåslaget då när du förlänger en kurs, menar en valuta termin så får du 
förlänga den på samma kurs som du har förlängt den, men det här ränta påslaget och ränteavdraget kan göra 
en skillnad. Så beroende på om de är stort eller lite så ger de en valuta risk egentligen i sig som du har.

Kr: Mhmm ok, ja det har vi inte läst något om. 
   
A: Ja det här är ett smalt område, tekniskt så där ja.  Men det kan man ju ifråga sätta när det blir stora försen-
ingar, kan väl säga då generellt, så är de ju inte fullt säkra fast du har terminer egentligen då rå för du har du 
ju ändå en kostnad i samband med de hära påslagen och avdragen på terminerna då. 

Kr: Man läser ju bara de teoretiska så det är jättebra att få liksom en annan vinkel på det. 

Ka: Vi har även tittat på hur går man tillväga när man väljer derivat, valuta derivat? och det låter som att ni 
har någon typ av valuta optioner och terminer? 

A: Det beror på vilken fas man är i sin affär, är det en offert period ja då er det optioner, är det kontrakt så är 
GHW�WHUPLQHU��'HW�lU�GHW�VRP�lU�OLNVRP�lU�EDVHQ�NDQ�PDQ�VlJD��VHQ�ÀQQV�GHW�HWW�DQQDW�YDOXWD�LQVWUXPHQW�RFNVn�
som egentligen inte är något derivat. Det är ju att vi kan använda oss ut av valuta klausuler. Och det är en 
formel, legal skrivning vi lägger in i offerten. Som egentlige inte kostar oss någonting som egentligen är det 
bästa. Det är ju då att man säger till kunden här får ni det här priset i dollar men vi ger oss rätten att räkna om 
det om kursen skulle ha förändrats den dag det blir kontrakt. Och det är en gratis valutasäkring egentligen för 
oss som leverantör. 

Kr: Men det är inte alla som vill gå med på det eller?

A: Nej. Det är inte alla kunder som går med på det. 

Kr: det är bra och intressant för då redovisas inte det som derivat och då kanske man missar jättemycket.

A: Det kan ni också skriva som en grej, det använder sig naturligtvis företaget av som såna skrivningar där 
man då egentligen försöker få att inte få någon exponering under denna osäkra offert perioden. Och då är ju 
valuta klausaler det allra bästa. kostar ingenting, 100 procent transparant om hur kursen rör sig och du säkrar 
dina marginaler i affären. Osäkerheten ligger hos kunden naturligtvis dårå. 

Ka: Så då skulle det kunna förklara lite hur bolag har liknande volatilitet när vissa inte använder sig av deri-
vat. för att de då kanske använder sig, säkras av klausalerna. 

A: Ja, precis. Ser man både optioner och terminer i årsredovisningar? 

Ka: det är lite olika. Vissa skriver valutaderivat, vissa delar upp det. Ni delar upp det i terminer och optioner. 
Sen är det vissa som inte redovisar det alls. Sen är det vissa som säger att de inte säkrar.

A: Nej, det där är ju också en trend. Hur mycket ska man säkra och hur på vilket sätt säkrar man. Det är olika 
VWUDWHJLHU�PDQ�NDQ�KD��MDJ�YHW�LQWH�ULNWLJW�IDNWLVNW�KXU�6$$%V�VWUDWHJLQ�lU��RP�GHW�ÀQQV�HQ�I|U�6$$%��(OOHU�
om det är olika för olika affärsenheter. Men som jag vet att vi hade en modell för Ericsson, då hade man att 
PDQ�NXQGH�Jn�LQ�RFK�VlNUD�VWRUD�Á|GHQ��PDQ�YHW�RP�VWRUD�EXONDU�OLNVRP�PHG�GROODU�Vn�VlNUDU�PDQ�XSS�GHW�Sn�
GHW�VlWWHW�OLNVRP��DWW�PDQ�WDU�HWW�Á|GHVVWRSS�L�GROODU�I|U�PDQ�KDU�VWRU�H[SRQHULQJ�L�GROODU���'n�VlJHU�PDQ�Vn�KlU�
att vi har så mycket rullande försäljning i dollar, det ser ut ungefär så här. Så har man säkringar på de stora 
Á|GHW��'HW�lU�MX�HWW�VlWW�DWW�J|UD�GHW��DQQDUV�NDQ�PDQ�Jn�LQ�RFK�VHQ�VlNUD�VRP�MDJ�I|UNODUDGH�Sn�YDUMH�NRQWUDNW���
9HW�LQWH�RP�GHW�KlU�lU�OLWH�|YHUNXUV�PHQ�GHW�ÀQQV�L�ROLND�JUDGHU�L�GHW�PDQ�YlOMHU�DWW�DQSDVVD�GHW��2FK�VHQ�ÀQQV�
det säkert som du säger en del företag som säger att vi struntar i det, det är gungor och karuseller det blir för 
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dyrt att hålla på med dom hära transaktions kostnaderna och ränta påslag och avdrag, vi säkrar ingenting för 
vi har ändå inköp i andra valutor, vi har inköp i dollar och försäljning i dollar så det mot 1 och 1.  betaln-
ingsströmmarna kanske matchar med varandra. Att man har inköp som nästan sker samtidigt som försäljnin-
gen och då är ju också det ett sätt att säkra. 

Ka: Och då skulle man även kunna kolla som du nämnde om det var långa projekt eller korta projekt, eller 
med tjänster. 

A: Ja med tjänster för grejen är att på tillverkande företag som SAAB då har man ju ofta sina, du behöver 
göra sina inköp innan då får betalt av kunden för du ska sätta ihop någonting du ska producera någonting till 
NXQGHQ��RFK�Gn�KDU�GX�MX�LQWH�HQ�PDWFKQLQJ�GlU�L��,�VMlOYD�LQN|SHW�RFK�I|UVlOMQLQJV�Á|GHW��PHQ�RP�GX�lU�HQ�
återförsäljare då köper du kanske nått som du bara liksom levererar vidare, då har du, då sker ju nästan inköp 
och försäljning samtidigt. så det är ju mycket att göra med själva underliggande affärsverksamheten ser ut, 
vilken business man är i.  

Ka: 9L�XQGUDU�Gn�VRP�KHOKHW�RP�YDOXWD�GHULYDW�KDU�HQ�SnYHUNDQ�HOOHU�DWW�GHW�NDQ�ÀQQHV�HWW�VDPEDQG�lYHQ�RP�
vi inte ser det i korrelationen. 

Kr: Då vi har gjort en kvantitativ undersökning så har vi använt oss av standardavvikelsen för aktiekurserna 
som risk och har märkt att det kanske inte är så bra mått på risk med just valuta derivat. Vi undrar om valuta-
derivaten påverkar företagen i helhet och företagets översiktliga risk. 

A: Om jag förstår er rätt med vad ni menar är frågan som så att gör det någon påverkan för företagets totala 
risk att man hanterar valuta risken eller inte. Kan man säga så?

Ka: Mm, precis. 

