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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag kan 

hantera sin valutarisk- och exponering. Vi kommer att 
genomföra undersökningen genom att kartlägga ett fallföretags 
nuvarande situation, för att därefter försöka finna ett effektivt 
sätt för det att hantera densamma. 

 
Metod:  Som metod för att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie     

genomförts. Denna har gett oss möjlighet att studera vårt 
problemområde ur flera dimensioner, att gå på djupet med 
desamma samt göra efterforskningar på ett grundligt sätt. Vidare 
har vi gjort en deskriptiv undersökning av det studerade med 
utgångspunkt dels i sekundärdata för att bredda och fördjupa 
våra kunskaper inom området, dels i primärdata för att komma 
närmare vårt undersökningsobjekt och på grund av att området 
kontinuerligt förändras. Som tillvägagångssätt för att dra våra 
slutsatser har vi använt oss av deduktion. Vi har observerat 
verkligheten samt analyserat, kommit till konklusioner och gjort 
förutsägelser av empirin utifrån den befintliga teorins 
implikationer och vår fallstudie. 

 
Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram omfattar en litteraturstudie av 

de internationella marknadssambanden, företagsrisker vid 
utlandsverksamhet, valutaexponeringens olika delar, valuta- 
exponeringsstrategier liksom intern- och extern hedging. 

 
Empiri: Empirin bygger på en kombination av primär- och sekundärdata 

och har således sin utgångspunkt dels i personliga kontakter på 
Karlshamns i samband med intervjuer och observationer på 
plats, dels i publicerat material. Syftet med empiriinsamlingen 
är att kartlägga den bakomliggande problematiken till 
företagets nuvarande situation.   

 
Slutsatser: *En tydlig medvetenhet om företagets risker och den totala 

valutaexponeringen bör föreligga för att dessa effektivt ska 
kunna hanteras. *Valutastrategin bör anpassas efter företagets 
mål, risker och situation. *En stark kontroll över 
finansfunktionen kan medföra större möjligheter för interna 
hedgingmetoder. *En centralisering av finansfunktionen har 
både för- och nackdelar, företagets valutastrategi och storlek 
bör avgöra organisationsform.   
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Purpose: The purpose of this study is to investigate how a company could 

handle its foreign exchange exposure- and risk. To fulfil our 
purpose we conduct a casestudy, in which we examine a 
company’s current situation to find out how it could handle this 
most effectively.  

    
Methodology:  To reach the aim of this study we have conducted a casestudy. This 

has made it possible for us to study the problem from multiple 
views and to do a deep survey. We have furthermore made a 
descriptive examination with support in primary- as well as in 
secondary data, this because of the continuous progress of the field 
and to accumulate a broader knowledge about the problem. In order 
to draw conclusions regarding our investigation, we have used a 
deductive approach by observing the reality, analysing it and 
finally draw conclusions from the implications of our theory and 
our casestudy. 

 
Theoretical perspectives: The extent of this thesis’s frame of reference encompass a literature 

study concerning international market conditions, corporate risks 
when conducting business abroad, the different parts of foreign 
exchange exposure, strategies for an efficient handling of these 
various types of exposure and finally internal- and external hedging 
methods. 

   
Empirical foundation: The empirical foundation is a combination of primary- and 

secondary data and has thereby a departure point in interviews and 
observations conducted at the company as well as in published 
material regarding the current company. The purpose of the 
empirical collection is to chart the underlying causes for the 
company’s present situation. 

 
Conclusions:  * Awareness concerning the company’s risks and total foreign 

exchange exposure in order the handle them efficient. * The 
currency strategy ought to be individually modified for the goals, 
risks and situation of every company. * A tight control over the 
company’s department of finance in order to render the possibility 
of successful internal hedging. * A centralized department of 
finance has both pros and cons, the size and currency strategy of 
the company as whole should be the determinant of the 
organizational structure. 
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Förord 
 
 
För att skriva en uppsats som denna är den egna kunskapen och erfarenheten inte tillräcklig. 
Det är därför nödvändigt att också använda sig av källor såsom facklitteratur, facktidskrifter 
och forskningsrapporter för att få en så heltäckande och relevant framställning som möjligt. 
Vår tacksamhet riktar vi därför mot alla de personer som står bakom dessa källor. Det är vår 
förhoppning att vi gjort er alla rättvisa när vi använt oss av era teorier, forskningsresultat 
synpunkter och slutsatser.  

 
En annan form av hjälp som vi är mycket tacksamma för att ha erhållit är från alla de personer 
som vi pratat med om uppsatsprojektet, ventilerat ofärdiga tankar med, ombett läsa vissa 
avsnitt eller till och med hela manuskript i utkast. Ni har genom era insatser hjälpt oss under 
denna tid och utan ert stöd, era kommentarer och tillrättalägganden hade det varit svårt att 
genomföra arbetet med detta forskningsbidrag på det sätt som har gjorts. 
 
Uppsatsskrivande kräver mycket inspiration och engagemang, både för att åstadkomma det 
skapande som allt skrivande i större eller mindre utsträckning innebär, men också för att gå 
vidare när det tar emot. Vänner, familj och andra studenter spelar då en viktig roll. Därför, ett 
varmt tack till er! Alla andra författare är säkert också överens med oss om att ens 
uppmärksamhet när man är inne i perioder av produktivt skrivande inte riktigt räcker till för 
så mycket annat. Man har då behov av en tolerant och förstående omgivning för att lyckas. 
Tack våra allra närmaste för stort tålamod och överseende! 
 
Sist, men inte minst, vill vi tacka varandra för ett roligt, spännande och utvecklande 
samarbete! Vi har själva varit våra allra viktigaste inspirationskällor som hela tiden försökt 
hjälpa och uppmuntra varandra, men samtidigt också varit våra största kritiker. Detta på grund 
av att vi hela tiden eftersträvat en öppen och uppriktig dialog. Förfarandet har inneburit att vi 
efter att ha läst varandras texter har redigerat, skrivit om och tagit bort för att slutligen enas 
om denna produkt. 
 
Det har varit en mycket rolig och utmanande process att skriva denna uppsats. Detta inte 
minst eftersom vi har känt en stor tillfredsställelse inför att skriva om ett ämne som vi själva i 
stor utsträckning har kunnat påverka. Uppsatsförfarandet har dessutom varit en värdefull 
erfarenhet, en erfarenhet väl värd att bära med sig i det väntande yrkeslivet. 
 
 
Lund, 2004-01-23 
 
 
 
Jessica Moberg         Niklas Nilsson 
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1. Inledning 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta inledande kapitel redogör vi som uppsatsförfattare för de tankebanor som har styrt oss 
under arbetets framskridande. Kapitlet börjar med en översiktlig genomgång av bakgrunden 
till och framväxten av vårt ämnesområde för att sedan fortsätta med de faktiskt upplevda 
problemen idag. Efter detta beskrivs uppsatsens syfte och en genomgång av valda 
avgränsningar görs. Slutligen berättar vi till vem arbetet vänder sig och hur den fortsatta 
dispositionen är upplagd. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
 
För att få ett historiskt perspektiv på begreppet betalningsmedel så var det länge guld som 
användes, både vid nationell såväl som vid internationell handel. Det första dokumenterade 
fallet av denna form av betalning kommer från det forntida Egypten, cirka 3000 f. Kr.1 I slutet 
av 1800-talet utökades det internationella handelsutbytet och då anslöt sig de flesta länder till 
guldmyntfoten (guldstandard), vilket innebar att landets centralbank förpliktigade sig att lösa 
in valuta mot en viss bestämd mängd guld. Att valutorna var kopplade till guldet innebar att 
växelkurserna var fasta mot varandra. Från första till andra världskriget uppstod svårigheter 
för flera centralbanker, däribland Sveriges Riksbank, att upprätthålla kopplingen till guldet. 
Detta ledde till att Bretton-Woods systemet infördes 1944 och därigenom underlättades den 
internationella handeln. Bretton-Woods var uppbyggt på så sätt att valutorna som ingick i 
samarbetet var kopplade till den amerikanska dollarn som i sin tur direkt kunde konverteras 
till en viss mängd guld. I början av 1970-talet började systemet förlora sin trovärdighet, bland 
annat beroende på att dollarn förlorade sin styrka som basvaluta. Detta resulterade i ett flertal 
omvärderingar av valutakurserna mellan augusti 1971 och februari 1973.2 I mars 1973 
kollapsade så Bretton-Woods systemet helt3 och sedan dess har de internationella 
valutamarknaderna karakteriserats av kraftiga valutakursfluktuationer.  
 
Internationalisering medför att företag blir alltmer beroende av internationella transaktioner, 
vilket skapar ett allt större behov av utländsk valuta. Alla indikatorer pekar också på att 
företagens marknadssituation kommer att bli än mer internationaliserad i framtiden. Bland 
annat beror detta på att fler länder blir medlemmar i den Europeiska Unionen (EU), att nya 
internationella handelsavtal stiftas genom Världshandelsorganisationen och att länder som 
tidigare var diktatoriskt styrda har övergått till demokrati. 
 
Storföretag i relativt små inhemska ekonomier är ofta tvungna att etablera sig på den 
internationella marknaden för att kunna expandera och utvecklas. En förutsättning för att 
företag skall kunna agera utomlands är att landets ekonomi är öppen. Så har det varit för 
Sveriges del sedan länge. Valutaavregleringen, vilken reglerade svenska medborgares 
portföljinvesteringar i utlandet och utländska medborgares portföljinvesteringar i Sverige, har 

                                                 
1 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
2 Macdonald, R., Floating Exchange Rates, 1988 
3 Eiteman et al.,  Multinational Business Finance, 2001 
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bidragit till att valutatransaktionerna med omvärlden har ökat4. Flera försök för att underlätta 
internationell överföring av valuta har vidtagits, ett exempel på detta är den Ekonomiska och 
Monetära Unionen (EMU). 
 
I och med att svenska företag har ökat sina valutatransaktioner med omvärlden så påverkas 
företag i allt större utsträckning av olika valutors växelkurser, speciellt då den största delen av 
utrikeshandeln är utsatt för hård internationell konkurrens. Ett exempel på en positiv påverkan 
på ett företags resultat, tack vare valutasäkringar är Scania. Detta företags vinst år 2002 
utgjordes till stor del av förtjänster på valutasäkringar.5 Till skillnad från Scania gjorde MTG 
år 2003 en stor valutakursförlust, orsakat av en dollarförstärkning gentemot den svenska 
kronan.6 Den ökade valutahandeln har medfört att volatiliteten på valutamarknaden har ökat 
och därmed har företagens valutaexponering blivit allt viktigare att analysera, både vid 
företagens ekonomistyrning och vid dess värdering.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
 
Problematiken kring växelkursers inverkan på företags resultat och förmögenhetsmassa gäller 
mer eller mindre alla svenska och utländska företag. De export- och importinriktade företagen 
påverkas direkt, medan hemmamarknadens företag påverkas indirekt. Anledning till denna 
indirekta exponering är att förändrade valutakurser kan inverka på priserna på både företagens 
insatsvaror och deras produkter. Olika branscher påverkas också olika beroende på om 
produkterna är homogena, rörliga, utsatta för olika handelshinder och så vidare. Tjänster är 
dock på grund av sin natur mindre utsatta för valutaexponering eftersom de är mindre 
homogena och rörliga över gränserna.  
 
Svenska företag med internationell verksamhet har oftast kassaflöden i främmande valutor 
vilket direkt innebär att deras omsättning och resultat, uttryckt i svenska kronor, påverkas av 
förändringar i de aktuella växelkurserna. I vilken grad växelkurserna påverkar dessa mått 
beror bland annat på omfattningen av deras import respektive export. Förutom 
valutakursfluktuationers inverkan på företagens utgifter och intäkter, påverkas företagen även 
av dessa variationer om de har tillgångar eller skulder i utlandet såsom direktinvesteringar, 
portföljinvesteringar och utlandslån. Företagets värde kan alltså påverkas av förändrade 
växelkurser men också den internationella konkurrenssituationen påverkas. Även det 
inhemska värdet av tillgångar och skulder i utländska valutor påverkas vid 
valutakursförändringar, liksom att företagens hedgingaktiviteter inverkar på dess exponering 
mot olika valutakurser. Ett företag med stor valutaexponering är med andra ord utsatt för en 
stor valutarisk vilket utövar inflytande på den totala riskbedömningen av ett företag. En stor 
valutaexponering kan således innebära att risken är relativt stor att företaget i framtiden kan  
få problem eller hamna i betalningssvårigheter. Sådana omständigheter borde mer eller 
mindre påverka intressenter till företaget. Valutaexponeringen kan dock även innebära en 
diversifiering av risk, speciellt då de aktuella valutorna saknar inbördes beroende, liksom en 
chans att göra kursvinster. 
 

                                                 
4 Eiteman et al.,  Multinational Business Finance, 2001 
5 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=11316 02-04-22 
6 Dagens Industri, 2003-04-24 
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1.3 Problemformulering 
 
 
De flesta företag är medvetna om att en växelkursförändring påverkar deras kostnader på ett 
eller ett annat sätt. Huruvida alla företag reflekterar över risken på lite längre sikt är dock 
desto mer osäkert. Skulle alla företag kontinuerligt ha övervakat sin valutaexponering hade 
lönsamheten förmodligen överlag ökat då det minskar risken för förluster i samband med 
internationell handel. På grund av ovanstående resonemang vore det intressant att studera hur 
ett större svenskt företag hanterar den valutaosäkerhet som det ställs inför, liksom vilka vägar 
de har valt för att kurssäkra sina transaktionsflöden.  
 
 
1.4 Syfte 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag kan hantera sin valutarisk- och 
exponering. Vi kommer att genomföra undersökningen genom att kartlägga ett fallföretags 
nuvarande situation, för att därefter försöka finna ett effektivt sätt för det att hantera 
densamma. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
 
Med hänsyn tagen till faktorer såsom den begränsade tiden för studiens genomförande, dess 
omfång och ur kostnadssynpunkt har vi som uppsatsförfattare varit tvungna att göra en hel del 
avgränsningar. Den första och kanske mest betydelsefulla avgränsningen ligger i vårt val av 
undersökningsobjekt. Således studeras endast ett företag, nämligen Karlshamns. Skälen till 
detta är främst att vi önskade göra en relativt detaljerad djupstudie och att vi i ett tidigt skede 
fick bra kontakt med personer på företaget vilket möjliggjorde vår målsättning.  
 
Sättet vi har valt att studera vårt fallföretag är utifrån ett flödesperspektiv. En avgränsning 
som görs i denna uppsats är att hänsyn enbart tas till Karlshamns råvaru- och valutaflöden. 
Anledningen till detta är att vi anser att detta är det mest centrala utifrån den undersökning vi 
ämnar genomföra., att vår tanke inte är av logistisk art och uppsatsens begränsade omfattning. 
Den legala problematiken ligger också utanför denna uppsats perspektiv. Framförallt beror 
detta på att juridiska aspekter inte inbegrips i uppsatsens syfte eftersom vi inte anser oss ha 
tillräckliga kunskaper inom juridikens område för att kunna dra slutsatser kring denna 
problematik.  
 
 
1.6 Målgrupp 
 
 
Den primära målgruppen för vår uppsats är personer som arbetar med valutafrågor i företag 
samt lärare och studenter vid högskolor och universitet med ett intresse av valuta- och 
finansieringsfrågor. Likaså är vår förhoppning att studenter som tänker studera ämnet i 
framtiden kan ha behållning av vår uppsats. Med tanke på områdets kontinuerliga utveckling 
är vår förhoppning vidare att uppsatsen även kan ge en viss vägledning och utbyte för andra 
internationellt verksamma företag än Karlshamns.  
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För att till fullo tillgodogöra sig uppsatsens innehåll underlättar det om läsaren har 
bakgrundskunskaper inom finansierings- och strategifrågor samt intresse för ämnesområdet. 
Den är dock skriven på ett sådant sätt att även andra skall ha en möjlighet att kunna 
tillgodogöra sig, förstå och uppskatta den genom att först studera teoriavsnitten, alternativt ha 
desamma som uppslagskapitel. Personer som känner sig bevandrade på valutaområdet kan 
med gott samvete gå direkt till empirikapitlen. 
 
 
1.7 Varför ska uppsatsen skrivas? 
 
 
Vår målsättning med denna uppsats är att bidra med en undersökning till hur ett företag kan 
minska den risk som är förknippad med valutahantering vid internationell handel. Vi hoppas 
även kunna bidra direkt till Karlshamns genom att ge dem en anledning att se över de rutiner 
som de i nuläget har för sin valutaexponering. Vår undersökning ska ses som en teoretisk 
rekommendation som förklarar hur företaget effektivt kan organisera den avdelning som 
hanterar dess valutatransaktioner, i syfte att minska den osäkerhet som är förknippad med 
dessa. 
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1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Metod 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I metodkapitlet presenteras de resonemang som ligger till grund för vårt ämnesval, vår 
empiriska inriktning samt vårt tillvägagångssätt för att uppnå syftet. Vi presenterar vårt sätt 
att se på uppsatsens problemområde och våra valda infallsvinklar på detsamma. Detta följs 
av en diskussion kring varför vi har valt att genomföra en kvalitativ, deskriptiv fallstudie 
utifrån en deduktiv ansats. Vi motiverar våra val av källor och granskar dem kritiskt. Likaså 
utvärderar vi och ställer oss kritiska till vår egen insats. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Bakgrund till ämnesval 
 
 
När vi som uppsatsgrupp inledningsvis träffades och började diskutera val av uppsatsämne 
hade vi en rad olika tankar och idéer. Den gemensamma nämnaren i detta tidiga skede var att 
vi gärna ville se någon form av samarbete med något eller några företag som identifierat 
någon problemställning eller dylikt. Detta dels för att vi tyckte det kändes betydelsefullt att 
knyta kontakter i näringslivet med tanke på det läge vi befinner oss i utbildningsmässigt, dels 
för att vi ansåg det mer angeläget och roligt att kunna bidra med något konkret och 
användbart. Genom våra handledare under magisterkursen i Kostnads- och Intäktsanalys fick 
vi sedermera höra att Karlshamns önskade just det vi eftersökte, nämligen ett samarbete.  
 
Under våra år i Lund har vi som uppsatsförfattare haft något olika inriktningar på vår 
utbildning och därmed har ämneskombinationerna kommit att skilja sig åt. För denna skull 
har vi dock inte funnit några svårigheter att närma oss varandras intresse för ekonomisk 
analys, strategi- och managementfrågor. I samråd med Karlshamns och varandra insåg vi 
sedermera relativt snabbt att det fanns ett gemensamt intresse för valutafrågor och 
valutaexponering i samband med detta arbete. En annan viktig faktor som påverkat vårt val av 
ämne var den att vi eftersökte en infallsvinkel på vårt uppsatstema som inte hade diskuterats i 
särskilt stor utsträckning tidigare.  

 
 
2.2 Övergripande tillvägagångssätt 
 
 

2.2.1 Referensram 
 
Det övergripande tillvägagångssättet för en uppsats utgår från en referensram7. Detta ges 
uttryck i vårt ”sätt att se” och präglas bland annat av våra samlade kunskaper, fördomar, 
normer, handlingsregler och värderingar. Vår referensram kommer därmed, både medvetet 
och omedvetet, att forma våra val av perspektiv och teori, uppsatsens utformning och dess 
resultat. Med stöd av det vi tidigare läst har vi en personlig referensram, vilken ger oss en 

                                                 
7Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T., Att utreda, forska och rapportera, 1991 
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grund att stå på för att genomföra denna fallstudie i syfte att klargöra Karlshamns hantering 
av dess valutaexponering. Vi har emellertid givetvis gjort val baserade på både vår perception 
och våra nyvunna kunskaper inom ämnesområdet för att belysa vårt synsätt. 

 
 

2.2.2 Perspektiv 
 
Ett problem kan ha många olika infallsvinklar beroende på hur man väljer att se på det och 
sättet man angriper det på.8 Detta faktum hör samman med begreppet perspektiv, vilket anger 
hur vi som författare har valt att betrakta de problem som vi har undersökt och vilka 
infallsvinklar vi har haft. Valet av perspektiv har därmed styrt våra val av teorier och 
modeller. Avsikten med detta avsnitt är att förtydliga vår roll som författare gentemot det vi 
undersöker.  
 
Perspektivet är gjort med beaktande av uppsatsens valda målgrupp och därför har vi försökt 
angripa problemen utifrån deras synvinkel, dock med hänsyn tagen till de föreliggande 
avgränsningarna. Eftersom valutaexponeringen framförallt är ett spörsmål för det enskilda 
företaget ser vi det naturligt att belysa problematiken ur detta perspektiv. 
 
I uppsatsen ser vi på Karlshamns valutaexponering och risktäckningsstrategier i dagsläget 
samt hur dessa skulle kunna förändras i framtiden. Således omspänns ett internt, nationellt 
perspektiv utifrån moderbolaget. Denna synvinkel har grundlagts med djupgående 
undersökningsmetoder vilka har utgjorts av i huvudsak intervjuundersökningar och 
företagsbesök. Utöver detta förekommer också det externa perspektivet baserat på vår 
utredarroll som uppsatsförfattare där vi förutsatts vara objektiva i tolkningarna av relevant 
information inom ämnesområdet. Vidare är arbetet även utformat och upplagt ur ett 
ledningsperspektiv. Detta ger sig uttryck i att vi i vår analys studerar valutaexponering ur en 
strategisk synvinkel där de personer som innehar beslutande företagsfunktioner har ansvar för 
systemens effektivitet och stabilitet. Samtidigt är det dessa personer som innehar möjligheten 
att påverka och förändra. 
 
 

2.2.3 Val av teori 
 
De teorier och det bakgrundsmaterial som vi har behandlat och studerat i teoriavsnittet är 
aspekter som har ett syfte att kunna förklara bakgrunden till ett företags valutaexponering. 
Detta har gjorts för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig de empiriska resultaten på ett så 
strukturerat sätt som möjligt. Likaså är vår ambition att ge läsaren en ökad förståelse och 
inblick i hur valutamarknaden fungerar och vilka faktorer som påverkar densamma. Ett 
komplicerat problemområde som detta kräver dock ofta flera teorier vilket innebär att stor vikt 
måste läggas vid urvalsprocessen. Detta har inneburit att ofta svåra men noggranna 
överväganden gjorts genomgående. Det är dock givetvis svårt att garantera en fullständig 
konvergens mellan våra valda teorier och problemområdet. Den specialinriktning vi valt för 
uppsatsen behandlar ett ämne inom vilket det existerar relativt lite alternativa teorier och 
modeller, även om litteraturen kring valutamarknaden och derivat generellt är mycket 

                                                 
8 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T., Att utreda, forska och rapportera, 1991 



Finansfunktionens arbete och organisering utifrån ett valutaexponeringsperspektiv - Jessica Moberg, Niklas Nilsson 
__________________________________________________________________________________________ 

 8

omfattande. Genom att återge andra författares och forskares publikationer och resonemang 
inom ämnesområdet har vi dock haft för avsikt att skapa en god teoretisk referensram.  
 
 

2.2.4 Val av undersökningsmetod 
 
Som författare anser vi att det är målet, det vill säga syftet med uppsatsen, som styr valet av 
undersökningsmetod. Som metod för att uppnå detsamma har en kvalitativ undersökning av 
Karlshamns valuta- och råvaruflöden samt valutaexponering genomförts för att definiera 
viktiga förhållanden utifrån våra frågeställningar. Den grundläggande tanken till detta 
metodval är att uppsatsen uppfyller kvalitativa kriterier såsom att det sker en ringa grad av 
formalisering och att kunskapssyftet primärt är av förstående karaktär. Det är dessutom av 
central betydelse för oss att vi klargör och får en djup förståelse dels om problemkomplexets 
samband med verkligheten, dels om det sammanhang som detta inrymmes i.9 Den kvalitativa 
undersökningen har gett oss möjlighet att studera problemen ur flera dimensioner, gå på 
djupet med våra problem samt göra våra efterforskningar på ett mer grundligt sätt. Detta har 
varit av största betydelse för oss eftersom undersökningen bitvis tar upp relativt breda 
områden som varit nödvändiga för att vi skulle få en så god bild som möjligt av situationen i 
det studerade moderbolaget och dotterbolagen. Eftersom vi har valt att endast studera ett 
företag är dessutom förutsättningarna goda för att kunna skapa en studie utifrån flera aspekter. 
  
Med utgångspunkt från uppsatsens syfte har vi vidare gjort en företrädelsevis deskriptiv 
undersökning. Utifrån ett relevant beskrivningsspråk10 har vi, för att uppnå målet med arbetet, 
utnyttjat tillgängligt och sorterat material. Detta för att dra nytta av redan gjorda beskrivningar 
och för att få en god överblick över uppsatsämnet och vilka teorier som fanns på området. 
Teorikapitlen utarbetades sedan på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att extrapolera 
upptagna teorier på vår empiriska undersökning. På detta sätt hoppas vi att läsaren har en god 
förutsättning för att förstå det fenomen som vi har studerat, att beskrivningarna kommunicerar 
läsaren samt att utredningens resultat blir meningsfull och nyttig.  
 
