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Abstract 

As markets have become more globalized it is easier for businesses to expand to other countries. But 

due to different situations in each country companies must find ways to handle different risks, and one 

important aspect of financial management is foreign exchange exposure. This paper examines how 

Swedish firms within the forest industry handle the exchange risk that occurs when either exporting to, 

or having production in a country, with a different currency than the domestic one. The essay intends to 

study which hedging methods firms are using and if there is a tendency towards certain methods in the 

forest industry and the reasons behind these methods. A triangulation approach has been applied and 

contains of a mix between qualitative and quantitative methods. Eight interviews from eight different 

corporations have been compiled and their annual reports have been examined as well. The selection 

was made among companies listed on the website largestcompanies.com. The latest annual report from 

each company was scrutinized in order to find data relevant to currency exposure. The results indicate 

that the companies mainly focus on transaction exposure and the most common methods used for 

currency hedging are: forward contract, netting and matching. However, this is not only characterized 

by the forest industry but can be applied to other industries as well. The research shows no indication of 

there being a specific method for the forest industry as many other companies tend to use the same 

methods and have similar motives as to why they choose these methods.  
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Sammanfattning 
Med en allt mer integrerad världsmarknad har Sverige blivit beroende av exporthandeln som uppgår till 

45% av landets BNP. Skogsindustrin har alltid varit en stor del av svensk export och under 2014 

motsvarade pappersindustrin 11% av landets export. Men eftersom varje land ser annorlunda ut innebär 

det vissa risker för företag som exporterar varor till utlandet. Valutarisken är en av dessa risker och är 

därför en viktig del av den finansiella riskhanteringen. Denna studie undersöker hur svenska företag 

inom skogsindustrin hanterar valutaexponeringen som uppkommer när de exporterar eller har 

produktion i ett land med en annan valuta än SEK. Uppsatsen kommer att studera vilka säkringsmetoder 

som finns och om man kan finna tendenser mellan skogsindustrin och säkringsmetod samt orsaker till 

användandet av dessa metoder. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska exportföretag inom 

skogsindustrin valutasäkrar sig vid utrikeshandel. Tillvägagångssättet har skett i form av en 

metodtriangulering med en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod då både intervjuer och 

årsredovisningar har varit grunden till empirin. Åtta intervjuer från åtta olika företag samlades in och 

även deras årsredovisningar har studerats. Urvalet gjordes från företag listade på hemsidan 

largestcompanies.com. Resultaten visade att företagen fokuserar mest på transaktionsexponeringen och 

att terminskontrakt (forwards) samt netting och matchning är den mest använda metoden bland 

företagen. Det visade sig att dessa metoder inte används specifikt för just skogsindustrin utan företag 

inom andra branscher använder också dessa flitigt.  
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Begreppsdefinition 
 
Hedging - investeringsstrategi som minskar eller eliminerar risk 

Avistakurs - den aktuella kursen 

Terminskontrakt - samlingsbegrepp för de engelska begreppen “futures contracts” och “forwards 

contracts”. Kontraktet innebär att vid en viss tidpunkt kommer ett utbyte att ske till ett förutbestämt 

summa. 

Valutaexponering - när pengaflödena sker i varierande valutor blir företaget utsatt för valutaexponering 

eftersom kurserna kan variera. 

Valutarisk - värdet av den utländska valutans ändringar i förhållande till den inhemska valutan 

Valutaswap - utbyte av valutor 
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1. Inledning 
 ___________________________________________________________________________________  

I detta avsnitt kommer författarna att ge en grundläggande introduktion till själva ämnet som sedan 

kommer att skapa ett syfte. Kapitlet omfattar en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion som 

leder till en problemformulering samt undersökningsfrågor. Det ges även en avgränsning som 

förklarar vilka typer av företag som studeras. 
 _________________________________________________________________________________________________________________  

1.1 Introduktion/Bakgrund 

Globaliseringen har lett till att det blivit lättare att kommunicera och integrera mellan kulturer, 

samhällen och länder. Det har skett enorma förändringar i vår värld och med hjälp av den snabba 

teknologiska utvecklingen som skett under de senaste decennierna kan vi nå ut till människor snabbare 

än förut (Hollensen 2007). Detta har även medfört att länder väljer att göra affärer med varandra och det 

har blivit allt lättare att göra investeringar utomlands men även att expandera sin verksamhet och 

etablera sig på den internationella marknaden (Hofstede et al. 2012).  

Efter första världskriget var Sverige bunden till ett valutasystem som kallades för Guldmyntfot men år 

1951 gick Sverige med i Bretton-woods-systemet. Systemet gick ut på att i princip alla västländers 

valutor skulle vara kopplade till dollar som i sin tur hade ett fast pris till guld (Riksbanken 2011). Allt 

eftersom integrationen av världens marknadsekonomier ökade under 60-talet med fler globalt 

verksamma multinationella företag blev Bretton Wood-systemet svårare att upprätthålla och mer 

ineffektiv. Systemet bröt dock samman först efter oljekrisen 1973 (International Monetary Fund u.å.). 

Under denna tidsperiod startades ett samarbete, Valutaormen, mellan EG-länderna där man hade fasta 

växelkurser gentemot varandra men rörliga gentemot omvärlden. Sverige gick dock ut ur detta 

samarbete efter kraftigt försämrad konkurrenskraft samtidigt som medlemsländerna hade krav på antal 

procent som fick devalveras. Sverige har sedan 1992 en fritt flytande växelkurs (Riksbanken, 2011). 

Detta bidrar till marknadsekonomin där priser ska sättas fritt (Gwartney 2015). En valutakurs är priset 

på en valuta i förhållande till en annan valuta (Bennet 1996).  

Under år 2015 exporterade Sverige varor för ca. 97,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 6,7 % 

jämfört med föregående år (SCB 2016a) och idag utgörs exporthandeln till 45% av landets BNP, vilket 

tyder på att Sverige är väldigt beroende av exporten (Carlgren 2016a). Både importen och exporten visar 

en trend på ökad efterfrågan av utrikeshandel (SCB 2016b). Från år 2010-2014 exporterade Sverige 

varor främst till Europa och därefter till Asien (Bilaga 2) och att den största delen av den svenska 

exporten går till Europa är kanske inte så konstigt med tanke på Sveriges medlemskap i EU. Inom EU 

råder det frihandel mellan medlemsländerna vilket innebär att det inte finns några extra 

tilläggskostnader för att exportera inom området vilket naturligtvis kan ses som en fördel för företagen 

eftersom deras produkter blir konkurrenskraftiga inom EU då de inte behöver höja priset på grund av 

tullavgifter osv.(Europeiska kommissionen 2014). Under januari-november år 2015 gick 12,3% av den 

svenska exporten till Asien, detta är en ökning med 8% jämfört med föregående år (SCB 2016c). Med 

detta kan man konstatera att världens länder och befolkning har integrerats alltmer med varandra. Detta 

innebär naturligtvis att vissa saker som sker i världen har en viss dominoeffekt som kan medföra stora 

konsekvenser över ländernas gränser. Under finanskrisen som skedde mellan 2007-2008 påvisades detta 

då ett politiskt beslut som den amerikanska staten införde för den amerikanska marknaden påverkade i 

princip hela världsmarknaden och olika länders ekonomi (Barr & Pierrou 2015; Grigor’ev & Salikhov 

2009). 
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Kategorin “Papper, papp och varor därav” rankades som den tredje viktigaste exportvaran under 2015 

enligt statistik från SCB (u.å). Även skogsindustriprodukter (där papper-, pappersmassa och trävaror 

ingår) tar en större plats i den svenska exporten (Carlgren 2016b). Sverige var under 2014 den tredje 

största exportören av just pappersmassa, papper och sågade trävaror (Skogsindustrierna 2015a) och 

under samma år motsvarade pappersindustrin för 11% av landets varuexport (Skogsindustrin 2015b). 

Enligt Carlgren (2016c) motsvarar tillverkningsindustrin 20% av Sveriges BNP och av dessa 20% står 

skogsindustrin för 10,5% och därmed har den en befintlig betydelse för det svenska näringslivet. Under 

2015 ökade den svenska exporten av kartong för förpackning och wellpapp-material med 2% vardera 

(Skogsindustrier 2015). 90% av produktionen av massa- och pappersproduktion exporteras medan 

motsvarande 70% för sågade trävaror under 2013. Dessutom finns det en ökad trend för efterfrågan av 

skogsindustrins produkter, detta kan man se då en ökning av varornas export skedde mellan år 2010 till 

2013 (Skogsindustrierna 2013). Trenden fortsatte in på år 2014 då exporten av pappersmassa och sågade 

trävaror ökade med 4 miljarder kronor från föregående år (Ramquist 2015). Enligt Dahlqvist (2014) har 

även den kinesiska efterfrågan på svenskt trä ökat och på ett par år har den svenska träexporten till Kina 

tredubblats. Dock har det blivit dyrare att exportera på grund av en starkare krona (DI 2016). 

Den 10:e februari år 2016 beslutade Riksbanken att fortsätta föra en expansiv finanspolitik genom att 

ytterligare sänka reporäntan med 0,15 procentenheter, vilket innebär en negativ reporänta som ligger på 

(-)0,5 procent. Anledningen till sänkningen, enligt Riksbanken, var för att höja inflationen då de ville se 

en stigande inflation så att den når inflationsmålet (i dagsläget ligger den på 2 procent) (Riksbanken, 

2016). En förändring i reporäntan påverkar inflationen och transmissionsmekanismerna, där 

valutakurskanalen är en av dessa mekanismer. En sänkt reporänta leder oftast, på kort sikt, till en 

försvagad svensk krona. Detta beror på att högre räntor på utländska tillgångar framstår som mer 

attraktiva än placeringar i den svenska kronan. Utflödet av kapital och den sjunkande efterfrågan på den 

svenska kronan leder till en försvagad växelkurs och därför förväntar sig Riksbanken att öka inflationen 

eftersom en svag växelkurs ger upphov till lägre exportpriser och minskad import vilket ökar 

bytesbalansen för landet (Riksbanken 2011b). En försvagad växelkurs ger därför en fördel för företag 

som exporterar varor men en nackdel för de som importerar varor. Dock är denna effekt som nämnts 

tidigare, kortsiktig. 

Inom riskhantering finns flera olika risker som är viktiga att se över och dessa är produkt-, transport och 

tillverkningsrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella risker samt valutarisker. På grund av 

de risker som uppstår är det viktigt med en bra och stabil riskhantering för att tackla dessa hinder. Det 

finns olika sätt att hantera dessa risker beroende på vilken risk man riktar sig in på. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den svenska exporten består främst av varor men under den senaste tiden har tjänsteexporten ökat 

drastiskt. Som konstaterats tidigare är Asien den näststörsta marknaden som Sverige exporterar varor 

till, dock tenderar de att förknippas med volatila valutakurser (Corden 2002; Pino et al. 2016). Bretton 

Woods-systemet gav en stabil grund för ländernas växelkurs men när den bröt samman har det orsakat 

konsekvenser. Thailand hade innan Asienkrisen 1997 en fast växelkurs gentemot dollarn men släppte 

den fri vilket startade krisen som sedan även spred sig till många andra länder i Sydostasien till följd av 

kraftig minskning av investering i dessa länder (Fukushima 2004). En fri växelkurs samt det faktum att 

ländernas ekonomier är växande ger rum för svängningar av valutakursen. Enligt en artikel som är 

skriven av Aizenman & Hutchison (2010) kan man läsa om inflationsmålets koppling till volatila 

valutakurser. Författarna argumenterar för att inflationsmål bör sättas i utvecklingsländer då det bidrar 

till en stabilare valutakurs än de länder utan inflationsmål. De hävdar även att valutakursens stabilitet 

påverkar landets export och varuhandel och därför kan det vara bra att ha en stabil kurs. En anledning 
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till att Asien har kunnat utvecklas ekonomiskt den senaste tiden och ökat sin handel med resten av 

världen är på grund av de reformer som skett där (Ratto-Nielsen, 2004).  

Det finns olika slags risker beroende på vilken del av internationell finansiering man väljer att fokusera 

på. Anders Grath (2004) menar att det finns fem olika risker vid utlandsaffärer. Dessa inkluderar 

produkt-, transport och tillverkningsrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella risker samt 

valutarisker. Den förstnämnda risken innebär hur produkten påverkas av transporten och är produkten 

exempelvis specialtillverkad och köparen inte fullföljer kontraktet så står säljaren där med en produkt 

som ingen vill ha. Kommersiella risker är då kunden inte klarar av att fullfölja kontraktet då de går i 

konkurs.  De tre sista riskerna är till följd av att de internationella marknaderna, inflationen och på grund 

av att politiken ser olika ut i olika delar av världen (Eiteman et al. 2013). Detta kallas för en 

marknadsrisk. Marknadsrisker sker då olika marknader utvecklas olika. När det gäller utvecklingen av 

börser kan detta ge en effekt på kursrisken som innebär att om vi har placeringar inom ett land så kan 

kursförändringar påverka våra placeringar något enormt beroende på kursen. En annan risk som kan 

uppstå är ränterisken. Om marknadsräntan för en specifik period ligger på 6% och en obligation som 

löper under samma tid fast har en ränta på 3% så kommer kursen för obligationen att falla (Beckman et 

al. 2007). De politiska riskerna innefattar oftast inhemska regleringar samt de lagar som existerar för att 

skydda de inhemska företagen, så som ändrade skatteregler osv. Den finansiella risken är mer 

omfattande och hanterar nästan allt som nämnts. Finansiella risken behandlar även kredit och garantin - 

alltså huruvida företaget kommer att få betalt (Grath 2004). Valutarisker är också en risk som företagen 

kan tänkas behöva hantera då valutorna varierar kraftigt beroende på vilket land man befinner sig i 

(Eiteman et al. 2013). Valutarisk beskrivs av Bennet som: 

“... värdet av en utländsk valuta kommer att ändras i förhållande till den 

lokala valutan; en prisrisk” 

Företagen kan exponeras för valutarisker både direkt och indirekt (Papaioannou 2006). Direkta 

valutarisker uppstår oftast då företag har tillgångar och skulder, intäkter och kostnader i utländsk valuta i 

Sverige eller hos något utländskt dotterbolag. Indirekta valutarisker är resultatet av företagens 

exponering för sina inhemska- och utländska konkurrenter som har en delvis valutaexponerad 

kostnadsstruktur (Bennet 1996). För företag som väljer att handla med internationella företag, expandera 

sitt företag till den internationella marknaden eller flytta sin produktion till ett annat land med en annan 

valuta, kommer valutaexponering vara en av de risker som företaget kommer att behöva hantera (Grath 

2004).   

Valutaexponering är definitivt en anledning till varför företag som handlar med internationella företag 

bör se över instrument för hur man hanterar valutarisker eftersom internationell handel gör att företagen 

sätter sig i ett läge där de blir exponerade för valutarisker. Ytterligare anledning till detta är att den 

svenska kronan är rörlig gentemot alla andra valutor (Papaioannou 2006; Riksbanken 2011). Alla 

internationellt verksamma företag är mer eller mindre utsatta för valutaexponering och att inte vara 

förberedd inför det kan medföra förluster för företaget. Det finns olika strategier att mäta riskerna vid en 

valutaexponering samt olika strategier att ta sig an dessa och detta kan påverka vinsten och värdet på 

företaget (Bennet 1996; Papaioannou 2006). Enligt Papaioannou finns det tre olika mätningar och 

strategier för valutaexponering och dessa tre är transaktionsexponering, omräkningsexponering och 

ekonomisk exponering. För företag som verkar utomlands är det en förutsättning att kunna 

förutbestämma riskerna, för att kunna motverka dem. När riskerna har blivit identifierade börjar 

företagen att välja ut strategier som krävs för att skydda sig mot riskerna, det vill säga hedgingstrategi, 

samt instrument som krävs för att kunna avvärja risken vid valutaexponering. Papaioannou sätter två 

olika hedgingstrategier mot varandra; taktisk hedging kontra strategisk hedging samt passiv kontra aktiv 

hedging. Genom dessa väljer företagen vilka metoder och vilka strategier som behöver användas 
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specifikt för företaget. Hur företag väljer att förutse risker vid valutaexponering och hur de väljer att 

skydda sig är olika beroende på vilket företag det rör sig om.  