A: Då skulle jag säga, Ja. skulle mitt svar vara på det. Det är klart att det gör det. för att det är inte en oväsen-
WOLJ�GHO�DY�I|UHWDJHWV�PDUJLQDO�HOOHU�OLNVRP�SnYHUNDQ�Sn�IUDPWLGD�DIIlUHU�QDWXUOLJWYLV�Gn���2FK�lYHQ�EHÀQWOLJD�
affärer skulle jag säga. när man har så långa projekt som man har, som SAAB har vi har ju liksom som man 
OHYHUHUDU�|YHU�ÁHUD�nU��RP�PDQ�Gn�LQWH�KDU�YDOXWDVlNUDW�VLJ�I|U�VLQD�LQNRPPDQGH�Á|GHQ�NDQ�PDQ�ULVNHUD��PDQ�
WDU�MX�HQRUPD�ULVNHU��Vn�MDJ�VNXOOH�GHÀQLWLYW�VlJD�-D�GHW�lU�HQ�MlWWHSnYHUNDQ�Sn�I|UHWDJHWV�WRWDOD�ULVN��
Sen är det här ett jätte komplext område. Hur man hanterar och hur man redovisar och hur man liksom. Om 
man lyssnar på såna hära kapital marknads dagar där man står och pratar om sina börser och rapporter för 
PDUNQDGHQ�Vn�lU�GHW�LQWH�VlOODQ�PDQ�VN\OOHU�Sn�YDOXWD��Vn�VlJHU�PDQ��MD�GHW�ÀQQV�HQ�YDOXWD�HIIHNW�KlU��-DKD��
Hur kommer det in, ni säkrar ju liksom, och hur funkar det här?  
Så även om man säkrar så är valuta någon sorts förklaring parameter för saker och ting går som det går. För 
det är ju asså, så även om man är säkrad så, blir dollarn dyrare så påverkar ju det naturligtvis ett företag 
som är starkt exponerat i dollar. Och som har mycket inköp i dollar då. Jag skulle säga att valutan är liksom 
ganska central för företagets risk. 

Sen vet man ju inte, problemet med aktiekursen är ju och valuta kursen är ju hur transparent ditt företag är på 
att redovisa hur de hanterar sina valuta risker och eftersom det skiljer sig så mycket så skulle man ju nästen 
egentligen göra en analys och titta på företaget bara som är jätte transparenta när det gäller valuta risk hanter-
ing, eller jätte transparenta asså att man har nått markerat annars går det ju inte att..

Kr: Ja då vet ju folk inte om det. om de går ut med att de valuta säkrar kanske det blir e effekt och uppfattas 
företaget som säkert. och det är ju hur folk uppfattar, om man går ut med en kvartalsrapport som är jättedålig 
då är det klart att aktiekursen går ner. Det är ju förväntningar och det spelar ju in också.

A: 1lU�PDQ�WLWWDU�Sn�6$$%6�UHGRYLVQLQJ�WLOO�H[HPSHO�ÀQQV�GHW�Gn�HQ�VXPPD�SHQJDU��Vn�P\FNHW�KDU�YL�L�WHU-
miner eller ere förhållande till backlogg?

Ka: Om jag minns rätt så har ni tagit fram verkligt värde för valuta terminer för år 2014. det var en del när 
de tog valuta terminer och valuta optioner separat tror jag att det var och sen så var det på nästa sida så var de 

6

typ en summa för valuta derivat 2014 verkligt värde.

A: Ja, men då måste man sätta det i relation till någonting. Eller hur? för annars, jaha här står en summa. Och 
vad sätter ni den i relation till då rå?

Ka: Det har varit omsättningen.

A: Årets omsättning?

Ka: Ja, eller 2014 omsättning i den årsredovisningen för det företaget. I förhållande då till det derivat, valuta 
derivat som den har redovisat. Just för att vi tänkte ju att olika företag är ju olika stora och därför för att få en 
bild av procent andelen. 

A: För grejen är ju, egentligen ska man titta på terminerna i förhållande till orderstocken då rå. För det är 
IUDPWLGD��HIWHUVRP�6$$%�KDU�PnQJD�OHYHUDQVHU�|YHU�ÁHUD�nU��6n�ERUGH�QL�NDQVNH�VlWWD�GHW�L�UHODWLRQ�WLOO�RU-
derboken. Valuta terminerna i iallafall. Optionerna kan man kanske sätta i förhållande till det som är bokat 
för året dårå. Order som är bokat för året.  Jag vet inte om ni kommer till något annat resultat då, det borde 
ni göra. Och det är ju också en komplexitet i det för alla företag redovisar inte ordergången, en del visar bara 
försäljning. 
Jag kanske bara rör till det mera för er men tänk er att tittar man bara på årets försäljning så får ni ju inte med 
OLNVRP�DOOD�GH�IUDPWLGD�Á|GHQD��)|U�GH�lU�MX�VlNUDGH�UHGDQ�QX�

Kr: och sen kanske det handlar om inrikeshandel också som är med i omsättningen.

A: ja du skulle behöva veta hur mycket i omsättning som är i dollar, fram går det då?

Ka: MD��GH�UHGRYLVDU�MX�LQÁ|GHQ�RFK�XWÁ|GHQ�I|U�YDUMH�YDOXWD��6n�MDJ�lU�JDQVND�VlNHU�Sn�DWW�GH�UHGRYLVDV�L�
omsättningen också. men det har vi inte gått in och kollat på så mycket, ehm det skulle man kunna göra. Alla 
redovisar ju olika så det beror ju på om vad företaget har redovisat derivat i de olika valutorna eller som en 
klumpsumma. Alla har ju gjort lita olika och därför har vi satsat på klumpsumman för att kunna få något 
enhetligt. 

A: Ni skulle kunna titta på företag som är exponerade i annan valuta. 

Ka: Ja men det tänkte vi i alla fall göra inför analysen. Och se om det kan förklara något. 

Kr: Det är jättebra med olika, och vi inser ju nu att; jaha oj va mycket annat som spelade in. men det är ju så 
man lär sig. Ja men hur känner du?

Ka: Ja, men jag känner att vi har fått ganska mycket.

A: Jag känner så här att har ni frågor när ni sitter och ska sammanställa det här och liksom; vad sa hon egen-
tligen. Är det bara att ni hör av er. skicka ett mail, ring, så kan vi se om jag kan hjälpa er.  Om ni vill bolla. 
Och det vore jättekul om man får läsa erat sen när ni är klara.

Ka: absolut! Jag känner att vi börjar bli ganska klara här.

A: Tveka inte om det är någonting som ni tycker är oklart när ni lyssnar igenom det.

Ka: Tack snälla

Kr: Och tack för att du villa ställa upp.

A: Tack själva, och lycka till.
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Intervju 2