Valutateori som ämnesområde är komplext och karaktären är sådan att vi anser att arbetet inte 
låter sig göras utan kontakter med människor som arbetar med aktuella frågor, väl insatta i de 
ekonomiska förhållanden som råder på området och i företaget. På grund av delvis bristfällig 
information och en ständig förändring inom området, kom vi således i samråd fram till att 
kvalitativa personliga djupintervjuer, företagsbesök, kontakt via telefon och e-mail var ett bra 
sätt att genomföra arbetet. Detta för att komma närmare de undersökta objekten och få en 
djupare förståelse för ämnet. I samband med våra öppna frågor har vi dessutom haft möjlighet 
att ställa relevanta följdfrågor.  
 
Vid användande av fallstudier, det vill säga undersökningar som endast omfattar ett fåtal fall 
vilka studeras detaljerat och ur flera dimensioner11, är det vanligt att dessa läggs fram i sin 
helhet. Olika synsätt råder huruvida detta är nödvändigt. De som är för detta anser att läsaren 
för att på ett riktigt sätt ska kunna bedöma studiens slutsatser, måste ha tillgång till hela 
studien. Motståndare å andra sidan anser att fallstudier snarare ska ses som råmaterial och inte 
är nödvändigt för att skapa en fullständig bild eftersom man menar att det är slutsatsen som är 

                                                 
9 Magne, H. I. & Krohn, S.B., Forskningsmetodik, 1997   
10 Lundahl, U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1992 
11 Halvorsen K., Samhällsvetenskaplig metod, 1992  
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det primära och inte vägen dit.12 I denna uppsats har vi valt ett mellanting, vi försöker därmed 
utveckla teorier, exemplifiera, illustrera och förtydliga slutsatserna samt visa deras empiriska 
förankring. Vi anser att valet är lämpligt för att omsätta teori i empiri eftersom vi tror att det 
ger läsaren en chans att på enklaste vis skapa sig en bild kring det undersökta. Vid själva 
genomförandet av fallstudien har vi använt oss av ett antal arbetssteg som inbegriper att samla 
in data i syfte att beskriva fenomenet valutaexponering, studera samt tolka den. 
 
Som tillvägagångssätt för att dra våra slutsatser har vi använt oss av deduktion. Vi har 
observerat verkligheten samt analyserat, dragit slutsatser och gjort förutsägelser av empirin 
utifrån den befintliga teorins implikationer och utifrån vår fallstudie. Detta eftersom vi har 
ansett att detta varit ett naturligt och lämpligt tillvägagångssätt när vi producerat kunskap 
kopplade till samhället och funktioner i detsamma. I metodlitteraturen diskuteras det vidare 
huruvida det är möjligt att göra några jämförelser eller dra några generella slutsatser utifrån 
ett fåtal studerade fall i samband med fallstudier.13 En begränsad generaliserbarhet och en 
närhet till det studerade blir i vårt fall en naturlig följd av att varje fenomen i den kvalitativa 
forskningsmetodiken är situationsberoende. En medvetenhet föreligger således kring denna 
problematik och vi intar därför en något försiktig inställning till densamma då vi drar våra 
slutsatser. 
 
 
2.3 Handgripligt tillvägagångssätt  
 
 

2.3.1 Ett hermeneutiskt närmande 
 
Vi har i uppsatsen genomgående haft en hermeneutisk arbetsgång, ett angreppssätt som är en 
metod där termer såsom språk, innebörd, intentionalitet, tolkning och förståelse har en central 
plats.14 Hermeneutik söker tränga in i meningssammanhangen som gäller på olika områden av 
mänsklig verksamhet och sådan kunskap växer och utvecklas genom fördjupning av inblick 
och insikt. Forskarens subjektiva och engagerade roll har alltså fokus på helheten i det som 
undersöks.15  
 
Med en spiral som metafor16 åsyftas att våra tolkningar efterhand har förändrats under 
uppsatsen gång då vi har kommit i kontakt med nya frågor, teorier och personer. På detta sätt 
har vi blivit alltmer insatta i det vi har studerat. Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, 
ny tolkning, ny förståelse och så vidare, se figur 1. Det har alltså inte funnits någon bestämd 
utgångspunkt eller slutpunkt för den löpande tolkningen.  
 
 
 
 
 

                                                 
12 Lundahl, U. & Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1992 
13 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T., Att utreda, forska och rapportera, 1991 
14 Lindholm, P., Vetenskap, verklighet och paradigm om dialektik, hermeneutik, positivism m.m. inom 
samhällsforskning, 1997 
15 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1994  
16 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T., Att utreda, forska och rapportera, 1991 
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Figur 1; Hermeneutisk spiral, Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T., Att utreda, forska och rapportera, 1991 
 
 

2.3.2 Förstudie 
 
Det förberedande arbetet gjordes genom diskussioner runt arbetet, kring olika 
tillvägagångssätt samt infallsvinklar. Detta gjordes dels inom gruppen, dels tillsammans med 
våra handledare vid Lunds Universitet och med kontaktpersoner på Karlshamns. Detta för att 
skapa oss en grund att stå på och för att vara säkra på att vi inte skulle ta oss för något som vi 
i slutändan skulle inse var alltför omfattande. Efter en översiktlig studie av 
informationstillgängligheten på området gjordes en preliminär disposition. Vi drog upp 
riktlinjer för problemformulering och syfte och ställde oss sedan frågan vilken data vi hade 
och vad vi mer skulle komma att behöva. Detta arbete vägledde oss i valet av 
tillvägagångssätt vid materialinsamlingen. 
 
 

2.3.3 Insamling av sekundärdata 
 
För att få en uppfattning om vad valutaexponering innebär och sedermera fördjupa våra 
kunskaper om detsamma, har mycket tid ägnats åt att finna och studera redan tidigare 
publicerad och relevant litteratur inom området. Genom denna arbetsprocess har en teoretisk 
föreställning skapats, vilken har bidragit till att vi både bättre förstått detta stundtals komplexa 
ämne och att vi har kunnat utföra undersökningen på det sätt som vi har gjort.  
 
För att lokalisera relevant litteratur har vi bland annat använt böcker, offentliggöranden och 
utredningar vilka företrädelsevis sökts via Lunds Universitets databaser Elin, Libris, EconLit 
och artikelsök. För denna efterforskning har vi bland annat använt oss av sökorden risk, 
valutaexponering, strategi, hedging och ekonomistyrning. För att erhålla information utöver 
detta har vi dessutom återfunnit publikationer av intresse via studerad litteraturs 
källförteckningar samt gått igenom de böcker vi införskaffat under vår ekonomutbildning och 
böcker som våra handledare hänvisat till.  
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Till att börja med valde vi att söka information med en relativt bred inriktning för att erhålla 
en nyanserad bild av valutaexponering. Detta för att när vi blivit varse om vad som fanns 
skrivet bli mer specifika i vår informationsinsamling. Detta har inneburit att vi under den 
senare delen av uppsatstiden bland annat har studerat forskningsrapporter som varit 
detaljerade till karaktären. Vår arbetsgång vid insamlingen av sekundärdata har lett till att vi, 
enligt våra förhoppningar, har kunnat göra välbetänkta avgränsningar med hänsyn tagen till 
vår problemformulering och vårt syfte. Parallellt med ovan beskrivna informationssökning 
har en sondering gjorts av litteratur skriven om tillvägagångssätt vid rapportskrivning.  
  
 

2.3.4 Insamling av primärdata 
 
Då valutaområdet kännetecknas av en ständig utveckling leder detta till att karaktäristika 
förändras när gamla dito försvinner och nya uppkommer. Med detta i åtanke, tillsammans 
med att vi har velat ha en bred och djup förankring i vårt arbetsunderlag och en nyanserad 
bild av dagens valutamarknad, beslutade vi oss i ett tidigt skede för att primärdata måste ligga 
till grund för det fortsatta arbetet. 
  
Vårt tillvägagångssätt för att samla in denna form av data har i huvudsak skett genom 
intervjuer vilka har haft till syfte att skapa en relevant problemställning och inriktning på 
uppsatsen, att bekräfta metoder och begrepp samt att komplettera litteraturen. Intervjuerna har 
dessutom till stor del givit oss den viktigaste informationen som sedermera har legat till grund 
för studien. Intervjuerna har vi genomfört med personer på Karlshamns avdelning för finans, 
kontroll och treasury eftersom de innehaft den relevanta kunskapen om valutaflöden, 
exponering, funktioner och problematik som vi eftersökt. Framförallt har personer i ledande 
befattningar och med en övergripande insyn i frågorna intervjuats.  
 
Innan intervjuerna och samtalen hade vi konstruerat ett antal frågor som var av både allmän 
diskussionskaraktär och mer precisa. Dessa hade sammanställts så att vi skulle vara säkra på 
att de relevanta områdena skulle täcktas in och syftet skulle uppfyllas. För att sedan kunna 
hålla uppsatta tidsramar för uppsatsens färdigställande utfördes de inledande intervjuerna på 
ett relativt tidigt stadium.  
 
Vid första kontakten med våra kontaktpersoner presenterade vi oss själva och vår intention 
med uppsatsen. Vi bokade likaså in tider för intervjuerna för att respondenterna skulle ha 
tillräckligt med tid avsatt för oss. Vid själva intervjutillfällena var sedermera båda författarna 
närvarande och under desamma fördes noggranna anteckningar. Vi valde, efter överväganden, 
att inte använda oss av bandspelare. Orsaken till detta var att vi ansåg att vissa frågor skulle 
kunna vara av känslig karaktär. Syftet var att få intervjuerna att bli mer likt en diskussion 
kring ämnet och vi tror att respondenterna skulle kunna ha varit mer återhållsamma med 
information och åsikter om bandspelare hade använts. Till sin karaktär har intervjuerna lagts 
upp utan några fastställda ramar även om vi eftersträvade en viss ordning, främst för att 
säkerställa att vi inte skulle gå miste om någon värdefull information. Ordningen som vi 
syftar på är att vi försökt styra respondenterna tillbaka till ämnet när vi har ansett att 
diskussionen kommit utanför problematikens ramar. Omedelbart efter intervjuerna har vi 
gemensamt gått igenom våra anteckningar, diskuterat oklarheter samt kompletterat desamma 
med uppgifter som vi uppfattat på olika sätt. I de fall vi inte har kunnat enas om en angivelse 
har respondenten kontaktats igen för ytterligare upplysningar.  
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2.4 Källkritik 
 
 
Vid uppsatsskrivande är det viktigt att man som författare intar ett kritiskt förhållningssätt 
gentemot de källor som har legat till grund för det slutliga resultatet. Att de källor som har 
använts är tillförlitliga är vidare en grundläggande förutsättning för att våra slutsatser ska 
kunna uppfattas som trovärdiga. Vi kommer i detta avsnitt att föra en diskussion kring 
tillförlitligheten av våra data. Vi har vid bedömningen av de källor som ingått i vår uppsats 
varit kritiskt inställda till desamma och beaktat dem utifrån tre kriterier. Dessa är:17 
 
1) Kritik av källornas samtidighet, det vill säga källornas aktualitet. 
2) Tendenskritik avseende huruvida uppgiftslämnaren medvetet eller omedvetet kan ha 
vinklat informationen för att uppnå eget intresse. 
3) Kontroll av källornas inbördes beroende av varandra. 
 
Vår källkritik sker i två delar, kritik mot sekundärdata och kritik mot primärdata. 
 
 

2.4.1 Kritik mot sekundärdata 
 
Samtidskravet innebär att den information som används bör vara aktuell. Vid valet av 
litteratur har således stor hänsyn tagits till när materialet har publicerats och vi har 
kompletterat den äldre litteraturen genom att ta del av så aktuell data om uppsatsämnet som 
möjligt. Detta har varit av stor vikt för oss eftersom det hela tiden sker en kontinuerlig 
utveckling på området och att det därför är av största betydelse att materialet är uppdaterat. 
Äldre litteratur har tagits med i de fall vi ansett att dessa författares kunskapsbidrag på 
områdena inte har kunnat ifrågasättas nämnvärt för att beskriva dagens situation. Detta gäller 
framförallt våra val av metodböcker vilka är utgivna för relativt länge sedan. Vi har inte ansett 
att detta har varit några problem eftersom metodområdet inte är ett snabbt föränderligt dito. 
Kravet på samtidighet anser vi härmed vara uppfyllt.  
 
Med tendenskritik avses försök att kartlägga källans tendens. Detta innebär densammas 
inställning till sitt ämne och hur framställningen färgas av upphovsmannens attityder, syften 
och åsikter. Genom att balansera olika författares resonemang mot varandra har vi ämnat 
minska det inflytande som varje enskild författare annars skulle kunna ha haft på vår uppsats. 
En stor del av den information som vi har tagit del av är dessutom av deskriptiv karaktär, 
såsom exempelvis böcker som beskriver teorier kring valutafrågor och metodsätt. Författarna 
till dessa böcker borde ha ett litet eller inget eget intresse med sina verk förutom att på ett 
objektivt sätt förmedla sitt budskap. Denna typ av text motiverar inte heller att författaren 
lägger in egna värderingar eller skriver i egen sak och likaså är deskriptiv data svår att 
manipulera. Vi ser av dessa anledningar inga skäl till att behöva ifrågasätta objektiviteten hos 
de källor vars deskriptiva information vi använt oss av. I andra offentliggöranden, såsom till 
exempel forskningsrapporter och publikationer, som är skriva av personer med specifika 
intressen eller med ansvar kopplade till frågor kring valutaexponering, kan det dock vara 
möjligt att författaren till viss del har ett eget intresse då de argumenterar för eller emot en 

                                                 
17 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T., Att utreda, forska och rapportera, 1991 
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viss ståndpunkt. Detta kan ha fått till följd att vissa tolkningar kan ha blivit färgade av 
respektive författares åsikter.  
 
Beroendekritik till sist innebär att det kontrolleras om källorna är inbördes beroende av 
varandra, vilket kan vara fallet om dessa nyttjat samma tidigare utgivna data. Mycket av den 
litteratur vi har tagit del av hänvisar till föregångare inom ämnesområdet. Det har därför varit 
av yttersta vikt att vi intagit ett kritiskt förhållningssätt när vi studerat vårt sekundärmaterial. 
Källornas inbördes beroende rör dels rena avskriftsförhållanden, dels frågan huruvida de olika 
källorna är självständiga i förhållande till varandra. I vissa fall har det dock saknats 
fullständiga referenser i böcker och rapporter, vilket har lett till att det varit svårt att uttala sig 
om det förelegat ett beroendeförhållande mellan de olika författarna. Ur andra använda 
böckers referenser kan man dock dra slutsatsen att skribenterna till viss del använt samma 
grundkällor. Detta har medfört att källorna delvis kan anses ha varit beroende av varandra. 
Litteraturen är likaså i viss mån anpassad till förhållanden i specifika länder vilket kan ha lett 
till att det funnits ett visst inbördes beroende källorna emellan. Detta eftersom olika 
upphovsmän haft tillgång till samma grundläggande data och då det finns gemensamma 
grundläggande tankegångar i den befintliga litteraturen. På det hela taget anser vi dock inte att 
det inbördes beroendet har varit av sådan natur att denna inverkan kan uppfattas som mycket 
betydelsefull, eller att det skulle vara befogat att ifrågasätta källornas tillförlitlighet. 
 
En stor del av litteraturen är skriven på engelska. Vi är på grund av detta väl medvetna om att 
det kan finnas en viss risk för tolkningsfel från vår sida. För att i största möjliga mån undvika 
detta har viktiga begrepp och meningar tolkats, granskats och ifrågasatts, dels mellan och av 
oss uppsatsförfattare, dels genom diskussioner med utomstående och intervjupersoner.  
 
 

2.4.2 Kritik mot primärdata 
 
Primärdata som inhämtats för denna uppsats kan anses ha uppfyllt kravet på samtidighet. 
Detta påstående motiveras med att vi under intervjuerna gjorde noteringar, att vi skrev rent 
våra anteckningar direkt efter intervjuernas genomförande och att desamma utfördes inom en 
begränsad tidsram. 
 
Vad gäller tendenskritiken skulle det kunna tänkas att svaren i olika utsträckning har varit 
färgade, subjektiva och haft en viss positiv vinkling när det gäller synen på den föreliggande 
problematiken. Svaren skulle således kunna ha blivit präglade av respondenternas egna 
synvinklar, intressen och positioner i företaget och att de har besvarat frågorna utifrån sina 
egna arbetssituationer. Genom att vi utformat våra frågor på ett sådant sätt att en del av dem 
kunde besvaras med ja eller nej, samtidigt som följdfrågor och andra frågor gav utrymme för 
mer subjektiva värderingar, anser vi dock att attityder, syften och åsikter väl har kunnat 
fångas upp i intervjuerna.  
 
Mellan våra respondenter och kontaktpersoner kan ett visst inbördes beroende ha förelegat då 
dessa kan ha inhämtat information om valutafrågor dels från varandra, dels från samma 
publikationer. Detta faktum har tyvärr varit svårt för oss att påverka.  
 
När det gäller urvalet av respondenter valde vi inte själva ut de personer som vi talat med utan 
kontakter med dessa har skapats genom rekommendationer från Karlshamns sida. Den kritik 
vi kan rikta mot detta är att vi inte i särskilt stor utsträckning har deltagit i urvalsprocessen av 
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våra primära källor, vilket kan innebära att en viss styrning från ledningens sida skulle kunna 
ha skett. Eftersom vi dock ansåg att ledningen visste bäst i denna fråga valde vi att förlita oss 
på att de förmedlande personerna hade bäst kunskap om vem som i störst utsträckning besatt 
den information som vi var i behov av.    
 
 
2.5 Självkritiska betänkanden och alternativa metoder 
 
 
En stor del av denna uppsats har ägnats åt att samla in, strukturera och analysera relevant data 
dels vad det gällt metodlitteratur, dels alster som behandlat problematik kring 
valutaexponering. Detta arbete har genomförts metodiskt och kritiskt för att minimera 
eventuella felaktiga tillvägagångssätt och felkällor. Det kan dock inte uteslutas att det 
förekommit fel i de källor som vi har utgått från eller att vi har tolkat data fel. Denna risk har 
vi dock försökt minimera genom ständiga konversationer författarna emellan då oklarheter har 
uppstått. Vid användandet av våra teorier har vi dessutom varit medvetna om att de resultat 
som framkommit i undersökningen varit beroende av de antaganden och inskränkningar som 
har gjorts i de enskilda teorierna. Tolkningar som har gjorts utifrån dessa förhållanden har 
därför genomförts med viss försiktighet. 
 
Vid en första anblick kan valutaexponering synas vara ett relativt smalt ämnesområde. Att så 
inte är fallet är dock något som vi under arbetets gång har blivit varse vid ett flertal tillfällen. 
Det som vi inledningsvis trodde var ett ämne som skulle gå att överblicka förhållandevis lätt, 
visade sig sedermera vara av mycket komplex karaktär och med en mängd möjliga 
infallsvinklar vilka skulle ha kunnat bli föremål för behandling. Initialt trodde vi att 
valutaexponering var en rejäl avgränsning men efterhand så upptäckte vi dock att även denna 
kunde brytas ner i många små detaljer som skulle kunna undersökas och analyseras. I vårt fall 
ansåg vi dock att valutaexponering i sin helhet var värd att beakta. 
 
I uppsatsen har vi valt en deduktiv ansats då vi studerat teorier vilka har använts för att 
beskriva verkligheten. En alternativ ansats skulle ha kunnat vara att börja i andra änden 
genom att själva försöka ta fram en modell för att beskriva valutaexponering och sätt för 
riskhantering. Detta hade förmodligen lett till att uppsatsen hade blivit av mer kvantitativ 
karaktär, kanske genom att man hade använt någon form av simuleringsmodell för att dra 
slutsatser om verkligheten. Detta skulle ha varit intressant att göra. Ett par fördelar med ett 
sådant tillvägagångssätt skulle antagligen ha varit att vi hade fått en större förståelse för olika 
bakomliggande faktorer till växelkursproblematiken och att en specifik avgränsning lättare 
skulle kunna ha gjorts. En nackdel skulle ha kunnat vara att vi hade gått miste om den mer 
täckande bilden av ämnet som vi hoppas att vi uppnått genom vår deduktiva ansats. 
 
Den teoretiska studien och val av teorier är säkerligen inte på något vis heltäckande eller 
komplett då området befinner sig i ständig utveckling. På grund av detta reserverar vi oss 
därför mot att vi eventuellt inte erhållit den allra senast informationen på området. Vi har 
dock i mesta möjliga mån försökt ta ut det relevanta innehållet ur de källor vi haft tillgång till 
och vi har kompletterat dessa med primärdata.  
 
Vad det gäller våra primärdata så har det varit till stor fördel för oss att vi valde att genomföra 
kvalitativa djupintervjuer. Samtidigt är vi dock medvetna om att dessa kan ha medfört en viss 
intervjueffekt. Då vi sökt ett visst svar finns alltså risken att vi omedvetet styrt den intervjuade 
att ge de svar vi vill ha. Risken finns även att vi i detta sammanhang omedvetet har feltolkat 
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information för att erhålla det önskade resultatet. Detta har vi försökt överbygga med våra 
frågor som har givit utrymme för nyanserade frågeställningar och följdfrågor. Vår egen 
objektivitet inför materialet har varit ett mer svårlöst problem eftersom det som har skrivits på 
området är av komplex karaktär och har varit lätt att missförstå. Vi har dock ansträngt oss 
både för att vara objektiva i våra bedömningar och för att tolka information på ett korrekt sätt.  
 
Ytterligare alternativa tillvägagångssätt vid insamlingen av primärdata skulle kunna vara att 
vi i större utsträckning skulle ha försökt att påverka vem vi fick tala med, för att på detta vis, 
om möjligt, erhålla större objektivitet från respondenternas sida. Vi skulle också ha kunnat 
genomföra intervjuer på affärsbanker. Detta hade kanske gett en mer nyanserad och objektiv 
bild av hur valutaexponering fungerar. Att detta inte har gjorts beror främst på att den tid vi 
haft att disponera för uppsatsens genomförande har varit knapp och att djupintervjuer tar 
mycket tid att både planera, genomföra och bearbeta.  
 
Vi har genomgående i uppsatsen använt oss av ett moderbolagsperspektiv gällande den 
studerade problematiken. Detta innebär en begränsning så till vida att vi inte har varit i 
kontakt med personer på övriga enheter i företaget och att vi därmed inte fått med deras 
synvinkel. Ett alternativ till det valda angreppssättet hade således kunnat vara att studera det 
hela ur ett dotterbolagsperspektiv, alternativt välja att undersöka de båda perspektiven på ett 
integrerat sätt. Det främsta skälet till att detta inte har gjorts är att vi anser att det primära 
ansvaret för valutarisk- och exponering först och främst åligger moderbolaget.  
 
Slutligen skulle vi ha kunnat använda bandspelare under intervjuerna för att inte riskera att gå 
miste om relevant information. Användandet av bandspelare vid intervjuer har den fördelen 
att det vid tiden för analys av informationen medför en minskad risk för att viktiga uppgifter 
förbises. Vi tror dock att en bandspelare skulle ha verkat hämmande för våra respondenter hos 
vilka vi stundtals kunnat skönja en viss osäkerhet vid uttalanden.  
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3. Teori - Valutamarknaden 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Följande kapitel beskriver hur valutamarknaden är uppbyggd och vilka aktörerna på 
densamma är. Kapitlet förklarar vidare de internationella marknadssambanden, hur man 
teoretiskt kan prognostisera växelkurser och det görs en redogörelse över olika former av 
marknadseffektivitet. Detta avsnitt  är främst avsett som en teoretisk bakgrund för de läsare 
som inte besitter kunskap kring hur valutamarknaden fungerar. Personer som anser sig 
inneha denna kunskap kan med gott samvete fortsätta till kapitel fyra. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3.1 Inledning 
 
 
En öppen ekonomi definieras av att det förekommer handel mellan företag och konsumenter 
både inom och över nationers gränser. Denna handel ger upphov till ett behov av att kunna 
anskaffa främmande kapital, pengar, uttryckt i ett annat lands valuta. Marknadens bedömning 
av värdet på en valuta baseras främst på tillgång och efterfrågan på densamma och det är detta 
som avgör en valutas växelkurs.18 Förutom direkt utbud och efterfråga på ett lands valuta 
finns det ett flertal andra faktorer som påverkar växelkursen, varav de viktigaste är 
ekonomiska faktorer, ränteläget i de olika länderna och övriga politiska faktorer som kan 
ligga till grund för spekulation.19  
 
Den främsta funktionen för valutamarknaden är att tillgodose de olika aktörernas önskemål att 
anskaffa pengar, i en annan valuta än den egna, för att kunna möjliggöra internationell handel. 
En förutsättning för att en valuta ska kunna handlas fritt på den globala valutamarknaden är 
att varje lands centralbank garanterar dess giltighet, valutans konvertibilitet. Denna 
konvertibilitet innebär att landets centralbank garanterar att valutan kan köpas och säljas mot 
andra, utländska, konvertibla valutor.20 I de flesta länder finns det restriktioner i 
konvertibiliteten men bland OECD-länderna är dessa restriktioner så små i förhållande till det 
totala kapitalflödet att de inte påverkar växelkurserna.21 Själva förflyttningen av valutor sker 
huvudsakligen inte fysiskt utan det är olika banktillgodohavanden som förflyttas mellan olika 
aktörer. 
 