Enligt en undersökning som gjordes av Imai år 1975 är de mest effektiva metoderna som används vid 

säkring av valutaexponering: (1) terminer, (2) valuta swap, (3) monetär balans. Dock hävdar 

Papaioannou att terminer och valutaswap är de mest använda instrument vid hantering av 

valutaexponering trots de höga kostnaderna som terminer ofta medför och risken för att valutakursen 

istället ändrar riktning till det motsatta. En komparativ studie som genomfördes 2008 kom fram till att 

95% av de företag som använder sig av derivatinstrument använder forwards-kontrakt (en form av 

terminskontrakt) för att hedga sig mot transaktionsexponering (Naylor & Greenwood 2008). Vissa 

företag kan dock ibland välja att endast använda sig av operativa säkringar medan andra väljer 

finansiella säkringar, enligt en studie som gjordes av Allaynnais et al. (2001). De operativa säkringarna 

består för det mesta av att företagen har sin produktion i samma land där varorna säljs, alternativt att 

företagen har produktion i ett land (A) och säljer produkterna till ett annat land (B) och de produkter 

som producerats i landet (B) säljs då vidare till ett tredje land (C) (Allon 2010). Finansiella säkringar 

definieras som användandet av utländska valutaderivat. Valutaderivaten består oftast av terminer, 

optioner och swaps (Gleason et al. 2005). Enligt studien av Naylor & Greenwood tenderar större företag 

att använda swappar och optioner i större utsträckning än mindre företag. Allaynnais et al. valde att 

studera hur multinationella företag hanterar valutaexponering och vilka strategier de använder sig av. De 

fann att finansiella säkringar minskar företagens valutaexponering. De kunde däremot inte hitta något 

samband mellan operativa säkringar och ett ökat aktieägarvärde men de kunde dra slutsatsen att om man 

istället väljer att använda sig av operativa säkringar i samband med utländsk valutaderivat så ökar 

företagets värde. Bodnar (2000) hävdar dock att valutakursförändringar påverkar marknadsvärdet 

indirekt. Detta på grund av att marknadsvärdet baseras på framtida kassaflöden och företag som är 

internationellt verksamma behöver då konvertera de framtida kassaflödena med hjälp av valutakursen 

vilket i sin tur påverkar marknadsvärdet. För att förstå valutakursexponering måste man beakta hur 

företagen genererar sina kassaflöden. Det vill säga hur de bedriver sina import- och exportflöden och 

vilken karaktär marknaden som de verkar i har, menar Bodnar. 

Avsikten för att använda sig av derivatinstrument kan vara olika. Det skulle kunna vara för att skydda 

sig mot risker eller enbart på grund av spekulationssyfte (Barnes 2000). Barnes hävdar att i vissa fall är 

användandet av derivat irrelevant och dyrt. Investerare kan istället bygga sin egen portfölj för att 

reducera riskerna som företag bär med sig. Om företaget själva lägger pengar på att skydda sig mot 

riskerna förlorar aktieägarna eventuella pengar, vilket gör att de istället kommer att välja ett annat 

företag som inte försäkrar sig mot risker. Att företagsledningar ändå väljer att skydda sig kan bero på att 

de gör det för egen vinning eftersom att deras lön är beroende av företagets utveckling och eventuella 

vinster. Detta gör att de väljer att skydda de tillgångar och underlag som deras bonus baseras på. Det kan 

även vara så att de vill kunna hantera det som de har kontroll över och väljer därför att försäkra sig 

gentemot risker.  

Enligt Barnes finns det två branscher som påverkas positivt av valutaförändringar och det är de företag 

som importerar mycket och de företag som tillhandahåller produkter, såsom transporttjänster. De två 

branscher som då påverkas negativt är företag som är stora exportörer eller företag som har stora 

betydande inkomst/tillgångar utomlands. De negativa sambanden sker på grund av kursförändringarnas 

påverkan på nuvarande samt framtida kassaflöden.  
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1.2.1 Problemformulering 

Eftersom att de flesta asiatiska länder präglas volatila valutakursen kan det vara problematiskt att 

exportera varor till dem och därför kommer denna uppsats att undersöka hur företagen inom 

skogsindustrin valutasäkrar sig för den valutarisk som uppstår vid handel med de asiatiska länderna. 

1.2.2 Undersökningsfrågor 

 Vilken/vilka metod(er) väljer företagen att använda sig av? 

o Kan man se några mönster? 

o Varför väljer företagen just dessa metoder? 

o När använder de dessa metoder och varför?   

 Hur skiljer sig företagens metoder åt? 

 Finns det någon tendens för skogsindustrin vid val av tillvägagångssätt för valutariskhantering? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska exportföretag inom skogsindustrin skyddar sig mot 

valutarisker vid utrikeshandel. 

1.4 Avgränsningar  

Denna uppsats kommer att undersöka företag inom skogsindustrin som exporterar varor till Asien 

eftersom det är en växande marknad. Den har en betydande roll för det svenska näringslivet samt 

exporten. Att efterfrågan för svensk skogsindustrin ökar (framförallt i Asien) innebär att exporten av 

varor från skogsindustrin även den ökar vilket utsätter företagen för valutarisker då Asien och Europa 

har väldigt olika politiska strukturer men även olika ekonomier. Länderna brukar karaktäriseras av en 

fluktuerande inflation vilket påverkar landets valutakurs. Dessutom ska företagens moderbolag och 

huvudkontor ligga i Sverige för att kunna diskutera företagens risker gentemot de utländska valutorna i 

förhållande till den svenska kronan. 

Med Asien avser författarna (och företagen) Östasien och således är Mellanöstern inte inkluderad utan 

det är länder såsom Kina, Japan, Vietnam, Filippinerna etc. 

  

  



12 

 

2. Metod  
 ___________________________________________________________________________________  

I detta kapitel diskuteras samt beskrivs alternativa metoder som kan tänkas användas för 

datainsamlingen. Kapitlet ger dessutom en utförlig förklaring till de tillvägagångssätt som användes 

av författarna vid datainsamling med motivation.   

 ___________________________________________________________________________________  

 

2.1 Forskningsansats 

För denna typ av studie är en kombination av kvalitativ forskningsmetod med en komparativ ansats 

intressant. Kvalitativ forskningsmetod för att få en mer djupgående analys då syftet är att förstå 

kontexten kring problemet och komparativ ansats för att försöka förklara förhållanden från olika 

aspekter. Även kvantitativ data som bygger mer på siffror kan vara av betydelse som stöd för den 

kvalitativa forskningsmetoden (Backman 2008). Den grundläggande skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder är att de är kopplade till två olika syften men de båda utgör viktiga 

element inom vetenskapen. Skillnader mellan subjektivt och objektivt är en annan skillnad där kvalitativ 

ses som subjektivt och kvantitativt som objektivt (Starrin & Svensson 1994).  

2.2 Möjliga metoder 

Eftersom syftet med denna undersökning är att lyfta fram de valutasäkringsmetoder som företagen 

använder sig av för att sedan försöka hitta tendenser inom branschen och valutasäkringsmetoderna, 

ansågs surveyundersökningar som den bästa metoden. Postenkäter är en metod som brukas användas vid 

mycket stora urval där en låg svarsfrekvens ändå ger tillräcklig data för analys. Även intervjuer är en 

möjlig metod för surveyundersökningar och med intervjuer som undersökningsmetod kan man på ett 

lättare sätt välja ut sina respondenter för att på så vis fylla urvalskategorierna (Denscombe 2000).  

Det finns olika typer av intervjuer som kan användas vid en kvalitativ forskningsmetod. Strukturerade 

intervjuer innebär att forskarna är starkt kontrollerade av frågorna och svarens utformning. Man kan 

likna en strukturerad intervju med ett frågeformulär som respondenten besvarar ansikte mot ansikte. Vid 

semistrukturerade intervjuer har intervjuarna en lista med ämnen som ska beröras och frågor som ska 

besvaras men man är däremot inställd på flexibilitet, både vad gäller frågornas ordningsföljd och att låta 

den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer djupgående (Denscombe 2000).   

Det finns flera nackdelar med intervjuer, bland annat att de är tidskrävande och att det är svårt att uppnå 

objektivitet på grund av de specifika individer som deltar (Denscombe 2000). Detta har en negativ effekt 

på tillförlitligheten. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer skapar data som inte är förkodade 

och har ett relativt öppet format vilket kan göra det svårt att analysera svaren. Det finns även något som 

kallas för “intervjuareffekten” vilket innebär att data från intervjuer baseras på vad människor säger 

snarare än vad de gör. Det är inte alltid uttryck och handling stämmer överens och vad människor säger 

att de gör och vad de säger att de föredrar kan inte direkt förväntas återspegla sanningen. De 

intervjuades uttalanden kan även vara påverkade av forskarnas identitet (Denscombe 2000).  

Kvantitativ data har en tendens att använda siffror som den centrala analysenheten och tenderar att 

associeras med ett specifikt fokus. Dessutom begränsar metoden forskarnas inverkan på resultatet 

(Denscombe 2000). Det finns olika typer av data som kan användas och det är sådant som fås fram - det 

vill säga primära källor - och befintlig data, det vill säga sekundära källor. Exempel på sekundära källor 

kan vara tidsskrifter, kurslitteratur, reportage och årsredovisningar (Eriksson & Hultman 2014). Fördelar 

med sekundärkällor är att de är billiga men även lättillgängliga och nackdelarna med sekundärkällor är 

att en bedömning bör göras av källans auktoritet för att kunna avgöra dokumentens trovärdighet. De är 
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vanligtvis producerade för andra ändamål än undersökningens specifika syfte. Dessutom kan 

dokumentet bygga mer på upphovsmannen tolkningar än på en objektiv bild av verkligheten 

(Denscombe 2000). 

 

Strukturerade intervjuer kräver att man mer eller mindre följer ett schema och det finns därför inte 

utrymme för följdfrågor vilket kan göra det svårt att få en intervju som är anpassad för ett specifikt 

företag och situation. Strukturerade intervjuer associeras ofta med frågeformulär och hindrar därmed 

respondenten för vidareutveckling och därför valdes denna metod bort då den inte anses lämplig för 

denna studie. Ostrukturerade intervjuer hade kunnat vara ett alternativ men eftersom syftet var att beröra 

vissa teman för att kunna besvara studiens problemformulering valdes även denna metod bort. 

 

2.3 Val av metod 

Hur företag väljer att säkra sig mot valutaexponeringen beror på en rad olika faktorer och därför bör 

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

till varför företag använder de strategier som de gör.  

Denna studie har utförts med en kvalitativ ansats med intervjuer som primärkälla men även kvantitativa 

data från årsredovisningar har använts som sekundärkälla och uppsatsen bygger därmed på en 

metodtriangulering (Denscombe 2000). Denna forskning utgår främst från en kvalitativ 

forskningsstrategi, i form av intervjuer, med en deduktiv ansats eftersom denna studie utgått från teorier 

för att sedan se om teorierna kan appliceras på den data som samlats in. Målet med kvalitativ analys är 

att identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innehåll (Starrin & 

Svensson 1994) vilket går hand i hand med uppsatsens problemformulering. Anledningen till varför en 

kvalitativ insamlingsmetod valts som primärdata är för att antalet företag i urvalsramen var relativt liten 

vilket gjorde att intervjuer var att föredra. Eftersom syftet är att söka ett generellt förhållande inom en 

bransch och deras valutasäkringsmetoder används både kvalitativ och kvantitativ data för att kunna 

kategorisera men också se helheten (Starrin & Svensson 1994). En kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer som underlag gav möjligheten att studera ämnet på djupet samtidigt som 

det gav en tillräckligt allmän inblick i situationen med möjlighet för generalisering.  

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom möjlighet till vidareutveckling och egna formuleringar 

gavs till respondenterna samt möjlighet för intervjuarna att ställa följdfrågor (Denscombe 2000). Detta 

samtidigt som helt öppna frågor inte föredrogs då det finns vissa områden i ämnet som skulle täckas och 

således blev semistrukturerade intervjuer den mest lämpade metoden. Vid strukturerade intervjuer hade 

inte samma varierande och djupgående svar kunnat fås och således kunde inte slutsatser kunnat tas på 

samma sätt. Genom en semistrukturerad intervju gavs respondenterna möjligheten att berätta mer 

djupgående om företagets situation och sina egna tankar om ämnet. 

Eftersom syftet är explorativt kan målet inte få ett entydigt svar och således var det bättre att låta de 

intervjuade säga sin mening och använda sina egna ord än att försöka kontrollera deras svar med 

frågeformulär (Denscombe 2000). Undersökningen var mer som en tolkningsprocess där man försöker 

hitta samband i respondenternas svar. Att endast finna entydiga svar förstör studiens syfte då målet är att 

“upptäcka” och hitta svar. Eftersom företagens metoder vid valutasäkring inte är självklara och det finns 

en del olikheter i hur de används är en djupgående undersökning lämpligare då den ger möjlighet att 

bättre hantera komplexa situationer, enligt Denscombe. 

En intervjuguide skapades med undersökningsfrågorna som stöd. En del av frågorna var specifika och 

andra gav utrymme för egen tolkning och mer uttömmande svar från respondenterna. Intervjuerna som 

gjordes skedde både via telefon och ansikte mot ansikte. Detta för att underlätta för både respondenterna 
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och författarna, dels för att respondenterna och författarna befann sig på olika orter samt att vissa 

respondenter föredrog en intervju via telefon eftersom de hade fullt upp med sina bokslut. Intervjuerna 

spelades in med respondenternas samtycke och spelades upp igen i efterhand för en sammanställning av 

hela intervjun.  

Telefonintervjuer har tidigare betraktats som en tveksam forskningsmetod då man huvudsakligen ansåg 

att telefonintervjuer gav upphov till ett förvridet urval. Man har även ifrågasatt kvalitén för 

telefonintervjuer och om den ekonomiska besparingen, som man kan göra genom att välja 

telefonintervjuer, verkligen kan vägas emot kvalitén. Vid en telefonintervju förlorar man den visuella 

kontakten som man annars har vilket gör det svårare att läsa av kroppsspråk. Även svarsfrekvensen kan 

tyvärr bli lägre vid telefonintervjuer då det är lättare att säga nej. De fördelar som telefonintervjuer för 

med sig är många. Att kunna ha en intervju via telefon gör intervjuprocessen billigare. På så vis behöver 

varken forskaren eller intervjusubjektet resa för att komma till en mötesplats utan intervjun sker där 

forskaren och intervjusubjektet befinner sig. En annan fördel är att man når en större andel av den vuxna 

befolkningen via telefon. Enligt Denscombe hade mer än 91 procent tillgång till en telefon under år 

2000 vilket leder till att ett det blir lämpligare att använda ett slumpmässigt urval. Trots argumentet om 

att en visuell kontakt är att föredra har man kommit fram till att man fortfarande kan få fram det 

personliga inslaget från den tvåvägskommunikationen som intervjuer kräver mellan forskare och 

respondent (Denscombe 2000). Av de åtta företag som intervjuades skedde tre via telefon.  

2.3.1 Urval 

Fokus ligger på företagen inom skogsindustri och därmed är populationen för detta arbete de stora 

svenska företagen (sett till omsättning) som exporterar varor till Asien samt har 

moderbolaget/huvudkontoret i Sverige. Anledning till varför stora företag valdes istället för små är för 

att de små kanske inte har de medel för att använda sig av operativa säkringsmetoder utan istället 

använder sig av finansiella säkringsmetoder. Detta på grund av brist på kapital samt att de inte har 

samma möjligheter som de större företagen kan ha. På så vis skapar det ett gap mellan de stora och de 

små företagen som kan göra att skillnaderna blir allt för stora. Därför valdes de större företagen i 

Sverige för att kunna göra en generalisering för de större företagen. Företag inom skogsindustrin valdes 

eftersom det är en av de viktigaste industrierna i Sverige som dessutom exporterar en del till Asien 

(Dahlqvist 2014). Dessutom har det visat sig att efterfrågan på den svenska skogsindustrin har ökat i 

Kina, därav valet av skogsindustrin (Dahlqvist 2014). Ytterligare tre företag från andra branscher valdes 

som kontrollgrupp till de ursprungliga företagen. Detta för att kunna se om det finns tendenser för 

specifikt skogsindustrin som kan sticka ut från andra branscher vid valutasäkring.  

Urvalsram för denna uppsats har utgått från largestcompanies.com för att sammanställa de 100 svenska 

företag som exporterar varor till andra länder. Utifrån den listan har företagen kategoriserats baserat på 

vilken bransch de verkar i för att få en översikt över vilka företag som verkar inom specifika branscher. 

De kategorier som användes var: medicin/medicinteknik, pappers- och träindustrin, tillverkning av 

grövre maskiner, förädling av mineralprodukter, utvinning av järn/stål/malm, elektronik, retail, telecom 

samt transportindustrin. Företagen som hamnade inom “pappers- och träindustrin” var de företagen som 

blev urvalsram eftersom det är de företag som verkar inom den sektor som denna uppsats fokuserar på. 

Denna uppsats har i syfte att undersöka specifika tendenser för skogsindustrin och därför skapades en 

kontrollgrupp för att kunna säkerställa eventuella slutsatser. Författarna valde således slumpmässigt två 

andra branscher att kontakta och då blev det företag från “tillverkning av grövre industrimaskiner” samt 

“elektronik”.   

Denna metod gör att urvalet skett på ett selektivt sätt och därför har skribenterna använt sig av ett icke 

sannolikhetsurval då endast de företag som fanns listade på largestcompanies.com hade en chans att 

komma med i urvalet. Med andra ord fanns inte alla enheter som representerar populationen med och 
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därför gavs inte alla i populationen samma chans att få delta i undersökningen. Till följd av att 

largestcompanies.com använts som register kan det inte med säkerhet säga att det utgör hela 

populationen, därmed minskar informationen för att kunna genomföra ett sannolikhetsurval (Denscombe 

2000). 