Niclas = N
Joakim = J
Karin = Ka
Kristine = Kr 

N: %HURHQGH�Sn�ULVN��ULVN�L�WHUPHU�DY�DWW�GHW�KDU�JnWW�GnOLJW�ÀQDQVLHOOW�I|U�I|UHWDJHW�RFK�VHQ�KDU�YL�ULVN�L�WHUPHU�
av att man kan stabilisera kursen men kan förstå den bättre, det handlar om två olika saker. Men det svåra 
är att det kan hända så mycket annat så man behöver rensa. Det jag också såg i någon annan studie var att i 
samband med att man släpper kvartals rapporter så är det så att det blir mer volatilt än variansen och massa 
grejer. Att företaget blir svårare att förstå. Man har inte förstått att de har hedgat som de gjorde egentligen. 
och sen framförallt hedgar man rätt kortsiktigt och det här kan Joakim komma in sen, att man hedgar rätt kor-
ta, kanske upp till 6 månader ibland lite längre, så det är svårt att kanske påverka bolagetsvärde med en större 
omfattning. det du gör är att du bara skjuter på den händelse som händer, som valutan fortsätter att gå ner 
så, att den försvagas, försvagas. vad du kan åstadkomma på 6 månader är ganska begränsat om det fortsätter 
att trenda neråt. jag tror att, och de här teoretiska förklaringar till varför man ska göra det, att man ska un-
dvika konkurser och så vidare. Alla dom här grejerna får man också sätta i nära kontext. och det gör att det 
kan faktiskt vara så att du hedgar valutan eller räntorna men att det påverkar en likviditet och då kan du gå i 
konkurs för att du inte har likviditet. det kan också vara ett själv va, att du förlorar pengar på ett räntederivat 
eller en lång ränteswap som är jättelång eller en crosscurrency swap. Och sen har vi CSA med banker det vill 
säga, för att hantera motpartrisker i systemet är det så att bankerna vill gärna se att motparten har ett CSA 
avtal. ett CSA avtal gör att om du har ett derivat, så där att kunden blir skyldig banken pengar eller tvärt om, 
så skickar man säkerheten fram och tillbaka, cash eller obligationer. och det innebär att kunden som har gjort 
det här derivatet skickar pengar till banken och är det en lång swap i crosscurrency swap som är 14 15 år till 
exempelvis, har du valuta svängningar så kan det bli rätt stora värdesvängningar i valutakontraktet och det 
gör ju att det är rätt mycket pengar företaget måste skicka. Så företaget kan ju få likviditets risk istället. om 
de inte har ett treasury som är avancerat som kan hantera det, så att byter den här risken mot en annan risk. 
så det är inte alls säker att risken blir lägre för konkurs, på grund ut av att hedgar. Gör man det rätt så skulle 
det kunna bli det men gör man det fel så kan det bli tvärt om istället. Det hela är en balansgång egentligen. så 
att, åh jag där är kanske inte den där klassiska FX-hedgen det stora problemet för den är kortare, men ränte 
hedgar crosscurrency swappar där man byter valuta, skälet till detta är att man oftast har gett ut en bond, säg 
att man är en svensk verksamhet som har gett ut en bond, säg att man har all sin verksamhet i Sverige man är 
ett fastighetsbolag, då ger man kanske ut bonden i svenska kronor. Då har man skulden i svenska kronor man 
har intäkter i svenska kronor och de matchar. men om man ger sig ut på den europeiska marknaden så kan 
man ge ut en bond i euro, då kanske man kan låna lite billigare, och då måste man hedga den risken att man 
har skulden i fel valuta att man har den i euro. Då gör man en crosscurrency swap. och så långt är det rätt bra, 
problemet är då om swapen går åt fel håll. på slutet kommer det att sluta rätt för det är en hedge men upp till 
den punkten kan man behöva skicka massor av säkerheter, och då kan man få likviditets problem. Risken kan 
bli större om det blir fel.

Kr: Och då tänker man att man kan separera med risk med aktiekurserna och volatiliteten och det kan inte 
riktigt se där.

N: Nej inte säkert för de, jag tror det man ser ofta är, du ser det som sker i vanliga fall någonstans. Du ser 
inte det som händer i extrem fallen. och när man hedgar får man välja vad vill man göra, vill man sänka 
risken från rapport till rapport i en normal marknad eller vill man liksom hantera extrem risk. Det är ju nästan 
två helt olika aktiviteter. Och ofta är det väldigt lätt att hantera den hära liksom dagliga lilla risken som kan 
va viktig. Men däremot den här extremrisken den är mycket svårare att hantera.  för den kostar ofta bara 
pengar att hantera, tills det smäller. det handlar ofta om att du kanske köper skydd på något sätt, som är långt 
auto gemaniv men när den kickar in så behövs den. men det innebär att du betalar för det här skyddet, hela 
tiden löpande. Tills du hamnar i det läget och det kanske kommer rätt sällan. 

Ka: Och det är inte garanterat att man hamnar i det läget?
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N: Nej nej, man hoppas att man inte behöver göra det va, men säg att det går riktigt snett. och det blir ofta en 
väldigt väldigt dyr strategi, och den är väldigt väldigt svårt att motivera ofta. först efterhand, när det verkli-
gen händer.

Ka: Är den vanlig?

N: Nej det tror jag inte, den förekommer ibland. man tar vi byter, säg att du är pensionsförvaltare istället. 
Och hanterar risken i din din förvaltning. så du har aktier då händer det ju till och från att förvaltare köper 
alltogemanno optioner, puttar för att skydda sig mot ner sidan om det skulle svänga mycket. Därför du inte 
kan sälja alla aktier. Det du har kvar på uppsidan. Det hände titt som tätt. men då sitter du och blöder ut en 
premie, det är inte någonting som är lätt att försvara naturligtvis.

J: Jag tror att det är väldigt ovanligt för bolag att göra det. Det tror jag. 

N: Nej det är ju pensionskasso för dom har sitt jobb att göra den. Ett bolag deras jobb är ju att tillverka bilar 
eller någonting annat. 

J: -DJ�WlQNHU�DWW�GHW�lU�WYn�VDNHU�VRP�NRPPHU�J|UD�GHW�OLWH�VYnUW�I|U�HU��(Q�lU�DWW�GHW�ÀQQV�Vn�P\FNHW�PHU�VRP�
driver förändringar i aktiekurser än valutan. tittar ni på Eriksson till exempel så kommer ni att se säkerligen 
se en klar korrelation mellan dollar sek, ju svagare krona desto starkare dollar, desto större intäkter får man, 
MX�K|JUH�DNWLHNXUV�RFK�GH�OLNVRP�W\S�H[HPSOHW�Sn�HWW�ERODJ�VRP�GlU�YHUNOLJHQ�ÀQQV�HQ�VWRU�NRUUHODWLRQ��-DJ�
tror till och med att det står någonstans i deras årsredovisning exakt hur stark den är. Så att en krona dollar 
sek går på de hållet vilket borde va så kommer deras vinst gå upp med x miljarder. men kan säkert kolla upp 
det, vad x ska stå för, där är det väldigt klart och tydligt. För det är verkligen ett bolag som exporterar viss 
NDVVDÁ|GHQ�RFK�VnGlUD��PHQ�GHW�ÀQQV�MX�RFNVn�YlOGLJW�PDVVD�ERODJ�GlU�GHW�NQDSSW�ÀQQV�NDVVDÁ|GHQ�PHQ�
som ändå har väldigt stora FX-risker. Tänk er till exempel ett bolag som, jag kan ju inte nämna namn här, 
men tänkt er ett bolag som sysslar med säkerhet, villalarm, värdetransporter, och såna saker, ni kan säkert 
tänkta er vad jag tänker på här, men kan tänka sig ett svenskt bolag tillexempel som samlar på sig väldigt 
massa olika utländska bolag som man sitter på, så att om man vill expandera ner till Brasilien då, då gör man 
det. man köper ett stort bolag där, och helt plötsligt har man tagit svenska kronor växlat till sig brasilianska 
reals, då sitter man på stora investeringar där nere. den sköter sig självt, man man, sysslar man med allt ifrån 
HKK�YLOOD�ODUP�WLOO�XWU\FNQLQJDU�WLOO�YlUGHWUDQVSRUWHU��GHW�ÀQQV�MX�LQJHQ�H[SRUW�LPSRUW�QnJRQVWDQV��GHW�lU�HQ�
fristående enhet som sitter här nere. ehh så att till skillnad från de andra bolagen där de händer saker, tran-
VDNWLRQHU�KHOW�HQNHOW��+lU�ÀQQV�GHW�EDUD�HQ�EDODQVUlNQLQJ�Sn�[�PLOMDUGHU�VRP�VLWWHU�GlU��)|UlQGULQJDU�L�YlUGH�
på den det är också en valuta risk. men förändringar i värde på den går inte till resultatet, den går till det 
HJQD�NDSLWDOHW��6n�QnJRQVWDQV�GlU�Vn�ÀQQV�GH��1lU�QL�VlJHU�);��ULVN�Vn�NRPPHU�IRON�DWW�YlJD�LQ�ROLND�VDNHU�Sn�
FX-risker. 