 
3.2 Marknadsuppbyggnad 
 
 
Före den svenska kronans avreglering bestod valutaströmmarna huvudsakligen av kapital som 
härrörde från utrikeshandel eller direktinvesteringar. Avregleringen skedde successivt under 
1980-talet vilket åstadkom en snabb ökning av värdepappershandeln. Aktörer i Sverige 
började placera pengar i utlandet och utländska aktörer började placera i svenska värdepapper. 

                                                 
18 Gavelin, L., Utrikeshandel och kapitalrörelser, 1985 
19 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1990 
20 Gavelin, L., Utrikeshandel och kapitalrörelser, 1985 
21 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1990 



Finansfunktionens arbete och organisering utifrån ett valutaexponeringsperspektiv - Jessica Moberg, Niklas Nilsson 
__________________________________________________________________________________________ 

 17

Storleken på dessa flöden är enorma men eftersom de är av ungefär samma storleksordning är 
deras påverkan på kapitalbalansen förhållandevis liten. Den ökande handeln av värdepapper 
har skapat en allt större osäkerhet om valutarisker, vilket i sin tur har medfört att marknaden 
för olika former av derivat har expanderat kraftigt. En stor del av handeln av dessa derivat är i 
rent spekulationssyfte och totalt sett har marknaden för derivat en omsättning som är cirka 30 
gånger större än utrikeshandeln. 22  
 
Generellt kan man identifiera fyra olika slags transaktionskategorier; reservoperationer, 
transfereringar, handel och kapitalrörelser. Reservoperationer är de kapitalrörelser som 
verkställs av Riksbanken och som inte har annat syfte än att stabilisera den svenska kronan, 
en handel som inte längre bedrivs speciellt aktivt. Transfereringarna är i dagens läge inte 
speciellt omfattande utan det är handeln och kapitalrörelserna som utgör de främsta 
drivkrafterna för valutamarknaden.23 
 
Valutamarknaden är ingen fysisk mötesplats där köpare och säljare av olika valutor träffas 
och gör upp om köp, utan är ett samlingsnamn för den typ av handel som berör olika länders 
valuta. Handeln bedrivs dygnet runt, den förflyttas med tidszonerna från Europa, via Amerika 
till Asien och sedan åter till Europa. Startkursen inom varje tidszon baseras på föregående 
tidszons slutkurs vilket medför att kurserna på de olika marknaderna kan se väldigt olika ut 
från dag till dag.24 Valutamarknaden är världens största marknad och den omsätter ungefär 
1.5 biljoner USD dagligen.25  
 
 

3.2.1 Delmarknader 
 
Det finns två slags transaktioner på valutamarknaden; avista- och terminstransaktioner. Den 
förstnämnda är den dominerande och omfattar alla de omedelbara transaktioner som görs 
mellan olika aktörer på valutamarknaden. Terminstransaktionerna omfattar den handel av 
valuta som ska levereras på ett visst förutbestämt framtida datum26. 
 
Ordet avista kommer från italienskans ”a vista” och betyder ”vid uppvisande”.27 Det engelska 
uttrycket för avista är spot och vi kommer i uppsatsen att använda dem båda med samma 
innebörd. En transaktion mellan två banker på avistamarknaden innebär att betalningen för en 
affär levereras två bankdagar efter det att avtalet gjorts upp. En bank kan dock välja att 
avsluta en transaktion redan samma dag med sina egna kunder.28  
 
Valutaterminer handlas på en marknad där två aktörer sluter ett avtal om att till en viss 
bestämd växelkurs köpa respektive sälja en viss summa valuta någon gång i framtiden. Denna 
marknad är av särskild vikt för företag som bedriver handel med utländska aktörer eftersom 
den ger dessa företag en möjlighet att mot en viss terminssats försäkra sig om att de kan köpa 
och sälja valuta utan att riskera att göra förluster till följd av växelkursförändringar. 

                                                 
22 Strandberg, U., Globalisering, 1999 
23 Gavelin, L., Utrikeshandel och kapitalrörelser, 1985 
24 Ibid. 
25 Coffey, B., In the money, 2001 
26 Mishkin, F. S., Financial Markets and Institutions, 1999 
27 Kinnevall, M. & Norman, P., Valutamarknaden, 1991 
28 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
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Terminssatserna kan vara både negativa och positiva. Är de positiva innebär det att den 
utländska valutan är dyrare på termin än på avista och att man får betala en viss premie för 
terminen. Skulle det omvända förhållandet råda, att den främmande valutan skulle vara 
billigare på termin, ges företagen ett diskonto. På en marknad med perfekt konkurrens 
motsvarar terminssatsen precis skillnaden mellan räntorna i de båda aktuella länderna, med 
avdrag för eventuella transaktionskostnader.29   
 
 
3.3 Aktörer 
 
 
På valutamarknaden finns det ett flertal aktörer som är inblandade i den handel som bedrivs 
och de kan ha ett flertal olika motiv för sin medverkan. Syftet med valutahandeln kan i 
huvudsak sägas bestå av tre olika motiv; transaktioner, växelkurssäkringar (hedging) eller 
arbitragemöjligheter.30 Den enskilda aktören kan naturligtvis interagera på valutamarknaden 
av flera skäl samtidigt. Nedan redovisas de viktigaste aktörerna. 
 
 

3.3.1 Banker 
 
Bankerna har en central roll på valutamarknaden eftersom de upprätthåller en 
interbankfunktion som gör att marknaden kan bevaras likvid genom att de signalerar till vilka 
priser de är villiga att köpa och sälja valutor. Valutahandeln mellan bankerna uppstår eftersom 
de får olika valutapositioner när de agerar mellanhand för sina kunder, positioner som alltså 
uppstår då bankerna ska reglera sina kunders tillgångar och skulder gentemot de banker som 
kunderna använder sig av.31 Bankernas vinst uppkommer genom att de har en viss 
mellanskillnad mellan sina köp- och säljkurser, den så kallade spreaden. Alla betalningar till 
och från Sverige måste gå via en auktoriserad valutahandlare och det är i Sverige Riksbanken 
som utfärdar dessa tillstånd. Endast institut som övervakas av finansinspektionen kan bli 
aktuella för valutahandelstillstånd.32 
 
 

3.3.2 Valutamäklare 
 
Valutamäklarnas roll på valutamarknaden är att förbinda köpare och säljare med varandra på 
ett sätt som gör att marknaden kan fungera så effektivt som möjligt. Genom att olika aktörer 
vet vart de ska vända sig minskar sökkostnaderna avsevärt samtidigt som den ökande 
effektiviteten minskar spreaden. Till skillnad från bankerna tjänar mäklarna sina pengar 
genom avgifter. Mäklarna äger inte heller de underliggande valutorna och de tar därmed inte 
den valutarisk som bankerna kan tvingas göra. Valutamäklare kan vara ett företag som 
specialiserat sig på vissa valutor och som är expert på att finna de, för de aktuella valutorna, 
optimala växelkurserna.33  
 

                                                 
29 Kinnevall, M. & Norman, P., Valutamarknaden, 1991 
30 Ibid. 
31 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1990 
32 Kinnevall, M. & Norman, P., Valutamarknaden, 1991 
33 Giddy, I. H., Global Financial Markets, 1994  
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3.3.3 Importörer och exportörer 
 
För företag som bedriver handel med varor eller tjänster till länder med främmande valuta 
uppstår det ett behov av att kunna översätta sina in- eller utbetalningar till den valuta som det 
avtalats att köpet ska genomföras i. Detta medför att företagen både drivs av ett rent 
transaktionsmotiv och av ett behov av att valutakurssäkra den position som företaget får 
genom sina fodringar och skulder.34 
 
 

3.3.4 Spekulatörer 
 
Spekulanter och arbitrörer är de aktörer på valutamarknaden som försöker tjäna pengar på 
marknaden i sig själv. Där mäklare och banker tjänar pengar på avgifter respektive skillnader i 
köp- och säljkurser, försöker spekulanterna tjäna pengar genom fluktuationer i växelkurser. 
Arbitrörer försöker finna skillnader i växelkurser mellan olika delar av marknaden för att 
kunna utnyttja dessa.35 En stor del av spekulationen sker av banker men även företag 
spekulerar i valutakursförändringar när de avgör vid vilken tidpunkt de ska skriva kontrakt 
och hur de väljer att säkra sina utlandsfodringar och skulder. 
 
 

3.3.5 Finansiella instutioner 
 
Förutom de rena spekulanterna finns det företag och stiftelser som agerar på valutamarknaden 
för att förvalta sina kunders kapital. Exempel på finansiella institutioner är pensions- och 
fondförvaltare.  
 
 
3.4 Internationella marknadssamband 
 
 
Ur ett teoretiskt perspektiv kan en valutakurs på medellång till lång sikt bestämmas utifrån ett 
flertal olika jämviktsrelationer, så kallade teorem. Dessa innefattar internationella priser, 
räntor, inflation, samt avista- och terminskurser. För att de internationella valuta- och 
räntemarknaderna ska vara i jämvikt måste dessa villkor gälla. I detta sammanhang bör det 
dock påpekas att det vid bedömningen av dessa måste tas hänsyn till att de internationella 
finansmarknaderna präglas av olikheter när det kommer till om de kan anses vara fria 
alternativt mer eller mindre styrda. Likaså finns det en mängd andra faktorer som påverkar 
prissättningen. Detta resonemang innebär att det inte finns någon enskild generell teori som 
kan ange en valutakurs rätta värde eller som kan användas uteslutande för att prognostisera 
densamma i framtiden. 
 
 

                                                 
34 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
35 Ibid. 
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3.4.1 Köpkraftsparitet 
 
Tanken bakom köpkraftsparitet är att om ett land har högre inflationstakt än dess 
handelspartners, så måste växelkursen justeras för att inte landet ska bli utkonkurrerat på 
marknaden.  
 
Köpkraft delas vanligen upp i två teorem.36 Det absoluta köpkraftsteoremet, eller lagen om ett 
pris, är det första och säger att identiska produkter ska ha samma pris på alla marknader, dock 
under förutsättning att ingen hänsyn tas till faktorer såsom transport- och 
försäkringskostnader, tullavgifter et cetera. De i lokal valuta uttryckta priserna reflekterar då 
enbart växelkursen.37  
 
Det andra teoremet, det relativa köpkraftsteoremet, på engelska kallat Relative Purchasing 
Power Parity (PPP), utgår från lagen om ett pris, den relativa inflationstakten samt att två 
ekonomier är i jämvikt. Den förväntade relativa inflationstakten kommer enligt PPP att 
motsvaras av en relativ växelkursutveckling, vilket innebär att skillnaden i inflationstakten 
mellan olika länder på längre sikt leder till motsvarande förändringar i växelkursen. Den 
förväntade skillnaden i inflation mellan två länder (valutor) är på detta sätt lika med den 
förväntade förändringen i växelkursens avistapris med ombytt tecken.38 Empiriska studier 
som testat både absolut och relativ PPP har resulterat i två generella slutsatser. Den första är 
att PPP håller på lång sikt och den andra är att teorin håller bättre på länder med relativt hög 
inflation och på underutvecklade kapitalmarknader.39 
 
 

3.4.2 Fishereffekten 
 
Denna paritet kallas också för Fishers slutna relation, den är uppkallad efter 
nationalekonomen Irving Fisher och identifierar relationen mellan förändringar i räntenivå 
och i prisnivå.40 I teorin kommer skillnader i räntor att påverka växelkursutvecklingen. Detta 
kräver en förklaring i två steg. Först den förväntade inflationens påverkan på den nominella 
räntan, därefter den nominella räntans påverkan på den förväntade framtida växelkursen. 
Relationen anger att varje lands nominella ränta består dels av en förväntad realränta, dels av 
en kompensation för den förväntade inflationen i landet.41 Då detta förhållande tillämpas på 
flera valutor, under antagandet att realräntan är lika mellan länderna, så är nominella 
ränteskillnader en återspegling av skillnader mellan ländernas förväntade inflation.  
  
 

3.4.3 Internationell Fishereffekt 
 
Detta teorem benämns ibland även Fishers öppna relation och är ett villkor baserat på den 
ovan förklarade Fishereffekten. Teorin innebär att den framtida växelkursen kommer att 

                                                 
36 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
37 Giddy, I.H., Global Financial Markets, 1994 
38 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
39 Ibid. 
40 Giddy, I.H., Global Financial Markets, 1994 
41 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
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förändras i motsvarande grad men i omvänd riktning mot ränteskillnaden. Tanken bakom 
detta är att en internationell investerare kompenserar en förväntad valutakursförändring med 
en högre eller lägre avkastning på penningmarknaden.42 Skillnader mellan olika länders 
jämförbara räntenivåer uttrycker alltså skillnaden mellan marknadens förväntade ändring av 
växelkursen. Har ett land en högre ränta innebär detta villkor att landets valutakurs förväntas 
försvagas i framtiden.   
 
 

3.4.4 Ränteparitet 
 
Valutaterminer baseras på ränteparitet (Interest Rate Parity). Teorin om detta paritetsvillkor 
anger att differensen mellan utländsk och inhemsk ränta, med motsvarande risk och löptid, 
ska vara lika med differensen mellan växelkursen på avista och termin om man bortser från 
transaktionskostnader.43 Eller med andra ord, räntedifferensen speglar under en viss period en 
terminskurs, eller omvänt, en terminskurs speglar rådande räntedifferens.44 Växelkurser på 
terminer och avista är sålunda sammanbundna genom samma sorts arbitrage som underligger 
lagen om ett pris. Huruvida terminsnivån är diskonterad eller ej i förhållande till den 
inhemska valutan beror på den relativa räntenivån och på de utländska respektive inhemska 
valutamarknaderna. Teoremet understryker att om räntan är högre i det egna landet än i ett 
annat land så kommer det andra landets valuta att säljas till en premie på terminsmarknaden 
och den inhemska valutan kommer att säljas till ett billigare pris på densamma.45 
 
 

3.4.5 Förväntningshypotesen 
 
Antagandet att valutaterminer reflekterar den framtida växelkursen kallas 
förväntningshypotesen. Enligt denna teori beror skillnaden i en valutakurs, den mellan 
termins- och avistapris, på att avistakursen förväntas ändras i framtiden. Detta grundas på att 
valutakursen på en termin ger en riktig prognos om framtida avistakurs, det vill säga att 
dagens terminskurs är lika med den förväntade avistakursen vid terminens förfallodag. 
Huruvida detta är empiriskt korrekt är en omtvistad fråga i litteraturen.46 
 
 

                                                 
42 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
43 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
44 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
45 Ross et al., Corporate Finance, 1999  
46 Giddy, I.H., Global Finacial Markets, 1994 
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3.4.6 Sambanden mellan de olika teoremen  
 
I nedanstående figur illustreras sambanden mellan teoremen på valutamarknaden. En 
utförligare förklaring återfinns i bilaga ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2; Marknadssamband, Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 

 
 
3.5 Växelkursprognoser 
 
 
Om ett företag skulle ha förmågan att kunna förutse förändringar i växelkursen så skulle den 
reala valutarisken i praktiken inte ha någon betydelse. För att förutspå växelkursutvecklingen 
finns en rad olika metoder. En indelning som blivit vida accepterad inom ekonomisk teori är i 
fundamental och teknisk analys.47  
 
 

3.5.1 Fundamental analys48 
 
De fundamentala modellerna för valutakursbestämning utgår från finansiella och ekonomiska 
teorier såsom till exempel teoremen, samtidigt som de använder makroekonomiska variabler 
såsom bytesbalansen, efterfrågan på varor och tjänster och BNP. Inom denna analys existerar 
två skolor. Den första, bytesbalansansatsen, beskriver ett lands betalningsbalans och hävdar 
att en kontroll av densamma ger en indikation om dess växelkurs. Den andra, 
tillgångsmarknadsansatsen, beskriver en valutas dragningskraft i investeringssyfte som den 
viktigaste drivkraften bakom växelkursen. 
 
 

                                                 
47 Föreläsning Finansiell ekonomi, Ann-Marie Paulsson, ht 2000 
48 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
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3.5.2 Teknisk analys 
 
Den tekniska ansatsen utgår från mönster i valutakursens historiska tidsserier för att förutspå 
framtida förändringar i desamma. I denna modell använder sig analytikerna enbart av 
historiska data över sekvenserna i växelkursförändringarna för att förutspå framtida 
växelkurser.49 Rörelser i växelkursen kan delas in i tre perioder; rörelser från dag-till-dag, 
kortsiktiga rörelser som kan vara från några dagar till några månader och långsiktiga rörelser 
som utgörs av långsiktiga uppåt- och nedåtgående trender.50  
 
 

3.5.3 Prognostisering i praktiken  
 
Den långsiktiga tekniska analysen har, till följd av att undersökningar visat att det faktiskt 
existerar långsiktiga trender i valutakursens rörelser under flytande växelkurser, vunnit 
popularitet. Ju längre tidshorisont som ska förutspås desto mindre rättvisande tenderar dock 
prognosen att bli. Detta beroende på att faktorer som behövs för prognostisering är kort- till 
mellanlånga i sin tidshorisont. I praktiken blandar analytiker fundamental och teknisk analys 
för att komma så nära verkligheten som möjligt.51 Förmodligen ger två eller flera modeller 
tillsammans ett bättre resultat än en enskild.    
 
 
3.6 Marknadseffektivitet 
 
 
Fama behandlade teorin om marknadseffektivitet redan på 1970-talet. Rent definitionsmässigt 
innebär en effektiv marknad att all ny tillgänglig information är absorberad i en tillgångs 
pris.52 Begreppet bygger på antaganden om att det inte finns några skatter och inte heller 
några transaktionskostnader såsom kostnader för informationsinsamling och 
informationsbehandling. Likaså förväntas alla ha tillgång till samma information.53 Genom att 
testa om det går att göra systematiska och onormalt stora vinster baserat på information som 
är känd, är det möjligt att avgöra om marknadspriserna reflekterar all relevant information. Ett 
vanligt sätt att dela upp marknadseffektivitet är i tre former med avseende på aktiemarknadens 
effektivitet gällande prissättning av information.54 
 
 

3.6.1 Svag marknadseffektivitet  
 
Denna form innebär att all information avseende tidigare kursrörelser är inkluderad i priset. 
På detta sätt är dagens priser perfekta informationsbärare av den historiska informationen.55 

                                                 
49 Giddy, I.H., Global Financial Markets, 1994 
50 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001  
51 Ibid. 
52 Fama, E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970 
53 Ibid. 
54 Ross et al., Corporate Finance, 1999 
55 Ibid. 



Finansfunktionens arbete och organisering utifrån ett valutaexponeringsperspektiv - Jessica Moberg, Niklas Nilsson 
__________________________________________________________________________________________ 

 24

Det blir därmed omöjligt att genom kunskap om historiska prisserier tillägna sig onormala 
vinster. Teknisk analys blir därmed överflödig. 
 
 

3.6.2 Mellanstark marknadseffektivitet 
 
Utöver historisk prisinformation är i denna form av effektivitet även all publik ekonomisk 
information inkluderad i priserna.56 Både teknisk och fundamental analys blir alltså i detta fall 
umbärlig. 
 
 

3.6.3 Stark marknadseffektivitet 

 
Utöver den information som finns i den mellanstarka formen så återfinns i denna även icke 
publicerad information, så kallad insiderinformation, i priserna.57 När detta gäller så har alla 
tillgång till precis samma information och ingen kan således handla med hjälp av information 
som ännu inte har offentliggjorts.   
 
 
 

 
Figur 3; Marknadseffektivitet, Ross et al, Corporate Finance, 1999 
 
 
Enligt Mussa kan växelkursen ses som en tillgångs pris eftersom den är det relativa priset på 
en valuta i termer av en annan. Av denna anledning kan och bör växelkursen bestämmas 
utifrån analyser som använder liknade begrepp som nyttjas vid bestämning av andra 
tillgångars priser.58 En följdfråga blir härmed huruvida valutamarknaden uppför sig på ett sätt 
som är i enlighet med teorin om effektiva marknader.   
 

                                                 
56 Ross et al., Corporate Finance, 1999 
57 Ibid. 
58 Mussa, A.,  Recent Experience with Fixed and Flexible Exchange Rates, 1979  
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3.6.4 Effektivitet på avistamarknaden 
 
Att dagens priser är perfekta informationsbärare av historisk information är bevisat. Priserna 
återspeglar all relevant information och ändringar sker enbart då ny information offentliggörs. 
Då ny information per definition inte kan förutspås kommer förändringar i prisserier att vara 
slumpartade och därför omöjliga att förutsäga. Prisserieförändringar uppvisar en oförutsägbar 
utveckling och kallas ”random walk”, en teori som antar att transaktionskostnaderna är låga 
och att det på marknaden finns många deltagare.59  
 
Tillämpat på växelkurser skulle teorin om random walk innebära att avistakursen följer denna. 
Kursen skulle därmed utgöra den bästa tillgängliga informationen för att bestämma den 
framtida spotkursen. Att avistamarknadens effektivitet är tvetydig har forskning visat men de 
flesta fall tyder på att växelkurserna är slumpartade och att växelkursförändringar är 
oväntade60.     
 
 

3.6.5 Effektivitet på terminsmarknaden  
 
 
För att undersöka svag effektivitet på terminsmarknaden kan förhållandet mellan terminskurs 
och framtida spotkurs analyseras. Detta har intresserat många forskare, vilka sedermera har 
summerat sina slutsatser genom att understryka att terminsmarknaden är effektiv. Dagens 
växelkurser är med andra ord perfekta informationsbärare av den historiska informationen.61 
 
Enligt teorin så ska marknaden om den är mellanstarkt effektiv orsaka förändringar i 
växelkursen till följd av oväntad information. Resultat från undersökningar rörande detta 
förhållande är något tvetydigt. Tester har visat på en ineffektiv valutamarknad för vissa 
valutakombinationer såsom bland annat CAD/USD och CHF/USD. Detta i motsats till andra 
forskningsresultat som i sina studier rörande anpassning till ny information på 
valutamarknaden, har visat att endast oväntade förändringar i penningutbudet orsakade 
växelkursförändringar. Ett ytterligare argument för en mellanstark marknadseffektivitet är de 
snabba justeringar i kurser som sker vid tiden för tillkännagivande av ny information.62    
 
Då handel vid besittande av insiderinformation är olaglig är det svårt att utföra tester på denna 
form av effektivitet. Faktum är att insiders ofta bär på specialinformation och att de med stora 
handelsvolymer rent statistiskt skulle kunna tjäna mycket pengar efter justering för 
transaktionskostnader. Detta tyder på att marknaden, vilket man kan förvänta sig, förmodligen 
inte är starkt effektiv.     

                                                 
59 Hansson, B. & Högfeldt, P., Finansiell ekonomi. Arbitrageprincipen och optionspristeorin, 1988  
60 Macdonald, R., Floating Exchange Rates Theories and Evidence, 1989 
61 Ibid. 
62 Ibid.  
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4. Teori – Företaget och dess valutaexponering 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Medan föregående kapitel behandlar den marknad som företag är aktiva på så fortsätter 
detta med att gå in djupare på faktorer som är specifika för varje företag. Inledningsvis 
behandlas de olika former av risker som ett företag är utsatt för, därefter följer ett avsnitt som 
beskriver de olika typerna av valutaexponeringarna samt hur detsamma kan ställa sig till 
dessa. Kapitlet avslutas med ett teoretiskt resonemang kring hur företag på bästa sätt kan 
organisera sig, var beslut bör fattas och var de bör verkställas. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4.1 Risker 
 
 
Alla affärer och beslut som ett företag genomför och fattar innehåller riskmoment. Vid 
utlandsaffärer får dock riskprofilen en något annorlunda karaktär jämfört med om affären 
skulle ha skett inom det egna landet. Av detta skäl är det av största vikt att det internationellt 
verksamma företaget har bedömt vilka risker dess aktioner kan medföra innan det ger sig in 
en affärssituation.63 
 
I nedanstående figur åskådliggörs i grova drag vilka företagets huvudsakliga risker är vid 
utlandsaffärer. Likaså visas hur de förhåller sig inbördes till varandra. Det bör tilläggas att 
ingen hänsyn tas till risker som täcks av traditionell sakförsäkring eller risker till följd av 
inneboende egenskaper hos produkten. 
 