Av de 13 företag från pappers-, pappersmassa- och träindustrin var det dock endast fem (5) företag som 

uppfyllde de två kraven, nämligen att de exporterar varor till Asien samt att moderbolaget är svenskt 

alternativt hade huvudkontoret i Sverige. Därför blev det ett bortfall på åtta (8) av de 13 företag då de 

andra inte uppfyllde de kraven som ställdes. Mejl skickades till företagen för att be om en intervju. Av 

de fem (5) tillfrågade företagen svarade alla fem (5) att de kunde ställa upp på en intervju, dock skedde 

tre (3) av intervjuerna via telefon. Utöver dessa företag intervjuades tre (3) andra företag inom andra 

branscher och de företagen användes som en kontrollgrupp. Anledningen till att kontrollgruppen 

användes var för att se om metoderna verkligen var branschspecifika eller om man kunde hitta liknande 

mönster hos företag inom andra branscher. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Primärdata 

Primärkällor är ”råmaterial” som kan fungera som empiri i uppsatser, t.ex. som fallbeskrivningar, 

tidskriftsartiklar, rapporter och böcker (Backman 2008; Rienecker et al. 2014). För att få in primärdata 

har författarna för detta arbete intervjuat åtta (8) olika företag varav fem (5) inom samma bransch – 

skogsindustrin.  

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata har använts för att komplettera intervjuerna samt få en inblick i hur företagen verkar. 

Sekundärdata består av företagens senaste årsredovisningar (i denna studie för år 2015 alternativt 2014 

för de företag vars årsredovisningar inte var klara) samt relevant kurslitteratur. Det finns både för- och 

nackdelar med att använda sekundärkällor. Fördelar med sekundärdata är att det är lättillgängligt och 

billigare än insamling av primärdata. Nackdelar med sekundärkällor är att en bedömning bör göras av 

källans auktoritet för att kunna avgöra dokumentens trovärdighet. De är vanligtvis producerade för andra 

ändamål än undersökningens specifika syfte. Dessutom kan dokumentet bygga mer på upphovsmannens 

tolkningar än på en objektiv bild av verkligheten (Denscombe 2000). 

2.4.3 Bearbetning av data  

Intervjuerna har kodats genom avlyssning av inspelningarna samt en sammanställning av vad som sagts. 

Ljudupptagningen är en fullständig dokumentation av intervjun och ger möjlighet för senare bearbetning 

men missar däremot att fånga upp den icke-verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer. 

Därefter har olika kategorier skapats utefter studiens syfte och data har bearbetats och begränsats inom 

dessa kategorier. Transkriberingen skedde i form av innehållsanalys. Denna som metod användes för att 

lättare analysera datainnehållet. Texten bröts ner i mindre enheter och relevanta kategorier användes 

som utgångspunkt (Denscombe 2000). 

 

2.5 Val av företag 

En introduktion samt presentation av de företag som undersöks i denna uppsats kommer att ges under 

denna rubrik för att få en uppfattning och bakgrund kring företagen.  
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2.5.1 Skogsindustrin 

På Billerudkorsnäs intervjuades företagets Treasury Manager och denne beskriver Billerudkorsnäs som 

ett företag som hanterar det mesta av framkallningskedjan till försäljning själva. De använder sig av 

olika slags träd för att producera olika slags papper såsom operationsdukar, cartonboard, säckpapper 

osv. Eftersom de producerar diversifierade produkter innebär detta att de verkar mycket inom den 

internationella marknaden. Billerudkorsnäs exporterar alla produkter som de tillverkar, även 

pappersmassan. Företaget har den största delen av sina kostnader i SEK och den största delen av 

intäkterna utgörs av utländska valutor. De har exporterat varor under en längre tid men det är nu på 

senare år som man valt att satsa på tillväxtmarknaderna i Asien. De förväntar sig ha en större närvaro 

och en starkare tillväxt på den asiatiska marknaden med ett snitt på 4% per år. Idag kommer 16% av 

deras försäljning från de asiatiska länderna och detta förväntas att öka då man nu väljer att satsa mer på 

dessa marknader. Deras fyra stora valutor är Euro (EUR) (73% av deras försäljning sker EUR), US 

Dollar (USD), Svenska kronor (SEK) och British Pound (GBP). 

Företaget Martinson Group beskriver sig själva som ett sågverk i grund och botten som tillverkar 

trävaror. Bland annat är det limträ, paneler och komponenter till möbelindustrin som tillverkas. Av de 

sågade trävarorna som säljs går ganska mycket till utlandet - ungefär 50-60 procent exporteras. Det 

betyder att de jobbar med olika valutor. Det är en hel del som exporteras till Asien, främst till Japan och 

Kina men exporten börjar även öka till andra länder i Asien, som Indien, Thailand och Vietnam. Det 

som exporteras till Asien är sågade trävaror såsom plankor och brädor. De började exportera till Asien i 

början på 90-talet. Just nu använder dem sig av dollar när affärer görs med Kina och EUR vid 

förhandlingar med Japan, varav EUR är den största valutan för verksamheten. Ungefär 10 procent av 

företagets intäkter utgörs av försäljningen i Asien (drygt 55% utgörs av försäljningen i Sverige, enligt 

årsredovisningen för de senaste två räkenskapsåren) men de har ingen produktion där utan allting 

tillverkas i Sverige. Verksamheterna bedrivs i huvudsak genom dotterbolagen. Produktionen finns på tre 

orter i Västerbotten medan försäljningen sker globalt. Respondenten som intervjuades är finanschef på 

företaget.  

Nordic Paper Holding är ett företag som driver fyra pappersbruk, tre i Sverige och ett i Norge. Deras 

huvudkontor ligger i Värmland. Företaget tillverkar kraftpapper (brunt, lite kraftigare papper såsom 

påsar, säckar etc.) och greaseproof-papper (bakplåtspapper, muffinsformar dyl.). Bolaget producerar 

dock råpappersrullar som säljs till olika konverterare som i sin tur tillverkar sådant som privatpersoner 

och konsumenter känner igen. De har även pappersmassatillverkning för egen användning. Enligt 

årsredovisningen för 2014 uppgick deras nettoomsättning till 2,3 miljarder kronor. 90% av det Nordic 

Paper tillverkar exporteras till andra länder och inom Asien är det bland annat till länderna Kina, Japan 

och Indonesien. Den asiatiska marknaden består av uppemot 15% av deras omsättning, enligt 

årsredovisningen. Respondenten som intervjuades från Nordic Paper jobbar som ekonomichef på 

företaget. 

På Rörvik Timber jobbar man med sågade trävaror och de förädlar även dessa som de senare levererar 

både inom och utanför Sverige. Rörvik Timber har de flesta av sina bolag i Sverige förutom tre. Ett 

försäljningsbolag ligger i Danmark, ett inköpsbolag i Ryssland och ett varubolag i Norge, dock ligger 

mestadels av produktionen i Sverige. Enligt respondentens uppskattning så utgörs ca. 1%  av företagets 

totala intäkter av exporten till Östasien (som egentligen endast består av Japan och där de verkat i ca. 

10-15 år) medan ca 12% av intäkterna utgörs av inflöden från Mellanöstern. Deras fokus ligger på 

Europa, Nordafrika och USA och de har inga planer på att expandera och satsa på den asiatiska 

marknaden eftersom företaget inte ser några vinster åt det hållet då fraktkostnaderna är alldeles för höga 

och därför har andra konkurrenter kostnadsfördelar på den marknaden. Det Rörvik Timber exporterar till 

Japan är finsnickerier av den finaste stocken som de förädlat. Respondenten som intervjuades på Rörvik 

Timber är ekonomichef.  
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På företaget Setra Group intervjuades en person som jobbar inom “Treasury” och hanterar de finansiella 

riskerna, bl.a. valutariskerna på företaget. Setra Group är ett företag som sågar upp virke för olika 

ändamål - bl.a. för husbygge och finsnickeri. Företaget är en sammanslagning av ett statligt sågverk och 

en ekonomisk förening. Deras export består för det mesta av producerade limträbalkar samt sågade 

trävaror. Till Japan exporterar Setra Group mest limträbalkar och till Kina olika typer av trä som man 

mest använder inom möbelindustrin. Japan har varit en konstant handelspartner sedan företagets start 

medan Kina är relativt ny. I dagsläget verkar Setra Group i huvudsakligen Japan och Kina i Asien, 

däremot satsar företaget på den kinesiska marknaden ännu mer och har i avsikt att expandera där.  

2.5.2 Övriga företag 

Atlas Copco verkar för det mesta med tyngre kapitalutrustning och de har fyra affärsområden - 

industriteknik, gruv- & bergbrytningsteknik, bygg & anläggningsteknik och kompressorteknik. Inom 

industriteknik har de handhållna skruvdragare och produktionslinjer för bilfabriker. Inom gruva & 

anläggning tillverkas bergborrar och diverse borriggar med mera. De varor som exporteras till utlandet 

är gruvutrustning, dvs. större gruvmaskiner och borriggar. Även industriteknik har export från Sverige 

och då exporteras handhållna mindre olika typer av verktyg. De har även produktionsanläggningar i 

Kina, Brasilien, USA, Storbritannien och Belgien. I Belgien finns en väldigt stor fabrik som gör 

kompressorer och de flesta kompressorerna exporteras därifrån. Företaget har även säljbolag i cirka 180 

länder. Säljbolagen köper in varor från produktbolagen och beroende på vilken utrustning det är kan de 

lagras hos säljbolagen, eller bara gå via dem. Deras export till Asien uppgår till cirka 25 procent av 

omsättningen exklusive Australien och 29 procent inklusive Australien. De exporterar till i princip alla 

länder i Asien, men Kina står för den största delen av deras försäljning i Asien. Deras omsättning 

uppgick till 102 miljarder kronor år 2015 enligt årsredovisningen. Respondenten som intervjuades har 

titeln Manager Market Operations och sitter på handlarbordet, tar hand om bolagets kassa samt 

hantering av valutor. 

Husqvarna är ett väldigt gammalt företag och består av fyra olika divisioner - Husqvarna, Gardena, 

Consumer Brands och Construction. Produkter som de tillverkar är utomhusprodukter och det är 

motorsågar, gräsklippare, robotgräsklippare och diverse construction-verktyg som sågad betong och 

sågade järnvägsräls, lövblåsare, trimmers och snöslungor. Husqvarna hade en nettoomsättning på 36 

miljarder kronor år 2015 enligt årsredovisningen. De är inte så stora i Asien eftersom efterfrågan på 

deras produkter där inte är så hög på grund av tillgången till billig arbetskraft. 7,8% av deras omsättning 

består av försäljningen i Asien/Stillahavsområdet enligt årsredovisningen. Det som exporteras till Asien 

är mest handhållna varor som motorsågar, trimrar och lite gräsklippare. Även 5% av tillverkningen sker 

i Asien. De största marknaderna för Husqvarna försäljningsmässigt i Asien är Australien och Japan. 

Respondenten som intervjuades är företagets Chief Dealer och jobbar på Front office på företaget. Front 

office agerar som en internbank för dotterbolagen när de behöver säkra.  

Electrolux håller på med vitvaror/hushållsvaror till bland annat kök. Från början var det mindre 

produkter som dammsugare som såldes och sen har det expanderat allt eftersom. Deras varor går ofta till 

professionella verksamheter som hotell, fastigheter, skolor och restauranger. De är verksamma i de 

flesta länder i form av dotterbolag. På de ställen där marknaden inte är så stor eller där det finns strikta 

regelverk som hindrar etablering brukar de exportera även om det inte är så vanligt för Electrolux då de 

föredrar att vara verksamma i länderna. I Asien är de verksamma i nästan alla länder, men de är dock 

inte så stora i Kina på grund av andra stora konkurrenter. Däremot är de stora i Thailand, Vietnam, 

Malaysia och Indonesien. De bedömer Asien som en intressant marknad och de räknar Australien och 

New Zeeland som Asien där de är marknadsledare i Australien. Även om Asien är en växande marknad 

verkar de inom en bransch där det råder väldigt hård konkurrens och det är oftast prispress och låga 

marginaler. Deras omsättning för år 2015 uppgick till 124 miljarder kronor enligt årsredovisningen. 
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Respondenterna var två där ena har titeln “Regional Treasury Manager” och den andra har titeln “FX & 

Fixed income dealer”.  

2.6 Kritisk granskning av metoden 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som ständigt används inom forskning. Diskussioner om 

trovärdighet, noggrannhet och giltighet handlar då främst om att mäta rätt (Starrin & Svensson 1994).  

Datainsamlingen som användes är en kombination av två olika metoder - med andra ord 

metodtriangulering - kan ha påverkat resultaten eftersom det är möjligt att de olika metoderna har pekat 

på olika riktningar (Jensen 1995). Detta har dock försökt undvikas genom mejlkontakt med 

respondenterna vid oklarheter. Samtidigt finns det studier som pekar på att en kombination av metoder 

kan stärka en studie (Patton 2001). Därutöver använde sig författarna av två olika metoder vid insamling 

av empirin och dessa var både vanliga intervjuer ansikte mot ansikte samt telefonintervjuer och det kan i 

det senare fallet ha begränsat kommunikationen mellan respondenten och författarna (Denscombe 

2000). Kritik kan riktas mot att vissa av respondenterna möjligtvis fick mer information om vad 

intervjun skulle handla om och studiens syfte än andra respondenter, till följd av att somliga ville veta 

mer för att kunna ge så bra information som möjligt. Detta kan möjligtvis ha påverkat respondenternas 

tankesätt och därmed gett vissa respondenter möjligheten att ge annorlunda svar. Kritik kan också riktas 

mot att författarna, var för sig, sammanställt intervjuerna och därmed gett utrymme till subjektiva 

tolkningar till vad som sades under intervjun, även om diskussion kring sammanställningen skett.  

Även strukturen samt frågorna för intervjuguiden kan ifrågasättas. Strukturen kan tyckas likna en 

intervjuguide vars syfte är att fungera för strukturerade intervjuer men eftersom intervjuguiden endast 

var frågor som kunde vägleda respondenten till att svara på de frågor som var grundläggande för 

forskningen, ansågs frågorna vara nödvändiga. Då frågorna inte har några entydiga svar och där 

utrymme för förklaring och utveckling av svaren bedömdes frågorna som väsentliga. 

De frågor som ställdes kan dock tyckas ge utrymme för subjektiva tolkningar där det huvudsakligen är 

respondenterna i fråga som kan ha sina egna tolkningar på vad frågan syftar på. Exempelvis skulle 

frågan “Hur stor påverkan bedömer ni att valutaexponeringen har på ert företag” leder till en subjektiv 

tolkning för hur respondenten i fråga anser att företaget blir påverkad snarare än hur den blir påverkad. 

Dock har årsredovisningarna använts för att kunna identifiera sådana skillnader. Ännu en fråga som kan 

anses svårtolkad är fråga nr 13 (se Bilaga 1). Det kan vara svårt för företagen som inte vet vad dessa 

olika exponeringar innebär vilket gör det svårt för företagen att kunna peka ut någon. Dock har detta 

kunnat undvikas genom att intervjuarna gett förklaringar till vad dessa innebär samt att respondenterna 

fått förklara genomförligt vad exponeringarna inneburit för företaget.  

En ytterligare förbättringsmetod är att data skulle ha blivit mer intressant om några intervjuer hade skett 

med banker och deras konsulter inom just detta område för att se hur deras inblick i detta ser ut samt 

vilka råd de ger företagen för att senare kunna se om det finns något samband mellan företagens val 

samt experternas råd.  

2.6.1 Validitet 

Begreppet validitet handlar om med vilken säkerhet metoden mäter det den har för avsikt att mäta 

(Rienecker et al. 2014). Med andra ord innebär det att man gör en analys av de metoder som använts för 

studien och estimerar huruvida dessa är korrekta för att besvara frågeställningen. När det gäller 

forskningsdata handlar begreppet om huruvida data reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de 

avgörande frågorna (Denscombe 2000). Metoden som använts i denna studie är intervjuer samt data från 

årsredovisningar. Syftet med studien är att undersöka hur valutarisken hanteras hos svenska 

exportföretag inom skogsindustrin och genom intervjuer med ansvariga för valutasäkringen från ett antal 
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svenska företag som uppfyller villkoren ökar sannolikheten att studien verkligen mäter och besvarar 

forskningsfrågan. Dessutom är intervjufrågorna baserade på undersökningsfrågorna som är till för att 

besvara studiens syfte och i det avseendet har studien en relativt god validitet. 