Kr: Är det mer omräkning?

J: Exakt, någonstans där så kommer ni att ha transaktions risk, på den här sidan. det här pratar alla om, det 
här är leverantör skulder och kundfordringar och sånt där. här försöker man göra det lite mer elegant gen-
om att säga att vi kan ge prognoser på dom här istället för att vänta på dom här korta exponering så kanske 
händer om 3 månader och skrivit kontrakt av något slag, vi kan ju förutse att det kommer hända för det har 
DOOWLG�KlQW�LQQDQ��6n�YL�NDQ�KHGJD�HWW�nU�XW�HOOHU�WYn�XW��Vn�DWW�GHWWD�lU�YlO�HJHQWOLJHQ�GH�ÁHVWD�SUDWDU�RP�PHG�
);�ULVN��GHW�ÀQQV�MX�YlOGLJW�PDVVD�DQGUD�VDNHU�KlU��VRP�WLOO�H[HPSHO�DWW�YL�N|SHU�GHQ�KlU�VWRUD�WLOOJnQJHQ�L�
%UDVLOLHQ�HKK�GHW�NDQVNH�PnVWH�ÀQQDV�ÀQDQVLHUDU�HWW�HKK�RSHUDWLRQHQ�VRP�GX�KDU�L�&KLOH�HOOHU�L�0p[LFR�PHG�
HWW�LQWHUQOnQ��ÀQQV�VWRUD�XWOlQGVND�VNXOGHU�VRP�YL�SUDWD�OLWH�RP�LQQDQ��YLQVW�KHPWDJQLQJDU��HK�I|UXWRP�Gn�DWW�
PDQ�VNDOO�NDQVNH�EODQG�EnGH�N|SD�XSS�RFK�NQRSSD�DY�VDNHU��Vn�GHW�ÀQQV�YlOGLJW�P\FNHW�VRP��Vn�QlU�PDQ�
VlJHU�);�ULVN��Vn�NRPPHU�GHW�EHW\GHU�DWW�YlOGLJW�ROLND�VDNHU�I|U�ROLND�ERODJ��6n�DWW����GHW�ÀQQV�HQ�YlOGLJW�PDV-
sa andra saker som händer när ni gör analys som inte beror på FX i huvud taget. och två är ifall ni kan hitta 
enbart FX, så kommer FX i sig att betyda olika saker, för olika bolag. så ni kommer nog ha mycket noise där 
tror jag, beroende på hur ni väljer att välja ut vilka bolag det är som ni vill titta på. 
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Kr: Det har vi väl märkt också att det är därför man inte ser något slags samband så, de är väl för mycket att 
liksom. vi har kollat på aktiekurserna och vilka som kanske avviker lite just under den perioden det året vi 
XQGHUV|NHU�RFK�VRP�GX�VD�GX�PHG�NYDUWDOV�UDSSRUWHU��ÀQQV�JDQVND�PnQJD�QHJDWLYD�VRP�NRPPLW�RFK�SnYHUNDU�
och då kör ju aktiekursen upp eller ner. Då försöker vi på analysen gå in och analysera varför. Men jag tänkte 
på de här två, när man ger, hur dom hanteras också, transaktion och omräknes, dom hanteras väl på olika sätt 
eller?

J: Absolut, och dom måste hanteras på olika sätt, för de påverkar olika delar av bokföringen alltså, har du 
H[SRUW�LQWlNWHU�HOOHU�QnWW�VnQW�GlU�HOOHU�H[SRUW�VRP�NRPPHU�JHQRP�NDVVDÁ|GHQ�GHW�JnU�JHQRP�UHVXOWDWHW��RFK�
att stabilisera resultatet för många bolag är väldigt viktigt. Sitter du däremot på antingen en nettinvestment 
eller på ett internlån som är av långsiktig natur. samma förändring i värde i dollar sek tillexempel syns inte 
ens resultatet de är bara en bokföringspost, eget kapital, och där kan vissa bolag tänka; nej men de, då bryr 
jag mig inte om det, så länge det inte är resultatet, då säkrar jag inte det. men där är det också väldigt viktigt 
då kanske för ett bolag som, det här hypotetiska bolaget, det kanske är mer viktigt för ett sånt bolag att säkra 
sina investeringar för att dom har så väldigt många av dom. och den betydande del av värderingen av bolaget 
va, medans för någon annan som mest bara kränger saker på marknaden fortfarande, ja att det kanske inte är 
lika viktigt att säkra just dom små operation som man har i ett land. 

N: Och sen har det väl att göra med förståelsen också, för jag menar vad investerarna förstår att nu har vi en 
stor investering i, redan några stora investeringar fann i dollar, dom går upp och ner. eh då kan vi säga så här, 
spelar det någon roll egentligen dom kunde like gärna ha varit stand alone företag och i det här fallet handlats 
på Vestberg eller NYSE, då hade ingen brytt sig. Varför är det rimligt för en investerare att nån hanterar den 
valutarisken bara för att den ligger i nån annan enhet egentligen. Det är en fråga man kan ställa sig. och är det 
en valuta då som dollar, ja då är det frågan om upp och ner är noise egentligen va. är de real så är det frågan 
om en, en sjunkande värde egentligen. Den valutan helt enkelt sjunker i värde och då kommer det att kosta att 
hedga hela tiden. Är det rimligt? ska man göra det?? det blir helt andra frågeställningar mot att rulla terminer 
för att hedga transaktions exponering. Jag menar det är ju någonting som inte kostar något nu för tiden. Utan 
GH�lU�LEODQG�InU�PDQ�WLOOEDND�RFK�LEODQG�EHWDODU�PDQ�OLWH��6n�KDU�GHW�NDVVDÁ|GHV�SnYHUNDQ��
Så det är två väldigt olika saker egentligen och jag tror att translations exponering är nog mer om diskutabelt 
om man verkligen ska hedga. 

J:�-DJ�WURU�GHW�ÀQQV��GHW�EHURU���Sn�KXU�VWRU�GHO�DY�EDODQVUlNQLQJHQ�PDQ�SUDWDU�RP��Vn�GHW�JlOOHU�DWW�PDQ�KDU�
en liten säljorganisation någonstans men i övrigt har man allting centraliserat i ett land. Då spelar det in-
JHQ�UROO��KDU�PDQ�GlUHPRW�HWW�VYHQVNW�PRGHUERODJ�GlU������DY�KHOD�EDODQVUlNQLQJHQ�EHÀQQHU�VLJ�UXQW�RP�L�
världen. Då kanske det är ett helt annat läge och är viktigt att göra. Man tänker sig två typer av translationen 
här när det gäller tillexempel intern lån. Långsiktiga som har samma behandling de körs genom resultatet 
eller i balansräkning så kortsiktiga där förändringen är att det går till resultatet istället. Dom är också mycket 
mer intressant att hedga tycker man, där skulle jag säga att absoluta majoriteten ligger och hedgar på det. Så 
det är kortsiktiga kontra långsiktiga internlån, för att de har olika redovisningsresultat. 