 

 
Figur 4; Företagets risker, Oxelheim, L., Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer, 1987  

                                                 
63 Grath, A., Företagets utlandsaffärer, 1999 
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4.1.1 Landsrisk 
 
En relativt bred definition av landsrisken är att den är ett uttryck för instabiliteten vad avses 
vilka regler som gäller på olika marknader.64 I denna risk ingår den politiska risken vilken 
relaterar till risken att en affär inte ska kunna genomföras på ett kontraktsenligt sätt beroende 
på åtgärder som utgår från motpartens hemland alternativt ett annat lands regering eller 
myndighet. Exempel på detta kan vara importtullar, importförbud eller importbegränsningar.  
 
 

4.1.2 Finansiell risk 
 
Denna risk är ett uttryck för variation i räntor och kapitalkostnader i en viss valuta och 
inbegriper även risk för betalningsinställelse.65 Risken är således en följd av att en affär inte 
utvecklas på det sätt eller i den takt som man inledningsvis räknade med. En affär medför en 
finansiell förpliktelse som gör att parterna redan på ett tidigt stadium måste ha klart för sig hur 
denna påverkar företaget likviditetsmässigt och hur densamma ska finansieras.  
 
 

4.1.3 Valutarisk 
 
Risken förklaras av variationen i valutakurser och innefattar även risk för inflation.66 Den 
uppstår således till följd av att betalning ska ske i en annan valuta än den i vilken exportören 
har sina kostnader eller importören har sina intäkter, genom att värdet i den egna valutan blir 
beroende av valutakursen på betalningsdagen. Valutariskens storlek blir därmed främst 
beroende av valet av valuta samt tiden fram till dess att betalning sker. 
 
De tre ovan beskrivna riskerna kan betraktas som makroekonomiska till sin karaktär och 
skiljer sig från den kommersiella risken som är av mer företagsspecifik art. 
 
 

4.1.4 Kommersiell risk 
 
Denna risk förklaras av variation i relativpriser och försäljningsvolym.67 Detta kan bland 
annat ha sin grund i att motparten går i konkurs, inte fullgör sina åtaganden eller på annat sätt 
kommer på obestånd. En följdfråga för det enskilda företaget blir således hur det kan bedöma 
motpartens möjligheter att uppfylla sina förpliktelser. Generellt kan sägas att det är lättare att 
skaffa sig en bild av den motsatta aktören i Västeuropa och OECD-länderna än på andra håll. 
Detta mycket beroende på möjligheten att studera årsredovisningar och få kreditupplysningar 
gjorda.68   
 

                                                 
64 Oxelheim, L., Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer, 1987  
65 Ibid. 
66 Ibid.  
67 Ibid. 
68 Grath, A., Företagets utlandsaffärer, 1999 
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4.2 Valutaexponering 
 
 
Generellt gäller att valutaexponering är ett mått på hur ett företags nettokassaflöde, 
vinstmöjligheter och marknadsvärde påverkas av valutakursförändringar.69 Här bör dock 
påpekas att valutaexponeringen inte är detsamma som valutarisk. Valutarisken utgör ett 
statistiskt mått som beskriver sannolikheten att den faktiska inhemska köpkraften av den 
innehavda inhemska eller utländska valutan i framtiden avviker från dess förväntade värde70. 
Valutaexponeringen kan då definieras som i vilken utsträckning det enskilda företaget är 
utsatt för denna valutarisk.     
 
Identifiering, mätning och hantering av valutaexponeringen är en uppgift som involverar både 
finansavdelningen och ledningen samtidigt som det är en uppgift som spelar en mycket 
betydande roll i bestämningen av företagets framtida lönsamhet.71 Likaså är det ett centralt 
spörsmål för strateger i det fall strategi konceptualiseras som integreringen av företaget till 
dess externa miljö.72 En vanlig uppdelning av ett företags valutaexponering är att indela denna 
i transaktionsexponering, ekonomisk exponering och translationsexponering73. De två första 
kan sägas vara den risk rörande företagets betalningsströmmar som det utsätts för på kort 
respektive lång sikt. Den sistnämnda är den risk som ett företag utsätts för då det ska 
omvandla tillgångar och skulder i främmande valuta i redovisningssyfte.  
 
 

4.2.1 Transaktionsexponering 
 
Den form av valutarisk som härrör från att de, redan idag kända, framtida kassaflödena ska 
förändras i värde brukar betecknas transaktionsexponering. Detta innebär i vilken 
utsträckning som kontrakterade monetära flöden är utsatta för en växelkursrisk.74 Lite enklare 
uttryckt kan man säga att transaktionsexponeringen mäter en värdeförändring i ett ekonomiskt 
åtagande till följd av att växelkursen för den aktuella valutan förändras mellan dess att ett 
avtal ingås tills det blir aktuellt med en finansiell uppgörelse.75 Transaktionsexponeringen 
omfattar alltså bara de i förväg kända kassaflödena, men efterhand som nya affärer och avtal 
görs upp kommer dessa också att vara utsatta för en transaktionsexponering. En 
transaktionsexponering kan vara både kortsiktig såsom vid leverantörsskulder och 
kundfodringar alternativt långsiktig genom till exempel ett valutalån.76 
 
Eftersom transaktionsexponering mäter alla sätt som ett företag tjänar eller förlorar pengar på 
i samband med att avtal i främmande valuta ska regleras, finns det ett flertal olika sätt som 
exponeringen kan uppstå på. Eiteman et al. menar att transaktionsexponeringen kan uppstå på 
fyra olika sätt; vid köp eller försäljning av varor i främmande valuta på kredit, vid in- eller 
utlåning av kapital med återbetalning i en annan valuta, genom att företaget är en av aktörerna 
vid en terminsteckning eller då företaget på annat sätt skaffar sig tillgångar eller skulder 

                                                 
69 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
70 Adler, M. & Dumas, B., Exposure to Currency Risk: Definition and Measurement, 1984 
71 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
72 Miller, K.D., Economic Exposure and Integrated Risk management, 1998 
73 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
74 Oxelheim, L. & Wihlborg, C., Macroeconomic Uncertainty, 1987 
75 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
76 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1990 
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uttryckta i främmande valuta.77 Det första sättet beror på att försäljningen sker till ett företag 
som har en annan basvaluta än det säljande företaget. Ett sätt att komma förbi denna slags 
exponering, för säljaren, vore att fakturera i sin egen basvaluta. Detta kan dock medföra att 
köparen inte längre ser det som en lika attraktiv affärsuppgörelse då denna tvingas bära hela 
valutarisken på egen hand. Den andra formen, att låna eller att låna ut i främmande valuta, 
innebär att en aktör tar på sig en ekonomisk förpliktelse i framtiden och därmed en risk för 
ogynnsamma valutakursförändringar. Ett exempel kan vara ett företag som lånar en viss 
summa i en främmande valuta med återbetalning vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Vid 
återbetalningsdagen kan växelkursen ha förändrats vilket kan medföra risk för företaget, men 
även en möjlighet att tjäna på växelkursförändringen.78 
 
De övriga två formerna av transaktionsexponeringar innebär att ett företag medvetet skapat en 
situation där de utsätter sig för transaktionsexponering. Det vanligaste skälet till att ett företag 
genomför dessa affärer är för att försäkra sin övriga transaktionsexponering, till exempel att 
via någon slags hedging kompensera en befintlig valutaposition.79 
 
Den vanligaste formen uppkommer dock genom det första sätt som dessa författare nämner, 
det vill säga när ett företag handlar med utländska aktörer. Denna enstaka uppgörelse medför 
att företagen som är inblandade i försäljningen utsätts för en transaktionsexponering som kan 
delas upp i flera mindre delexponeringar, se figur fem.  Storleken på dessa är beroende av 
vilka valutor det rör sig om och hur lång tid som varje steg i uppgörelsen tar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5; Delexponeringar, Eiteman et al., Multinational Business Financial, 1998 
 
 

4.2.2 Ekonomisk exponering 
 
Ekonomisk exponering brukar även kallas operativ exponering, konkurrensexponering eller 
strategisk exponering. Med ekonomisk exponering avses hur ett företags betalningsströmmar, 
både intäkter och kostnader, påverkas av oförväntade växelkursförändringar på lång sikt.80 
Denna påverkan till följd av växelkursförändringar medför att ett företags nuvärde kan 

                                                 
77 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1990 
78 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
79 Ibid. 
80 Giddy, I.H., Global Financial Markets, 1994 
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förändras mycket på kort tid. Syftet med att analysera den ekonomiska exponeringen är 
således att utvärdera hur känsligt ett företags värde är mot växelkursförändringar.81 
 
Jämfört med de båda andra formerna av valutaexponering är den ekonomiska exponeringen 
den som är viktigast att ta hänsyn till, men även den som är svårast att förutspå. Det blir i 
någon mening subjektiva bedömningar som ligger till grund för beräkningar av framtida 
betalningsströmmar.82 Detta medför att den ekonomiska exponeringen inte ska ses som en del 
av den dagliga driften av ett företag utan som en strategiskt viktig planering och en uppgift 
där företagsledningen måste samordna all verksamhet mot ett strategiskt mål. I begreppet 
ekonomisk exponering ingår inte påverkan av förväntade växelkursrörelser eftersom dessa bör 
finnas med i de beräkningar som företaget har gjort vid sin budgeteringsprocess, det vill säga 
företaget bör redan ha kompenserat sina olika betalningsströmmar för väntade 
växelkursrörelser genom att till exempel använda sig av olika former av terminskontrakt.83 I 
den definition av ekonomisk exponering som här antas ingår även effekter av en rad 
makroekonomiska faktorer. 
 
Ett företags förväntade kassaflöde påverkas av en oförutsedd växelkursförändring på fyra 
olika nivåer, beroende på den tidshorisont som man använder sig av. Den första nivån är den 
påverkan på kassaflödet som sker under det aktuella budgetåret. En oväntad 
växelkursförändring medför att ett företag antingen kan tjäna eller förlora pengar, beroende på 
att det inte kan byta den valuta som en affär redan gjorts upp i. Det kan även vara svårt att 
omförhandla försäljningspriser eller kostnader för råmaterial på kort sikt. 
Växelkursförändringen medför alltså att det budgeterade kassaflödet kommer att skilja sig 
från det verkliga. På lite längre sikt kommer dock företaget att förändra sina inköps- och 
försäljningskostnader för att spegla de nya förutsättningarna.84  
 
Den andra nivån gäller på medellång sikt, mellan två till fem år. Om företaget antar att 
jämviktsvillkoren håller ska det kunna anpassa utgifter och intäkter så att de förväntade 
kassaflödena kommer att ligga i paritet med de ursprungligt beräknade. För en koncern, på en 
marknad där dessa jämviktsvillkor håller och det löpande kan anpassa sina kostnader och 
försäljningspriser, kan den ekonomiska exponeringen ligga nära noll.85 
 
Den tredje nivån gäller även den på medellång sikt men på en marknad där jämviktsvillkoren 
inte håller. Kan företaget inte anpassa sina priser och kostnader för att bättre spegla de nya 
konkurrensvillkoren, till följd av en oväntad växelkursförändring, kommer det att uppleva 
skillnader mellan de förväntade och de verkliga kassaflödena. Företagets värde kommer 
därmed att påverkas till följd av dessa störningar.  
 
Den fjärde nivån gäller långsiktiga kassaflöden, de som sträcker sig förbi en femårshorisont, 
på en strategisk nivå. Ett företags kassaflöde kommer då att påverkas av hur dess 
konkurrenter reagerar till följd av oväntade växelkursförändringar, reaktioner som är mycket 
svåra att förutspå och därmed nästintill omöjliga att försäkra sig mot. 86 
  
 

                                                 
81 Oxelheim, L. & Wihlborg, C., Macroeconomic Uncertainty, 1987 
82 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
83 Ibid.  
84 Ibid.  
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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4.2.3 Translationsexponering 
 
Translationsexponering kallas även omräkningsexponering eller bokföringsmässig 
exponering. Den uppstår när räkenskaperna i utländska verksamheter ska räknas om till 
hemlandets valuta för koncernen, då tillgångar och skulder i utländska valutor ska 
konsolideras på bokslutsdagen. 87 Värdet av tillgångar och skulder i utländsk valuta, uttryckt i 
hemlandets valuta, kommer därför att förändras beroende på valutakursförändringar.88 
Strukturen på en translationsexponering är direkt relaterad till vilka redovisningsprinciper 
som används av moderbolaget.89 Beroende på balansräkningarnas utseende i de utländska 
bolagen, kommer tillgångarna och skulderna enligt redovisningspraxis i Sverige att tas upp till 
olika kurser och kan då ge en skev bild av företaget. Kursdifferenser som uppkommer genom 
translationsexponering är i de flesta fall fiktiva eftersom de inte speglar det rätta värdet på 
tillgångarna. Likaså är de orealiserade och leder alltså inte till något kassamässigt flöde för 
företaget.90 Ur ett skattemässigt perspektiv blir sedermera ofta konsekvenserna av denna form 
av exponering föremål för individuell tolkning beroende av huruvida de utländska 
dotterbolagen är självständiga enheter eller endast betraktas som en integrerad del av 
moderbolaget.91   
 
Exponeringen är på kort sikt bokföringsmässig till sin karaktär men resulterar inte 
nödvändigtvis i vinst eller förlust räknat i basvalutan. På lång sikt är dock situationen en 
annan då exponeringen kan ge upphov till faktiska kassaflödeseffekter genom att lager någon 
gång måste levereras eller användas samt att dotterbolag och maskiner avyttras.92 Då 
valutakursförändringar påverkar företagets konsoliderade räkenskaper kan dessutom dess 
upplånings- och utdelningskapacitet påverkas.93 Translationsexponeringen kan således sägas 
avse en passiv eller latent risk till skillnad från transaktionsexponeringen som kan rubriceras 
som aktiv – en indirekt inverkan på företagets kassaflöde existerar alltså. 
 
En uppdelning av translationsexponeringen visar att det finns två typer av densamma; 
”Balance sheet translation” och ”Profit and loss account translation”, det vill säga 
translationsexponering på balans- respektive resultaträkning.94 
 
Den förstnämnda typen uppstår vid omräkning av tillgångar och skulder i utländska 
verksamheter, vid omräkning av balansräkningar i utländska dotterbolag och vid omräkning 
av individuella tillgångar och skulder i utländska valuta.95 Då ett företag har tillgångar och 
skulder i utländsk valuta och dessa enligt redovisningen inte är lika stora i respektive valuta, 
är företaget utsatt för en omräkningsrisk då dessa måste räknas om till moderbolagets valuta. 
För att denna typ av translationsexponering ska förekomma är det således en förutsättning att 
det finns nettotillgångar- eller skulder i någon valuta.  
 
Den andra typen av translationsexponering uppkommer vid överföringen av resultaträkningar 
från utländska dotterbolag till koncernnivå om omräkningskurserna varierar. Effekten uppstår 
då utländska vinster eller förluster omräknas till den inhemska valutan med valutakursen på 
                                                 
87 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
88 Wramsby G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
89 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1987 
90 Grath, A., Företagets utlandsaffärer, 1999 
91 Bennet et al., Finansfunktionen i focus, 1987 
92 Oxelheim, L., Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktationer,1987  
93 Ross, D., Managing Foreign Exchange: Translation Risk, 1998 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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slutdagen, eller med en genomsnittlig valutakurs under redovisningsåret.96 Denna 
exponeringstyp framkommer inte direkt i redovisningen utan effekten syns tydligast som en 
skillnad mellan faktiskt och budgeterat resultat i en viss valuta.97     
 
 
4.3 Valutaexponeringsstrategi 
 
 

4.3.1 Riskpolicy 
 
För att ett företag ska kunna avgöra hur det ska agera i olika frågor rörande sin 
valutaexponering är det viktigt att det på förhand har utvärderat sina olika alternativ och 
kommit fram till en strategi som passar verksamheten. Ett företag som har en tydligt uttalad 
policy i frågor som rör olika slags risker har en fördel i att de kan agera effektivare då en 
oväntad situation dyker upp och har en större möjlighet att undvika ogynnsamma utfall. En 
riskpolicy bör omfatta företagets egen definition av valutarisk, vilken riskbenägenhet det 
anser sig ha och vilka risker som det på förhand har identifierat. Efter att företaget har beslutat 
om ramen för riskpolicyn bör det upprätta en beslutsordning som dels ger en klar 
ansvarsfördelning, dels visar på hur det ska organiseras för att på lämpligaste sätt delegera 
arbetsuppgifterna. I riskpolicyn bör det även framgå på vilket sätt som organisationen mäter 
riskerna, både på koncernnivå och på det enskilda företagets nivå. Företaget måste också 
bestämma vilka instrument som är tillåtna för hedging, kurssäkring, och vilka kriterier som är 
viktiga vid positionstagande. Utöver det nyss nämnda bör det finnas instruktioner som mer 
detaljerat beskriver hanteringen av risker och även vilket system som ska användas vid 
rapportering och ett eventuellt införande av nya finansiella instrument. 98 
 
Ett företags inställning till begreppet risk är också centralt i diskussionen kring en strategi för 
valutaexponeringen. Varje enskild organisation måste överväga de olika risker som är 
förknippade med den verksamhet som det är aktivt inom. Grundinställningen till den risk det 
är villigt att utsätta sig för är grunden för arbetet med att forma en strategi för hur det ställer 
sig till olika situationer som kan uppkomma i den operativa verksamheten. Företaget kan 
dessutom ha olika inställningar till risk i olika delar av sin verksamhet. 
 
 

4.3.2 Beslutsnivåer  
 
Oxelheim och Wihlborg menar att strategier för olika slags risker ska göras på olika nivåer 
inom företaget. På den översta nivån är det företagsledningen som ska avgöra vilka regler 
företaget ska tillämpa när den ska fatta beslut i frågor som rör dess valutahantering. 99 Dessa 
båda författare urskiljer fyra olika strategier som sträcker sig från att å ena sidan säkra 
företagets valutaexponering, till att å andra sidan inte göra någon försäkring överhuvudtaget. 
Strategierna som Oxelheim och Wihlborg märker ut är en så kallad laissez-faire strategi, en 
aggressiv strategi, en säkra-allt-strategi och en selektiv säkringsstrategi. 
 
                                                 
96 Buckley, A., The risks of FX, 1986 
97 Ross, D., Managing Foreign Exchange :Translation Risk, 1998  
98 Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2002:15 
99 Oxelheim, L. & Wihlborg, C., Macroeconomic Uncertainty, 1987 
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Laissez-faire strategin innebär att företaget medvetet inte genomför några ansträngningar för 
att försäkra sig mot valutakurssvängningar som påverkar de normala ekonomiska flödena. 
Istället låter det sina kassaflöden variera med växelkursförändringarna. En aggressiv strategi 
innebär att företaget konstant håller sig uppdaterade om vilken valuta som enligt beräkningar 
förväntas ge högst avkastning, för att på så sätt kunna hålla sitt innehav av denna valuta. 
Företaget försöker på detta sätt maximera det förväntade värdet. 
 
En säkra-allt-strategi är en strategi där företaget väljer att säkra sig mot alla presumtiva 
svängningar som påverkar det operativa kassaflödet, medan en selektiv säkringsstrategi 
innebär att det väljer att säkra en del av sitt kassaflöde. Den senare medför dock att andra 
svårigheter uppkommer, exempelvis kan det vara svårt för ett företag att bestämma vilka delar 
av sitt kassaflöde som bör säkras vilket till exempel kan vara kassaflödet i en speciell valuta. 
 
De två första strategierna innebär att företag som praktiserar dessa inte är speciellt riskaversa 
och att de mer eller mindre utgår från att Fishers internationella effekt håller, det vill säga på 
lång sikt spelar det inte någon roll vad företaget gör för att försöka försäkra sig. Den tredje 
och den fjärde strategin innebär olika grader av riskaversion och att dessa företag är beredda 
att betala en avgift för att säkert veta hur kassaflödet kommer att påverkas av 
valutakurssvängningar.100  
 
På den andra nivån, som är en mer strategisk sådan, ska företaget avgöra vilka principer som 
det ska tillämpa för att uppfylla målen som är förknippade med de respektive strategierna för 
valutaexponering. Det är även på denna nivå som ansvarsfördelningen sker.101 
 
Den tredje nivån är av ren operationell karaktär och det är på denna som arbetet med att 
implementera strategivalen sker. Utifrån de olika makroekonomiska förutsättningarna är det 
upp till de ansvariga personerna att utveckla en modell för hur företaget ska agera för att 
uppfylla de exponeringsmål som beslutats om högre upp i företaget. På denna nivå finns det 
en uppsjö olika sätt som företaget kan arbeta, antingen med interna metoder eller med externa 
instrument.102 Se även kapitel fem. 
 
 

4.3.3 Centralisering eller decentralisering 
 
Hur ett företag väljer att utforma sin organisation kommer att påverka var i detta som olika 
beslut som rör riskprofilen fattas. I en decentraliserad organisation kommer besluten att fattas 
närmare den lokala marknaden, dock på bekostnad av en minskad kontroll för 
företagsledningen. Man kan enligt Schuster argumentera för att det inte är divisionsledningen 
i ett dotterbolag som ska stå risken för en växelkursförändring. Enligt detta resonemang bör 
koncernledningen placera en finansfunktion centralt. Denna bör dock få rekommendationer 
från den lokala divisionsledningen. Problemet med vilken del av organisationen som ska 
belastas med en eventuell växelkursrisk blir extra tydligt om dotterbolaget är en strategiskt 
viktig investering, eftersom det då inte bör fattas beslut efter samma räntabilitetspremisser. 103  
 

                                                 
100 Oxelheim, L. & Wihlborg, C., Macroeconomic Uncertainty, 1987 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Schuster, W., Företagets valutarisk, 2002 
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Något som är viktigt att reflektera över när det gäller frågor om vilken grad av centralisering 
som är motiverad i en koncern är storleken på denna. Enligt en indelning kan man tala om tre 
olika storleksklasser på företag. Den första omfattar mindre, internationella företag med ett 
fåtal dotterbolag. Typiskt för dessa är att de har en relativt underbemannad finansfunktion på 
moderbolaget och att samordningsvinsterna är förhållandevis små, vilket leder till att 
dotterbolagen är ganska självständiga. Författarna anser att utifrån detta förhållande bör 
finansfunktionen centraliseras allt hårdare ju större företagen blir.104 
 
För en koncern sett som helhet kan det finnas en poäng i att låta koncernledningen utfärda ett 
centralt regelverk för hur valutakurssäkringar ska ske. Detta för att minska den totala 
exponeringen samtidigt som de låter de olika divisionerna ha den formella beslutsrätten. 
Anledningen till detta är att beslutsunderlaget kan förbättras samtidigt som koncernen som 
helhet gynnas.105 Mot detta kan man ställa att beslutsfattandet bör vara centralt placerat, 
eftersom det då blir enklare att anlägga ett totalt koncernperspektiv på valutariskhanteringen 
och att de olika divisionsledningarna varken belastas eller belönas för okontrollerbara 
växelkursförändringar. Mot en central valutahantering talar en organisationsuppdelning med 
de olika divisionerna som egna vinstenheter då de inte längre får fria händer att ansvara för de 
kommersiella besluten fullt ut.106 
 
Ett starkt argument för en centralisering av valutahanteringen inom koncernen är att den totala 
valutapositionen för densamma kanske ligger nära noll även om det föreligger antingen en 
kort eller en lång position inom de olika divisionerna. Om koncernen som helhet då kan netta 
sina positioner för de aktuella valutorna, till exempel via ett gemensamt valutakonto, står den 
eventuellt utan en valutarisk. En central hantering medför även att koncernen antingen kan 
minska sin totala position, och därmed den kostnad som uppkommer vid köp av främmande 
valuta, eller få ett fördelaktigare pris vid köp av stora volymer vid de tillfällen då den 
ackumulerade positionen är betydande. Genom att anlägga ett centraliserat koncernsystem 
med in- och utbetalningar i olika valutor och en sammanställning av desamma kan koncernen 
alltså som helhet minimera sina externa växlingar, och därmed både minska 
valutakursriskerna och sänka kostnader som är förknippade med växlingen.107 

                                                 
104 Elvestedt, U., Valutafrågor i svenska företag, 1980 
105 Schuster, W., Företagets valutarisk, 2002 
106 Ibid. 
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5. Teori - Hedging  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Företag är utsatta för en real valutarisk. Denna slutsats kan dras utifrån 
köpkraftsparitetsteoremet och det faktum att förändringar i den nominella valutakursen inte 
tas ut av motsvarande förändringar i inflation. Likaså är förändringar i den reala 
valutakursen främst orsakad av förändringar i den nominella växelkursen. Detta innebär att 
företag kan utnyttja olika tekniker för att valutasäkra sig mot den reala valutakursrisken. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5.1 Inledning 
 
 
För att skydda sig mot valutarisk kan företaget använda sig av hedging, kurssäkring, vilken 
kan betraktas på en rad olika sätt. Vid valutahedging eftersträvas att neutralisera den effekt 
som valutakursförändringar har på nettovalutaflöden och nettotillgångar i utländsk valuta. 
Detta görs genom att förvärva kassaflöden, tillgångar, skulder eller avtal, vilka ska motverka 
den effekt som valutakursfluktuationer har på företaget innan de nya positionerna har 
förvärvats. Görs detta minskar variansen i företagets förväntade framtida kassaflöde och 
därmed dess risk.108 Hedging skyddar på detta sätt organisationen mot en eventuell förlust, 
men kan också eliminera chanserna att tjäna pengar om värdet stiger på den tillgång som man 
hedgat sig emot.109 När företag talar om kurssäkringsåtgärder av framtida betalningsströmmar 
för att minska sin valutaexponering, delas dessa in i dels interna operativa strategier, dels i 
externa finansiella kontrakt. De sistnämnda föregås ofta av de förstnämnda och av denna 
anledning redogörs hedgingstrategierna nedan i just denna ordning. 
 