Kritik som kan riktas mot urvalet av respondenter är hur företagen opererar och om företagen exporterar 

till andra länder eller är verksamma i de specifika länderna i form av dotterbolag. För företag som är 

etablerade i ett land är det mer sannolikt för dotterbolagen att göra affärer i den inhemska valutan. För 

en del av företagen som använder sig av dotterbolag i andra länder så innebär detta att på koncernnivå så 

kommer de endast att vara utsatta för valutaexponeringen vid omräkningen (omräkningsexponeringen), 

när dotterbolagens resultat- och balansräkningar konsolideras vid ett tillfälle och beroende på företag 

kan det ske vid månadsslut eller bokslut. De som dock exporterar varorna till andra länder och inte 

använder dotterbolag är konstant utsatta för valutaexponeringen i form av försäljningen 

(transaktionsexponeringen). Detta innebär att validiteten kan sjunka eftersom att man inte riktigt mäter 

samma sak inom företagen. På så sätt blir det svårt att dra några riktiga slutsatser för hur 

valutaexponeringen kan påverka val av metod. Detta hade kunnat undvikas genom att endast undersöka 

exportföretag alternativt företag som säljer via sina dotterbolag.  

Även urvalet av kontrollgruppen bör kritiseras då branscherna kan tyckas vara snarlika vilket då leder 

till att funktionen av kontrollgruppen eventuellt kan brista. Detta eftersom det kanske inte finns några 

större skillnader på grund av branscherna som företagen verkar i. Att istället välja företag inom 

exempelvis tjänstesektorn skulle kunna öka kontrasten mellan företagen vilket innebär mer intressant 

data där man faktiskt kanske kan se skillnader mellan kontrollgruppen och undersökningsgruppen.  

Insamling av sekundärdata anses som tillförlitlig då det är företagens egna årsredovisningar som 

använts. Självklart kan årsredovisningar vara vinklade till företagens fördel och detta kan ha påverkat 

empirin då det är företagen själva som väljer hur allmänheten ser på företaget. Att företag och banker 

etc. har förskingrat med sina årsredovisningar och manipulerat dessa finns det en mängd olika bevis på. 

Dock är årsredovisningar det närmaste man kunnat komma företagens siffror och anses trots allt vara 

sanningsenliga. Även det faktum att vissa företag väljer att beskriva hanteringen av utländsk valuta i 

årsredovisningen mer utförligt än andra samt ha med siffror som visar hur mycket det påverkar intäkter 

samtidigt som vissa väljer att inte lägga betoning på det kan ha påverkat validiteten. Eftersom studiens 

syfte var att kolla företagens valutariskhantering var denna del av årsredovisningen såklart väsentlig.  

Det går inte med säkerhet att säga att all intervjudata är 100 procent sanningsenlig men åtgärder har 

gjorts för att garantera validiteten. Dels har utskriften kontrollerats med informanten och dels har data 

till viss del kontrollerats med årsredovisningar (Denscombe 2000). Denna studie har fokuserat på 

företag som är verksamma i Asien och de politiska och ekonomiska förutsättningarna, som kan påverka 

valutariskhanteringen, kan vara annorlunda i andra delar av världen och i den aspekten kan studien 

eventuellt inte generaliseras.  

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som har att göra med studiens tillförlitlighet. Vad är sannolikheten att vid 

samma studie, men vid en annan tidpunkt, uppnå samma resultat? Om en liknande undersökning ger 

samma resultat innebär det att undersökningsmetoden är tillförlitlig (Rienecker et al. 2014). 

Intervjuteknik är också en faktor som kan påverka reliabiliteten. Däribland ansträngningen från både 

intervjuarens och respondentens sida att undvika psykologisk stress vid intervjun, ordningsföljden på 

frågor men också processen att identifiera och välja respondenter påverkar reliabilitet (Gorden 1987).  

 

Det finns en risk att urvalsramen var ofullständig eller föråldrad. Att författarna av detta arbete använt 

sig av largestcompanies.se är naturligtvis en nackdel som sänker reliabiliteten eftersom studien inte blir 
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lika replikerbar samt att det kan sänka validiteten då författarna inte till 100% kan vara säkra på att 

largestcompanies.se verkligen listar upp de topp 100 företagen med högst omsättning. Det skulle 

naturligtvist kunna vara så att företagen köpt en plats hos webbsidan. Dock har författarna inte något 

förslag på hur just detta moment skulle kunna förbättras då de varit i kontakt med SCB och Business 

Sweden för att se om det finns en oberoende källa med någon sådan lista och de hade ingen att 

rekommendera eftersom att de inte hade något register med företagens namn/inte fick ge ut dem.  

Om studien skulle genomföras på nytt är det inte säkert att samma slutsatser skulle tas då tidpunkten för 

studien kan avgöra resultaten. De valutasäkringar som är vanliga bland företag idag kan mycket väl 

ändras i framtiden och därför kan man inte med säkerhet uttala sig om studiens tillförlitlighet. 

Kortsiktigt skulle samma studie förmodligen visa på samma resultat men långsiktigt kan de politiska och 

ekonomiska förutsättningarna i samhället förändras och därmed kan de metoder som använts inom 

valutasäkring även de ändras. Dessutom visar företagen på annorlunda resultat för varje år och därmed 

ändras även sekundärkällorna för studien, det vill säga årsredovisningarna, men det handlade i detta fall 

om stora svenska företag som varit verksamma länge och därför bör det inte ha någon större påverkan. 

2.6.3 Källkritik 

Den teoretiska grunden för uppsatsen bygger främst på fysiska böcker, elektroniska artiklar/e-böcker 

samt årsredovisningar. För att öka transparensen har primärkällor varit av väsentlig betydelse eftersom 

det ökar sannolikheten att källan är äkta och att uppgifterna kommer i närhet av själva händelsen. Därav 

ökar relevans, validitet och reliabilitet som är övergripande kvalitetskriterier på källor och data 

(Eriksson & Hultman 2014). Innan publicering har alla källor granskats för att se om de uppfyller de 

krav som ställs (tagen ur Rienecker et al. 2014): 
 

 Hur trovärdig är källan?  

 Författarens auktoritet i ämnet 

 Källans objektivitet 

 Källans förhållande till andra källor 
 

De primärkällor som använts innefattar fysiska böcker, elektroniska artiklar och e-böcker. Dessa källor 

har naturligtvis granskats väldigt noga. Att källorna uppfyller de ovanstående kriterierna har varit av 

väsentlig betydelse för att öka uppsatsens trovärdighet. Varje källa har noggrant valts ut i syfte för att 

kunna bygga uppsatsen på en bra och pålitlig grund. Dock kan kritik riktas mot vissa teoretiska källor då 

dessa mer fokuserar på vilka metoder som främst funkar för utländska exportföretag eller internationellt 

verksamma företag snarare än den svenska skogsindustrin vilket självklart kan minska trovärdigheten. 

Därför har böckerna och artiklarna noggrant granskats så att de är objektiva och vilka kunskaper som 

författarna har inom ämnet har kontrollerats (Eriksson & Hultman 2014).  
 

Vissa källor som använts är sekundärkällor och detta för att primärkällan inte var tillgänglig. 

Naturligtvis sänker detta trovärdigheten och ger öppningar för tolkningar från andra författare, något 

som tagits i beaktande, men eftersom att sekundärkällan i sig varit objektiv har sekundärkällorna ansetts 

som trovärdiga ändå.  
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3. Teori   
 ___________________________________________________________________________________  

I detta avsnitt avser författarna att ge en djupgående genomgång av valutarisker och vad det innebär, 

enligt teorier. Dessutom ges en förklaring till de olika metoder som företagen kan tänkas använda vid 

valutasäkringar.  

 ___________________________________________________________________________________  

   

3.1 Valutaexponering 

Valutaexponering uppstår då företagens in- och utbetalningar alternativt intäkter och kostnader i olika 

valutor. Eftersom att pengaflödena sker i varierande valutor blir företaget beroende av valutakursen och 

vad valutakursen ligger på för den valuta som företaget vill ha pengarna konverterade till. Detta gör att 

företaget blir utsatt för en valutaexponering (Grath 2004). Huruvida denna valutaexponering bestäms 

och beräknas finns det olika metoder för.  

Det finns tre olika slags valutaexponeringar som illustreras i figur 1, enligt Bennet (1996). 

 

Figur 1- Olika typer av valutaexponering 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bennet (1996) 

3.1.1 Transaktions- och flödesexponering 

Transaktions- och flödesexponeringen sker när företagen har monetära skulder, tillgångar, framtida 

kommersiella och finansiella flöden i utländska valutor vid en specifik tidpunkt (Bennet 1996). Denna 

exponering kan både vara kort- och långfristiga. De kortfristiga exponeringarna består av exempelvis 

kundfordringar och leveransskulder medan de långfristiga exponeringarna innefattar exempelvis 

långfristiga valutalån. Transaktions- och flödesexponering kan i bland leda till realiserade och 

orealiserade kursvinster/förluster på grund av att de oftast blir föremål för beskattning. Detta innebär att 

transaktionsexponering påverkar företagens resultaträkning.  

Sådana exponeringar sker oftast då företagen gör en affär med ett annat företag i ett annat land. Då 

betalningen mellan företaget och kunden/leverantören oftast sker efter ett visst antal dagar (kan 

exempelvis vara 30 eller 90 dagar) efter att beställningen gjorts, skapas det ett gap mellan ordern och 
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betalningen. Detta gap skapar då en tidsrymd som möjliggör för valutakursförändringar för de valutor 

som företaget och kunden/leverantören hanterar, och dessa förändringar valutorna emellan kan vara 

enorma.  

3.1.2 Omräkningsexponering 

Omräkningsexponering uppstår då företagen har utländska dotterbolag alternativt andra reala tillgångar i 

utländska valutor. Detta sker vid bokslutstillfällen då dotterbolagen måste omräkna sina resultat- och 

balansräkningar uttryckt i moderbolagets valuta vilket gör att denna exponering är direktrelaterad till 

redovisningsprinciper som moderbolaget använder. De valutavinster/förluster som sker i samband med 

detta har oftast ingen påverkan på kassaflödes- eller skatteeffekten tills dess att dotterbolaget eller de 

reala tillgångarna säljs (Bennet 1996).  

3.1.3 Ekonomisk exponering 

Ekonomisk exponering är ett relativt bredare begrepp än de två ovanstående. Denna typ av exponering 

beskrivs oftast som det "ekonomiska värdet i moderbolagets hemvaluta av en utländsk investerings 

(dotterbolags) framtida kassaflöde i dess egen valuta". Med andra ord skulle detta kunna beskrivas som 

nuvärdet av ett utländskt investeringskassaflöde uttryckt i moderbolagets valuta. Men även denna typ av 

exponering bör ta hänsyn till moderbolagets transaktions- och flödesexponering. Detta innebär att 

betalningsflödet förändras beroende på valutakursförändringarna. Samtidigt är det värt att poängtera att 

det värde som ett internationellt verkande företag värderas till påverkas av valutautvecklingarna (Bennet 

1996).  

Då man vill mäta den konsoliderade ekonomiska exponeringen ska hänsyn tas till dotterbolagens flöden 

i den egna valutan samt dess utländska valutaflöde, och slutligen moderbolagets egen 

transaktionsexponering behöver man ha i åtanke.  

Enligt Bennet bör företag ha den ekonomiska exponeringen som utgångspunkt om de vill ha full 

kontroll över sin valutaexponering då denna typ av exponering är mer dynamisk. Han lägger även till att 

den ekonomiska exponeringen är mer komplex och av en flerdimensionell karaktär. Trots detta visade 

en studie som gjordes i USA år 1995 att transaktionsexponeringen var den valutaexponering som 

företagen lade mest vikt på. Denne följdes av den ekonomiska exponeringen och studien visade att 

företagen lade minst vikt på omräkningsexponeringen. I denna studie undersökte man ett antal stora 

Amerikanska företag där man ville se de olika företagens syn på de olika exponeringarna och vilken 

exponering som företagen ansåg hade störst betydelse för verksamheten. Anledningen till att företagen 

inte valde den ekonomiska exponeringen (trots att denna på lång sikt har en mer betydande roll för 

valutaexponering) som den mest betydande var för att denna typ av exponering är svårare att uppskatta 

och säkra, tyckte företagen (Jesswein et al. 1995). 

3.1.4 Tillämpning av teorin (Teorins relevans) 

Som tidigare nämnts är det viktigt att veta vilken typ av valutaexponering som företaget är utsatt för för 

att kunna skapa en strategisk åtgärd. Valutaexponering sker i olika former och beroende på vilken form 

som företaget lägger mest fokus på kommer att reflekteras i vid valet av valutariskhanteringen. Är 

företagen medvetna om vilken typ av risk som företaget är utsatt för blir det som sagt enklare att skydda 

sig och på så sätt är de medvetna om riskerna och detta kan därför underlätta beslutet för vilka metoder 

som skall användas men också hur metoderna ska användas och inom vilka områden.  

3.2 Externa effekter 

Det finns olika indikatorer som visar på vilken roll växelkursen har på en öppen ekonomi och två av 

dessa teorier är Fisher-effekten och Transmissionsmekanismen. Det finns en möjlighet att använda en 
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penningpolitik som fastställer räntan genom att ignorera växelkursen och endast fokuserar på inflation 

och utbudsgap, med andra ord att man följer ”Taylor rule” (Nyberg 2003). Banker tycks empiriskt inte 

beakta växelkursen när penningpolitik bestäms (Nyberg 2003).  

3.2.1 Fisher-effekten 

Fisher-effekten, som är döpt efter sin upphovsman Irving Fisher, säger att den nominella räntan är lika 

med den förväntade reala räntan plus kompensationen för den förväntade inflationen. Den 

internationella Fisher-effekten är lik den generella Fisher-effekten men lite annorlunda. ”Fisher-open” 

som den oftast kallas för menar att växelkursen bör ändras i samma volym, men åt andra hållet, som 

skillnaden på räntan mellan två länder. Detta eftersom landet med den högre räntan tenderar även att ha 

en högre inflationstakt vilket bör leda till en depreciering av dess valuta gentemot valutan i det andra 

landet. Detta kan visas genom formeln:  

 

Bild 1 - Fishers formel 

 

Källa: Eiteman et al. (2013) 

3.2.2 Transmissionsmekanismen 

Penningpolitiken kan, genom att inflationen påverkas, i sin tur påverka valutakursen. Den påverkar den 

öppna ekonomin genom flera transmissioner eller “kanaler” - räntekanalen, kreditkanalen och 

växelkurskanalen. Det är genom dessa kanaler penningpolitiken får en effekt på den totala efterfrågan 

och det totala utbudet i en ekonomi. En valutakurs styrs framförallt av efterfrågan på den valutan och 

detta påverkas av förändringar på den ekonomiska marknaden (Riksbank 2011). Centralbanken kan 

påverka den reala räntan genom att sätta en nominell ränta. Genom den ”kanalen”, räntekanalen, kan 

penningpolicyn påverka konsumentefterfrågan. När räntan ökar skapas det ett “skift” och gör 

konsumtionen idag mer kostsam i förhållande till konsumtion imorgon, vilket i sin tur minskar den 

nuvarande efterfrågan. Samtidigt påverkar räntan, genom kreditkanalen, även kapitalkostnaden då det 

blir svårare att låna vilket påverkar efterfrågan på investeringar. Växelkursen påverkar den öppna 

ekonomin på olika sätt och man brukar därför dela in det i en “direkt kanal” och en “indirekt kanal”. 

Den direkta påverkan är genom importen och hur priset på utländska varor förhåller sig till den 

inhemska valutan som i sin tur påverkar konsumentprisnivån. Den indirekta kanalen inverkar på 

efterfrågan genom att påverka priset på inhemska varor som exporteras i förhållande till utländska varor 

(Leitemo & Söderström 2001).  

Förutom penningpolitiken är psykologiska, tekniska faktorer samt spekulation och intervention faktorer 

som även de kan påverka kursen på en valuta. Spekulationen varierar mellan olika involverade parter på 

marknaden och interventionen kan förekomma då centralbanken kan välja att devalvera eller revalvera 

ett lands valuta. De kan även välja att närvara på marknaden genom köp och försäljning av valutor 

(Bennet 2003). 
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3.2.3 Tillämpning av teorin (Teorins relevans) 

Med internationella Fisher-effekten kan företagen argumentera för att valutariskhantering inte är något 

som de lägger fokus på eftersom det finns alldeles för många indikatorer för hur en valutakurs kommer 

att påverkas och därför är marknaden instabil. På så sätt kan ett företag tänkas motivera sitt val för att 

inte valutasäkra sig med hjälp av den internationella Fisher-effekten då valutakursen kan gå både upp- 

och ner beroende på den specifika marknaden och den politiska strukturen i landet. Dessutom påverkas 

växelkursen som en av transmissionsmekanismerna vilket är ett annat tecken på hur en extern faktor 

påverkar växelkursen. Eftersom företagen är internationellt verksamma och opererar med flera olika 

valutor behöver de hålla koll på mer än bara en marknad och därför kan det tyckas vara för 'avancerat'.  