N: 6HQ�NDQ�GX�RFNVn�KD�NDELQHQWV�L�GHQ�ÀQDQVLHUDGH��GX�KDU�ERQGÀQDQVLHULQJ�Vn�NDQVNH�GX�LQWH�KDU�Vn�P\FNHW�
kabinents, men om du har lån hos banker då har du ofta kabinents, då har vissa krav du måste möta i termer 
av EBITDA tillexempelvis, du måste över en viss multipel för att få, annars kan banken ställa krav på dig. 
Det kan också vara krav som trycks på equity relation till skulder exempelvis. då kan translationsexponering 
göra så att det ser ut, att det ser sämre ut än vad det är. Därför att det faktiskt är det också. Skulle du lösa med 
VYHQVN�ÀQDQVLHULQJ�YLD�DWW�VlOMD�DY�GHW�KlU�ERODJHW�Vn�NDQVNH�LQWH�SHQJDUQD�UlFNHU�RFK�Gn�NDQ�GX�EOL�WYLQJDU�DWW�
hedga också. För att möta din kabinents och då är det väldigt logiskt att hedga translationsexponering. Det är 
väldigt situationsberoende egentligen.

Ka: 'HW�ÀQQV�PnQJD�VRP�KDU�UHGRYLVDW�DWW�GH�KDU�VN\GGDW�PHG�WLOO�H[HPSHO�YDOXWD�GHULYDW��PHQ�ÀQQV�GHW�lYHQ�
andra sätt att skydda sig mot dom här valutariskerna som då kanske inte redovisas?

J:�0DQ�NDQ�MX�WlQND�VLJ�DWW�GHQ�OlWWDVWH�DY�GRP�ÁHVWD�J|U�lU�DWW�PDQ�OlJJHU�VNXOG��'lU�PDQ�KDU�WLOOJnQJDU�RFK�
LQWMlQLQJ��Vn�lU�GHW�Vn�DWW�GX��GX�PnVWH�ÀQDQVLHUD�GHW�Sn�QnWW�VlWW�Gn�I|UV|NHU�GX�OlJJD�VNXOGHUQD�Vn�DWW�GX�NDQ�
EHWDOD�UlQWD�EODQG�LQÁ|GHQ�GX�KDU�I|U�I|UVlOMQLQJ��GHVVXWRP�NDQ�GHW�YD�Gn�WLOOH[HPSHO�HQ�IDEULN�L�86$�RFK�GX�
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har en skuld i dollar, då har du en tillgång och skuld som kommer röra sig mot dollarn. den naturliga hedgin-
gen den sker alltid och vad bankerna sen gör det är att mer taktiskt lova på det, tillåta folk att generera syn-
tetisk skuld ovan på det. Men man fyller ju alltid upp på hur mycket skuld man behöver och det är ju ingen 
som vill ha mer skuld än vad de måste. Och är det så att man tycker att man fortfarande har för mycket risk 
här då får man ta upp med lite derivat istället.

N: Och där är det också så att, för jag menar, steg 1: det är att du försöker liksom matcha kostnader och 
intäkter liksom rent lokalt. operativt kan det vara svårt i verkligheten, men däremot kan vi skuld är ganska 
lätt att göra. Kan du inte göra det med skuld då kan du göra men cross currency swap. du kanske lånar Kro-
ner men du vet att du har mycket intäkter i dollar, då gör du om kron kostnaden till en kostnad i euro. Det 
är samma sak som att rulle terminer egentligen. istället för att betala lånet, kostnaden för lånet varje månad 
eller kvartal.  i svenska kronor så Comittar du och betalar i euro. Och du gör också om principalen på själva 
lånebeloppet till euro. Det är det enkla sättet att göra det. och det är vanligt, det görs i princip i varenda affär. 
Nästan alla bolag gör det. det är grunden 

J: Ja, det skulle jag säga. 

N: Du börjar med att justera liksom. Att du har lånat pengar lite fel. därför du kan köpa intern kontakter i vis-
sa valutor eller i vissa banker där det behövs att låna i sin hemma valuta. Det har att göra med saker att är du 
en dollar bank som vill låna ut i dollar helst, är du en euro bank som Nordea så lånar du helst ut i euro kan-
ske, eller svenska kr så klart lokalt i Sverige och då gör oftast kunderna en cross currency swap. Men då har 
man ju faktiskt gjort ett ränte derivat. som egentligen är ett FX-derivat, nånstans. Och det är precis samma 
sak nästan som att rulla terminer. ända skillnaden är ju att dom inte stängs efter en månad, sex månader eller 
tre månader utan den där transaktionen kanske är 10 år. Så du bygger upp stora under och över värden. Och 
det kan i sig ju om man har ett se sabel på plats så kan det innebära att företagen måste skicka säkerheten va. 
och sen på toppen av det, efteråt, sista steget då. Och det är ofta då du har kommit in ska jag tro egentligen. 
bU�QlU�GHW�OLJJHU�WUDQVDNWLRQVÁ|GHQ�L�LDOODIDOO��'n�lU�GHW�DWW�UXOOD�WHUPLQHU�HOOHU�J|UD�RSWLRQHU��RFK�GlU�YHW�MDJ�
inte, terminer är väl det vanligaste?  

J: Ja, visst är det. absolut. 

Kr: Optioner med för väl en kostnad? vi var på ett annat företag och pratade med dom och då var det att op-
tion var mer i offert fasen och sen att man hade terminer.

J: Då har du tillexempel här då att man tittar på bid to ward. så till exempel att du bjuder på att bygga en fab-
rik någonstans, du är ett bygg företag. Man kanske lägger in en option där någonstans. Alternativt så bygger 
man in en klausul i själva kontraktet. Och säga att vi bjuder på det här men eftersom dollar sek kursen går för 
långt bort ja då kostar det så här mycket i stället. så kan du bygga in det i själva kontraktet och så kanske man 
då säger att vi vill delar på, ifall det går åt ett håll så delar vi på smärtan, går det åt andra hållet så delar vi på 
de bättre nivåerna. Det går att göra. 

N: 'n�Á\WWDU�GX�ULVNHQ�WLOO�QnJRQ�DQQDQ��QnJRQVWDQV"

J: Dom har ju fortfarande risken någonstans och då för en bank som vill syssla med åh skydda, ja då går det 
bara till nästa sida.

Kr: men då en klausul skulle kunna vara det mest optimala antar jag. Att få in det i kontraktet för då slipper 
man hålla på med.

J: Asså det beror på hur väl kommunikationen funkar i bolaget. Jag pratar med väldigt mycket treasury s där 
deras sälj organisationer sysslar med sånt utan att tala om för treasury vad dom gör. så helt plötsligt sitter 
treasury med; vad sjutton är det nu, har vi fått kontrat nu ska vi betala i mexikanska pesos, varför det? hehe 
så vad som kanske är på för att få försäljning på plats är nödvändigtvis inte någonting som treasury ser fören 
det är försent att försöka skydda dom på nått sätt. 
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Ka: okej, fast det är dom som är experterna.