 
5.2 Intern hedging 
 
 
Det finns ett antal olika metoder som kan tillämpas utan inblandning av externa parter. Dessa 
brukar betecknas som interna hedgingmetoder och innebär att företaget på något sätt minskar 
den gränsyta som det har gentemot främmande valutor. Bridges menar i en artikel att det finns 
fyra huvudsakliga metoder för tillämpning av intern hedging; faktureringsförfarande, 
matchningsmetoder, nettningsmetoder samt leads and lags.110 De metoder som Eiteman et al. 
nämner innebär ungefär samma tillvägagångssätt som de Bridges nämner.  
 

                                                 
108 Levi, M., International Finance, 1990 
109 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
110 Bridges, T., Foreign Exchange Exposure Management,1998  
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5.2.1 Faktureringsförfarande 
 
När en exponering uppstår kan denna förändras och kontrolleras genom att företaget anpassar 
sitt val av faktureringsvaluta till en valuta som medför mindre risker. Detta kan bland annat 
innebära att företaget väljer att fakturera i en främmande valuta som historiskt visat sig vara 
stabil mot den egna valutan. Ett annat sätt att anpassa sin fakturering är genom avtal som 
reglerar riskdelning mellan köpare och säljare vid en eventuell växelkursförändring. Ett sätt 
att göra detta på är att inkludera en klausul i avtalet där det bestäms att effekterna av en 
växelkursförändring ska fördelas på ett visst sätt, till exempel delas lika mellan köpare och 
säljare. Hur stora möjligheter det finns att anpassa sina kontrakt beror till stor del på vilken 
marknad och i vilken bransch ett företag är aktivt. Ju mer intresserade de olika aktörerna är av 
långsiktiga relationer med varandra, desto större möjligheter finns det att anpassa kontrakten 
så att den upplevda rättvisan maximeras. 
 
 

5.2.2 Matchning 
 
Matchning innebär att ett företag anpassar sina in- och utflöden av valuta så att de inträffar 
vid ungefär samma tidpunkt. I ju högre utsträckning som ett företag lyckas anpassa dessa 
kassaflöden, desto mindre blir deras exponering mot växelkursförändring. Rent tekniskt finns 
det en uppsjö olika tekniker för att åstadkomma matchning av företags kassaflöden varav ett 
exempel kan vara att låna pengar i samma valuta som företaget fakturerar i. Genom att låna i 
främmande valuta, med återbetalningsdag vid samma tillfälle som för sina leveranser, 
säkerställer företaget en viss växelkurs och har balanserat sin position maximalt under 
förutsättning att inga komplikationer tillstöter. Kostnaden för denna matchning motsvarar 
räntan för det aktuella lånet. Ett annat exempel på matchningsmetod är att fakturera i samma 
valuta som företaget använder vid inköp.111 Även om externa aktörer kan vara inblandade vid 
matchning kan denna metod ses som intern då den anpassas på ett sätt så att den styrs utifrån 
ett internt perspektiv. 
 
 

5.2.3 Nettning 
 
Precis som matchning innebär nettning att ett företag anpassar sina kassaflöden för att 
minimera sin valutaexponering. Skillnaden är att det endast är de koncerninterna 
betalningarna som omfattas av nettning. Ett exempel på nettning är när två koncernbolag 
nettar summan av sina internförsäljningar. Genom avräkning på sina respektive försäljningar 
till varandra minskar den faktiska transaktionen och därmed valutaexponeringen. Den 
enklaste formen är när två dotterbolag gör avräkningen direkt mellan varandra, mer 
komplicerat blir det då flera bolag är inblandade och det gäller flera valutor. För att lyckas 
genomföra dessa transaktioner krävs det att företaget inrättar en internbank, en central 
hantering av de finansiella flödena.112 Fördelarna för en koncern att använda sig av en 
invoicingcentral är främst tre; all valutahandel sker på en plats vilket medför att personalen på 

                                                 
111 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
112 Bridges, T., Foreign Exchange Exposure Management, 1998 
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denna kan specialisera sig på sin uppgift och genom de större volymerna kan en motaktör 
erbjuda bättre priser. Den andra fördelen är att invoicingcentralen erbjuder en garanterad 
växelkurs vilket undanröjer transaktionsexponeringen för det enskilda koncernbolaget. 
Slutligen medför invoicingcentralen att alla koncerninterna kassaflöden sker i de enskilda 
enheternas egna basvaluta.113 
 
 

5.2.4 Leads and lags 
 
Leads and lags innebär att ett företag ändrar den tidpunkt vid vilken kapital förflyttas. Genom 
att betala i förväg eller dra ut på sina betalningar i främmande valuta kan det på detta sätt 
reducera både sin ekonomiska- såväl som sin transaktionsexponering. Eftersom en förändring 
i betalningstid påverkar den mottagande parten på motsatt håll kan ett dylikt förfarande 
medföra att långsiktiga affärsrelationer kan påverkas negativt om ett företag konsekvent bara 
ser till sina egna intressen. Genom en central internbank kan dock en koncern som helhet 
gynnas av att ha möjlighet att påverka betalningstiderna för de olika enheterna. För att detta 
tillvägagångssätt ska vara rättvist krävs det dock att koncernen är ensam ägare till de olika 
dotterbolagen. Skulle inte detta vara fallet påverkas eventuellt minoritetsägarna negativt.114 
 
 
5.3 Extern hedging 
 
 
Externa kurssäkringsåtgärder innebär att ett företag vänder sig mot de finansiella marknaderna 
för att skydda sig mot sin valutaexponering. Efter att ett företag har beaktat sin interna 
hedging kvarstår i de flesta fall en exponering mot valutakursfluktuationer. Denna 
kvarvarande exponering kan säkras med hjälp av olika typer av derivatinstrument, finansiella 
instrument vars värde och avkastning beror på en underliggande tillgång, vilken kan utgöras 
av såväl råvaror och aktier som valutor115. De mest frekvent använda av dessa är terminer, 
optioner och swappar liksom en kombination av desamma. Marknaden för derivat växer och 
utvecklas dessutom kontinuerligt.  
 
 

5.3.1 Valutatermin 
 
Valutaterminskontrakt (forward) innebär att parterna i en transaktion förbinder sig att köpa 
respektive sälja valuta till en bestämd kurs vid en viss tidpunkt. Parterna är skyldiga att 
fullfölja sina åtaganden och har därmed ingen möjlighet att dra sig ur affären.116 Detta gör att 
säkerheten är hög eftersom företaget med exakthet vet vilket belopp som kommer att flyta in 
eller ut. Kostnaden för terminer är förhållandevis låg och kontrakt kan tecknas hos de flesta 
affärsbanker. Av dessa anledningar är detta derivat ett mycket frekvent använt derivat bland 
företag. Den främsta nackdelen med terminskontrakt är just att de är bindande för parterna, 
vilket leder till att de måste utnyttjas även om avistakursen utvecklas positivt ur företagets 

                                                 
113 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
114 Ibid. 
115 Ross et al., Corporate Finance, 1999 
116 Hull, J., Options, futures and other derivative securities, 1993    
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synvinkel. Terminskontraktet garanterar en kurs utan att för den skull vara fördelaktig med 
säkerhet.  
 
Kostnaden för en terminssäkring utgörs av skillnaden mellan räntan i hemlandet och räntan i 
utlandet, multiplicerat med gällande avistakurs. Blir terminskursen högre än avistakursen 
kallas det överkurs medan en lägre terminskurs kallas underkurs. Termen pari används då 
termins- och avistakurs överensstämmer med varandra.117   
 
Vanligtvis sker handel med terminer som företag tecknar mot bank, det vill säga företag köper 
och säljer sina redan kontrakterade betalningsflöden till en i förväg bestämd växelkurs hos en 
bank. Skulle avistakursen, den dag kontraktet löper ut, vara lägre än den terminskurs som 
parterna har överenskommit, och företaget har sålt sin valuta på termin till banken så gör 
företaget en vinst. Det motsatta förhållandet gäller givetvis om företaget köpt valuta på 
termin.118   
 
Vid terminshandel används ofta benämningarna lång respektive kort position. En lång 
position innebär att innehavaren av kontraktet har lovat att köpa valuta, medan en kort 
position betyder att densamme har lovat att sälja valuta vid det överenskomna tillfället. 
Samma termer används vid valutaoptioner.119      
 
En så kallad future påminner mycket om terminskontrakt men skiljer sig då det är en 
standardiserad form av derivatinstrument, både med avseende på storlek och på löptid. Detta 
leder till att de enkelt kan köpas och säljas. Handel sker genom till exempel banker och andra 
kreditinstitut och avräkning sker varje dag, till skillnad mot terminer som endast sker när 
terminskontraktet löper ut. Avräkningen sker via en clearingcentral som sammanför parterna 
och som garanterar att de håller avtalet.120 Clearingcentralen fungerar som motpart i affärerna 
och står därmed för risken, vilket de kräver en viss ersättning för. Detta eliminerar den 
kreditrisk som annars uppstår på terminsmarknaden.121   
 
 

5.3.2 Valutaoption 
 
Optioner kan delas in i två huvudgrupper, köp- respektive säljoptioner, vilka i sin tur kan 
delas in i aktie-, ränte-, valuta-, exotiska optioner och så vidare.122 Beroende på om det är in- 
eller utflöden som ska valutasäkras från företagets sida kan detta vara köpare eller säljare av 
optionen. Med en köpoption innehar man möjligheten att välja om man vill utnyttja den eller 
inte vid förfallodagen, man är inte bunden.123 Som utställare är man dock bunden vid avtalet 
om köparen önskar fullfölja det och som kompensation för detta erhålles en premie. Det är 
denna premie som köparen riskerar att förlora vid en ogynnsam kursutveckling om denna 
väljer att inte genomföra köpet.124  
 

                                                 
117 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
118 Intervju, Jan-Erik Pettersson, Karlshamns   
119 Ross et al., Corporate Finance, 1999 
120 Brealey, R.A. & Meyers, S.C., Principles of Corporate Finance, 1991 
121 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
122 Hull, J., Options, futures and other derivative securities, 1993 
123 Ibid. 
124 Giddy, I.H., Global Financial Markets, 1994 
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En användning av optioner innebär alltså, till skillnad från de ovan nämnda derivaten, att det 
hedgande företaget behåller möjligheten att dra fördel av fördelaktiga 
valutakursförändringar.125 En option ger således ägaren den fördelaktiga sidan av ett 
terminskontrakt, det vill säga den del som innebär möjliga fördelaktiga 
valutakursförändringar. Den ofördelaktiga sidan av ett terminskontrakt, ogynnsamma 
valutakursutvecklingar, köper man sig fri från genom att betala en premie till utfärdaren. 
Premiens storlek beror på bland annat på optionens löptid, pris samt volatilitet på 
underliggande valuta.   
 
Vid utfärdande av en optionsaffär fastställs en lösenkurs. I de fall då terminskursen för en 
köpt köpoption är högre än lösenkursen brukar det kallas för en plusoption. Skulle en lägre 
kurs inträffa kallas det följaktligen för en minusoption. På motsvarande vis gäller att en köpt 
säljoption är en plusoption om lösenkursen överstiger terminskursen och en minusoption om 
lösenkursen understiger terminskursen. I de fall då termins- och lösenkurs överensstämmer 
kallas det för en parioption. Optionshandel sköts av en clearingcentral som matchar köpares 
och säljares önskemål, clearingcentralen har således alltid en neutral position.126  
 
Nackdelen med valutaoptioner är att det är en relativt dyr form av hedging eftersom det är ett 
mycket säkert handlingsalternativ då man som mest kan förlora premien, insatsen. 
 
 

5.3.3 Valutaswap 
 
En valutaswap innebär en överenskommelse mellan två parter att byta en ström av betalningar 
i en valuta mot en ström betalningar i en annan valuta, för att vid en senare tidpunkt byta 
tillbaka med samma växelkurs. Dessa kan röra sig om både ränte- och valutaströmmar. Olika 
lånebehov och tillgång till de internationella marknaderna har gett upphov till denna form av 
hedging.127 En fördel med swappar är att det är ett mångsidigt instrument med många 
användningsområden, att företaget vet till vilken växelkurs de framtida betalningsflödena 
kommer och att det är ett lätt sätt att hedga komplexa exponeringar. Likaså får företagen 
möjlighet att utnyttja varandras komparativa fördelar på olika marknader och att olika 
aktörers inställning till risk skapar arbitragemöjligheter. Nackdelar är att en stor efterfråga på 
en viss typ av swap leder till ett högt pris på den vilket gör den mindre attraktiv, att risken 
finns att en eller båda parterna inte kan fullgöra sina åtaganden, att företaget kan gå miste om 
en eventuell kursvinst i den underliggande valutan och att det kan krävas en omfattande 
dokumentation.128  
 
Marknaden för swappar är mycket stor och växer kontinuerligt. En av anledningarna till detta 
är att det har funnits ett ökat behov hos företagen att skydda sig mot den ökade rörligheten i 
räntor och växelkurser. Likaså har, i takt med den ökade efterfrågan på denna typ av 
instrument, innovationstakten snabbats upp och varianter i alla dess former finns tillgängliga 
på marknaden för det företag som ser instrumentet som ett alternativ.  
 
 

                                                 
125 Hull, J., Options, futures and other derivative securities, 1993 
126 Giddy, I.H., Global Financial Markets, 1994 
127 Ibid. 
128 Lessard, D.R., International Diversification and Direct Foreign Investment, 1988 
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5.3.4 Penningmarknadssäkring 
 
Ett alternativ till terminskontraktet utgörs av penningmarknadssäkring, även kallad money-
market-hedge, där företaget valutasäkrar en position genom aktioner på penningmarknaden. 
Denna valutasäkringsåtgärd innebär att företaget vid en förväntad framtida intäkt i en utländsk 
valuta tar ett lån i samma valuta. Denna växlas sedan avista till inhemsk valuta och placeras 
på den inhemska penningmarknaden. Vid förfallodagen betalas utlandslånet plus ränta på 
lånet med intäkten.129 Fördelen med denna metod är att den är bra för långa tidshorisonter och 
att det oftast innebär en billig finansiering då företaget kan utnyttja ränteskillnader i olika 
länder och marknadsimperfektioner. Till nackdelarna hör att hedgen kan ta upp dyra, interna 
resurser och att det kan finnas lagliga hinder.130  

 
 
5.4 Argument för- och emot hedging 
 
 
Den ständiga frågan i hedgingsammanhang är huruvida det verkligen är lönsamt att använda 
sig av kurssäkring. Är en minskning i kassaflödenas variation ett tillräckligt stark argument 
för att engagera sig i valutariskhantering? Förespråkare till valutahedging hävdar ofta att: 

 
• hedging underlättar och förbättrar företagets planering, 
 
• hedging kan minska risken för att företagets kassaflöde kommer under dess kritiska gräns, 
 
• marknader oftast inte är i jämvikt och 
 
• företagen bättre kan upptäcka och utnyttja dessa imperfektioner på marknaden.    
 

Det finns också argument för varför företag inte bör valutahedga. Motståndare till 
valutahedging lyfter ofta fram följande argument: 

 

• aktieägare är mer kapabla att diversifiera valutarisken än företaget, vilket gör att de kan 
diversifiera sin portfölj till önskad valutarisknivå, 

 
• valutariskhantering tillför inte något värde till företaget, utan utnyttjar bara värdefulla 

resurser vilket reducerar företagsvärdet, 
 
• företagsledningen genomför ofta hedgingaktiviteter på bekostnad av aktieägarna, så kallad 

agentteori, genom att ledningen generellt sett är mer riskavers än aktieägarna, 
 
• företagsledare kan inte ”vinna över marknaden”, eftersom det förväntade nuvärdet av 

hedging är noll, 
 

                                                 
129 Wramsby, G. & Österlund, U., Företagets finansiella miljö, 1994 
130 Lessard, D.R., International Diversification and Direct Foreign Investment, 1988 
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• företagsledningens motivering till att reducera variansen är ibland orsakade av 
redovisningsskäl, vilket beror på att de kan tro att de blir mer kritiserade för valutaförluster 
än för kostnader som uppstår vid undvikande av valutaförluster och 

 
• förespråkare av effektiva marknadshypotesen hävdar att investerare kan ”se igenom 

redovisningen” varför de redan har prissatt valutakurseffekterna på företagsvärdet.131 
 

                                                 
131 Eiteman et al., Multinational Business Finance, 2001 
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6. Empiri - Detta är Karlshamns 
 
___________________________________________________________________________ 
 
För att sätta valutaproblematiken i sitt sammanhang väljer vi här att presentera vårat 
fallföretag i ett något vidare perspektiv. Vår förhoppning med detta är att underlätta för 
läsaren i den fortsatta empiriframställningen liksom i analys och slutsatser. Informationen 
som återges i kapitlet är främst hämtad från internt publicerat material men också från 
personliga kontakter på Karlshamns.  
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
6.1 Inledning 
 
 
Karlshamns är ett företag som framställer vegetabiliska oljor och fetter med ett högt 
förädlingsvärde. Det köper in råmaterial från flera olika marknader för att raffinera dessa till 
avancerade fettprodukter för användning inom områden som till exempel livsmedelsindustri 
och i hydraulsystem i tunga maskiner. Fram till början av 1990-talet var det KF som ägde 
Karlshamns och de ägde även det som idag heter Carlshamns Mejeri. Numera ser 
ägarstrukturen dock annorlunda ut. Företaget introducerades på börsen 1997 och mer än 
femtio procent av aktierna ägs idag av Melker Schörling AB och av Lantmännen Invest AB. 
Företaget är den marknadsledande aktören på de central- och östeuropeiska marknaderna 
liksom på den nordiska marknaden. Hälften av företagets försäljning sker på de nordiska 
marknaderna och ungefär två femtedelar på den väst- och centraleuropeiska. På den globala 
arenan är Karlshamns en av fyra ledande aktörer.   

 
 
6.2 Affärsidé 
 
 
Karlshamns affärsidé är att skapa en ledande ställning i avgränsade nischer där företaget kan 
utnyttja sin höga kompetens om fetters sammansättning och vilka användningsområden dessa 
kan tänkas ha. Det har identifierat innovation, kundnärhet och hög produktivitet som kritiska 
framgångsfaktorer för denna målsättning. Företaget arbetar nära mot ett antal utvalda 
nyckelkunder för att kunna tillfredsställa deras höga krav på kvalitet, vilket innebär att det kan 
specialdesigna olika fetter för att på ett optimalt sätt passa kundernas önskemål om 
produktegenskaper.  
 
 
6.3 Ekonomiska fakta 
 
 
Företagets omsättning var år 2002 knappt tre och en halv miljarder kronor. Den största delen 
av omsättningen härrör från de svenska anläggningarna medan de engelska och nederländska 
är betydligt mindre. Antalet anställda var i drygt 750 varav cirka 600 var placerade i 
Karlshamn. Företaget gjorde samma år en vinst på ungefär 152 miljoner kronor. De fyra 
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största ägarna, Melker Schörling AB, Lantmännen Invest AB, AMF Pension Fondförvaltning 
och AMF Pensionsförsäkring AB står tillsammans för cirka 61 % av aktieinnehavet. 
 
 
6.4 Organisation 
 
 
År 2000 avgick företagets tidigare VD Anders Träff och Jerker Hartwell tillträdde halvåret 
senare. I samband med detta såg företaget ett behov av att förändra den strategiska 
inriktningen och det inledde en omorganisationsprocess med mål att stärka koncernen. Denna 
process har bland annat syftat till att identifiera nya lokala och globala marknader med 
tillväxtpotentialer och har även inneburit att företaget nu är organiserat i tre olika 
affärsområden med tydligare mål och ansvarsområden. Affärsområdena utgörs av Oils & 
Fats, Technical Products och Feed Materials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6; Karlshamns affärsområden 
 
 

6.4.1 Oils & Fats 
 
Affärsområdet Oils & Fats är det största inom koncernen och står för knappt tre fjärdedelar av 
dess samlade omsättning. Detta affärsområde är i sin tur uppdelat i tre olika sektorer; 
Chocolate & Confectionary Fats, Edible Oils och Lipids for Care. Varje sektor har sitt eget 
resultatansvar och sköter hela kedjan av aktiviteter från utveckling av produkter till 
marknadsföringen av desamma. Koncernens tillverkning inom detta affärsområde sker i 
företagets anläggningar i Sverige, England och Nederländerna.  
 
Sektorn för Chocolate & Confectionary Fats tillverkar produkter som vänder sig till 
konfektyrsbranschen och består av fetter som gör att kundernas slutprodukter ges bättre 
egenskaper. En stor del av produktionen vänder sig till företag som tillverkar choklad då 
dessa kan substituera det dyrare kakaosmöret mot olika fetter som Karlshamns tillverkar. 
Detta medför inte bara direkta kostnadsminskningar för chokladproducenterna i inköpspris på 
råmaterialet, utan bidrar också till att ge slutprodukten bättre lagrings- och 
transportmöjligheter. Mer än hälften av världens choklad och konfektyrframställning görs av 
sex multinationella kunder och det är dessa som är Karlshamns huvudkunder. Karlshamns 
specialkompetens inom fetter i kombination med nya gynnsamma regler för chokladinnehåll 
gör att företaget tror på en ökad tillväxt för denna sektor. De nya bestämmelserna innebär att 
upp till fem procent av kakaosmöret i choklad får ersättas av andra vegetabiliska fetter inom 
EU. Även marknader utanför EU tros komma att växa eftersom även andra länder förväntas  

Oils & Fats  Technical Products Feed Material 

Karlshamns 
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införa motsvarande regler. För detta affärsområde finns det främst tre konkurrenter; Aarhus 
Olie, Fuji Oils och Loders Croklaan. 
 
 
All tillverkning av fetter för livsmedelsindustrin, förutom de som går till choklad och 
konfektyr, ansvarar Edible Oils för. Dessa fetter omfattar alla produkter från enkla matoljor 
till tekniskt mer avancerade funktionella produkter. Detta gör Karlshamns till en leverantör 
som erbjuder lösningar för alla behov inom detta segment, vilket givetvis påverkar företagets 
konkurrenskraft. Edible Oils är i sin tur uppdelat i tre olika underdivisioner som riktar sig mot 
olika marknader; Volume Products, Edge Products och Dairy Fat Alternatives.  
 
Lipids for Care tillverkar högförädlade specialfetter till företag i kosmetika- och 
läkemedelsbranschen. En stor fördel med vegetabiliska fetter är att deras egenskaper medför 
att de passar bra som beståndsdel i produkter där de inte ska reagera med andra aktiva ämnen. 
Till skillnad från petroleumbaserade alternativ är vegetabiliska fetter icke-toxiska och icke-
irriterande vilket gör att företaget tror att dessa fetter kommer att efterfrågas i ännu större 
utsträckning i framtiden. De främsta konkurrenterna är större globala kemikoncerner som 
Cognis, Croda och Uniqema. Karlshamns konkurrensfördel gentemot dessa är företagets 
specialistkunskaper inom fetteknologi. 
 
 

6.4.2 Technical Products 
 
Det näst största affärsområdet är Technical Products som består av de två helägda 
dotterbolagen Tefac och Binol. De produkter som dessa företag tillverkar vänder sig till 
kunder som tillverkar tekniska produkter.  
 
Tefac tillverkar fettsyror och glycerol, fettsyror som efter förädling främst används inom 
tillverkningen av papperskemikalier, plastadditiv och tvätt- och tvålprodukter. Kunderna för 
produkter med glycerolinnehåll, till exempel kosmetika, målarfärg, livsmedel och 
sprängämnen, finns främst bland tillverkare inom teknisk industri. Ungefär tre fjärdedelar av 
Tefacs produktion exporteras. De största marknaderna förutom den nordiska återfinns i 
Tyskland, Baltikum, Ryssland och Storbritannien. Även Tefac konkurrerar med Uniqema och 
Cognis likson med ett företag som heter Oleon. Trenden i denna bransch är att både 
tillverkare och köpare blir färre men större. 

Binol framställer tekniska oljor som används för metallbearbetning, smörjning inom 
verkstadsindustrin, hydrauloljor, termovätskor i radiatorer och andra specialprodukter för 
jordbruket. Den nordiska marknaden är den största medan de viktigaste exportmarknaderna är 
den nordamerikanska och den tyska. Binol konkurrerar med de större oljebolagen, till 
exempel specialföretag inom smörjmedel som Castrol och Quaker, men även med andra 
tillverkare av vegetabiliska oljor såsom Raisio. 