 

3.3 Risktäckningstekniker 

Det finns många risktäckningstekniker och antalet risktäckningstekniker fortsätter att öka parallellt med 

finansmarknadens utveckling och företagens egna kunskaper om riskhantering. Grath menar att de 

vanligaste sätten att täcka en risk är genom att använda en kombination av de tekniker som finns. Enligt 

Bennet kan risktäckningsteknikerna delas in i två grupper: interna och externa tekniker.  

 

Figur 2 - Risktäckningstekniker 

 

 

 

  

 

 

 Källa: Bennet (1996) 

 

3.3.1 Interna risktäckningstekniker 

Interna risktäckningstekniker är de utjämningstransaktioner som sker inom företaget (Buckley 2000). 

Enligt en studie av Naylor & Greenwood (2008) konstaterades att 63 procent av företag som regelbundet 

använder derivatinstrument samtidigt använder interna risktäckningstekniker. Som kan ses på figur 3 består de 

vanligaste interna teknikerna av:  

Förändringar i betalningsvillkor görs genom att företagen förhandlar till sig till mer fördelaktiga 

betalningsvillkor gentemot externa kunder/leverantörer, denna metod kan även användas vid hantering 

av koncernintern valutaexponering (Bennet 1996). 

Betalningsförskjutningar sker då företagen ändrar betalningsterminer och betalningsfrekvens för 

koncerninterna internationella betalningar. Företagen väljer då att förmå sina leverantörer eller kunder 

att tidigarelägga betalningarna för att eliminera risken. Företagen kan även använda denna metod för att 

Risktäckningstekniker 

Interna Externa 
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finansiera utländska dotterbolag. Dock kan användandet av denna typ av teknik begränsas då vissa 

länder har en valutareglering som gör det svårt att använda metoden (Bennet 1996; Grath 2004). 

Figur 3 - Interna tekniker 

 

 

    Källa: Bennet (1996) & Rosén (u.å) 

 

Netting är en metod som används internt. Företagen planerar sina betalningsflöden (både de nationella 

och internationella) inom hela koncernen för att reducera transaktionsvolymen. Detta genomförs genom 

att exempelvis fordringar och skulder jämnas ut (netting) mot varandra. På så vis kan man minska 

transaktions- och växlingskostnader, vilket innebär ett minskat räntekostnad (Buckley 2000).  

Matchning som är väldigt lik netting, innebär att företagen planerar de internationella in- och 

utbetalningar så att transaktionsvolymen reduceras genom att fordringar i samma valuta matchas mot 

varandra. Det leder till att företagen får en möjlighet till att anpassa valutaströmmarna inom företaget 

vilket ger en minskad valutarisk. Företagen kan då välja att öppna ett valutakonto och ackumulera 

betalningarna från utlandet utan att behöva omvandla pengarna till hemlandets valuta och sedan använda 

pengarna till framtida utbetalningar inom samma valuta (Buckley 2000). Både netting och matchning är 

en effektiv kontanthanteringsteknik då de ofta leder till reducerade bankkostnader och 

valutaväxlingskostnader (Bennet 1996).  

Förändring i prispolitik och transferprissättning har olika innebörd. Det kan dels innebära att 

prisjusteringar används när man vill möta effekten av valutakursförändringar över tiden, dels innebär 

metoden att inköps- och försäljningsvalutor ändras för att exempelvis bättra balansen i 

valutaexponeringen. Metoden kan även innebära att transferprissättningen tar hänsyn till kostnader för 

valutatäckning samt valutakursförändringar. Eftersom att olika länder har olika skattelagstiftningar är 

det viktigt att man anpassar sig efter dessa när man använder sig av transferprissättning. Anledningen till 
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detta är just för att skattemyndigheter i vissa länder kan betrakta vissa priser som oskäliga och som en 

förtäckt utdelning som skall beskattas.  

Förändringar i inköpsverksamheten kan användas då valutakursförändringar påverkar val av leverantör. 

Om man spår att valutautvecklingen kommer att luta på ett visst sätt kan man dra nytta av detta och 

ändra sitt inköpsbeteende genom att köpa varor från en leverantör som verkar inom det landet vars 

valuta skulle vara mer fördelaktigt för företaget. 

Omfördelning av internationella tillgångar och skulder är den strategi som man framförallt bör använda 

sig av då valutakursförändringar har mer långsiktiga konsekvenser på konkurrenspositionen, resultat och 

balansräkningsutvecklingen m.m. (Bennet 1996).  

Valutaklausul är något som kan användas mellan två företag i olika länder och det är en klausul i avtalat 

genom vilket en näringsidkare försäkrar sig mot valutaförändringar genom att parterna kommer överens 

om en viss valutakurs som gäller vid löpande betalningar under en viss tid eller vid en slutbetalning 

(Rosén u.å ). 

3.3.2 Externa risktäckningstekniker 

När man använder externa risktäckningstekniker tar man oftast hjälp av finansiella marknader för att 

reducera valutariskerna som företaget är exponerad för (Buckley 2000). Figur 4 visar på de vanligaste 

externa risktäckningstekniker som används (Bennet 1996). 

Terminskontrakt innebär att företagen har ett kontrakt där betalning och leverans sker först på 

förfallodagen. Det finns två begrepp som användas inom terminsaffärer och det  är Forwards och 

Futures. Då man är innehavare av en Forward och vill gå ut ur kontraktet får man göra det genom en 

s.k. netting. Det innebär att köparen får sälja terminen med samma förfallodag. Detta  gör att både 

köparen och säljaren byter  position vid förfallodagen. I Futures kontrakt görs en avräkning dagligen 

vilket innebär att innehavaren av en Futures-kontrakt kan sälja den under löptiden (Beckman et al. 2007; 

Bennet 1996; Butler 2008). 

Upplåning/placering i utländska valutor innebär att företaget tar ett lån i en annan valuta som företaget 

har en fordran eller skuld i den andra valutan (Bennet 1996). Denna form är en finansieringsform men 

används oftast av exportörer i avsikt att kursäkra en valuta (Grath 2004).  

Diskontering av växlar innebär att företaget diskonterar växlar som företaget fått in från 

exportförsäljningen. Även denna metod, enligt Grath, är en finansieringsform men eftersom att beloppen 

som exportören erhåller som är i utländsk valuta vid diskonteringen omräknas till den inhemska valutan 

till diskonteringsdagens kurs undviker då denne kursrisken för tiden fram till växelns förfallodag.  

Resultat blir då likt ett lån men med två skillnader. Dels kan det ses som ett billigare lånealternativ än ett 

rent lån, men även att växeldiskonteringen normalt sett används för att täcka en transaktionsexponering. 

Ett lån kan dock användas för att täcka alla de andra typerna av valutaexponering 

(transaktionsexponering, ekonomiskexponering och omräkningsexponering).  

Factoring av faktorer uttryckta i utländska valutor är ytterligare ett alternativ till upplåning av valutor. 

Denna metod kan dock vara ett dyrare alternativ då man vid factoring oftast behöver ta hänsyn till 

administrativa kostnader, kreditrisker och den underliggande valutarisken. Detta kan dock vara ett 

alternativ för de företag som göra en motprestation för att få tillgång till exportfinansiering (Bennet 

1996).  

Valutariskgarantier ges av EKN (Exportkreditnämnden). EKN erbjuder olika garantityper som innebär 

att man får ett skydd gentemot betalnings-/fordransrisker i samband med exportaffärer. De olika 
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garantityperna beror på vilken typ man är ute efter. Dock brukar det normalt sätt vara så att 

garantitagaren själv får stå för en del av valutarisken (självrisk) (EKN.se 2016; Bennet 1996). 

 

Figur 4 - Externa risktäckningstekniker  

 

 

 

Källa: Bennet (1996) 

 

Derivatinstrument är ett samlingsnamn för olika slags värdepapper (swappar, terminer, optioner etc.). 

Dessa är kopplade till värdet av en underliggande tillgång (Eiteman et al. 2013).  

 Valutaswap ingår i swap-familjen. En swap är det derivatinstrument där två motparter gör ett 

utbyte. I en valutaswap sker utbytet i form av valutor. Detta innebär att när ett företag 

exempelvis har en skuld i EUR men är verksam i USA och ett annat företag som är verksam i 

Tyskland har en skuld i amerikanska dollar kan välja att betala varandras skulder. Eftersom 

företagen betalar varandras skulder som är i den inhemska valutan kan de undvika att bli 

exponerade för valutakursrisker. 

 Valutaoptioner liknar terminskontrakt men med vissa skillnader. Denna typ av kontrakt ger en 

rättigheten, men inte skyldigheten, till att köpa eller sälja valutan fram till, eller under, en 

förutbestämd dag. Detta ger en fördel för exportören då denne kan välja att avbryta affären om 

osäkerhet kring affären sker eller om det skulle vara så att valutan sjunkit i värde kan exportören 

istället sälja kontraktet med vinst. Enligt Grath har valutaoptioner dock inte nått någon större 

omfattning som ett sätt att täcka kursrisker då den säkerligen anses som ett relativt dyrt 

alternativ, men menar Grath, ökar användandet av valutaoptioner i och med att marknaden 

utvecklas relativt snabbt.  
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3.3.3 Tillämpning av teorin (Teorins relevans) 

Som presenterats ovan finns det en mängd olika sätt och metoder att valutasäkra sig på. Det finns både 

interna och externa metoder, beroende på vilken typ och sätt företagen inriktar sig på. Naturligtvis är 

detta en väldigt komplex process och det finns en mängd olika sätt att valutasäkra sig nuförtiden. Därför 

vill författarna se om företagen är medvetna om de andra metoderna som finns men även om det finns 

några specifika mönster och likheter metoderna sinsemellan. Lägger företagen exempelvis mer fokus på 

den ekonomiska exponering, kan författarna till denna uppsats spekulera om att metoder såsom 

terminskontrakt eller swappar kommer att användas men om man fokuserar på omräkningsexponering 

kan det vara tänkbart att interna risktäckningstekniker, såsom netting eller omfördelning av 

internationella tillgångar är att föredra.  

3.4 Mätning av valutarisken 

Innan företagen väljer en strategi för valutariskhantering måste företagen först bestämma sig för om 

valutarisken verkligen är ett hot mot företaget. Det finns olika sätt att göra detta på. Enligt Aliber (2000) 

mäts riskexponeringen genom att undersöka företagets känslighet för kursförändringar i den inhemska 

valutan. Detta genomförs med hjälp av beräknade prognos för avista kursen vid olika tidpunkter i 

framtiden. När denna beräkning gjorts kan företagsledningen bestämma sig för att säkringen antingen 

behövs för att säkra tillgångarna vilket gynnar företaget eller att det blir för dyrt. Ibland kan ledningen 

bestämma att en säkring blir mer av en kostnad än en tillgång och att avkastningen från en fortsatt 

valutaexponering är tillräcklig hög och därför behövs inga åtgärder mot den valutarisk som företaget är 

utsatt för.   

Enligt Bennet är det ledningen som bestämmer huruvida de bör hantera valutarisken. Om ledningen 

bestämmer att köpkraftsteoremet och/eller Fishereffekten håller kan ledningen då besluta sig för att inte 

åtgärda risken. Bennet definierar köpkraftsteoremet som inflationsdifferenser i olika länder och hur detta 

över tid kommer att balansera valutajusteringar mellan två länders valutor. Han menar att ledningen 

även kan besluta att inte använda sig av några specifika strategier utan de använder kurssäkringar istället 

för de kortfristiga transaktionsexponeringarna. Dock menar Bennet, håller inte köpkraftsteorin/Fisher-

effekten på kort- och medellång sikt och därför bör finansiella valutasäkringsmetoder användas. Vilken 

metod som används beror naturligtvis på företagen och vad det är företagen vill uppnå med 

valutasäkringen.  

Bennet menar att om företaget har en transaktionsexponering kommer det att innebära en påverkan på 

företagets resultaträkning vilket även gäller för ekonomisk exponering, dock inte vid 

omräkningsexponering. Dock hävdar Aliber (2000) att valutakursvinster – och förluster inte påverkar 

resultatet direkt (det spelar ingen roll vilken slags exponering företagen är utsatt för) eftersom många 

länder har normer för hur ett internationellt verksamt företag ska redovisa sina tillgångar och skulder. 

Oftast bokförs dessa i ett separat kapitalkonto.  

3.4.1 Tillämpning av teorin (Teorins relevans) 

Som nämnts tidigare sker valutasäkringar endast om företagen anser att detta är nödvändigt då 

valutasäkring oftast är en kostnad och om företagen inte behöver valutasäkra sig är detta naturligtvis en 

onödig utgiftspost som missgynnar verksamheten. Genomgången av teorin inom detta område ger en 

förklaring till varför och hur en sådan mätning skulle kunna ske och vilka resonemang som företagen 

kan använda sig av. Detta kommer naturligtvis att jämföras mellan företagen för att se om det finns 

något mönster men även för att se om hur processen görs men även om företagen för samma 

resonemang som teorierna gör.  
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4. Resultat  
 ___________________________________________________________________________________  

Syftet med detta kapitel är att redogöra den empiriska data som samlats in. Här kommer det att ges en 

djupare inblick i hur företagen valt att hantera valutasäkringen samt en sammanställning av resultatet. 

 ___________________________________________________________________________________  

 

4.1 Skogsindustrin 

4.1.1 Företagens valutaexponering 

Billerudkorsnäs anser att det är de dagliga flöden i form av fakturor för inbetalningar som företaget är 

mest exponerad av. Företaget har den största delen av sina kostnader i SEK och den större delen av 

intäkter utgörs av omsättning görs i utländska valutor (87 % av totala omsättning år 2014, enligt 

årsredovisningen). Detta innebär naturligtvis ett överskott av utländska intäkter som utsätter företaget 

för en enorm valutaexponering.   

Martinsons bedömer att valutaexponeringen har en väldigt stor påverkan på företaget i och med att de 

har så stora volymer i utländsk valuta och därmed bedöms det som en stor riskfaktor. 

”Det är betydligt större än en ränteändring eller nånting, det slår inte så hårt för 

oss men just en kursändring i valutan, det kan slå ganska hårt” 

Det Martinsons säkrar är kundfordringar och leverantörsskulder. Det senaste räkenskapsåret låg deras 

kundfordringar på cirka 195 miljoner kronor, enligt årsredovisningen, och leverantörsskulderna låg på 

cirka 280 miljoner kronor. De säkrar de närmaste tre månaderna och upp till 6 månader men aldrig 

längre än så eftersom mycket kan förändras på 6 månader. Inom tre månader kan de säkra ganska precist 

i affärer som de har på gång och mellan 3 till 6 månader framöver går de mer på budgetsiffror. 

Nordic Paper använder sig oftast av amerikanska dollar vid utländska affärer i Asien för att det känns 

mer gångbart för kunderna där. Eftersom de säljer mycket i utländsk valuta så anser de att 

valutaexponeringen har en stor påverkan på företaget. Respondenten nämnde att en 5-procentig rörelse i 

en valuta i t.ex. USD eller EUR som företaget använder sig av, skulle påverka deras resultat med ett 

antal miljoner upp eller ner, beroende på vilket håll det rör sig. Så valutarisken har en effekt på 

resultatet. De utsätts även för omvandlingsexponering, den största delen i NOK till följd av ett 

pappersbruk i Norge, men säkrar inte den exponeringen enligt årsredovisningen. 

50% av Rörvik Timbers intäkter utgörs av utländsk handel. Detta innebär att 50% av företagens 

försäljning är valutaexponerat. Enligt respondenten använder man mest EUR och USD vid utländska 

affärer pga. att marknaden som bestämt detta, enligt respondenten. Det är lite av en tradition, även i 

Japan används det dollar då det är något som är eftertraktat hos kunderna. Men det är även för att 

företaget satsar mest på stabila valutor då de inte har verksamheter i utlandet. Företagets ekonomichef 

anser att företaget är mest utsatt för transaktionsexponering då det är kassaflödet som är den viktigaste 

att fokusera på.  

Enligt Setra Groups årsredovisning exporteras 61% av företagets varor till utlandet och 11% av det 

totala exporteras till Asien. De tre stora huvudvalutorna som affärerna i utlandet görs i är EUR, USD 

och pund. I Kina och övriga delen av Asien handlar företaget med dollar, enligt respondenten och i 

Japan handlas det till viss del i japanska Yen och till viss del EUR. Anledningen till att företagen 

handlar i dessa valutor är på grund av begäran av kunder. I och med den stora andelen av utländsk 

export anser man att en instabil valutautveckling skulle ha en stor påverkan på företaget.  
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Setra Group är mest utsatt för transaktionsexponeringen enligt årsredovisningen då fluktuationerna i 

valutakurserna som har en betydande roll för resultatet. Med anledning till detta görs valutasäkringar. 

Men man ser även omräkningsexponeringen som ett problem eftersom att omräkning av utländska 

dotterbolag måste göras. Dock anser Setra Group att omräkningsexponeringen är begränsad pga. 

nettotillgångar. 