J: Ja det är oftast det är treasury som är experterna inne i bolaget på det och som försöker sig till att folk inte 
ska gå ut för mycket. men det beror på, det är också en stor skillnad på många olika bolag, vem som faktiskt 
äger risken.  i vissa tämligen decentraliserade bolag där äger de olika affärsområdena sin egen risk. Och 
instruerar i princip treasury vad dom ska göra. I vissa bolag är det tvärt om, att treasury dom går ut och tittar 
hos de enskilda affärsområdena och säger vad har ni för nått? den risken är vår ni ska inte bekymra er för 
den. Ni ska kränga sportskor i stället. den sysslan vi tar hand om FX- riskerna. 
och du kan ha två bolag som på utsidan ser exakt likadana ut, och på insidan är dom helt olika.  kanske inte 
hjälper jätte mycket men, så är det va.

N: Redovisningsreglerna är väl också olika, jag menar beroende på vilka instrument du väljer hur du gör 
dom. ehh en utmaning är ju att du kan vara ute och vilja, nu vet jag inte om du känner till det, men om man 
föreslår om man ska göra en korg exempelvis. Därför en korg gör att du kan rensa bort massa med korrela-
tionen mellan valutan egentligen så om du köper option på en korg så kommer det bli mycket billigare. Men 
då kan du ha redovisnings implikationer. För om du ska kunna netta den. mot det man tjänar pengar, annars 
skapar du ännu mer voll och det blir svårt för analytiker att förstå. Därför har du praktiska regler kan påver-
ka väldigt mycket hur man beter sig tillskillnad till mot vad som skulle vara optimalt om man kollar på det 
utifrån. 

Ka: Men är det saker som ni kollar på innan ni gör en bedömning av. Eller vad är det för faktorer ni främst 
tittar på innan ni gör någon sorts risk bedömning och ger rådgivning?

J: Redovisnings resultatet är ju jätteviktigt för du kan ju göra rätt hedge men har du fel redovisning på det då 
EOLU�GHW�NDWDVWURIDOW�IHO��Vn�DWW�HQ�DY�PLQD�LGpHU�lU�MX�DWW�QlU�IRON�OLJJHU�RFK�KHGJDU�VLQD�IUDPWLGD�GH�KlU�SURJ-
QRVWLVHUDGH�Á|GHQD��Gn�NDQ�YL�YLVD�PHG�DQDO\V�DWW�LIDOO�QL�KDU�HWW���PnQDGHUV�KHGJLQJ�SURJUDP�HOOHU�����HOOHU�
18 eller 24 så kan vi visa att ju länge ut ni går och sprider ut implementeringarna med hedgar över tiden desto 
mer av ett smoth, vad det nu heter på svenska, resultat får man va. Eh och det kan vi visa, det är ett fantas-
tiskt sätt att få ner risken just på den här sidan. Men i avsaknad av säkringsredovisning så är det fullständig 
katastrof, kör du mark-to-market hela den volymen av hedgar från ett kvartal till nästa. så då måste vi också 
ha resurser att se till att bolagen vet hur man får säkringsredovisning och vilka krav som måste uppfyllas, de 
GRNXPHQWDWLRQHU�VRP�PnVWH�J|UDV��0HQ�GHW�KDU�YL�MX��'HW�KDU�MX�IXQQLWV�Vn�OlQJH�QX�Vn�GHQ�H[SHUWLVHQ�ÀQQV�MX�
ute på bolagen då också ifall dom applicerar det. 

N: Men jag tror där är skillnaden mellan bra och dålig redovisningen, asså rådgivningen. Asså rådgivningen 
måste vara någonting som löser företagens konkreta problem under de förutsättningar de har. Vad händer 
i redovisningen? Vad kan man göra vad kan man inte göra? Vad händer i termer av kollateral och säkerhet 
som måste skickas. Det gäller att balansera alla dom grejerna. och det gör ju att naturligtvis, beroende på hur 
bolaget är organiserat, var hedgingen ske. För det kan ju faktiskt va så att bolagen är extremt decentraliserad. 
Att nån sitter och säljer dollar i ett land och nån annan sitter och köper dollar. Men har du ett mer centraliser-
DW�WUHDVXU\�Vn�NRPPHU�GRP�Á|GHQD�DWW�QHWWD�LVWlOOHW�VDQQROLNW�YD��Gn�NRPPHU�PDQ�QHU�WLOO�GHW�KlU�FDVK�PDQ-
agement egentligen, dom här grundläggande grejerna, hur skickas valutor hur hanteras resadualen relativt till 
DOOD�Á|GHQ��0HQ�GlUI|U�EOLU�RFNVn�UnGJLYLQJHQ�YlOGLJW�ROLND�RFK�GlUI|U�NRPPHU�I|UHWDJ�DWW�EHWH�VLJ�ROLND��6n�
lYHQ�RP�GH�VHU�JDQVND�OLNH�XW�Vn�NDQ�GH�EHWH�VLJ�YlOGLJW�ROLND��6HQ�ÀQQV�GHW�I|UHWDJ�VRP�SULQFLSLHOOW�DOGULJ�
hanterar FX-risk eller andra risker nästan. 

J:�-DJ�VNXOOH�VlJD�DWW�GRP�VRP�VlJHU�GH��YDG�GRP�PHQDU�lU�QRJ�lU�GHQ�ER[HQ��7LOOVOXW�Vn�ÀQQV�GHW�DOOWLG�HQ�
leverantör skuld och en kundfordran som måste växlas och i extrema skeden så sker det spot men växlingen 
måste till i iallafall till slut. Och när man säger att en hedging kostnad blir högre lägre om man hedgar. vi tar 
ju inte mer betalt för en tre månaders termin eller tre dagars termin än 2 dagars. jag menar det, för oss så är 
det mer frågan om risk hantering, tror inte vi tjänar pengar på att folk ligger och rullar 1 månads terminer. det 
är i mitt huvud, en 1 månads termin det är spots som händer om en månad men från ett risk perspektiv, har du 
åstadkommit nånting? nej, inte ett smack. 

N: Nej, det kostar ju ingenting. Det är ju gratis helt enkelt. sen har du, så tjänar du ibland pengar på termin 
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och ibland förlorar du pengar på terminen. men det kan va 50/50. 

J: Så mycket handlar faktiskt om det här boxen här . Just hur långt ut ska man gå. Så får du hedge accounting 
SUREOHPDWLNHQ�GlU�Gn��MDJ�VNXOOH�VlJD�DWW�GRP�ÁHVWD��PnQJD�ERODJ�IRNXVHUDU�MXVW�KlU��'HW�lU�GHW�KlU�PDQ�SUDWDU�
om. Det här händer mest av automatik. och här ser jag fortfarande stora grejer hände, åtminstone i den boxen. 
det där, absolut majoriteten av svenska bolag ligger där. Det här gör man inte så jäkla mycket av.  Ifall den 
inte är så stor att man måste. 

Kr: Vi har tittat mycket i redovisningen och då skiljer de mycket på transaktion och omräkningsrisker. 

J: De e transaktion och det är omräkning. 

Ka: Och då är det många fall då omräkning inte hedgas då att det är mer fokus på transaktionsrisk.

J: Ja, till vida inte dom där rackarna är kortsiktiga. Då jäklar. jag skulle säga att, jag bara höftar här, om 20 % 
av bolagen säger att dom hedgar långsiktiga internlån så kanske man vänder på det och säger att 80 % hedgar 
kortsiktiga internlån. Och det är bara för att förändring i värdet går mot resultat istället för över eget kapital. 

N: Mycket handlar om kommunikation till börsen egentligen, någonstans. 