 
 

6.4.3 Feed Materials  
 
Feed Materials är Karlshamns minsta affärsområde vilket förädlar vegetabiliska protein- och 
fettråvaror till foderindustrin. Dessa råvaror utgör viktiga komponenter i flera av de 
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marknadsledande produkterna på Sverigemarknaden, dit även nästan all produktion går. En 
stor beståndsdel i detta djurfoder är rapsmjöl, en biprodukt från framställningen av rapsolja. 
Företagets foderråvaror konkurrerar främst med soja och rapsmjöl från två av de största 
konkurrenterna, ADM och Cargill. 
 
 
6.5 Lokalisering 
 
 
Karlshamns har tillverkningsanläggningar i Sverige, England och Nederländerna. Den största 
av dessa anläggningar är den som ligger i Karlshamn och det är även här som merparten av de 
anställda är verksamma. Det är likaså i Karlshamn som koncernledningen och koncernstaben 
är placerad. Förutom dotterbolagen i England och Nederländerna har företaget dotterbolag i 
bland annat Malaysia, Polen, Tjeckien och Litauen i form av marknadsbolag.  
 
 
 

 
 
 
Figur 7; Karlshamns organisation, www.karlshamns.com  
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7. Empiri – Karlshamns valutaexponering 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel återger den information som vi inhämtat och tagit del av genom våra studier av 
Karlshamns. Uppgifterna bygger på en kombination av primär- och sekundärdata och har 
således sin utgångspunkt dels i personliga kontakter på Karlshamns i samband med intervjuer 
och observationer på plats, dels i publicerat material. Fokus ligger här på att kartlägga den 
bakomliggande problematiken till företagets nuvarande situation. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7.1 Valutaflöden 
 
 

7.1.1 Externa flöden 
 
Eftersom en stor del av Karlshamns försäljning och inköp sker i utländsk valuta är det 
känsligt för växelkursförändringar. De valutaströmmar som genereras ut från moderföretaget 
består nästan uteslutande utav amerikanska dollar och euro. Anledningen till detta är att dessa 
är de standardvalutor som används för att betala råvaruinköp. Även ersättningen för sålda 
produkter regleras till stor del i dessa båda valutor, ungefär 75 % av det inkommande 
valutaflödet består av just dollar och euro. 
 
Karlshamns har haft ett kraftigt nettoutflöde av dollar det senaste året. Detta gäller för 
samtliga månader med undantag för september, då balansen mellan in och utgående summor 
var någorlunda jämn. Denna trend ser ungefär likadan ut när det gäller euro, ett kraftigt 
utflöde varje månad förutom i november då flödet var utjämnat. De fyra största valutorna vari 
Karlshamns har ett positivt inflöde är danska och norska kronor, tjeckiska koruna och polska 
zloty. 
 
Det största inflödet kommer från Norge, följt av Danmark även om inflödena från de båda 
andra valutorna också är betydande. För att underlätta för sina kunder i Norge har företaget 
dessutom ett speciellt uppsamlingskonto där. Anledningen till detta är att den norska 
marknaden är relativt stor och att det uppskattas av kunden att kunna betala direkt till en 
inhemsk bank.  
 
En förteckning över Karlshamns månatliga valutaflöde för år 2003 i respektive valuta 
återfinns i bilaga två. 
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7.1.2 Interna flöden 
 
De interna flödena mellan moderföretaget och dotterbolagen i koncernen är förhållandevis 
små och varje enhet sköter sin verksamhet tämligen självständigt. En viss försäljning 
förekommer dock mellan anläggningarna i Nederländerna och England, främst i form av 
råvaruförsäljning från Nederländerna. Faktureringsvalutan för dessa försäljningar är oftast 
brittiska pund. Karlshamns har upprättat säljbolag i bland annat Polen och Tjeckien, mycket 
beroende på att företaget själva ska ta på sig den del av eventuella tullkostnader som 
tillkommer. Detta är ett problem som kommer att minska och förhoppningsvis försvinna när 
dessa länder går med i EU inom en snar framtid.  
 
 
7.2 Råvaruflöden  
 
 
Personerna som handlar med råvaror är samlade i en gemensam organisation som heter 
Strategic Raw Material Sourcing, SRMS, även om personerna i denna grupp inte befinner sig 
på samma geografiska plats. Det är även denna organisation som ansvarar för de risker som 
uppstår i samband med inköp. Detta innebär att inköpen för hela Karlshamnskoncernen är 
koncentrerade till ett relativt begränsat antal personer, som har ett globalt ansvar för de 
produktgrupper för vilka de ansvarar. De köper in råvaror från hela världen till de 
produktionsanläggningar där det finns en efterfrågan på den aktuella råvaran. Uppgifterna om 
vilket behov varje anläggning har förmedlas till råvaruhandlarna via anläggningarnas 
produktionsplanering.  
 
Koncernens råvaruposition har delats in i fyra huvudproduktgrupper med inköpsansvar: 
 
Produktgrupp:   Ansvarsställe: 
Liquids (raps, soja och solrosolja)  Sverige 
Palm (palmolja och fraktioner av palm)  Malaysia 
Laurics (kokos och palmkärnolja)  Nederländerna 
Seed/Meal (rapsfrö och rapsmjöl)  Sverige 
 
Härutöver finns det en mindre grupp som ansvarar för kakao med ansvarsställe i Sverige. 
 
Råvaruhandlarna är aktiva på råvarubörserna runt om i världen men de försöker i största 
möjliga utsträckning göra direktaffärer med leverantörerna. Det är stora säsongsvariationer i 
inköpspriserna på råvarorna, vilket medför att råvaruhandlarna tvingas till viss spekulation. 
Detta innebär att det är viktigt för desamma att de håller sig kontinuerligt uppdaterade 
angående världsmarknadspriserna. De arbetar även här med egna hedgingtekniker. Själva 
kallar de dessa för ”pappershedgar”, handel med värdepapper där råvaror är de underliggande 
tillgångarna. Detta innebär att de köper och säljer råvarutillgångar innan dessa affärer kommer 
till avslut. Anledningen till detta är att de försöker balansera råvarupositionerna som företaget 
har. Genom köp och försäljning av dessa tillgångar på råvaror kan de säkerställa ett visst pris 
på de den volym som koncernen faktiskt köper in. Precis som för valutapositioner så 
registreras råvarupositionerna i företagets tradingsystem TWin, se vidare avsnitt 7.4. 
”Pappershedgarna” stäms dagligen av i TWin, dels för att försäkra sig om att positionerna är 
balanserade, dels för att inte riskera att komma till avslut på dem eftersom de endast används 
för hedging och inte är produkter som företaget egentligen vill köpa. I koncernens 
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tradingpolicy medges det dock att SRMS tar begränsade råvarupositioner för att kunna uppnå 
en lägre råvarukostnad för företaget.  
 
Det försäljningspris som företaget får vid försäljningar utgörs av ett världsmarknadspris på 
råvarorna plus ett påslag som ligger i storleksordningen 25-30 % av försäljningssumman. 
Denna situation ser enligt uppgift förhållandevis likadan ut för Karlshamns konkurrenter. 
Eftersom marknadsstrukturen är sådan att det finns få leverantörer är det svårt för Karlshamns 
att påverka försäljningsvillkoren i någon större utsträckning, de flesta avtal är förhållandevis 
standardiserade och det är leverantörerna som innehar den största förhandlingsstyrkan. 
 
Råvaruinköpen från Malaysia sker i amerikanska dollar, främst eftersom den malaysiska 
valutan, ringgit, är knuten till denna valuta. Detta medför att det därför kan vara svårt att 
förändra faktureringen till någon annan valuta. Med tanke på dollarns försvagning, bland 
annat gentemot euron, det senaste året kan det dock bli aktuellt på lite längre sikt om 
utvecklingen fortsätter i samma riktning. Situationen är densamma för majoriteten av 
inköpen, det är svårt att påverka vilken i valuta som köpet görs upp. 
 
Flödet av produkter och råvaror är begränsat mellan Karlshamns olika fabriker. Anledningen 
till detta är att fraktkostnaden annars blir för hög och att det inte finns några marginaler för 
detta när det gäller varor som kan betecknas som commodities. 
 
 

7.2.1 SRMS – Strategic Raw Material Sourcing 
 
SRMS:s strategi är att verka för att ha full kontroll över värdekedjan, från råvarornas ursprung 
till ankomst, samt att aktivt deltaga på de vegetabiliska oljemarknaderna för att möjliggöra 
prissäkring, positionstagande och mottagande av marknadsinformation. SRMS garanterar de 
ställda råvarupriserna gentemot beställarna vid försäljning av slutprodukter. Vidare är det 
även SRMS ansvar att förmedla marknadsinformation till säljare och kunder. Storleken på de 
begränsade positioner som varje avdelning inom SRMS tillåts att ta bestäms av styrelsen och 
administrationen av de olika kontrakten sköts, av säkerhetsskäl, av en annan person än den 
som genomfört de verkliga affärerna. Resultatet av positionshanteringen rapporteras på 
vecko- och månadsbasis till Karlshamns ledning. SRMS tar inga egna positioner i valuta utan 
säkrar dessa omgående mot finansavdelningen. För att ytterligare undvika oförutsedda risker, 
förutom prisrisker, sker all handel genom standardiserade kontrakt. 
 
 
7.3 Tidsaspekten 
 
 
Ett av de största problemen som är förknippade med valuta- och varuflöden till och från 
företaget är den förskjutning som föreligger mellan tidpunkten för utbetalning för råvarorna 
och tidpunkten för betalning för de färdiga produkterna. Denna förskjutning medför att det 
inte blir någon naturlig försäkring mot växelkursförändringar, utan företaget måste vidtaga 
åtgärder för att minimera sin transaktionsexponering. Vanligtvis sker detta genom termins- 
och swapaffärer. Kopplat till detta problem finns därtill osäkerheten om när betalning 
verkligen kommer att erläggas. Försenas betalningarna innebär detta att tyngdpunkten för 
delbetalningarna skjuts framåt vilket dels medför att terminskostnaden stiger, dels att 
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osäkerheten ökar. Detta leder till att det blir svårare att beräkna tidpunkten för när 
valutaterminerna förfaller. Figuren nedan åskådliggör detta problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8; Betalningsförskjutning 
 
 
Vid de tillfällen då förseningar i inbetalningarna inträffar tvingas den ansvariga 
valutahandlaren att omvärdera företagets valutapositioner och swappa terminerna för att 
uppnå en korrekt löptid på dessa. Självklart kan även det motsatta inträffa, det vill säga 
motsvarande problem vid leverensförseningar. Effekten på företagets valutaposition blir även 
då att den beräknade positionen inte längre stämmer. 
 
 
7.4 Tradingsystemet 
 
 
Det system som Karlshamns använder sig av för att organisera och övervaka de betalningar i 
främmande valuta som strömmar ut och in ur företaget kallas för TWin, TreasuryWindows, 
och är det program i vilket alla avtalsuppgifter finns arkiverade. De övriga komponenterna i 
tradingsystemet är främst MOVEX, en applikation som företaget använder för att koppla 
samman flera olika mjukvaror till ett integrerat ekonomi-/affärssystemsystem, samt ett internt 
prissystem. Systemet är uppbyggt enligt nedanstående bild 
 
 

 
 
Figur 9; Karlshamns tradingsystem 

MOVEX 

Prissystem 

Avtal Brevlådefil 

TWin 

Valutaposition 

Inflöde av valuta 

Utflöde av valuta 

Förändras tidpunkterna för 
inbetalningarna kommer det 
att medföra att viktningen av 
desamma förändras och 
valutapositionen påverkas. 
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När en valutaansvarig person underrättas om att företaget ingått ett avtal, där betalningen sker 
i främmande valuta, registrerar densamma dessa uppgifter i MOVEX. Efter att alla uppgifter 
om det gällande avtalet förtecknats hämtas de dagsaktuella avistakurserna för den aktuella 
valutan i företagets prissystem. Detta prissystem kan jämföras med ett enkelt Reuterssystem 
där växelkurserna på de valutor som företaget gör upp avtal i finns noterade. Prissystemet 
måste uppdateras manuellt och vanligtvis görs detta varje morgon men oftare om det råder 
kraftig turbulens på valutamarknaden. I prissystemet uppdateras även kurserna som gäller för 
terminskontrakt av olika löptider och likaså finns olika länders räntor förtecknade här.  
 
När valutahandlaren samlat alla nödvändiga uppgifter om avtalsvalutan skapar denna en så 
kallad brevlådefil, en avtalsspecifik fil som följer varje enskilt avtal genom dess livslängd. I 
denna brevlådefil ackumuleras alla uppgifter efterhand som något som rör avtalet förändras, 
till exempel när en delbetalning fullgörs. Denna fil importeras därefter till TWin, en uppgift 
som görs varje morgon. Efterhand som till exempel nya avtal registreras eller delbetalningar 
fullgörs förändras de valutapositioner som företaget har. 
 
I TWin beräknas slutligen den aktuella nettopositionen för varje valuta. Denna räknas fram 
genom differensen på in- och utgående valutaflöden plus eventuella befintliga medel på 
valutakontona. Det är sedan denna position som ligger till grund för de beslut som fattas 
rörande terminssäkringar inom företaget. Efter att positionerna har fastställts är målet att 
valutakurssäkra dessa positioner i så stor utsträckning som är möjligt, något som görs genom 
att löptiderna på terminskontrakten anpassas efter större planerade inköp och försäljningar. 
 
 
7.5 Exponerade risker 
 
 
Till följd av den internationella verksamhet som Karlshamns bedriver, är företaget exponerat 
för flera risker relaterade till dess aktioner på marknaden. Dels existerar risker förknippade 
med prisutvecklingen på råvaror, dels föreligger kontrakts- och kreditrisker på grund av 
affärsmässigt ingångna avtal. Därtill kommer sedermera ett antal risker som är förknippade 
med valuta- och ränterisker, så kallade finansiella risker.  
 
Riskhanteringen i Karlshamns styrs genom fastlagda policies och rutiner. Risker förknippade 
med råvaruprisutvecklingen styrs främst genom koncernens råvaruinköpspolicy, kontrakts- 
och kreditriskerna hanteras i kreditpolicyn och i finanspolicyn klargörs hur risker relaterade 
till valuta- ränte- och likviditetsfrågor ska behandlas. Till detta kommer dessutom en centralt 
styrd instruktion som samordnar hanteringen av företagets risker som avsätts på den 
internationella försäkringsmarknaden. Karlshamns Risk Manager har det övergripande 
ansvaret för att risker identifieras, följs upp och hanteras.  
 
 

7.5.1 Råvaruexponering 
 
Kostnaden för råvaror i Karlshamns uppgår årligen till ungefär 75 %  av försäljningen. Inköp 
av dessa hanteras av en inköpsfunktion som är koncerngemensam vilken styr och övervakar 
företagets råvaruexponering. Karlshamns produkter prissätts sedermera till aktuellt 
världsmarknadspris för råvaran plus en konkurrensutsatt ersättning för bearbetningen. Detta 
leder till att företaget endast påverkas marginellt av råvaruprisförändringar, medan 
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koncernens omsättning och rörelsekapitalbehov påverkas desto mer. En viktig uppgift är 
därmed att övervaka och styra koncernens råvaruexponering för att begränsa påverkan på 
resultatet till följd av råvaruprisförändringar.  
 
Inköp av råvaror och försäljning av förädlade produkter prissäkras kontinuerligt genom 
handel med råvarukontrakt via mäklare eller på råvarubörser. Genom att sälja samma 
kvantitet på terminsmarknaden som köps in kan prisvariationers inverkan på resultatet 
minimeras då terminerna senare köps tillbaka allteftersom försäljning sker med aktuellt 
världsmarknadspris som bas. För ovanliga råvaror saknas dock en fungerande råvarumarknad 
varför möjligheterna till prissäkring för dessa är små.     
 
 

7.5.2 Kontrakts- och kreditexponering 
 
De ovan berörda kontrakts- och kreditriskerna har att göra med huruvida Karlshamns förlorar 
pengar till följd av att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. Då så mycket som cirka 
hälften av försäljningen sker till länder med relativt sett höga kommersiella och politiska 
risker exponeras företaget i motsvarande utsträckning av dessa risker. En god relation med 
varje kund blir därför av avgörande betydelse. Detta tillses genom varje affärsdrivande enhet 
och genom kontinuerlig uppföljning centralt. 
 
 

7.5.3 Valuta- och ränteexponering 
 
Den policy koncernen arbetar efter i samband med inköp och försäljning är att valutasäkra 
alla kontrakt i den valuta som används i det land där bolaget har sin verksamhet. På detta sätt 
är förädlingsvärdet i varje kontrakt valutasäkrat i respektive bolags hemvaluta. 
   
Karlshamns valutaexponering avseende både råvaru- och valutaflöde, ska enligt policy 
hanteras inom en central finansfunktion. Av de tre typerna av valutaexponering är det enbart 
transaktionsexponeringen som företaget har valt att ta hänsyn till. Den ekonomiska 
exponeringen beaktas inte på grund av komplexiteten att förutspå förändringar baserade på 
valutakursförändringar på framtida kassaflöden. Translationsexponeringen behandlas inte 
heller bland annat på grund av att Karlshamns anser att dotterbolagen är av så pass begränsad 
storlek. Denna form av exponering anses därför inte ha så stor betydelse.  
 
Omfattningen av valutasäkringen avgörs av styrelsen med beaktande att de utländska 
dotterbolagens egna kapital inte säkras alls. Valutahantering, likviditetsförvaltning och 
upplåning ska enligt stadgar skötas centralt av moderbolagets finansfunktion. 
 
Till följd av att Karlshamns svenska enhet konkurrerar med många länder som har kostnader 
kopplade till euro så är företagets lönsamhet mycket beroende av växelkursen mellan svenska 
kronan och euron. En försvagad kronkurs i förhållande till euron och den amerikanska dollarn 
innebär för företaget en positiv resultatpåverkan med en fördröjning på cirka sex månader.   
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7.6 Dagens policy för finansiell riskhantering 
 
 
I Karlshamns finanspolicy fastställs hur finansiella risker ska hanteras inom företaget. 
Huvudansvaret för policyn och för dess uppdatering har ekonomidirektören. 
Företagsledningen kommer med förslag varefter policyn föreläggs styrelsen som fastställer 
densamma. Det är även ekonomidirektörens ansvar att tillse att verksamheten organiseras, att 
uppföljning genomförs och att koncernens långsiktiga lånebehov täcks genom långsiktiga 
avtal med banker.   
 
I finanspolicyn fastställs vidare att finansavdelningens målsättning är att stödja den 
kommersiella affärsverksamheten och att minimera riskerna i de finansiella flödena. Till deras 
verksamhet ska höra att hantera koncernens kassaflöden, valuta- och ränteriskhantering samt 
företagets kapitalförsörjning. All valutahantering för den svenska verksamheten sköts på 
denna avdelning. Likaså ska dotterbolag i utlandet följa de, av moderbolaget, uppställda 
direktiven. Det är likaså finansavdelningen som är den part som agerar med olika 
finansinstitut efter att styrelsen har fastställt gällande kriterier. 
 
Karlshamns har i huvudsak affärsförbindelser med Handelsbanken och SEB i Sverige samt 
med Handelsbanken i Nederländerna och England. Inom respektive bank innehas ett 
centralkonto med valutakonton samt en limit för tecknande av valutakontrakt som utgör 10 % 
av bruttovärdet 1,000 MSEK. Upplåning, i form av bankupplåning eller direktupplåning, ska 
ske i SEK för att finansiera den svenska verksamheten och i utländsk valuta för att finansiera 
tillgångar i samma utländska valuta. Inga valutalån får tas utan att dessa motsvaras av en 
kommersiell eller balansmässig motexponering. Målsättningen för genomsnittligt garanterat 
kreditåtagande är tre år och internbankens likviditetsreserv ska vid varje tidpunkt vara 100 
MSEK. Likviditetsöverskott får placeras i bankinlåning, statsskuldväxlar samt i bank och 
företagscertifikat. För utländska dotterbolag gäller att likviditetsreserven ska hanteras på 
motsvarande sätt och placeras i papper med motsvarande kreditrisk. 
 
Det är respektive dotterbolags VD som ska tillse att bolaget följer uppställda riktlinjer och att 
det inte tar några valutapositioner. Inga dotterbolag har rätt att öppna bankkonto eller etablera 
bankkontakter utan finansavdelningen medgivande utan all upplåning ska ske via 
finansavdelning. Ekonomidirektören fastställer lokal policy för de utländska dotterbolagen 
efter att styrelsen fastställt denna.   
 
Rapportering ska ske veckovis till VD och ekonomidirektör vilka informerar styrelsen vid 
styrelsemötena. Finansavdelningen rapporterar kvartalsvis. 
 
Administrativa regler föreskriver att VD fastställer vem som har rätt att utföra vilka 
transaktioner för koncernens räkning, att alla betalningar som initieras av internbanken ska 
attesteras av två personer i förening samt att alla finansiella transaktioner ska stämmas av mot 
respektive banks avstämningsunderlag. 
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7.6.1 Valutariskhantering 
 
Som valutarisk räknas den risk som resulterar från kommersiella kontrakt med ett fast pris i 
utländsk valuta. All valutaexponering ska rapporteras till moderbolaget vilken ska hantera den 
aggregerade risken för hela koncernen på ett kostnadseffektivt sätt och ansvara för 
rapportering av densamma.  
 
För hantering av valutarisker, både i Sverige och utomlands, har företaget befogenhet att 
använda avista-affärer. Tillåtna derivat är terminer, swappar, optioner (endast innehav) och 
futures. I praktiken är det dock i det närmaste endast terminer och swappar som används. 
  
 

7.6.2 Ränteriskhantering 
 
Genomsnittlig ränterisk definieras enligt finanspolicyn som den vägda genomsnittliga 
räntebindningstiden av alla i bolaget förekommande externa lån i respektive valuta. Denna 
följs upp veckovis. Karlshamnskoncernens upplåning ska ha en genomsnittlig 
räntebindningstid mellan noll och sex månader, beroende på respektive låns storlek och av 
vilken finansiering som koncernen är i behov av. Räntebindningstiden beslutas av styrelsen.  
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8. Analys 
  
 
 
I detta kapitel tillämpas våra teoretiska och empiriska resonemang som förts i föregående 
avsnitt på vårt fallföretag Karlshamns. Vi fokuserar på de delar inom vår teoriavdelning som 
har en motsvarighet inom vår empiridel och därmed gör vi kopplingar mellan dessa kapitel. 
Mycket av det som anges är dock tillämpbart på många andra företag som påverkas av 
internationell handel och som därmed upplever en betydande valutaexponering. 
      
 
 
” There are two times in a man’s life when he should not speculate: when he can’t afford it, 
and when he can.” Mark Twain, 1897.132 
 
 
8.1 Internationella marknadssamband 
 
 
Med figur två i avsnitt 3.4.6 som hjälp är det teoretiskt möjligt att diskutera kring 
valutakursers och andra betydelsefulla makroekonomiska faktorers inverkan på Karlshamns 
och dess konkurrenssituation. En mindre formelsamling rörande följande resonemang 
återfinns i bilaga ett. 
 
En förändring i en valutas relativa värde leder i praktiken ofta till vinst eller förlust i relativ 
köpkraft (PPP) och på detta sätt påverkar valutakursen även konkurrenskraften hos vårt 
fallföretag. Om ränte-, inflations- och terminsskillnader förändras samtidigt gentemot 
omvärlden så är dock alla villkor uppfyllda och därmed kan företagets konkurrenskraft förbli 
oförändrad. Om däremot centralbanken styr valutakursen kan istället andra faktorer såsom 
exempelvis räntor, löneutveckling och inflation påverka konkurrenskraften. Det kan i sådana 
fall till exempel bli inflationsnivån som enligt teorin får PPP och dess påverkan att på längre 
sikt gå mot jämvikt. Om en växelkurs successivt ändras gentemot andra valutor samtidigt som 
landet har en annan inflationstakt än andra länder så behöver inte Karlshamns konkurrenskraft 
förändras, likaså blir PPP oförändrad. 
 
Ett resonemang kring räntenivån är att förändringar i den nationella räntenivån liksom i de 
internationella räntorna påverkar Karlshamns då kapitalkostnader och intäkter från 
kapitalplaceringar förändras. Likaså påverkar räntenivån växelkurserna. Enligt teorin leder en 
höjd nationell ränta till en förstärkt valuta som i framtiden förväntas försvagas. Samtidigt 
leder räntehöjningen enligt Fishereffekten till att den förväntade inflationstakten höjs. Enligt 
den internationella Fishereffekten måste det motsatta komma att gälla, det vill säga en 
förväntat förstärkt valuta leder till en direkt räntesänkning. För en centralbank synes det vara 
komplicerat att styra räntenivån och valutakursen samtidigt. Det borde dock finnas en 
möjlighet till jämvikt på längre sikt på grund av marknadskrafterna. Att ta med i beaktandet 
för Karlshamns är att det är en mängd andra makroekonomiska variabler som spelar in, varför 
det därför borde sakna större betydelse vad som styrs från centralbankshåll. 