4.1.2 Metoder som används 

För att få kontroll över flödena gör Billerudkorsnäs både en kortsiktig och en långsiktig prognos för hur 

det kan komma att se ut och därefter växlar de pengarna. Detta görs antingen på avistamarknaden, vid 

slutet av månaden eller när valutakursen är så pass bra att det är dags att slå till. Företaget använder sig 

till den mestadels av terminskontrakt (forwards) men de växlar även mycket av sina valutor på 

avistamarknaden. Är kursen i normalkurs använder de sig av avistamarknaden eller väldigt korta 

terminsaffärer på två månader. En annan metod som de använder sig väldigt mycket av är netting och 

matchning. Enligt årsredovisningen säkras en del av tillgångarna i GBP genom upplåning i samma 

valuta, lånen uppgick till 43%. I vissa fall används även valutaklausuler som ingår i långa kontrakt och 

detta är för att kunna marknadsanpassa priset då eventuella fluktueringar kan ske.   

Martinsons använder sig enbart av terminssäkring/terminskontrakt så de säkrar ett visst antal månader 

framåt och de lägger ut ett belopp som säkras och sen säljs det av från de olika valutakontona vid ett 

tillfälle som de säkrat det på, ett så kallat säkringsdatum. De terminssäkrar månadsvis. Martinson har 

väldigt små kostnader i förhållande till intäkter men de kostnader som de har såsom frakt, nettar dem. 

Under det senaste räkenskapsåret låg deras försäljningskostnader på ca 25 miljoner kronor, enligt 

årsredovisningen (intäkter 1,5 miljarder). När de säkrar gör dem det via sin husbank där de har ett cash 

pool-konto med olika valutakonton. De räknas alltid om till svenska kronor varje dag oavsett om valutan 

blivit såld eller inte. Dessutom följer de budget på försäljning från olika länder och då får de fram ett 

beräknat flöde. De får hjälp med att göra en riskbedömning från banken och den bedömningen görs 

ungefär en gång per år. Banken hjälper även till med hur de ska jobba med säkringar. 

När Nordic Paper gör bedömningar för valutaexponeringen kollar de på vad de säljer och köper. Det 

kräver ingen större analys utan det tas enkelt fram ur deras ekonomisystem. De använder sig oftast av 

valutaderivat som de jobbar med tillsammans med sin bank som de använder mycket av. Företaget 

använder sig även av netting-metoden, då de köper en del varor i andra valutor än svenska och norska 

kronor och då får de ett netto som de behöver säkra på en viss nivå. Den metod de använder sig av vid 

valutasäkring är terminskontrakt och då är det forwards som används.  

Eftersom Rörvik Timber har större utgifter i EUR (då de köper varor från ryska företag) nettar de 

kostnaderna med intäkterna som de får in i valutan. Dock så sker ingen större netting i dollar eller pund 

eftersom företaget i princip inte har några kostnader i dessa valutor. Terminskontrakt används flitigt i 

företaget. Ibland används även optioner eftersom det ger både en möjlighet och risk inom en viss 

korridor. Rörvik Timber använder väldigt många olika metoder, bl.a. optioner och inom företaget 

används även valutaswappar.  

Enligt respondenten använder man på Setra Group nästan uteslutande terminskontrakt, alltså forwards. 

Annars använder de sig av avistamarknaden. Eftersom att de har en viss del kostnader i utländska 

valutor matchar företagen kostnaderna med inflödet av den specifika valutan.  

4.1.3 Anledning till val av metod 

På Billerudkorsnäs tror man inte på prognoser och använder således inte prognoser från externa 

företag/banker för att fatta sina beslut angående valutasäkring och valutakurser. Det de gör är att de 

utgår från dagens kurs och fattar beslut utifrån dessa. Detta för att de för den mestadels har strömmar av 
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inbetalningar och kundfordringar som varierar i storleken och därför anser de att det är bättre att 

använda sig av avistaffärer och att säkringar som terminskontrakt och dyl. inte passar. Är pundet svag 

väljer företaget då att  säkra innevarande månad plus ytterligare två månader. Detta görs med 

terminskontrakt. Anledningen till att företagen använder sig av avistaffärer vid andra tillfällen är för att 

man då vid den tidpunkten säkrar flödena som verkligen kommer in. 

Martinsons använder de metoder de gör för att de har motflöde i kostnader som de behöver mäta upp 

och enligt dem är det bra att ha valutakonton då. De har en budgetkurs som de jobbar efter och därför 

säkrar de så att de kommer så nära den kursen som möjligt. De påstår att det är rätt olika inom 

branschen om man väljer att säkra sig eller inte. Och beroende på hur det ser ut kan banken mena att det 

lämpligaste är att inte säkra sig. Har man endast inflöden kan man göra så att det växlas till svenska 

kronor allt eftersom det kommer men eftersom de även har utflöden i kostnader har de valt att säkra sig, 

säger dem. Det finanschefen för Martinson menar är att även om man säkrar sig så hamnar man inte rätt 

i alla lägen. 

Nordic Paper lägger mest fokus på sina kundfordringar och kundavtal och därför säkrar de en större del 

av det flödet det första halvåret. Anledningen till att Nordic Paper använder sig av terminskontrakt är för 

att de anser att det är lättillgängligt och relativt lätt att hantera. Nordic Paper har valt det enklaste sättet 

för deras policy och för deras behov - vilket är terminskontrakt enligt ekonomichefen. Eftersom de vill 

ha kontroll över vad de gör själva och inte ge ansvaret till någon annan så har de valt att använda en 

relativt lätt metod som är lätt att förstå sig på. 

Enligt finanschefen för Rörvik Timber så valutasäkrar företaget med motiveringen att de inte vill vara 

helt öppna och exponerade för valutarisker. 

“ vi som inte vet vart produkterna ska gå, vi producerar ju mot ett 

lager och sedan ska det lagret säljas” 

Hos Rörvik Timber valutasäkrar man just för att man inte alltid vet vart produkterna ska gå utan man 

producerar mot ett lager och då säkrar man en del av produkterna. Anledningen till varför företaget valt 

att använda sig av just dessa metoder är för att de anser att metoderna passar verksamheten bättre då det 

jobbar upp med sex månader framåt men även för att det är lättare att hantera.  

Då Setra Group använder sig av löpande säkringar så anser de att forwards är den rätta metoden för 

företaget. Det ger utrymme för flexibilitet och då låser företaget inte in sig i något. Och anledningen till 

detta är för att man vill skydda sig mot eventuella störningar på valutamarknaden. 

4.1.4 Företagens policy 

Billerudkorsnäs har inga specifika policyn vad det gäller små valutor eftersom att de anser att summan 

är så pass liten. Men för deras fyra huvudvalutor: EUR, USD, SEK och GBP har de stadgat en strategi. 

Dock förändras strategin parallellt med valutakursen. Företaget säkrar inte flödena utan de väljer istället 

att använda sig av terminer för att växla motsvarande summan av kundfordringarna nära i tiden eller så 

använder de sig av avistamarknaden. Styrelsen har dock gått ut med att företaget max får säkra mellan 

0-80% flödena för de kommande 15 månaderna, enligt årsredovisningen. Företaget säkrade 64% av 

valutan EUR totalt för de kommande 15 månaderna, motsvarande 37% för USD och 36% för GBP.   

Martinsons har en generell policy som de följer för att minska risken för exponering med utländsk 

valuta. Policyn går ut på att ta fram flöden i olika valutor och sedan säkra max 70 procent utav flödet. 

Säkringen görs på de närmaste tre månaderna i första hand och kan göras upp till 6 månader. Säkringar 

görs månadsvis. Om valutan går åt fel håll för dem försöker de höja priserna men menar att även 

konkurrenterna gör det så därför har de som policy att inte säkra för över 6 månader.  
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Nordic Paper har en policy som sträcker sig i 2 år för varje gång. Det säkrar nettoflödet (nettot av in och 

utbetalningar) under en period på 2 år och detta sker löpande. De säkrar en mindre och mindre del 

längre framåt i tiden. Det första halvåret säkras 75 procent, andra halvåret säkras runt 50 procent och 

under år 2 säkras runt 25 procent. Enligt årsredovisningen ska de första sex månaderna minst 75% av 

intäkterna i EURO, GBP och USD säkras. Under de följande sex månaderna ska minst 50% och max 

75% procent säkras och därefter mellan 25%-50% under de resterande två åren. Koncernen säkrar inte 

omräkningsexponeringen.  

Ett av de policyn som Rörvik Timber har är att de använder sig av USD och EUR på grund av att de är 

mer stabila än vad de andra valutorna är och de säkrar uppemot 50-60% av flödena till 6 månader. Detta 

görs då löpande och då tittar företaget på marknadsavdelningen varje månad och så tar de nya positioner 

löpande. Anledningen till detta är för att huvudägarna (ledningen) motiverat detta med att man inte vill 

säkra 100% eftersom att det är alldeles för mycket för öppna positioner och det räcker med att man 

säkrar 50-60% eftersom att valutan kommer att snittas ut genom åren.  

På Setra Group har de en policy som säger att de inte får säkra mer än uppemot 12 månader. Det 

respondenten gör är att ta fram prognoser månadsvis för att få fram ett snitt för dessa tolv månader och 

detta görs rullande. Detta för att, enligt respondenten, gör så att man kan fånga upp snittet av 

marknadens upp- och nedgångar. Då får man en jämnare resultatutveckling över tiden. Ytterligare en 

policy som ledningen tagit fram för företaget är att de måste säkra mellan 60-75% av flödena inom 

intervallet 1-6 månader och 30-40% 7-12 månader framåt i tiden.  

4.2 Övriga företag 

4.2.1 Företagens valutaexponering 

När Atlas Copco gör affärer med länderna i Asien är det främst lokala valutor som hanteras. I 

undantagsfall kan de också handla i dollar men huvudregeln är att produktbolagen fakturerar säljbolagen 

i säljbolagets hemvaluta. De bedömer att valutaexponeringen har ganska stor påverkan på företaget pga. 

att de är så pass stora och jobbar med många valutor. Det är främst dollar som företaget är mest utsatt 

för och därefter kinesiska Yuan. De lägger mest fokus på det som påverkar kassaflödet, 

transaktionsexponering, eftersom de inte valutasäkrar det i någon större utsträckning. Med tanke på att 

företaget har flera olika produktionsbolag i andra länder så är det många olika valutor som hanteras, och 

risken står oftast produktionsbolagen för då de oftast är större än säljbolagen men allting konsolideras i 

slutändan på koncernnivå. 

När Husqvarna säljer till länderna i Asien använder företaget ländernas lokala valutor. 

Valutaexponeringen har en väldigt stor påverkan då de är ett globalt exportföretag som verkar med 

många olika utländska valutor vilket kan påverka resultatet mycket. De hanterar nästan 20 olika valutor 

och deras största exponeringar är i USD och EUR. De är utsatta för både transaktionsexponering och 

omräkningsexponering. Justerat för valutakurseffekterna var nettoomsättningen för koncernen 1% lägre 

enligt årsredovisningen.  

I den industri Electrolux verkar inom importeras mycket i dollar (medan det säljs i den lokala valutan), 

så alla handelsvaror är prissatta i dollar och alla komponenter som ingår i kylar och andra varor 

importeras i dollar och det är oavsett vilket land produkten tillverkas i. Därmed är USD deras största 

valutarisk mot i princip alla andra valutor. Transaktionsexponeringen kan ge stor effekt på företaget och 

dess resultat. Risken är att dollarn blir starkare och man måste betala mer antal i den lokala valutan för 

att köpa samma antal USD. Den exponering som fokuseras på mest är transaktionsexponeringen enligt 

respondenterna.  
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4.2.2 Metoder som används 

Atlas Copcos säljbolag använder prisanpassning och då använder de en så kallad ”teoretisk hedging”. 

Då tittar de på terminspriset för den aktuella perioden - om till exempel ett av bolagen vars hemvaluta är 

i EUR får en order som ska betalas av kund i USD sex månader senare tittar de på terminskursen sex 

månader framåt och beräknar priset i USD baserat på den kursen, istället för att ta dagskursen. Detta 

eliminerar dock inte någon valutarisk utan det enda som görs är att det lämnas en viss marginal för 

kursförändring. Det kan hända att de säkrar på koncernnivå, även om det inte är deras huvudregel och då 

är det terminskontrakt (forwards) som används. Om man exempelvis tycker att en valuta är på en 

historiskt gynnsam nivå så kan de säkra en viss nivå på ett år, men respondenten nämner att det inte 

händer så ofta. Företaget använder sig av ”Inter-Company netting” och det innebär att alla valutorna 

inom koncernen nettas ut. Då kan det bli ett överskott eller underskott i varje valuta och då står valet att 

hedga. Atlas Copco använder även valutaswappar, dock endast inom företaget.  

Husqvarnas mest använda metod är terminskontrakt (forwards). De försöker att använda netting för att 

undvika allt för stora valutaexponeringar och i flera länder har de både försäljning och produktion. I 

exempel USA har de 50% procent av produktionen och 40% av försäljningen vilket innebär att det blir 

en nettingseffekt. De har en del dotterbolag och när deras resultat ska räknas om till SEK görs det med 

utdelningar med jämna mellanrum och växlas vid det tillfället, alltså en avistaaffär. De hedgar med 

andra ord inte omräkningsexponeringen, utan endast transaktionsexponeringen (försäljningen). När de 

på huvudkontoret valutasäkrar gör dem det med externa banker. Husqvarna försöker även att använda 

sig av prisanpassning men det beror på situationen och konkurrenter.  

Electrolux använder sig av två typer av instrument för att säkra sig mot valutaexponeringen. De 

använder sig av forwards och prisförändringar. De säkrar ombalansrisken, dvs. risken att fakturorna 

dotterbolagen måste betala i den lokala valutan ändras. Om dollarn går upp så blir råvarorna dyrare att 

köpa in för bolagen och när det är fakturerat till en kund på ett antal månader på ett belopp säkrar de det 

beloppet i ett terminskontrakt. Ett bolag i Indonesien exempelvis köper USD för att de kommer behöva 

den valutan om ett visst antal månader och säljer samtidigt sin lokala valuta eftersom det är det de har 

likviditet i. Så det handlar alltid om valutapar, man köper i den ena valutan och säljer i den andra. 

Electrolux har även en viss netting-effekt då de har produktion i många länder, främst i USA. De hedgar 

100%, dvs. allt som är fakturerat.  

 

4.2.3 Anledning till val av metod 

Atlas Copco använder hedging i balansräkningen men inte i de kommersiella flödena i någon större 

utsträckning eftersom de har höga marginaler i kommersiella flödena samt flexibiliteten att anpassa 

priser, enligt respondenten. Dessutom varierar försäljningen och de kan som bäst säkra på prognos, dvs. 

att en del av det förväntade inflödet säljs på termin och det skapas en skuld på terminskontraktet men 

ingen tillgång som går emot det ännu och även om en tillgång förväntas så är det inte säkert. Däremot, 

vid interna och externa lån i en annan valuta än hemvalutan vet företaget att de har en perfekt matchning 

eftersom de vet att de ska få tillbaka eller betala ett visst belopp på ett bestämt datum och av den 

anledningen hedgar de oftare i balansräkningen. För att valutakursförändringar inte ska kunna äta upp 

hela deras marginal så får de säkra, men det är undantag snarare än regel. Anledningen till att Atlas 

Copco använder forwards vid de tillfällen som de säkrar är för att de anser att det är ganska lätt att 

hantera och för att man inte betalar en avgift. De hanterar lokala valutor eftersom det är det kunderna 

har lättast tillgång till. De har valt att göra på detta sätt pga. konkurrensfördelar. 
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Anledningen till att Husqvarna använder sig av lokala valutor är för det är det mest naturliga för 

bolagen i de länderna att sälja i. Det är dessutom så kunderna vill ha det och därför är det moderbolaget 

som får ta hand om risken istället. Anledningen till att de har en policy är för att de inte ska bli helt 

utelämnade om en valuta skulle svänga kraftigt och de ska kunna få en framförhållning och därför låser 

de kurserna för en period framåt. De använder sig av forwards för att det är det enklaste sättet.  

Electrolux använder forwards-kontrakt eftersom de hedgar mest korta flöden och de behöver därför den 

flexibiliteten. Det är det enklaste och mest likvida instrumentet enligt dem. De använder sig av valutapar 

dels för att om det till exempel exporteras från Sverige till Indonesien så måste det göras i USD eftersom 

indonesiska rupier inte är konvertibel och dels för att det mesta importeras i amerikanska dollar, så de 

har en sida med USD-exponering när affärer görs i Asien. Electrolux tror att det är bättre att agera 

kommersiellt än finansiellt, med andra ord prisförändringar snarare än att hedga. Detta eftersom en 

hedging gäller i en kort period men prisförändringar är mer långsiktigt. 