J: Dom siffrorna har jag bara tagit i huvudet. Finns ingen vetenskaplig beräkning för den.

N: Men sen får man tänkte till också, när ni har, vi säger att ni kollar på alla företag på Stockholms börsen. 
$WW�YlOGLJW�In�KHGJDU�WUDQVODWLRQV�H[SRQHULQJ�LQWH�lU�Vn�NRQVWLJW�I|U�GH�ÁHVWD�KDU�LQJHQ�WUDQVODWLRQVULVN�DWW�WDOD�
om. 

J: Så vida det inte är ett internlån. 

N: Men jag menar även dom, svenska fastighetsbolag dom ju mest verksamhet i svenska kronor. 

Ka: Dom har valt att ta bort.

N: Därför blir det ganska få, väldigt få har någonting att tala om egentligen. En del kanske producerar allt här 
och importerar lite varor. Då har de en betydande transaktionsrisk. Men translationsrisken kan vara ganska 
OLWHQ��VHQ�Vn�JnU�PDQ�XW��MDJ�WURU�SHU�GHÀQLWLRQ�Vn�NRPPHU�WUDQVODWLRQV�H[SRQHULQJHQ�LQWH�YDUD�JLJDQWLVN�GHW�lU�
en, men det betyder inte att den är en oväsentlig risk för vissa. Det kan vara extremt viktig risk för vissa. 

J: Jo, absolut.

Kr: Ja, okej. Ja men det är bra att ni förklarar skillnaden. 

Ka: Just nu är det mer att få en grund till analysen då och få en förståelse till varför det kanske inte visar så 
himla mycket då och det får vi ju genom mycket av det ni säger att det spelar ju in ganska mycket annat.

N: Vilka företag har ni med? ni tog bort fastighetsbolag?

Ka: Ja, vi har kollat på Large cap listan på OMX. och skalat bort dom som inte var internationellt verksam-
PD��YLONHW�lU�Gn�IUlPVW�IDVWLJKHWVERODJ��VHQ�Vn�KDU�YL�lYHQ�WDJLW�ERUW�ÀQDQVLHOOD�I|UHWDJ��Gn�QL�NDQVNH�HUEMXGHU�
det som en tjänst istället för säkringssyfte.

N: Nej det blir för komplex då.

Ka: Så resten och det blev typ 40-45 bolag. 

N: Och sen berättar ni FX-Specen om den förändras beroende på om man hedgar eller inte?
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Ka: Vi har först kollat på standardavvikelsen, den dagliga för, då har vi tagit dagliga closing price för år 2014 
och räknat en standardavvikelse på den för varje bolag och sen så har vi kollat på, i årsredovisningar, och se 
YDG�GRP�KDU�UHGRYLVDW�VRP�YDOXWD�GHULYDW��RFK�GRP�ÁHVWD�ERODJHQ�KDU�Gn�UHGRYLVDW�YDOXWD�GHULYDW�VRP��GHOV�
har vissa redovisat som en klump summa, vissa har delat upp i olika sorters derivat som optioner, swappar 
HOOHU�WHUPLQHU��VHQ�ÀQQV�GHW�YLVVD�ERODJ�VRP�LQWH�KDU�UHGRYLVDW�DOOV�XWDQ�EDUD�KDU�GHULYDW�VRP�HQ�JUHM��2FK�Gn�
har vi tagit det i förhållande till omsättning för att få en bild av storleksmässigt hur mycket man hedgat.   För 
att få en procent andel av storleken för företaget.

N: Jag tror nog att man behöver rensa rätt mycket. Jag kommer ihåg när vi gjorde den här studien. Nu kol-
lade vi över många år också. det är viktigt att du rensar för att volatiliteten i sig beror, även om ett bolag 
väljer högre skuldsättning allt annat like så kommer man få högre voll i princip proportionerligt. Så skuld 
sättningsnivån i företaget påverkar vollen. Sen den operationella risken i bolaget påverkar vollen. Den är svår 
att liksom utöver att man har bransch koder och annat för att rensa för den. Storleken på ett bolag skulle jag 
säga påverkar vollen. I snitt med ju större bolag och mindre bolag, men det är ju bara en sanning med mod-
LÀNDWLRQ��I|U�Vn�EHK|YHU�GHW�LQWH�DOOV�YDUD��6WRUD�ERODJ�NDQ�KD�GHW�YlOGLJW�IRNXVHUDW��PHQ�MXVW�VNXOGVlWWQLQJV�
nivåer, det gäller att man måste rensa, jag kommer inte ihåg vad vi hade för faktorer men vi hade rätt många 
faktorer som vi rensade egentligen. Så det du får kvar det är någonting du inte har lyckats förklara med Dom 
här enklare faktorerna då egentligen. och sen så gäller det ju, så gjorde vi en, en korrelations studie egentli-
gen mot en korg som var representativ för svens export egentligen. Och då kunde man se vad företagen hade 
QnWW�VRP�KHWWH�EHURHQGH�PRW�KXU�GHQ�KlU�NRUJHQ�U|UGH�VLJ��RFK�GHW�KDGH�GHQ�Gn��GH�ÁHVWD�ERODJHQ�KDGH�MX�Gn��
man kunde kolla på vilka de var, ser det här logiskt ut tillexempel, Ericsson är extremt beroende till exempel-
vis. Så kunde man gå vidare och kolla vilka valutor som är viktiga och sånt där. och när man har gjort det så 
lägger man till det som förklarar variabel; hedgar man, hedgar man inte. Och då kunde man se liksom att det 
va faktiskt så att de bolag som hedgade dom sänkte faktiskt risken. inte i samband med kvartals rapporter för 
då blev det, det är inte risk. det var snarare ett missförstånd runt rapporterna, det svåra att förstå dom. Men 
dom sänkte risken så, då var det då i princip vi kollade då både transaktion och translations exponering och 
IDNWLVNW�EnGD�VlQNWH�ULVNHUQD��0HQ�WUDQVDNWLRQV�H[SRQHULQJHQ�VlQNWH�GHW�YlOGLJW�P\FNHW��GHQ�YDU�VLJQLÀNDQW��
UHMlOW�VLJQLÀNDQW���GlUHPRW�NDQ�PDQ�VH�DWW�ERODJHQ�RFK�GHW�lU�LQWH�Vn�NRQVWLJW�KHOOHU��JDQVND�VMlOYNODUW�NDQVNH��
men dom lyckades med det dom skulle göra, risken sänktes. Man hade mindre volatilitet i termer av beta då 
efter att man har rensat från allting. 

J: Hur långt data set hade ni då? mer än 1 år antar jag då.