                                                 
132 Holm, P., Bevingade ord, 1991 
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8.2 Risker 
 
 
Som uppsatsförfattare har vi blivit varse att det råder en viss oklarhet kring begreppet risk, 
framförallt mellan praktiker och akademiker, men även inom dessa grupper. Av denna 
anledning anser vi det vara av stor vikt att klargöra vad vi själva menar med detta begrepp. Vi 
slår därför härmed fast att risk är ett uttryck för en oväntad variation i någon målvariabel. Med 
till exempel kassaflöde som målvariabel är så valutarisk ett mått på fluktuationer i detta flöde 
till följd av oväntade förändringar i växelkursen. 
 
 

8.2.1 Produkt-, kommersiell- och landrisk 
 
Den råvaru-/produktrisk som Karlshamns upplever i samband med inköp av råvaror bör 
främst gälla dessas beskaffenhet och vem som bär risken om en vara inte är i enlighet med 
vad som avtalats. Detta kan bli en kritisk fråga då företaget ofta är direkt beroende av den 
andra parten och av förutsättningarna i detta land, vid till exempel inköp av ovanliga råvaror 
som inte finns representerade på världens råvarubörser. Risker inbegriper exempelvis att 
tidsplaner i produktionen kan fördröjas. Till detta kommer den kommersiella risken/kontrakts- 
och kreditrisken som är svår att bedöma vid affärer med fjärran länder med tanke på en 
möjligtvis bristfällig och svårtolkad dokumentation. En härledning till landriskens 
bakomliggande faktorer skulle kunna göras genom att se på politisk stabilitet, inhemsk 
politisk struktur och ideologi kombinerat med det externa förhållandet till andra länder, social 
stabilitet i form av inkomstfördelning, fackliga, etniska eller religiösa motsättningar samt 
ekonomisk stabilitet som berör infrastruktur, landets beroende av enskilda export- eller 
importvaror, skuldbörda, råvarutillgång och så vidare.  
 
 

8.2.2 Valuta- och finansiellrisk 
 
Inom ramen för den policy som finns utarbetad i Karlshamns för valutarisker, är faktorer som 
ränteutveckling, politiska dagshändelser, råvaruprisförändringar och centralbanks-
interventioner av stor betydelse för dem att beakta. Detta eftersom det främst är det 
kortsiktiga perspektivet som är av intresse, då de aktuella affärerna ska genomföras och 
betalas. Rent generellt kan det konstateras att de finansiella riskerna hänger intimt samman 
med de betalningsvillkor som parterna enats om. Ju säkrare dessa kan göras, desto mindre är 
de övriga riskerna och desto bättre kan parterna redan från början bestämma 
betalningstidpunkterna och därigenom också affärens finansieringsbehov. Det gäller alltså att 
så långt det är möjligt bedöma de övriga riskerna korrekt för att täcka företagets risker i en 
affär.   
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8.2.3 Den totala risken 
 
Då vi i teori- och empirikapitlen behandlar de olika riskerna, så bör det i vårt fallföretags fall 
framhållas att alla typer av dessa risker inte förekommer i varje enskild situation. En 
palmleverans från Sydostasien måste naturligtvis riskbedömas på ett helt annat sätt än en 
rapsleverans från Sverige då det kommer till frågan om leveransåtagande. Likaså kommer 
riskstrukturen att vara beroende av karaktären på åtagandet.  
 
En obalans eller chock på makroekonomisk nivå kan ta sig uttryck i fluktuationer som kan 
föras in under de olika riskerna. Så kan till exempel ett hänsynstagande för att undkomma 
valutarisken i en affärssituation istället leda till en finansiell risk, alternativt kan en valutarisk 
förvandlas till en politisk risk. Detta innebär således att Karlshamns företagsledning aldrig 
kan angripa en av riskerna isolerat. En försummad koppling mellan dem betyder alltså att ett 
exponeringsmått utan mening erhålls.  
 
Inför varje ny affär kan man utgå från att de inblandade parterna har olika uppfattningar om 
hur betalningsvillkoren bör se ut. Detta är inte konstigt med tanke på att dessas viktigaste 
funktion ju är att minimera de risker och de betalnings- och finansieringskostnader som är 
förknippade med affären för både köpare och säljare. Detta innebär att det är viktigt att 
Karlshamns får en så fördelaktig utformning på betalningsvillkoren som möjligt utifrån den 
egna verksamheten, samtidigt som det är betydelsefullt att tillgodose motpartens krav för att 
en bra lösning ska kunna komma till stånd. Mycket hårda krav från Karlshamns sida skulle 
kunna leda till att affären går om intet, alternativt att säljaren överkompenserar sig genom att 
lägga en onödigt stor riskpremie i varupriset. Motsvarande inställning från företaget skulle 
kunna komma att innebära att detta försätts i en sämre konkurrenssituation med risk för att 
affären inte genomförs.  
 
 
8.3 Valutaexponering 
 
 
De tre formerna av valutaexponering; transaktions-, ekonomisk- och translationsexponering, 
är alla tillämpbara på Karlshamns. Företaget påverkas därigenom av förändringar i 
valutakurser vilket i sin tur ger upphov till effekter på dess nettokassaflöde, vinstmöjligheter 
och marknadsvärde.  
 
 

8.3.1 Transaktionsexponering 
 
Karlshamns transaktionsexponering omfattas av befintliga finansiella- och kommersiella 
åtaganden, kommersiella flöden med in- och utbetalningar. Det handlar på detta sätt om 
företagets faktiska kassaflöden i olika valutor som ger upphov till denna form av exponering. 
Exponeringen uppkommer till följd av tidsskillnaden mellan ett belopps bestämmande och 
dess att betalning sker, då händelser utanför företagets kontroll kan uppstå. Under denna 
tidsperiod kan valutakursen förändras, vilket i så fall även förändrar transaktionens värde i 
den inhemska valutan. Hur mycket Karlshamns är transaktionsexponerat vid varje specifik 
tidpunkt måste bero på kontrakterade nettokassaflöden i olika utländska valutor. 
Transaktionsexponering föreligger emellertid inte bara för kontrakt som redan finns upptagna 
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i företagets balansräkning, utan även för åtaganden som varken finns på balansräkningen eller 
utgör formella kontrakt. Detta skulle exempelvis kunna gälla långsiktiga överenskommelser 
och samarbeten.  
 
Att kurssäkra transaktionsexponeringen måste anses vara förhållandevis enkelt jämfört med 
de två andra exponeringsformerna. Detta eftersom ett flertal finansiella derivatinstrument står 
till buds. Visserligen kan flera av dessa ha en komplex konstruktion men de möjliggör 
samtidigt ett skydd mot de flesta transaktionsexponeringar. Genom de grundläggande 
finansiella instrumenten kan Karlshamns, beroende på valutaexponeringens karaktär, 
teoretiskt sett ta långa eller korta positioner i dessa instrument, det vill säga köpa eller 
sälja/ställa ut instrumentet. 
 
 

8.3.2 Ekonomisk exponering 
 
Då den ekonomiska exponeringen definieras som förändringar i ett företags förväntade 
nuvärde av framtida kassaflöden, beroende av oväntade valutakursförändringar, så är det 
vanligtvis i praktiken en mycket komplex uppgift att bestämma och eliminera beloppet av 
denna exponering. Även om ledningen på Karlshamns har valt att inte aktivt arbeta med 
skydd mot denna, så bör det dock framhållas att den är av stor betydelse med tanke på att den 
påverkar företagets resultat ur ett längre tidsperspektiv. Teoretiskt sett beror storleken på 
Karlshamns ekonomiska exponering på dess framtida försäljnings- och exportvolym, hur stor 
produktionen är i olika länder, i vilken eller vilka valutor som företagets produkter prissätts 
liksom hur priser och kostnader påverkas av förändrade valutakurser.  Lönsamheten och 
konkurrenskraften borde i förhållande till världens olika valutakurser påverkas mest av 
fluktuationer i amerikanska dollar och euro. 
 
En koppling till de internationella jämviktsteoremen ger för handen att förändrade 
valutakurser via PPP är relaterade till skillnader i relativa inflationsnivåer. Detta gör att 
utländska operativa kostnader som följer den generella kostnadsutvecklingen återfår sitt 
ursprungliga värde genom förändrade valutakursrelationer. I sådana fall får den ekonomiska 
exponeringen ingen betydelse. Det är dock förmodligen vanligare att Karlshamns  
kostnadsförändringar inte följer den generella utvecklingen, och då får naturligtvis den 
ekonomiska exponeringen ändå stor betydelse. 
 
 

8.3.3 Translationsexponering  
 
Translationsexponeringen i Karlshamns orsakas av att de utländska dotterbolagens resultat 
påverkas av förändringar i valutakurser då de räknas om med valutakursen på slutdagen, 
alternativt med en genomsnittlig valutakurs under redovisningsåret till svenska kronor i 
bokföringssyfte. Likaså påverkas koncernens egna kapital när dessa dotterbolags egna kapital 
omräknas till svenska kronor. Exponeringen uppkommer således vid omräkning av 
balansräkningarna i de utländska verksamheterna och vid omräkning av individuella 
tillgångar och skulder i utländsk valuta. Detta beroende på att tillgångarna och skulderna i 
utländsk valuta vid redovisningstillfället inte är lika stora i respektive valuta och att 
omräkningskurserna kan variera. När det gäller Karlshamns direkta kassaflödeseffekt får dock 
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translationsexponeringen inte någon direkt sådan förrän tillgångarna eller skulderna förfaller 
till betalning eller avyttras.  
 
Huruvida translationsexponeringen bör hedgas eller ej har vi upplevt vara en empirisk fråga. 
Som teorin framhåller så bestäms företagets värde av framtida kassaflöden. Därmed bör ren 
translationsexponering inte hedgas. Men även för denna exponering kan hedging motiveras 
med att stora kortsiktiga rapporterade förluster undviks till en relativt låg försäkringskostnad. 
Det är då viktigt att se till att hedgingpositionerna inte skapar ekonomiska- eller 
transaktionsexponeringar istället. 
 
 

8.3.4 Den totala valutaexponeringen 
 
Enligt ovanstående resonemang påverkas Karlshamns vid en valutakursförändring av de tre 
exponeringstyperna under olika tidsperioder. Detta beskrivs konceptuellt i nedanstående figur. 
 
 

 
 
Figur 10;. Tidsmässig jämförelse mellan ett företags olika valutaexponeringar, Eiteman et al., Multinational 
Business Finance, 2001 
 
 
I figuren framgår att translationsexponeringen endast påverkar Karlshamns omräkning av de 
affärshändelser i utländska dotterbolag, som inträffat före den tidpunkt då valutakursen 
förändrades. Den ekonomiska exponeringen avser däremot bara den förändrade valutakursens 
inverkan på det förväntade framtida kassaflödet, det vill säga framtida förväntade 
transaktionsexponeringar. För transaktionsexponeringen har både tiden före och efter 
valutakursförändringen betydelse. De utestående finansiella åtagandena har ingåtts före 
valutakursförändringen, men förfaller inte till betalning förrän efter valutakursförändringen. 
Transaktionsexponeringen avser således affärsavtal gjorda före valutakursförändringen, vilka 
ger upphov till kassaflöden efter tidpunkten då valutakursen förändrades. Skillnaden mellan 
transaktionsexponeringen och den ekonomiska exponeringen är således att den förstnämnda 
avser valutakursförändringars inverkan på kända kassaflöden som inträffar inom snar framtid, 
medan den senare exponeringen avser den effekt förändrade valutakurser får på företagets alla 
förväntade framtida kassaflöden. Den ekonomiska exponeringen har följaktligen mycket 
större betydelse för Karlshamns långsiktiga utveckling och välmående även om en sund 
transaktionsexponering är kortsiktigt nödvändig. 
 



Finansfunktionens arbete och organisering utifrån ett valutaexponeringsperspektiv - Jessica Moberg, Niklas Nilsson 
__________________________________________________________________________________________ 

 59

Translationsexponeringen är en omräkningsrisk på balans- och resultaträkningar i utländska 
dotterbolag. Om kapitalmarknaden är effektiv så bör sådana omräkningar, som inte har någon 
ekonomisk grund, inte påverka kassaflödet och därmed inte heller påverka företagsvärdet. 
Visserligen påverkas värdet av utländska verksamheter av förändrade valutakurser, men detta 
uppstår genom ekonomisk- och transaktionsexponering, inte av translationsexponering. 
 
Karlshamns struktur och konkurrenssituation har betydelse för dess valutaexponering. 
Struktur och konkurrenssituation är enligt teorin omvänt relaterad till graden av flexibilitet 
med avseende på produkt- och faktormarknad liksom produktionsprocessen. Karlshamns 
måste till viss del anses sakna denna flexibilitet då produkterna är relativt homogena, deras 
priser bestäms i mångt och mycket internationellt under hård konkurrens och 
produktionsprocessen är kapitalintensiv och svår att använda till andra ändamål. Om detta 
beaktas vid bedömningen av företagets valutaexponering, borde det ha en betydande 
valutaexponering där beroendet borde anses vara negativt. Detta innebär att Karlshamns 
verksamhet bör gynnas av en försvagad krona och missgynnas av en förstärkt vad gäller de 
mindre handlade valutorna. Motsatsen bör gälla för amerikanska dollar och euro, detta 
eftersom nettoflödena ser ut som de gör för Karlshamns, se även bilaga två. Det behöver 
emellertid inte vara så att företagets värde ökar när valutakursen försvagas. Olika 
hedgingpositioner kan till exempel göra att förhållandet blir det omvända såvida inte 
företagets valutahedging eliminerar valutakursernas betydelse. Valutahedging kan också 
vända på förhållandet så att företaget missgynnas av en depreciering. En svagare valuta kan 
vidare få många makroekonomiska implikationer. Exempelvis kan inflationstrycket öka, 
räntorna stiga och statens finanser försämras.  
 
Det är i litteraturen omtvistat huruvida företagens internationalisering leder till högre eller 
lägre valutaexponering. Internationalisering ger visserligen utländska valutatransaktioner, 
utländska tillgångar och skulder med mera, men samtidigt diversifieras verksamheten på fler 
länder, vilket kan minska valutaexponeringens omfattning. Anledningen är att olika 
paritetsvillkor, till exempel Fishersambanden och PPP, i praktiken kan avvika från jämvikt 
under längre tidsperioder. Då verksamhet bedrivs i flera länder kan försämrade 
konkurrenssituationer i vissa länder jämnas ut av förbättrade konkurrenssituationer i andra 
länder. Även kapitalanskaffning kan ske från flera länder, vilket också har en diversifierande 
effekt på valutaexponeringen. Dessa två förhållanden kan i så fall innebära att Karlshamns 
höga internationaliseringsgrad i själva verket minskar företagets totala valutaexponering.  
 
Som tidigare framgått har emellertid företaget en stor andel försäljning utomlands samtidigt 
som en relativt stor andel av tillverkningen sker i Sverige. Detta tillsammans med 
produkternas homogena karaktär gör dock att den operativa diversifieringen kan anses som 
relativt låg. Jämfört med den extrema situationen med enbart inhemsk produktion och 
försäljning tillsammans med hård importkonkurrens, har Karlshamns en lägre ekonomisk 
exponering. Företaget skulle då rimligen ha lika stor ekonomisk exponering, men utan 
transaktioner med utländsk valuta. Om företagets totala valutaexponering minskar vid 
utlandsverksamhet är däremot oklart, eftersom transaktionsexponering och 
translationsexponering uppstår vid gränshandel respektive utlandsetablering. Företagets 
produktmix bör också inverka på dess valutaexponering, eftersom produkter genom dess 
ekonomiska exponering har olika valutakänslighet. Detta kan leda till att företagets 
geografiska struktur skiljer sig avsevärt från deras valutaexponering gentemot olika valutor.  
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8.4 Valutaexponeringsstrategi 
 
 
En optimal valutastrategi för ett företag är beroende av väldigt många faktorer och är 
antagligen omöjlig att besvara utan att besitta all tänkbar information dels om företaget, dels 
om den marknad och bransch där det är aktivt. Vi är dock övertygade om att ett företag kan ha 
olika strategier som kan vara momentant optimala beroende på hur företagets makromiljö ser 
ut. Ett verktyg som Karlshamns företagsledning skulle kunna ha till sitt förfogande för att 
kunna utvärdera sin omgivning är exponeringsanalys. Den exponeringsanalys som vi här 
avser är den som vi diskuterade i kapitel fyra, det vill säga de olika formerna av 
valutaexponering. Denna valutaexponering påverkas som vi sett utav flera olika sorters risker. 
Den kombinerade, totala påverkan av dessa risker leder till att företaget ställs inför olika 
situationer på olika tidshorisonter, vilket medför att den optimala valutastrategin naturligt 
förändras i takt med att de yttre faktorerna gör det. 
 
De olika valutastrategierna implicerar alla olika situationer för ett företag och hur det ska 
organisera sin valutahantering. Utifrån empirin kan vi påstå att Karlshamns bedriver ett 
mellanting av en säkra-allt-strategi och en selektiv säkringsstrategi. Säkra-allt-strategin 
återspeglas i de mål som företaget i dagsläget har då de valutasäkrar alla sina 
transaktionsflöden, medan den selektiva säkringsstrategin återfinns i att företaget endast 
säkrar transaktionsflödena på basis av det land där de uppkommer. Sett till sin helhet säkrar 
Karlshamns alltså inte på koncernnivå då företaget vid redovisningstillfället omvandlar 
resultatet och tillgångarna från de olika länderna till svenska kronor. Totalt sett är dagens 
valutastrategi dock av den mer riskaversa karaktären.  
 
Vilken strategi som ett företag väljer bör vara beroende av de antaganden som dels ledningen, 
dels ägarna har gjort angående de internationella marknadssambanden och de möjligheter som 
därmed uppstår av att förutspå växelkurser. Ägarnas roll spelar här in genom att det kan 
hävdas att dessa redan diversifierat sitt innehav av aktier och att företaget därför inte bör vidta 
åtgärder för att balansera växelkursförändringar. Dessa argument är dock endast giltiga i den 
utsträckning förändringarna inte medför att företaget hamnar på obestånd, en risk som 
Karlshamns ägare och ledning inte är beredda att acceptera. Företaget måste således bedöma 
att valutamarknaden är alldeles för osäker för att våga sig på en laissez-fairestrategi. 
 
 
8.5 Centralisering eller decentralisering 
 
 
Hur ett företag väljer att organisera sin finansavdelning beror till stor del på vilken inställning 
det har till de olika valutastrategierna. Ju längre åt laissez-fairestrategin som företaget 
befinner sig, desto mindre anledning finns det att centralisera finansavdelningen ur ett 
valutasäkringsperspektiv. Anledningen till detta bör vara att det då inte heller bekymrar sig 
om att internt försöka netta sina olika transaktioner. Ett företag som försöker minimera sin 
valutaexponering bör däremot göra ansträngningar för att samordna finansavdelningen, 
genom att låta sina betalningar gå via ett gemensamt valutakonto. Därmed minimeras den 
externa gränsytan. Genom att använda sig av ett centralt valutakonto kan företaget åtnjuta 
flera finansiella fördelar. De viktigaste fördelarna är att företaget antingen minimerar sitt 
koncerngemensamma behov av att köpa främmande valuta, och därmed sänker avgifterna för 
detsamma, eller att det får en större totalvolym och på så sätt kan få en bättre växelkurs 
genom volymrelaterade avtal.  
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Även om det fastställs i Karlshamns nuvarande finanspolicy att den finansiella risken och 
valutaexponeringen ska skötas centralt av moderbolaget, så är detta inte vad som faktiskt sker 
i dagsläget. I denna tydliggörs likaså att finansiella flöden ska kvittas så långt det är möjligt 
inom företaget. Policyn omfattar inte i realiteten alla betalningar in och ut från företaget. En 
mer omfattande internbank skulle därför ha större möjligheter att åstadkomma detta. 
Införandet av en sådan skulle kräva en hel del arbete i implementeringsfasen och det skulle 
också komma att kosta en del pengar att lägga om datorsystem med mera till denna 
nyordning. Det som företaget skulle kunna tjäna på ett sådant system är dock inte enbart av 
finansiell karaktär utan även av ekonomistyrningskaraktär då ledningens insyn kan öka. 
 
I dagsläget och i praktiken så genomför Karlshamns koncerninterna transaktioner i 
nettningssyfte endast i begränsad omfattning. Mot finansavdelningen i Sverige kan de 
utländska enheterna till exempel efterfråga terminskurser, men de är i realiteten även fria att 
vända sig till de banker som de normalt gör affärer med. Ser man bara till växelkurserna kan 
detta visserligen ibland te sig billigare, men det finns flera andra perspektiv som företaget bör 
överväga, varav ett av dessa är fördelen som vi nämnde i stycket ovan. En indirekt effekt av 
att centralisera hela valutafunktionen är att det ställer högre krav på formalisering. Detta 
medför att kraven på dokumentation över alla de olika aktiviteterna som är förknippade med 
handeln ökar, vilket i sin tur leder till att beroendet av ett fåtal nyckelpersoner minskar med 
ökad säkerhet för företaget som följd. Möjligheterna till subjektiva bedömningar vid 
spekulationstillfällen minskar också. I sin förlängning kan den ökade dokumentationen även 
medföra högre effektivitet genom att arbetsrutinerna blir ytterligare förutbestämda och 
kodifierade.  
 
Det som enligt oss finansiellt främst talar för en ökad centralisering av finansfunktionen är de 
ytterligare möjligheter till interna hedgingmetoder som detta erbjuder. Sett till effektivitet och 
valutaexponering kan en centralisering medföra att problem och möjligheter som den enskilda 
enheten inte uppmärksammar förs fram i ljuset, samtidigt som alla finansiella beslut 
optimeras på koncernnivå istället för på lokal. Även transaktionskostnaderna kan antas 
minska när betalningarna verkställs internt. 
 
De främsta skälen som vi kan anföra mot en ytterligare centralisering av finansfunktionen är, 
förutom de tidigare nämnda, två - dels att dotterbolagen mister kontrollen över en komponent 
som påverkar deras vinst, dels de svårigheter som kan finnas i informationsöverföringen. 
Genom att moderbolaget tar kontrollen över valutafrågorna kan inte dotterbolagen längre 
hantera sin valutarisk på det sätt som de finner lämpligast, vilket leder oss in på det andra 
argumentet mot en centralisering, nämligen informationsöverföringen. Ett problem som är 
förknippat med en ökad centralisering är de kostnader som uppkommer då informationen ska 
förmedlas från en lokal till en central plats inom företaget. För att en centralisering ska 
fungera i praktiken måste information rörande lokala förutsättningar dels vara tillräckligt 
omfattande, dels nå rätt personer i rätt tid. Den benägenhet som ett dotterbolag kan ha att 
rapportera kan minska om det uppkommer någon form av konflikt mellan enheterna, något 
som inte är alldeles omöjligt vid omorganiseringar. 
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8.6 Hedging 
 
 

8.6.1 Intern hedging; nettning, matchning, leads and lags samt faktureringsförfarande 
 
Ju mer omfattande de interna transaktionerna är, desto effektivare är det med nettning, men 
även i koncerner med mindre flöde mellan enheterna kan det vara effektivt. Karlshamns 
interna finansiella flöden är i dagsläget inte särskilt omfattande, däremot har de omfattande 
externa flöden av valuta. Detta talar för att koncernen skulle kunna gagnas av att samordna 
sina finansiella flöden via ett gemensamt konto. Ett krav för att kunna hantera samtliga 
betalningar är att finansfunktionen har en total översikt över kommande in- och utbetalningar. 
En ökad informationsöverföring medför även att kontrollen över transaktionsexponeringen på 
koncernnivå ökar. Genom en ökad formalisering och klarare regler för koncernbetalningar 
underlättas även arbetet med att planera och att hantera likviditets- och finansieringsfrågor. 
Eftersom vi inte anser att Karlshamns interna finansiella flöden ensamt skulle motivera en 
central hantering av samtliga kassaflöden, menar vi att det främst skulle vara möjligheten att 
matcha alla in- och utgående valutaströmmar som skulle berättiga en centralisering. Eftersom 
en så stor andel av valutaflödena inom Karlshamns sker i amerikanska dollar och euro finns 
det all anledning att försöka sig på att matcha dessa mellan de olika enheterna. Detta främst 
för att minska kostnaderna som är förknippade med handeln av dessa valutor.  
 
Det som främst talar mot att investera i det som är förknippat med en ökad centralisering, 
såsom bland annat ett nytt rapporteringssystem och omfattande organisationsförändringar, är 
att Karlshamns interna flöden är förhållandevis små. Att implementera ett helt nytt 
rapporteringssystem tar även mycket tid i anspråk. På fem till tio års sikt kan dessutom större 
delen av de europeiska staterna vara med i EMU, vilket innebär att nettnings- och 
matchningseffekterna blir avsevärt mycket mindre. Skulle Sverige, England och Danmark gå 
med i EMU inom en snar framtid kan det också vara mindre motiverat att lägga ner avsevärda 
summor för att nå fördelarna med nettning och matchning.  
 