4.2.4 Företagens policy 

Atlas Copco har en policy som de följer som ses över varje kvartal. Det är Group Treasurer, CFO:n och 

VD:n som diskuterar den. Vid större genomgripande beslut kan det hända att styrelsen blir inblandad 

också. Huvudregeln för Atlas Copco är att inte använda sig av valutasäkring. Det är dels för att de säljer 

större kapitalvaror så de anser att de ska kunna ha den flexibiliteten att anpassa priset snarare än att 

använda valutasäkring. Om en valuta går emot dem så ska de kunna ta höjd för, eller lämna marginal 

för, valutakursförsvagningen. De ser alltså hellre att deras dotterbolag prisanpassar än att använda sig av 

valutasäkringar. De brukar ha en maxtid på 18 månader när de säkrar och det är nästan uteslutande 

forwards som används. De använder även swappar ibland men det är mest vid internlån.  

Husqvarnas policy bestäms av styrelsen och ses över regelbundet och då identifierar de vad det är för 

bransch de verkar i och vad de har för förutsättning. Policyn går ut på att de säkrar om försäljningen 

kommer upp till en viss summa (50 miljoner SEK/år), detta är enligt policyn obligatoriskt för alla 

dotterbolag. Då säkrar man i 12 månader men man kan avvika med två månader mer eller mindre 

beroende vad man tror och tycker om utvecklingen. Det är en viss procentsats av försäljningen som ska 

säkras och i de första sex månaderna är den procentsatsen högre medan andelen av den beräknade 

volymen sjunker som en trappa för att det blir mer osäkert helt enkelt. Varje bolag är skyldigt att 

rapportera alla sina exponeringar i någon annan valuta än hemvalutan. Därefter görs det kontrakt med de 

säkringar de vill göra baserade på exponeringar de har.   

Electrolux använder sig av både svenska och internationella banker. De kollar även prognoser på 

valutakurser från banker men det är oftast inget som påverkar deras valutasäkring nämnvärt. Deras 

dotterbolag köper in i dollar men allting säljs i den lokala valutan med undantag för Singapore. Varje 

månadsslut ska balansräkningen i utländskt kapital omräknas till svenska kronor. Anledningen att de 

importerar i USD är att det är en stor valuta och man vet att en förändring i kursen kommer jämna ut sig 

med tiden och det oroar inte investerare på samma sätt. De använder sig av swappar för att förflytta 

förfallodatum på kontrakt. Alla deras dotterbolag måste värdera sina största risker som kommer påverka 

resultatet de kommande månaderna. De kör på stresstest på sina exponeringar och bedömer hur mycket 

en negativ rörelse på valutaparen skulle påverka resultatet. Policyn är att de säkrar 1-6 månader och hela 

ordervärdet. 
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Tabell 1 - Sammanställning av vilka metoder alla företag använder 

  Netting Matchning Forwards Futures Optioner Swap Avista 
Ext. 

Hjälp Övr.  

Billerud-
korsnäs 

x x x       x    x 

Setra Group x x x       x x   

Nordic Paper x x x         x   

Martinsson x x x         x   

Rörvik Timber x x x   x x      x 

Atlas Copco x x x     x     x 

Husqvarna x x x     x x x x 

Electrolux x x x         x x 

           

Tabell 2 - Sammanställning av vilken exponering alla företag fokuserar på 

  Transaktion Omväxling Ekonomisk 

Billerudkorsnäs x     

Setra Group x     

Nordic Paper x     

Martinson x     

Rörvik Timber x     

Atlas Copco x     

Husqvarna x     

Electrolux x     
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5. Analys/diskussion 
 ___________________________________________________________________________________  

Detta avsnitt diskuterar och analyserar resultatet samt teorin. Kapitlet ger en utförlig redovisning 

och resonemang till hur valutariskerna hanteras inom skogsindustrin samt för respondenterna inom 

kontrollgruppen. 

 ___________________________________________________________________________________  

 

Valutor 

Något som är återkommande för företagen inom skogsindustrin är att de oftast väljer att göra affärer i de 

stora valutorna (USD, GBP, EUR) för att undvika volatila och osäkra valutor som oftast existerar hos 

länderna i Asien. I vissa fall har det även framkommit att vissa utländska företag faktiskt föredrar att 

handla i de större valutorna snarare än sina egna valutor. På så vis används en tredje valuta, eller 

valutapar vilket innebär att varor importeras i exempelvis dollar och säljs i landets lokala valuta. Att 

varorna säljs i den lokala valutan underlättar köpprocessen för kunderna samt gör dem mer 

lättillgängliga. Det händer dock att företag väljer att inte sälja i landets lokala valuta på grund av den 

större tillgängligheten av dollar och till följd av att vissa lokala valutor inte är konvertibla. Eftersom att 

det är kundernas lokala valuta som tenderar att fluktuera rätt så mycket i jämförelse med de större 

valutorna sätts en viss aspekt av valutarisken på kunden när företag väljer att sälja i en annan valuta än 

den lokala. Att kunden bär risken är naturligtvis en fördel för företaget men det kan dock förekomma 

vissa nackdelar med detta. Eftersom risken då ligger på kunden kan kunden istället överväga att handla 

råvaran från ett annat företag som erbjuder sig att själva ta på sig risken men till ett högre pris - detta 

innebär att företaget som väljer att lägga risken på kunden förlorar ett avtal. Dock kommer företaget 

fortfarande att utsättas för valutarisk på koncernnivå då den svenska kronan, som är 

redovisningsvalutan, är rörlig gentemot EUR (trots att den på sätt och vis är rätt så beroende av euron), 

USD och GBP.  I resultatet kunde man dock finna att inom skogsindustrin väljer företagen att lägga 

risken på kunden och använda sig av de större valutorna av den enkla anledningen att det är säkrare. Att 

de sedan kan förlora en kund på grund av detta verkar inte vara något som de lägger någon större vikt på 

eftersom att risken med en volatil valuta blir alldeles för stor och kostsam. Dock fanns det vissa 

undantag där företagen väljer att göra affärerna i den inhemska valutan (från kontrollgrupperna Atlas 

Copco och Electrolux). I Atlas Copcos fall gör man detta för att man anser att det underlättar för 

kunden. På så sätt kan de vara konkurrenskraftiga inom den marknad som de är verksamma i. För 

Electrolux är det väl mer naturligt eftersom att de använder sig av etablerade dotterbolag inom dessa 

länder. Senare ligger det på dotterbolagen att konvertera pengarna till de större valutorna vilket gör att 

den största valutarisken då ligger på dotterbolagen och inte på koncernnivå. 

Som tidigare nämnts påverkas stora exportföretag samt företag som har stora betydande 

inkomst/tillgångar i utlandet negativt av kursförändringar, enligt Barnes (2000). Detta på grund av att de 

framtida kassaflödena blir exponerade för eventuella kursförändringar. När en övervägande del av 

inkomsterna/tillgångarna då återfinns i utlandet som har en annan valuta än den valuta som är 

hemvalutan för företaget har valutakursen en betydande roll för hur företaget senare kommer att 

redovisa sina siffror. Ju större del av inkomsterna som består av utländska affärer med utländsk valuta 

desto mer exponerat blir företagen för valutarisker.  

Valutaexponering 

Precis som studien som genomfördes under år 1995 av Jesswein et al. (1995) fokuserar alla respondenter 

mest på transaktionsexponeringen. En anledning till varför de inte väljer den ekonomiska 

valutaexponeringen kan vara för att den är alldeles för svår att definiera såsom Jesswein et al. påpekade. 

Omräkningsexponeringen är av betydelse för några av företagen till följd av dotterbolag i andra länder 

men däremot läggs inte någon större fokus på det eftersom dessa mest är relaterade till 
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redovisningsprinciperna och eftersom valuta vinster/förluster inte har någon effekt på kassaflödet anses 

denna exponering som mindre viktig än transaktionsexponeringen. Men omräkningsexponeringen (eller 

translationsexponeringen som vissa företag kallar det) har självklart en påverkan på företagen då det 

både kan bli negativt och positivt beroende på valutakursförändringen. För Nordic Paper låg 

omräkningsdifferensen på -16 miljoner kronor år 2013 och året därefter på knappt minus en miljon så 

skillnaden kan vara stor beroende på hur volatila valutakurserna är. Anledningen till varför företagen 

fokuserar mest på transaktionsexponeringen är för att betalningsflödena är av väsentlig del för företagen 

då deras export utgör en större del av deras inkomster. För Billerudkorsnäs exempelvis där 87% av deras 

totala omsättningar kommer från utländska affärer är detta en betydande del. Att då säkra dessa flöden 

gör att de på ett säkert sätt kan estimera kassaflödet och därmed lättare kan göra en bedömning av sina 

flöden in. Fokus på transaktionsexponeringen är alltså något som alla företag har gemensamt men det 

finns dock en sak som skiljer dem åt, nämligen till vilken grad av betalningsströmmarna som säkras. 

Detta bestäms oftast av policyn inom företag som kommer att diskuteras lite längre ner. 

Att ha den ekonomiska exponeringen som utgångspunkt som Bennet (1996) rekommenderade låter 

rimligt eftersom att innebörden av den ekonomiska exponeringen är att diskontera dotterbolagens värde 

till nuvärdet samt dotterbolagens olika valutaexponeringar. Har man denna grund kan man på så vis 

estimera vad som behöver säkras och vilken strategi som bör användas. Diskonterar man värdet och 

framtida kassaflöden får man en översikt vilket gör underlättar hela processen. På grund av dess 

komplexitet och breda begrepp omfattar den väldigt mycket vilket kan göra det svårt för företagen att 

utgå från den. Dessutom är det värt att nämna att inte alla respondenter använde sig av dotterbolag utan 

att de istället exporterade varorna till andra länder. Detta skulle då innebära att den ekonomiska 

exponeringen i princip är transaktions- och flödesexponeringen eftersom den ekonomiska exponeringen 

endast kan appliceras på företag med dotterbolag. Ytterligare orsak för varför de flesta företag mest 

fokuserar på transaktions- och flödesexponeringen är för att undersökningen omfattar även företag som 

inte har dotterbolag i andra länder utan fokuserar mer på export, alternativt andra reala tillgångar i andra 

valutor. Detta gör att omräkningsexponeringen elimineras för vissa företag. På så vis har de egentligen 

ingen annan valutaexponering än transaktions- och flödesexponeringen. Detta borde naturligtvis ha 

beaktats redan från början vid urvalet. Misstaget kan innebära att den data som fåtts utifrån vilken typ av 

exponering som företagen fokuserar mest på inte går att dra några generella slutsatser med 

valutaexponering som en bidragande faktor till varför företagen använder specifika valutasäkringar.  

Valutariskhantering 

I samtliga företag som intervjuades inom skogsindustrin använder de sig mest av finansiella säkringar 

där man använder sig av derivatinstrument snarare än operativa säkringar. Enligt Allaynnais et al. 

(2001) reducerar finansiella säkringar valutaexponeringen vilket kan vara en anledning till varför 

respondenterna valt att använda sig av sådana. De operativa säkringarna används oftast av företag som 

är internationellt etablerade och kan ha produktion i andra länder. På så sätt har de möjligheten till att 

använda sådana säkringar eftersom att de har kapaciteten och möjligheten till att använda dessa. De 

finansiella säkringarna är ett lättare verktyg som fungerar mest på kort sikt snarare än på lång sikt. 

Resultatet visade på att skogsindustrin tenderar att använda sig av finansiella säkringar fastän 

Billerudkorsnäs har planer på att expandera till den asiatiska marknaden (där de redan har säljkontor 

men de funderar på att använda sig av lager också och satsa på fler länder i Asien). Detta kan väl likna 

en operativ säkring - dock inte riktigt eftersom att kostnaderna fortfarande sker i ett och samma land. Att 

använda sig av operativa säkringsmetoder inom skogsindustrin kan tyckas vara svårt eftersom att 

råvarorna är svenska och bör därför komma från Sverige. Dock framgick det att andra stora företag från 

kontrollgruppen tenderar att använda sig av operativa säkringar eftersom att de har möjligheten till detta.  

Alla respondenter använder sig av en blandning av olika valutasäkringar. Dessa sker i form av en mix av 

både externa och interna tekniker. Naylor och Greenwood (2008) kunde efter deras studie konstatera att 
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63 procent av företag som regelbundet använder derivatinstrument (som är en extern 

risktäckningsteknik) även använder interna metoder. I Rörvik Timber exempelvis använder man sig av 

en mängd olika typer av medel. Där används netting, matchning samt förändringar i inköpsverksamheten 

som interna metoder. Även forwards, optioner och valutaswappar används som derivatinstrument inom 

koncernen. Att hedga mot valutarisker sker oftast med en mängd olika verktyg - dock kanske vissa av 

dessa verktyg inte direkt används för att säkra sig mot valutarisker men de har en funktion för detta 

ändamål ändå. Många av respondenterna menar på att kostnaderna oftast ligger i den inhemska valutan 

(SEK) medan intäkterna är av utländska valutor, därför är de fortfarande väldigt utsatta för 

valutaexponeringen. Vid de fall där företagen har utländska kostnader, när de exempelvis även har 

produktion i andra länder eller kostnader så som frakt, använder de naturligtvis netting samt matchning 

av valutorna. Detta för att undvika valutaexponeringarna samt för att det blir lättast då eftersom att de 

inte behöver växla fram och tillbaka utan lätt kan ta pengar från kontot för att betala av den skuld som de 

har gentemot leverantören. Det som görs är då att företagen använder sina utländska inkomster för att 

betala av de utländska kostnaderna. Billerudkorsnäs använder dock lån i utländska valutor för att på så 

sätt kunna använda dessa tillgångar som en slags finansieringsform som även fungerar för att kursäkra 

valutor som Grath (2004) menade att en del exportföretag använder som metod. Dock verkar det som att 

de flesta företag använder sig av just terminskontrakt (forwards för att vara specifik) i kombination med 

andra metoder för just valutasäkring då det ges ett visst utrymme för flexibilitet, precis som Imais 

undersökning från år 1975 visade samt Papaioannou från 2006. De flesta företag som undersöktes 

använder sig av terminskontrakt för att hedga sig mot just transaktionsexponeringen men det är 

ingenting som kan sägas är specifikt för just skogsindustrin då de övriga företagen också visade en 

tendens för det och från en studie som utfördes 2008 gjord på företag i Europa (där Sverige var med), 

Asien och USA kom de fram till att 95 procent av företag som använder derivatinstrument använder 

forwardskontrakt för att hedga transaktionsexponeringen (Naylor & Greenwood 2008).  

 

Att terminer skulle vara den mest använda metoden har alltså inte förändrats sedan år 1975, men att 

företagen (inom skogsindustrin) använder sig av valutaswappar är inte något som kan relateras till 

skogsindustrin. Av de respondenter som tillhör skogsindustrin har inga uppgett att de använder 

valutaswappar som säkringsmetod, dock uppger 2/3 företag inom kontrollgruppen att de använder sig av 

valutaswappar. Endast 1/5 uppgav att de använder sig av optioner. Undersökningen genomförd av 

Naylor & Greenwood kom fram till att större företag tenderar att använda swappar och optioner i större 

utsträckning än mindre och det kan vara en förklaring till att företagen inom kontrollgruppen använder 

detta mer då de i omsättning är större än företagen inom skogsindustrin. Däremot kom studien inte fram 

till någon storleksmässig skillnad på företag vid användningen av forwards. Det verkar dock som att 

netting och matchning är de metoder som används väldigt mycket. Valutaswappar verkar vara något 

vanligare hos kontrollgruppen (Atlas Copco och Husqvarna) och då specifikt vid intern- och externlån 

där swappar kan ingå, och då lånar man i en valuta för att sedan sälja dessa på säkringsdatumet.  

Undersökningen visade att vissa företag inom kontrollgruppen istället använder sig av prisanpassning 

vid vissa lägen för att slippa använda sig av olika derivatinstrument. De menar att med en 

prisanpassning kan man inkludera eventuella valutakursförändringar. Att kunna ändra priset är väldigt 

snabbt och smidigt och kräver inga större ansträngningar eller ytterligare kostnader för företaget 

eftersom att man endast behöver höja priset om valutakursen eventuellt skulle gå upp. Detta används 

framförallt av Atlas Copco och Husqvarna men även Electrolux försöker att prisanpassa i den mån det 

går. Även Martinsons gör detta i den mån det går. Detta kan förklaras av att varor som papper och trä 

inte går att prisanpassa lika mycket på grund av konkurrens som större kapitalvaror som företag som 

Atlas Copco och Husqvarna hanterar.  

De interna valutasäkringstekniker som används varierar och hos Billerudkorsnäs använder de sig mest 

av avistamarknaden snarare än derivatinstrument.  Företaget gör detta genom att de har olika 
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valutakonton och vid slutet av månaden (eller när de anser att valutakursen är tillräckligt bra för 

valutaväxling) så växlar de pengarna. Martinson däremot använder terminssäkring och säljer av det som 

är säkrat från de olika valutakontona på ett säkringsdatum och detta brukar ske i mitten på varje månad 

för dem. Enligt respondenten från Billerudkorsnäs föredrar de att använda avistaaffärer (då kursen för 

SEK anses vara normal) för att inbetalningarna sker i strömmar och att kundfordringarnas storlekar 

varierar vilket gör det lättare med avistaaffärer snarare än att använda derivatinstrument för att säkra. 