N: Ja, vi hade ju rätt många år. men det går även på 1 år också. Men vi gjorde det här på rätt många år. Och 
då kunde vi även ta bolagen i sig hur de ändrade sitt hedging beteende och det kunde slå igenom också. men 
MX�PHU��GHVWR�ÀQDUH�IUnJRU�PDQ�VWlOOHU�GHVWR�PLQGUH�NDQ�PDQ�VlJD��)|U�PDQ�InU�UlWW�VPn�VDPSHOV��-XVW�VMlOYD�
justeringen runt, och det fanns en del faktorer som var allmänt accepterande egentligen sådär. Man brukar 
DQYlQGD�L�DQGUD�W\SHU�DY�VWXGLHU��RFK�GHW�YDU�OLWH�DY�Q\FNHOQ�WURU�MDJ�I|U�Gn�KLWWDU�VLWW�VLJQLÀNDQWD�VDPEDQG�RFK�
utan det första sambandet och faktiskt se att dom påverkas av FX, på det sätt som man förväntar sig, så är 
det svårt att gå vidare till nästa fråga. lyckas man sänka FX risken egentligen va. Och dom hänger lite grann 
ihop. Man borde jobba med dom två samtidigt lite grann egentligen. och vi hade också en del faktorer där vi 
hade andelen, för det kunde man läsa ut i årsredovisningen, andelen intäkter som kom från export alltså icke 
svensk. Och dom kunde man också stoppa in och se hur de påverkar och att de hängde ihop för det vill man 
helst se. Hänger dom ihop med beta på ett bra sätt en högre kvot eller en högre missmatch. Ja okej då blir det 
mer beta och mer valuta känsliga. då känns det också tryggare när du ser att de blir mindre när du hedgar och 
GHW�lU�DOOW��MX�ÁHU�DQ�J|U��GHVWR�PDSSDU�PHU�MX�PHU�QRLVH�InU�PDQ�ERUW�RFK�GHVWR�PHU�KDU�PDQ�NYDU�DY�HIIHNWHQ�
man söker egentligen. 

J: Jag tänker också på att om man kan använda lite längre data set, därför att just valuta effekterna är långa 
YD�GH�JnU�MX�L�VWRUD��HQ�WUHQG�VRP�NDQ�SnJn�L�ÁHUD�nU�RFK�VHQ�Vn�SORSSDU�GHW�QHU�Vn��8SS�RFK�QHU�YD��YLONHW�J|U�
DWW�VND�GX�KLWWD�QnWW�VRUWV�VWDWLVWLVNW�VLJQLÀNDQV�L�I|UlQGULQJ�L�DNWLHSULV�NRQWUD�KXU�JnU�GHW�I|U�YDOXWDQ�WLOOH[HP-
pel, så kanske du måste låta hela cykeln spela igenom va. och det kanske är så att det inte är daglig data ni 
ska titta på överhuvudtaget, man bör titta på större perioder i stället. Jag vet inte vad ni gjorde?
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N: Ehh, kommer faktiskt inte ihåg vad vi kolla på för data, var så länge sen men det kan nog ha vart daglig 
tror jag, men jag håller med för det är också väldigt olika för mycket är ju noise på korta frekvenser.

J: -DJ�NDQ�WlQND�DWW�GHW�ÀQQV�P\FNHW�VDNHU�VRP�SnYHUNDU�DNWLHQ�PHQ��PHQ�DVVn�IUnQ�LGDJ�WLOO�LPRUJRQ�LIDOO�
dollar sek går p sidledes så kommer det inte påverka nånting egentligen. men du kan ändå ha stora föränd-
ringar för att man ökar och säker räntan i USA. Sek påverkas inte men aktiemarknaden i USA stack och helt 
plötsligt sticker svenska aktiemarknaden med. allt annat like så hittar ni en stor förändring i värde medens 
valutan säger 0. 

N: Extremen är ju lite den, är ju att marknaden måste förstå vad bolaget gör. Annars kan man inte se ak-
tiekursen. Förr eller senare kommer de att förstå att det går dåligt eller bra. Annars kan man inte förstå den 
för det är ju inte så att det är bolagets verkliga risk ni ser i aktiekursen. det är ju marknadens uppfattning och 
hur marknaden prisar den risken, är egentligen vad man ser. och det talar ju för att om man har ändrat be-
teende under en sån period. Då är det inte säkert att marknaden förstå hur företaget resonerar. jag kan tänkte 
mig att, ta Ericsson jag kan tänkte mig att de har haft en policy som inte alls förändras särskilt mycket under 
tiden utan dom har haft den här sektionen ganska länge. Sen så framförallt marknaden förstår verkligen vad 
det betyder och inte bara då utan andra valutor också och det där bolaget du nämnde med translations expo-
nering.

J: Inte nämnde.

N: Inte nämnde, men det bolaget det kan man också tänka sig att marknaden förstår väldigt väl. Jag menar 
det är inga svåra positioner att förstå när man läser. jag menar årsredovisningarna, analytikerna.

J: Jag tror till och med att det är så här att analytikerna försöker se igenom valuta hedgingen som görs. När 
jag pratar med aktie analytiker så ser vi här försöker man rensa för det där. för att dom 1 tror jag inte dom 
förstår valuta hedging speciellt väl vilket gör att dom ser det mer som en noise så blir det alldeles binärt 
KHGJD�HOOHU�LQWH��2FK�VRP�QnQ�KDU�VXWWLW�PHG�HQ�VnQ�GlU�L����nU�Vn�NDQ�MDJ�W\FND�DWW�GHW�ÀQQV�HQ�VnQ�JUn�VNDOD�L�
mitten så de e sanslöst liksom att bara för att nån säger att de hedgar tillexempel på 12 månaders sikt så kan 
jag ta fram olika sätt att göra det där på som får helt olika resultat beroende på hur du implementerar dina 
derivat, hur ofta du gör det, bygger du upp dom eller är det one of, eller hedgar du dom på budget nivå eller 
lU�GHW�HWW�UXOODQGH�SURJUDP��GHW�ÀQQV�PDVVD�ROLND�JUHMHU�DWW�WlQND�Sn�KlU�VRP�RFNVn�OLWH�I|UVYLQQHU�RP�PDQ�
J|U�HQ�UHJUHVVLRQV�DQDO\V�GlU�GHW�VWnU�KHGJH�XWDQ�VHNWLRQ�-D�HOOHU�1HM��'HW�ÀQQV�YlOGLJW�EUD�VlWW�DWW�J|UD�GHW�Sn�
och väldigt dåliga sätt att göra det på.  Men man behöver nog va lite skadad för att se skillnaden.  Jag måste 
verkligen sticka.

Kr: -D��WDFN��9L�KDU�YHUNOLJHQ�InWW�MlWWHEUD�LQIRUPDWLRQ�RFK�GHW�ÀQQV�P\FNHW�DWW�WD�PHG�L�DQDO\VHQ��

N: Och det jag tror ni måste tänka på också är det är ju det att, det mest basala valet liksom, men ni vet om 
DWW�GHW�ÀQQV�PDVVD�SHQJDU�RP���PnQDGHU��QL�KDU�NRVWQDGHU�L�6YHULJH�RFK�InU�LQ�GRP�L�GROODU��DWW�KHGJD�GHW��GHW�
är lite av en default scenarier liksom, tre månader ut. ju länge ut du går desto mer ovanligt blir det, därför att 
du har andra medel som kan hantera det sen. och sen tror jag egentligen, man säger så här att det är svårt för 
analytikerna att förstå så det påverkar värderingen av aktien negativt och därför ska man inte hedga. Det är 
ett väldigt farligt resonemang. Bolaget ska hedga för att bolaget ska må bra. sen är det analytikernas problem 
att lära sig förstå vad bolaget gör, faktiskt.

J: Då kan jag argumentera också, det är ju inte så att en CEO och en CFO sitter och tänker på vad värderings 
modell för ett aktie perspektiv. Utan kan man växla sina intäkter i dollar till en bättre kurs så är allt annat 
lika. Det är att föredra va. även om aktieanalytiker ser en värderingsmodell, inte ser skillnaden. 

N: Bolaget kan naturligtvis kommunicera men bolaget ska göra vad som är rätt för dom. 

Ka: tack snälla.