Vi tror att de möjligheter som Karlshamns har att påverka den valuta som råvaruköp görs i är 
begränsade. De standardiserade kontrakt som idag finns på de marknader där företaget agerar 
fastslår oftast att det är amerikanska dollar och euro som är de gällande valutorna. Vi tror 
dock att det kan finnas möjligheter för företaget att växla mellan dessa valutor till viss del. 
Genom långsiktig planering skulle koncernen som helhet kunna balansera valutaflödena så att 
positionen i den ena valutan blir nära noll, samtidigt som positionen i den andra skulle kunna 
upphäva koncerninterna effekter av växelkursförändringar. Ett resonemang här skulle kunna 
vara att fakturera en större del av försäljningen i amerikanska dollar och därmed försöka 
matcha dessa flöden mot inbetalningarna. Effekten skulle då bli att nettoutflödet i euro ökar. 
En säkring av en del av detta, med någon form av externa hedgingmetoder, försäkrar företaget 
mot motsvarande del av transaktionsexponeringen. Bieffekten skulle bli att den position som 
kvarstår balanserar en del av företagets translationsexponering. Oavsett hur växelkurserna 
utvecklar sig kommer resultatpåverkan vid bokslut vara detsamma, det som händer är att 
kassaflödet påverkas på endera hållet. Hur Karlshamns väljer att ställa sig till detta 
resonemang är upp till dess ledning.  
 
Genom att förskjuta företagets betalningar skulle Karlshamns kunna minska sin 
transaktionsexponering. Istället för att ha en kortsiktig position i någon valuta skulle denna 
kunna elimineras med hjälp av förändrade betalningsrutiner. Vi anser dock att en sådan 
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förändring tyder på brister i ett företags planeringsverksamhet och tycker inte att ett företag 
som Karlshamns bör överväga detta. Vidare skapar försenade inbetalningar irritation hos den 
mottagande parten och innebär även att dennes risker som är förknippade med en affär ökar. 
De interna transaktionerna kan dock justeras för att på så sätt minska 
transaktionsexponeringen sett till hela koncernen. Detta kräver dock en central finansfunktion 
med god insyn i de olika delarnas verksamheter och betalningssystem. 
 
Karlshamns faktureringsförfarande kommer med all sannolikhet att underlättas i takt med att 
EMU expanderar, både med tanke på att fler länder kommer att få euro som nationell valuta 
men också eftersom euron antagligen kommer att bli en starkare internationell valuta. Även 
länder som inte ingår i EMU kommer förmodligen att se denna valuta som ett starkare 
alternativ till den amerikanska dollarn. 
 
 

8.6.2 Extern Hedging; valutatermin, swap penningmarknadshedge och option 
 
Förväntningsteorin och den internationella Fishereffekten medför att terminskontraktens 
värden vid förfall har ett långsiktigt genomsnittligt värde på noll. I och med det faktum att 
terminskontrakt ofta har en större köp/sälj- spread jämfört med spotmarknaden, uppstår 
merkostnader vid terminssäkringar. Med tanke på det ekonomiska skydd som Karlshamns 
genom terminskontrakt på kort sikt erhåller, är kostnaden för denna försäkring dock liten och 
möjligtvis nödvändig för att undvika svårigheter. Det största problemet med detta resonemang 
torde vara i vilken grad och tidsperiod jämviktsvillkoren gäller och hur aktuella kursrelationer 
förhåller sig till det långsiktiga jämviktsläget. Olika skatteförhållanden borde också inverka 
på jämviktsvillkorens praktiska betydelse.  
 
En swap är ett bra komplement till terminer eftersom det ofta saknas terminskontrakt på så 
lång sikt som en swap kan sträcka sig över. Swappens nackdelar bör också tendera att minska 
i takt med att marknaden för dessa instrument ökar.   
 
På en effektiv marknad måste en penningmarknadshedge vara att jämställa med ett 
terminskontrakt. I verkligheten existerar dock fluktuationer från jämviktsläget vilket medför 
att arbitragemöjligheter bör föreligga mellan de två alternativen. Alternativet att använda en 
penningmarknadshedge kommer således att avgöras av alternativkostnaden i form av 
ränteskillnader. Om ränteläget för Karlshamns del är gynnsamt skulle det kunna göra en viss 
räntevinst om det skulle använda detta hedgingalternativ. Detta eftersom företaget då får 
tillgång till den kommande inbetalningen innan den erhålls från kundens sida och då har 
möjlighet att förränta den. 
 
Valutaoptioner skulle för Karlshamns del kunna vara ett bra komplement till terminsaffärer. 
Speciellt bra skulle det vara i de fall då det rör sig om fullständigt kontrakterade kassaflöden 
och då osäkerheten är stor. En situation då optioner principiellt skulle kunna vara användbara 
är vid anbudsförfarande då företaget vid export gynnas av att det är garanterat de valutakurser 
på vilka anbudet beräknats. På samma gång vet företaget att sannolikheten att få kontraktet 
kanske är liten. Att då teckna ett terminskontrakt kan vara riskabelt eftersom det med sin 
bindande verkan tvingar exportören att vid en framtida tidpunkt sälja utländsk valuta, som det 
om det inte får kontraktet heller aldrig får inbetald. Genom att istället köpa en säljoption 
skapas samma säkerhet men utan den risk som terminssäkringen innebär. Karlshamns kan 
därmed aldrig förlora mer än den premie som det har betalt. Så länge löptiden ännu inte har 
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löpt ut har det fortfarande möjlighet att sälja optionen och få hela eller delar av sina utlägg 
tillbaka. Optioner kan också ses som en försäkring mot valutakursförändringar med 
investeringsmöjligheter. Visserligen anses det ofta att optioner är för dyra att använda i 
hedgingsyfte, men kostnaderna skulle dock kunna minskas genom att Karlshamns tilläts ställa 
ut optioner. Detta skulle medge en flexibilitet att bland annat låsa in växelkursen inom ett 
visst intervall. 
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9. Slutsatser, rekommendationer och förslag till fortsatta studier 
 
 
 
I detta avslutande kapitel har vi som författare för avsikt att redogöra för de slutsatser vi 
kommit fram till under uppsatsens framskridande. Konklusionerna har dragits utifrån vår 
teoretiska referensram liksom våra studier av och kontakt med Karlshamns. Vår förhoppning 
är att vårt fallföretag ska kunna dra nytta av och reflektera över våra rekommendationer. 
Under arbetets gång har vi också kommit att fundera kring alternativa, intressanta 
angreppssätt av det studerade området. Av detta skäl ger vi sedermera några förslag till 
fortsatta studier. 

 

    
 
9.1 Slutsatser 
 
 
Denna uppsats har ett begränsat empiriskt underlag för att analysera om en analytisk 
generaliserbarhet kan föreligga, detta främst med tanke på att endast ett företag har studerats. 
Våra slutsatser kan därmed inte automatiskt appliceras på andra företag än Karlshamns. 
Däremot kan vi dra konklusioner som har relevans för vårt fallföretag samtidigt som vi dock 
inte på något sätt ser det uteslutet att dessa tolkningar faktiskt kan vara tillämpbara även på 
andra internationellt verksamma företag med en liknande riskprofil, strategi och storlek.  
 
Under sekler har man kunnat följa den internationalisering som skett och sker av produktion, 
distribution och konsumtion. Den finansiella utvecklingen undergår parallellt härmed samma 
internationalisering. I takt med att en allt större betalningsvolym ska passera nationsgränser så 
utvecklas betalningsformer som kan tillgodose detta behov så väl som möjligt i vad avser 
snabbhet, säkerhet och effektivitet. Betalningar som ska utföras över nationsgränser innebär 
en osäkerhet från det att de har avtalats till dess att de är genomförda, vilken är större än den 
osäkerhet som förknippas med inhemska betalningar. Det mest påfallande skälet är 
sannolikheten att den betalning som avtalats förändras till sitt värde på grund av 
valutakursförändringar  
 
Som framgår i vår uppsats kan det konstateras att ett företags samband med valutamarknaden 
är mycket komplex då en mängd mikro- och makroekonomiska faktorer har betydelse för dess 
förutsättningar och en gynnsam framtid. Det bör i detta sammanhang dessutom tilläggas att 
om de diskuterade marknadssambanden alltid skulle vara i jämvikt så skulle ett företags 
valutaexponering vara betydligt lägre än vad den ofta i verkligheten tenderar att vara.  
 
Om affärer ska komma till stånd i den utsträckning som svarar mot olika länders efterfrågan 
på varandras varor och tjänster måste avtal kunna träffas om betalning för sådana prestationer. 
Båda avtalsparterna ska kunna få en rimlig förvissning om att ett avtal ska uppfyllas och att 
motprestationen, betalningen, ska fullgöras på ett sådant sätt, vid en sådan tidpunkt och i en 
valuta med ett sådant värde, att avtalet när betalningen inflyter fortfarande framstår som värt 
att ingå. I analysen av ett företags risker framgår det tydligt att bedömningen av dessa i det 
enskilda fallet måste bli en fråga om en subjektiv bedömning. Detta faktum gör det dock inte 
mindre viktigt för företaget att inneha kunskap i dessa frågor för att få en realistisk- om än en 
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partisk bedömning ska kunna genomföras. Först därefter uppkommer frågan om vad som kan 
täckas genom utformning av villkor, avtal och säkringsåtgärder. Kontraktens utformning är 
således en parameter som är av primär angelägenhet för företaget beakta.  
 
Den totala valutaexponeringen och dess konsekvenser är av mycket stor betydelse för varje 
internationellt verksamt företag och dess framtid. Av detta skäl bör frågor rörande dennes 
olika komponenter erhålla prioritet och ha en framträdande plats såväl inom 
finansavdelningens verksamhet som inom ledningens arbete och strategers ansvarsområde. Då 
ett företag ska bedöma sin valutaexponering är det således viktigt att finansavdelningen och 
ledningen först och främst har klart för sig vilka valutarisker och exponeringar som 
förekommer i dagsläget, vilka som kan tänkas förekomma framöver, samt vilka av dessa det 
bör försöka minimera och täcka.  
 
Den optimala valutastrategin måste vara objekt för en kontinuerlig uppdatering, både i 
förutbestämda återkommande intervall men även vid händelser som har en tydlig påverkan på 
företagets finansiella hälsa. Rent generellt kan vi inte dra några slutsatser om vilken som är 
den optimala valutastrategin för det enskilda företaget. För att kunna göra detta måste man ta 
hänsyn till varje specifikt företags mål och de risker som detta företag är utsatt för. Med detta 
i åtanke finns det därefter valutastrategier som är mer eller mindre lämpliga. En lämplig 
utgångspunkt för att utvärdera ett företags valutastrategi är att analysera de företagsspecifika 
riskerna. Den allmänna slutsats som vi kan dra när det gäller valutastrategier är att ju större 
osäkerhet ett företag är utsatt för desto mer motiveras en riskavers valutastrategi - antingen en 
selektiv säkringsstrategi eller en säkra-allt-strategi. 
 
Huruvida ett företag bör organisera sin finansfunktion centralt eller ej, är även det en fråga 
som är beroende av ett flertal faktorer. I kapitel fyra för vi fram de teoretiska resonemangen 
kring en centralisering/decentralisering och i kapitel åtta analyserar vi hur vi anser att vårt 
fallföretag kan förhålla sig till denna fråga. Rent generellt är de organisatoriska frågorna 
förknippade med en centralisering beroende av det enskilda företagets inställning till de olika 
valutastrategierna och därmed till företagets risker. Om ett företag bedriver en riskavers 
strategi bör det samla finansfrågorna under ett tak för att ha en möjlighet att samordna sina 
finansiella flöden. Denna samordning ställer dock höga krav på kontrollsystem och 
informationsöverföring mellan moderbolag och övriga enheter.  
 
Företagets valutastrategi påverkar valet av vilka hedgingmetoder som ett företag bör använda 
sig av. Ju mer riskavers ett företag är, desto större användning har det av de olika metoderna. 
Vi anser att företag bör arbeta hårdare med de interna metoderna, dels eftersom det innebär att 
företaget ökar kontrollen över sina finanser, dels för att dessa ansträngningar medför att 
beroendet av de externa metoderna minskar. Hur stor nytta ett enskilt företag kan ha av att 
netta och matcha sina valutaflöden beror på flera faktorer, se vidare kapitel fem och åtta, det 
medför dock att behovet av externa metoder minskar. Vilka externa instrument som ett 
företag bör använda sig av kan vi inte generellt uttala oss om, de har alla sina för- och 
nackdelar som vi fört fram tidigare. Valet av instrument anser vi dock ha en viss koppling till 
företagets inställning till risk då de olika instrumenten kan medföra olika grader av 
spekulation. 
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9.2 Rekommendationer 
 
 
Att leda ett internationellt verksamt företag som Karlshamns med en så god uthållig 
lönsamhet som möjligt är en svårare uppgift än att styra ett hemmamarknadsföretag mot 
samma mål. Dels beror det på verksamhetens geografiska utbredning och olikartade 
förhållanden, dels på restriktioner som försvårar penningflöden mellan olika företagsenheter 
och verksamhetsländer. Till detta kommer dessutom att resultatmätningen – och därmed en 
effektiv resursallokering – försvåras av att den sker i olika valutor vars växelkurser 
sinsemellan fluktuerar.  
 
Baserat på uppsatsens syfte och den analys som gjorts kring Karlshamns nuvarande situation 
har ett antal rekommendationer från vår sida kunnat identifieras. Dessa utgörs av ett antal 
punkter, varav flera är utav ekonomistyrningskaraktär, vilka vi anser skulle kunna vara av 
intresse för företaget att beakta i dess framtida verksamhet.  
 
* En total tillit till marknadssambandens giltighet finns inte idag och bör inte heller finnas i 
framtiden. För att begränsa den totala riskens omfattning är därför frågan kring hur 
betalningsvillkoren är utformade en mycket angelägen sådan. Med tanke på framtida 
affärsuppgörelser är likaså kunskap och erfarenhet om utformningen av dessa mycket 
betydelsefull då de måste leda till en acceptabel lösning för alla inblandade parter. 
Riskbedömningen bör ses som en del av företagets strategiska planering.  
 
 * Valutaexponering är ett begrepp som Karlshamns bör se i ett något vidare perspektiv än 
vad de gör idag. Med detta önskar vi föra fram att transaktionsexponeringen inte bör åskådas 
isolerat. Istället bör en något mer långsiktig bedömning av den totala valutaexponeringen 
göras med hänsyn tagen även till den ekonomiska- liksom translationsexponeringen. 
 
* Genom att Karlshamns är aktivt på flera olika marknader och gör affärer i ett flertal valutor 
så upprätthålls en operativ- och finansiell diversifiering, en naturlig hedging, gentemot de 
olika exponeringsformerna. Vi tror att det är bra för företaget att fortsätta att ha denna i åtanke 
vid expansion.  
 
* Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att Karlshamns inte är riskneutrala i dagsläget. Med 
hänsyn tagen till Karlshamns målsättning att vara fullständigt riskneutrala är dagens 
mellanting av säkra-allt-strategi och selektiv säkringsstrategi kanske inte den mest lämpliga. 
För att ytterligare närma sig riskneutralitet bör företaget därför välja en ren säkra-allt-strategi. 
 
* För att Karlshamns ska kunna ha en möjlighet att nå det mål som företaget har; nämligen 
fullständig riskneutralitet, tror vi att det kommer att tvingas att samordna en större del av sin 
finansfunktion. En ökad vilja att minska företagets valutaexponering måste göras med 
koncernens bästa i fokus, vilket tyvärr kan ske på bekostnad av de olika enheterna. 
 
* Vi ser flera anledningar till att hålla finansfunktionen relativt samlad på Karlshamns 
huvudkontor och inom räckhåll för företagsledningen. Till dessa hör att flera frågor av 
koncernmässigt strategisk betydelse handläggs av finansfunktionen, att flera uppgifter kräver 
specialister och att företagsledningen förvissar sig om insyn och enhetlighet när det gäller in- 
och utländska koncernenheters finansiering, betalningsrutiner och kurssäkring. Likaså kan 
samordnings- och stordriftsfördelar uppnås, det blir lättare att få förräntning på reserven av 
likvida medel och om kurssäkring sker centralt, kan dels en viss utjämning ske inom 
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koncernen så att endast ett nettobelopp behöver kurssäkras, dels genomsnittligt sett större 
transaktioner genomföras.  
 
* En centralisering av finansfunktionen kommer att ställa höga krav på finansfunktionen. När 
den måste konsulteras bör den snabbt kunna tränga in i situationen och ta ställning till dess 
konsekvenser för finansiering, valutaexponering eller övrigt av vikt för beslutet. Förmodligen 
kommer det vara en personfråga om dessa krav ska kunna komma att uppfyllas. 
Specialistkunskaper, förmåga att fatta snabba beslut, en känsla för timing och ett gott 
omdöme är givetvis oerhört viktiga egenskaper hos de ansvariga. 
 
* En större beaktan av de interna hedgingmetoderna bör tas. Dessa erbjuder flera fördelar, 
främst är det matchning i ökad utsträckning som verkar ge störst förmån för Karlshamns. 
Ökad emfas på interna metoder medför att ekonomistyrningsfrågor blir allt viktigare och att 
dessa bör lyftas upp till ständig diskussion.  
 
* Mot dagens val av derivat kan vi inte rikta någon större kritik bland annat med hänsyn tagen 
till företagets syn på risk, valutaexponering och valutastrategi. Däremot tror vi att 
användningsområdet av desamma skulle kunna rationaliseras och optimeras, främst genom en 
effektivare initial användning av de interna hedgingmetoderna.  
 
* Mångfalden och utvecklingen av nya instrument på penningmarknaden ställer höga krav på 
finansavdelningens kunnande och beredskap. Detta medför högre krav på dokumentation och 
rutiner, dels för att ha en väl fungerande finansfunktion, dels för att inte vara beroende av ett 
fåtal nyckelpersoner. 
 
* För att säkerställa att finansfunktionen håller sig inom givna ramar, bör det finnas ett 
kontrollsystem som ger såväl de berörda befattningshavarna själva som företagsledningen 
möjlighet att konstatera att de internationella finansfrågorna handläggs på avsett vis. Detta 
system borde fungera automatiskt och såväl ledningen som de kontrollerade bör uppleva det 
som en för båda sidor behövlig stödjepunkt eller riktmärke och inte som ett onödigt hinder. 
En förutsättning för finansfunktionens handläggning av valutafrågorna är att de organiserar en 
rapportering över enheterna från koncernens olika delar och summerar positionerna netto för 
hela företaget. 

 
* Vad som är förenligt med företagets övergripande intressen kan också fastställas i företagets 
kontrollsystem. Fortlöpande kan det vara värt att inventera företagets samtliga 
valutapositioner vid regelbundet återkommande tillfällen och gå igenom alla kontraktsbundna 
in- och utbetalningar. Detta för att på förfrågan kunna erhålla positionsrapporter. Det blir 
härvid viktigt att samtliga avdelningar som inverkar på positionerna kopplas in i systemet. 
Information om positionerna bör även kunna spridas utanför finansfunktionen till 
företagsledning och andra berörda enheter.  
 
* Dotterbolagen spelar en svårspelad roll. Dessas ledning och ekonomifunktion ska uppfylla 
de allmänna målsättningar som gäller för koncernen, samtidigt som det egna landets 
lagstiftning och praxis i olika avseenden styr dess handlande. Dotterbolagens egna behov med 
avseende på finansiering och kurssäkring måste ibland komma att underordnas mer 
övergripande önskemål för hela koncernen. Att dotterbolagen vaksamt håller ögonen öppna 
för sina egna lokala intressen är dock i själv verket en förutsättning för att koncernens centrala 
finansfunktion ska kunna utöva sitt samordnande arbete med att hålla finansiella kostnader 
och valutaosäkerhet för hela koncernen nere på acceptabla nivåer. I hur hög grad 
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dotterbolagen bör ses som självständigt agerande enheter i fråga om finansiering och 
kursfrågor och den grad det agerar på moderbolagets instruktioner bör vara en fråga om dess 
situation.  
 
 
9.3 Förslag till fortsatta studier 
 
 
Denna uppsats är starkt begränsad då det kommer till den empiriska undersökning. Eftersom 
det endast är ett företag som studerats kan det vara vanskligt att dra mycket allmängiltiga 
slutsatser utifrån denna. I vårt fall passade en studie av Karlshamns bra, men för att dra mer 
generella slutsatser kring vårt problemområde krävs med andra ord säkerligen en mer 
omfattande branschanalys. Detta skulle kunna vara en uppgift för framtida uppsatsförfattare. 
 
Eftersom vi inte ansett oss ha den juridiska kunskap för att på djupet göra en undersökning av 
den karaktären så har vi exkluderat denna. Vi är dock medvetna om att sådana aspekter har 
mycket stor betydelse vid affärskontakter internationellt sett. Ett område för framtida forskare 
kunde alltså kunna vara att se på vår analyserade teori och empiri med sådana ögon som den 
juridiska aspekten skulle kunna täcka in. 
 
En kvalitativ undersökning som denna har, precis som allt annat, sina för- och nackdelar. En 
kvantitativ undersökning skulle givetvis också kunna passa bra, framförallt med tanke på 
eventuella tester av olika derivatinstruments effekter. Detta är dock ett område vi valt att 
lämna därhän till förmån för andra uppsatsgrupper.  
 
En undersökning om hur EMU kommer att påverka europeiska företags  valutaexponering 
skulle vara intressant att genomföra, både på kort och på lång sikt. Företagets 
valutaexponering kommer antagligen att se väldigt annorlunda ut de kommande åren och 
därmed även möjligheterna att optimera densamma. 
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11. Bilagor 
 
 
11.1 Bilaga 1 
 
 
Ränteskillnader   Förväntad skillnad i inflation 
 

(1 + r Inhemsk)  Fishereffekten E(1+ i Inhemsk) 

(1+ r Utländsk)    E(1+ i Utländsk) 

 

 Ränteparitet  PPP 

 Internationella 

 Fishereffekten 

 
Skillnad mellan termins- och avistakurs  Förväntad skillnad i avistakurs 
(Terminspremie) 
 

F                   E(S) 
S      S 
                                      Förväntningshypotesen 

 
 
E(1+ i)  - Förväntad inflationstakt 
E(S) - Förväntad avistakurs       
r - Nominell ränta 
S - Avistakurs 
F - Terminskurs 
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11.2 Bilaga 2 
 
Karlshamns AB      
Sverige       
Valutaflöde 2003 i SEK (tusen)     
       
 Januari  Februari  Mars  
Valuta In  Ut In Ut IN Ut 
DKK       4 711                 6            6 175               -             1 856                33     
NOK     16 004               73          15 122               -           15 759                31     
USD     43 748         53 117          32 396         47 747         26 586          38 736     
GBP            11             357              608             157              472              213     
CHF            -                 32                 -                 25                -                   -       
CZK       3 362               -              3 604               -           22 781                 -       
EUR     34 693         54 765          32 936         47 918         28 742          38 944     
PLN       6 373               -              3 152               -             5 009                 -       
AUD            -                 -                   -                 -                  -                   -       
       
 April  Maj  Juni  
Valuta In Ut In Ut In  Ut 
DKK       9 066               23            4 272             157           4 256              181     
NOK     18 488               30          14 244               41         15 965                  6     
USD     15 813         55 219          33 869         43 143         22 106          45 444     
GBP          422               77              190             785              843            1 275     
CHF            -                   1                 -                 -                    -       
CZK       3 247               -              2 648               -             2 451                 -       
EUR     36 535         56 547          32 638         41 792         39 964          47 271     
PLN       4 391               -              3 599               -             3 861                 -       
AUD            -                 -                319               -                  -                   -       
       
 Juli  Augusti  September  
Valuta In Ut In Ut In Ut 
DKK     19 411             136            3 525                 5         11 024                27     
NOK     13 498               25          16 014             451         16 080                15     
USD     22 143         56 361          26 267         61 452         40 619          21 297     
GBP          411             117                33             132              253              111     
CHF            -                   1                 -                 -                  -                   -       
CZK       2 240               -              2 265               -             6 889                 -       
EUR     41 850         18 027          37 865         56 383         30 433          33 680     
PLN       2 399               -              3 986               -                  -                   -       
AUD            -                 -                  47               -                  48                 -       
       
 Oktober  November    
Valuta In Ut In Ut   
DKK       4 091          2 192            7 006             143       
NOK     14 287               44          15 588               24       
USD     36 673         51 969          27 634         41 245       
GBP       3 124          1 232              264             169       
CHF            -                 -                   -                 -         
CZK       1 796               -              3 002               -         
EUR     40 633         75 239          46 463         46 190       
PLN       3 498               -              1 355               -         
AUD            -                 -                   -                 -         
 