Billerudkorsnäs kan vid långa kontrakt använda sig av valutaklausuler som är en annan typ av intern 

risktäckningsteknik men respondenten nämner att det tillämpas väldigt sällan och inga av de andra 

företagen har nämnt denna som metod för valutasäkring. Detta kan förklaras av att skogsindustrin inte 

har så långa ledtider som många andra branscher har, exempelvis databranschen. Då skogsindustrin är 

en relativt omfattande industri med många potentiella kunder och med kundkontrakt som oftast inte 

löper en längre period kan det bli svårt att upprätthålla klausuler i dessa kontrakt. Det resonemang som 

kan föras av att derivatinstrument inte används i någon större utsträckning är att det blir en större 

kostnad för företaget om de skulle säkra men det skulle också kunna vara så att det alltid kommer att 

vara upp- och nedgångar och därför är det viktigt att ta tillfället i akt när det är uppgångar. Detta liknar 

naturligtvis Fisher-effekten och transmissionskanalerna då politiska beslut gör så att marknaden 

fluktuerar. Detta gör att man aldrig riktigt kan vara säker på hur en valutakurs kommer att röra sig 

eftersom det är flera faktorer som bidrar, däribland den penningpolitiska strukturen i landet. Till följd av 

detta och kostnaderna som uppstår vid säkringar kan man ställa sig frågan om det verkligen är värt att 

säkra sina valutaexponeringar. Just stora fluktueringar har varit en bidragande faktor till varför Atlas 

Copco (som inte ingår i skogsindustrin) inte väljer att valutasäkra transaktionsexponeringen i någon 

större utsträckning eftersom tanken av att ligga ute med terminskontrakt skapar en osäkerhet då de i 

sådana fall säkrar på prognos. Att ta beslutet att valutasäkra eller inte valutasäkra kanske inte är något 

specifikt för en bransch utan mer vilket typ av företag det rör sig om. Storleken på ett företag och den 

typ av marknad företaget befinner sig i kan avgöra hur lätt eller svårt det är att prisanpassa sig istället för 

att valutasäkra och det kan vara en avgörande faktor för om företag väljer att säkra sig eller inte.   

För Billerudkorsnäs del som använder avistamarknaden är för att man då verkligen säkrar flödet som 

kommer in och då har en fast summa på kontot istället för att estimera hela tiden. Anser de dock att en 

utländsk valuta skulle vara svag så säkrar de i sådana fall max 70%. Olika företag har olika policyn för 

detta. De flesta företag som intervjuades inom skogsindustrin hade som policy att säkra ett visst antal 

procent första månaderna och allt eftersom det låg längre fram i tiden säkras mindre och mindre för att 

det helt enkelt blir osäkrare då. Som i Billerudkorsnäs fall är deras inflöden inte hundraprocentiga och 

det finns ingen perfekt match utan de säkrar lite beroende på vad de tror om de strömmar som de har. 

Att lämna en viss summa osäkrat möjliggör både en förlust och en vinst på en valutakurs och det har 

funnits och finns fortfarande företag som försöker göra vinst på valutakursförändringar och att det kan 

ses som en investering. För Billerudkorsnäs verkar en stor del av säkringen handla om att säkra i rätt 

tidpunkt och när kronan är som svagast. Atlas Copco nämner att det var något som gjordes ganska 

frekvent både hos dem och hos andra företag tidigare, men att det idag har minskat men fortfarande 

används ibland idag opportunistiska hedgar.  

För ca tio år sedan hade treasury-avdelningen på Atlas Copco som uppgift att tjäna pengar på 

valutarörelser och därför användes det då mycket fler olika derivatinstrument som optioner samt 

terminskontrakt (futures) till syfte för detta. Man tog då positioner och säkrade i förväg när man 

förväntade sig en gynnsam kursförändring. Detta kan ha förespråkat andra typer av derivatinstrument 

som gjorde att man låste in sig i ett intervall och det kan vara anledningen till att exempelvis optioner 

tidigare använts i en större utsträckning. Idag däremot vill många företag kunna vara flexibla vilket 

samtliga företag har nämnt och detta speciellt efter finanskrisen 2008, som respondenten från Setra 

Group nämnde, har gjort att företagen inte vill låsa in sig. Detta kan kopplas till att man inte säkrar så 

långt fram i tiden men kan även ha att göra med vilken metod som används och vilken typ av flexibilitet 
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det ger. Samtidigt handlar valutariskhantering om företagens förutsättningar och vilken bransch de 

verkar i. Eftersom studien har fokuserat på skogsindustrin handlar det om relativt eftertraktade varor i 

Asien och det ökar även de svenska företagens försäljning i utländska valutor vilket också ökar 

valutaexponeringen. För Husqvarna däremot ligger just Asien inte så jättehögt på listan av ställen på hög 

efterfrågan eftersom deras typ av produkter inte efterfrågas i så hög utsträckning som pappers- och 

trävaror.  

Policy 

Medan interna risktäckningstekniker är mer något som kommer naturligt för företagen genom att de 

exempelvis inför produktion i ett annat land och skapar på så vis en nettings-effekt är det mest de 

externa risktäckningstekniker som stadgas i företagens policy. De flesta av företagen använder sig av 

terminskontrakt och då forwards och företagen anser att denna metod är en relativt billig och en enkel 

metod att förstå sig på. Detta är naturligtvis en fördel då en av respondenterna ansåg sig vara för litet 

och de hade inte de resurser i form av finansieringsexperter som är kunniga inom alla 

valutasäkringsmetoder som finns. Där var det istället ekonomiavdelningen som tog hand om de 

finansiella riskerna medan man i de större företagen har treasury-avdelning just för detta ändamål (dvs. 

valutasäkringar). Därför ansåg det “lilla” företaget att användandet av terminskontrakt är bättre eftersom 

att man hade mest kunskap om just denna metod. Denna aspekt kan även finnas i studien av Naylor & 

Greenwood där de under intervjuerna kom fram till att kunskapsbegränsningar sågs som en barriär för 

användning av derivatinstrument och interna risktäckningsmetoder och detta gällde främst företag i små 

ekonomier. Resultatet visade att vissa av företagen tar extern hjälp från banker och en del av företagen 

hade sina egna husbanker som de tog råd ifrån men generellt sätt så användes deras tjänster och råd 

(som prognoser) mest som underlag och inte som avgörande faktorer för företagens valutasäkring. 

Martinson tar tillsammans med sin husbank fram en bedömning av risken och enligt bankens 

rekommendationer bör de eventuellt säkra mer frekvent än en gång i månaden men dessa är endast 

rekommendationer och påverkar inte deras beslut.  

Precis som Bennet hävdade är det ledningen inom de flesta fall som bestämmer huruvida företagen skall 

hantera valutarisken. Ledningen har inom alla företag (även de i kontrollgruppen) bestämt vad som får 

säkras och vad som inte skall säkras men också till vilken grad. De får ett specifikt intervall som de får 

säkra inom vilket ger ekonomicheferna utrymme för att handla med lite friare händer. Det som kan 

sticka ut litet är Nordic Paper som har en policy där de säkrar minst 75% av intäkterna i EUR, USD och 

GBP. Resterande företag har vanligtvis ett intervall mellan 0%-XX% där de får säkra. Oftast görs 

säkringarna på olika nivåer beroende på tidslängden av kontraktet. I exempelvis Nordic Paper säkrar 

man mellan 50-75% de följande sex månaderna och därefter 25-50% under de resterande 2 åren. 

Anledningen till varför företagen väljer att göra på detta vis är för att det reducerar risken för 

valutaförändringar som kan påverka företaget. Då binder man inte fast kapital och sätter all sin tillit på 

valutamarknaden som kan fluktuera väldigt mycket och eftersom att externa faktorer såsom politiska 

beslut kan påverka hur kursen kommer att gå så kan det vara rätt så riskabelt att säkra så långt fram i 

framtiden. Därför väljer många företag säkra mindre av kassaflödet att ju längre bort i tiden 

förfallodagen ligger. Detta resonemang framkom även under intervjuerna när respondenterna förklarade 

varför de gjorde just detta. 

Atlas Copco har som huvudregel att inte valutasäkra för att de anser att det är bättre med att prisanpassa 

snarare än att valutasäkra eftersom att valutasäkringar baseras på beräkningar medan prisanpassning är 

baserat på avistakursen. Enligt dem så är det bättre att prisanpassa för att få in marginaler för eventuella 

valutakursfluktueringar. Det som kan vara av intresse är Husqvarna (som tillhör kontrollgruppen) som 

nämner i sin intervju att policyn som finns ses över regelbundet. Detta för att kunna anpassa sina policyn 

till branschen men också de förutsättningar som finns för företaget. Vid de omständigheter som fanns 

för branschen vid tidpunkten av intervjun är att de endast säkrar försäljningar som uppkommer till en 
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viss summa. Ett annat företag som avviker vad det gäller hur policyn sätts och ses över är Atlas Copco 

som även de ingår i kontrollgruppen. Där är det istället CFO:n, group treasurer och VD:n som diskuterar 

policyn. Ledningen blandas endast in vid genomgripande beslut. 

Det finns inga branschspecifika mönster för just val av metod men det kan finnas en slags tendens för 

hur ledningen resonerar kring hur mycket som ska valutasäkras. Detta beror på hur marknaden och 

branschen ser ut för företaget och vilka förutsättningar företaget har. Policyn utvecklas utifrån dessa 

faktorer vilket gör att man lämnar ett visst intervall för hur mycket som ska säkras. De resonemang som 

fördes var att man inte vill lämna valutaexponeringen helt öppet men man ville heller inte låsa in 

alldeles för mycket kapital på grund av eventuella fluktueringar. Därför röstar ledningen fram en policy 

som innebär att företaget gör en bedömning för hur marknaden ser ut och därefter valutasäkras en 

summa inom de gränser som sätts av ledningen. Varför ledningen valt att göra just på detta vis är oklart 

då denna uppsats inte avsett att mäta ledningens ståndpunkt till just detta. Därför går det inte att dra 

några slutsatser till vilka resonemang som förs av ledningen. Ledningens beslut om ett säkringsintervall 

påverkar självklart företagen eftersom att de vid långa kontrakt behöver säkra. Som tidigare nämnts 

anser Barnes att användandet av derivatinstrument är för att skydda sig men i vissa fall kan det vara dyrt 

och irrelevant - något som denna uppsats varken kan bekräfta eller avfärda som sanning. 

Användandet av intervaller för valutasäkringar återfanns även i kontrollgruppen vilket innebär att det 

inte endast är skogsindustrin som resonerar på detta vis. Generellt sätt verkar det som att det inte finns 

något som sticker ut för just skogsindustrin vad det gäller valutasäkringsmetoder. Som tabell 5 i 

resultatdelen visar finns det inga entydiga mönster för just specifikt skogsindustrin. Det som företagen 

inom skogsindustrin använder används även av kontrollgruppen vilket innebär att det inte finns någon 

specifik valutasäkringsmetod för skogsindustrin och för hur branschen ser ut och dess marknad. Även 

om det finns vissa tendenser för hur företagen inom skogsindustrin valutasäkrar (såsom användandet av 

terminskontrakt eller policyn som sätts) kan man inte med säkerhet kunna säga att dessa tendenser är 

enbart för skogsindustrin eller branscher som liknar dessa.  
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6. Slutsats 
 ___________________________________________________________________________________  

Detta avsnitt ger en snabb överblick över vilka slutsatser som kan dras av teorin samt resultatet. 

Kapitlet besvarar även uppsatsen syfte. 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 

Resultatet visar på att företagen inom skogsindustrin helst använder sig av netting och matchning som 

interna säkringsmetoder. De externa består för det mesta av derivatinstrument terminskontrakt i form av 

forwards för att valutasäkra sig vid utrikeshandel på grund av dess flexibilitet. Anledningen till de 

interna risktäckningsteknikerna är att netting och matchning infinner sig naturligt eftersom att företagen 

inte har så mycket kostnader i utländska valutor och när man då har kostnader så nettar man bort det 

från intäkterna. Detta är möjligt eftersom att de inte använder sig av avistaaffärer på en gång med alla 

sina utländska valutor utan de har kvar valutorna i valutakonton vilket gör det möjligt för företagen att 

netta av. Även om detta inte eliminerar valutaexponeringen helt så reduceras den av nettingmetoden. 

Varför företagen inte använder avistaaffärer kan vara för att de helst väntar tills kursen är tillräckligt bra 

för att växla så att de inte går med några förödande förluster. Dessa metoder är de tendenser som kunnat 

hittas inom skogsindustrin. Något som många företag dock använder sig av är just extern hjälp för 

valutasäkring för valutakurser och metoder. Dock är det inte alla företag som gör detta. En slutsats som 

kan dras är att företag inom skogsindustrin använder sig av terminskontrakt men inget kan sägas om att 

det gäller specifikt för skogsindustrin eftersom även kontrollgruppen använder liknande medel vid 

valutasäkring med liknande motiv.  
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7. Rekommendationer för framtida studier 
 ___________________________________________________________________________________  

I detta avsnitt kommer författarna att ge rekommendationer för framtida studier gällande detta 

ämnesområde. Avsnittet avser att ge läsaren en idé om hur framtida studier kan genomföras men 

framförallt viktiga aspekter som framtida studier bör beakta vid vidare forskning.  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Syftet med detta arbete var således inte att undersöka huruvida de metoder som använt varit lönsamma 

alternativt hur effektiva de varit för företagen och om valutasäkring i sig varit lönsamt/nödvändigt för 

företagen. Eftersom denna uppsats inte berör dessa områden skulle framtida studier om detta vara 

intressant för att vidareutveckla studien.  

 

För att vinkla arbetet lite skulle fokus kunna ligga på ledningen istället och vilka resonemang som 

ledningarna har kring valutasäkring. Vad är deras motiv för policyn? 

 

Ytterligare rekommendationer för framtida studier skulle kunna vara att studera huruvida nya 

derivatinstrument används i förhållande till de gamla och om företagen överhuvudtaget är medvetna om 

andra metoder och varför vissa metoder är att föredra över andra. Dessutom skulle det kunna vara 

intressant att undersöka om det finns några nya derivatinstrument på marknaden och om dessa verkligen 

når ut till företagen samt företagens kompetens inom området. Man skulle även kunna forska kring 

företagens kunskap inom området och detta förhållande till val av metod men även studera vilken metod 

som skulle passa ‘bäst’ för företaget. Utöver detta skulle en undersökning på hur frekvent 

derivatinstrument används vara intressant, dvs. om det används dagligen, månadsvis etc.  

 

Vid skapandet av en intervjuguide skulle frågor angående företagets utländska dotterbolag kunna läggas 

till med tanke på den omräkningsexponering som företagets utsätts för vid internationellt företagande. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Vad tillverkar ni på företaget? 

2. Vad har du för position på företaget? 

3. I vilket land ligger moderbolaget i?  

4. Vilka typer av varor exporterar ni?  

5. Exporterar ni varor till Asien? 

6. Vilka länder i Asien exporterar ni till? 

7. När började ni exportera era varor till Asien? 

8. Vilken/vilka valuta/valutor görs era affärer med de Asiatiska länderna i? 

9. Vilken valuta är er hemvaluta? 

10. Hur stor del av företagens intäkter utgörs av era kunder i Asien? 

11. Hur ser ni på olika finansiella risker, finns det någon policy ni följer? 

12.  Hur stor påverkan bedömer ni att valutaexponeringen har på ert företag? 

13.  Vilken typ av valutaexponering anser ni att företag är mest utsatt för? 

Omväxlingsexponering, transaktionsexponering eller ekonomisk exponering? 

a.  Varför? 

b.  Vilken lägger ni mest fokus på? 

14.  Hur görs en riskbedömning? 

a.  Varför väljer ni att säkra/inte säkra er mot valutaexponering? 

b.  Ur vilken aspekt kan valutaexponeringen påverka ert företag? 

15.  Vilka interna respektive externa valutasäkringsmetoder används? 

a.  Interna = Netting, matchning, betalningsförskjutningar, förändringar i 

inköpsverksamheten 

b.  Externa = Upplåning/placering i utländsk valuta, valutariskgarantier, derivatinstrument? 

16. Varför används just dessa metoder? 

a. Har det något att göra med den specifika branschen och marknaden för branschen att 

göra? 
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Bilaga 2 - Varuexport till bestämmelseland 
 

 

Varuexport till bestämmelseland. Totala värden, bortfallsjusterat, tkr efter 
handelspartner och år 

      

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Asien 410 104 553 464 537 092 424 494 313 406 483 775 405 705 369 

Amerika 123 623 741 121 823 612 116 177 435 102 628 882 108 897 240 

Afrika 36 929 959 46 217 963 35 830 663 28 815 677 32 669 636 

Europa 817 670 234 860 777 709 847 036 050 804 666 504 830 521 965 

Oceanien och Antarktis 16 528 607 17 999 969 16 242 725 13 852 246 12 569 532 

      

      

      

      

      Källa: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se 
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