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Abstrakt 

Företag som agerar på en internationell marknad står inför olika risker men 

också möjligheter vid en valutafluktuation. Företag som hanterar ett penga-

flöde i någon form av utländsk valuta står inför valutaexponering när valuta-

kursen fluktuerar. För att minska valutarisken kan företagen använda sig av 

olika valutastrategier. Enligt tidigare studier är det vanligare bland större före-

tag att använda valutastrategier medan ’small medium sized enterprises’ 

(SME) har bristande kunskaper inom ämnet och känner en oro för att använda 

sig av de verktyg som finns. Eftersom SME-företagen står inför olika valuta-

risker som hanteras fragmentariskt ämnar denna uppsats att undersöka och 

analysera svenska SME-företags valutarisker och hur valutaexponeringen re-

duceras genom valutastrategier. 

För att besvara uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod med en deduktiv 

ansats baserad på företagens erfarenhet av ett ämne. Semistrukturerande inter-

vjuer har genomförts med fyra svenska SME-företag som hanterar direkt im-

port och/eller export och därmed påverkas av valutarisker och valutafluktuat-

ioner.  

Resultatet från uppsatsen indikerar på att svenska SME-företags valutarisker 

har ett signifikant samband mellan verksamhetsstruktur och valutaexponering. 

Resultatet visar på att valutaexponeringen påverkas beroende på hur företaget 

hanterar internationell handel vilket stödjer tidigare studier. Det har även visat 

sig att svenska SME-företag använder sig av valutastrategier genom hedging 

metoder. Det kan dock konstateras att majoriteten av de analyserade SME-

företagen har bristande kunskap vilket stödjer tidigare studier.  

Nyckelord: Export, Hedging, Import, SME, Valutakurs, Valutarisk, Valuta-

strategi, Valutaexponering 
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Abstract  

Businesses that are internationally based are faced with currency risks but also 

possibilities. The businesses that are internationally based are faced with cur-

rency exposure due to fluctuation. To limit the currency risks businesses can 

utilize different currency strategies. According to previous studies, larger busi-

nesses are more likely to utilize these currency strategies, while small medium 

sized enterprises (SME) lack the knowledge about currency strategies and thus 

feel a disquiet about utilizing them. Since SME face a currency risk that is 

handled in a fragmented way, this paper aims to investigate and analyze Swe-

dish SME currency risks and how they manage currency exposure through 

currency strategies.   

The method used in this study was to implement a qualitative research method 

with a deductive approach based on the businesses experience of a subject. 

Semi-structured interviews have been conducted with four Swedish SME that 

handle import and/or export. Thus, being affected by currency risks and cur-

rency fluctuations.   

The conclusion drawn from the result of this study indicate that Swedish SME 

currency risks have a significant relationship between businesses structures 

and currency exposure. The conclusion supports previous studies that currency 

exposure is affected depending on how the businesses manage their export and 

import. The study has also shown that Swedish SME utilize currency strategies 

through hedging derivatives. Although the majority of the analysed SME have 

insufficient knowledge about these derivatives which supports previous stud-

ies. 

Keywords: Currency exposure, Currency risk, Currency strategy, Exchange 

rate, Export, Hedging, Import, SME  
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Definitioner 

Appreciering – att något förstärks (Grath, 2004) 

Avistakurs – kursen för köp/inköp av valutor vid omedelbar leverans (FAR 

Online a, 2019) 

Depreciering – att något försvagas (Grath, 2004) 

Derivat – ett samlingsnamn till olika sorters finansiella verktyg (Skatteverket, 

u.å) 

Volatilitet - visar en tillgångs tendens till prisförändring över en viss tidsperiod 

(IG Trading, u.å) 

Redovisningsvaluta – den valuta vilken företaget upprättar sin finansiella rap-

port (FAR, 2019 s. 1657) 

SME-företag – Uppfyller inte kraven enligt BFNAR 2006:11, 1 Kap. 3 § ÅRL 

50/40/80 regeln (medeltal anställda på max 50 personer, balansomslutning på 

max 40 miljoner kronor/år, nettoomsättning på max 80 miljoner kronor/år)  

Utländsk valuta – en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (FAR, 

2019 s.1657) 
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Akronymer 

Följande akronymer används i denna studie, här nedan presenteras alla akro-

nymer med en beskrivning första gången de används i flytande texten. 

SME - Small medium size enterprise  

FASB - Financial Accounting Standards Boards 

Valuta: 

AED - Emiratisk dirham 

AUD - Australiensiska dollar 

CZK - Tjeckisk krona 

DKK - Dansk krona 

EUR - Euro 

NOK - Norsk krona 

NZD - Nyzeeländsk dollar 

PLN - Polska zloty 

SEK - Svensk krona 

SFr - Schweizisk franc 

USD - Amerikanska dollar 
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1 Introduktion  

I detta kapitel ges en inledande bakgrund kring uppsatsens ämnesområde, ti-

digare studier och problematiken kring huvudämnet. Avslutningsvis presente-

ras uppsatsens frågeställning, syfte, avgränsning samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats handlar om valutafluktuationer och hur det påverkar svenska 

SME-företag. Valutarisker och valutastrategier kommer att analyseras utefter 

företagens valutaexponering och hantering av valutariskerna. En jämförelse 

kommer att ske mellan den mängd import och/eller export som företagen han-

terar. 

1.1.1 Valutakursens påverkan på företag 

Företag som handlar eller säljer internationellt står inför flera risker men också 

möjligheter när en valutakurs fluktuerar. Med en valutafluktuation kan dessa 

företag antingen hantera en valutaförlust eller vinst med fluktuationens påver-

kan är något de själva inte kan eliminera (Molinder & Westlund, 2000). Wad-

ström (2014) beskriver att med ökad internationell handel kommer andra spel-

regler, det gamla sättet att hantera valutarisker och valutastrategierna räcker 

inte längre till. Företagen står idag inför nya utmaningar då de existerar i 

snabbt föränderliga miljöer. Fokus ligger därmed inte längre på att vara; bäst, 

störst, eller vackrast, utan fokus ligger på att överleva de ständiga fluktuation-

erna och påfrestningarna som företag står inför. 

Wiberg, chefsekonom på företagarna (2019) presenterar en undersökning i slu-

tet av 2018. I undersökningen medverkade drygt 1 000 företag och kom fram 

till att 28 procent av företagen påverkas negativt av en försvagad svensk krona. 

De importerade företagen påverkas mest av en försvagad krona då 



 

 

 

2 

 

förändringen gör att företagen får valutaförluster. Däremot kan företag som 

hanterar export i länder där den svenska valutan försvagats få en positiv på-

verkan av den sjunkande kronan eftersom de får mer intäkter. Därmed genere-

rar företag valutavinster istället för valutaförluster (Molinder & Westlund, 

2000). Trots detta har ett av fem exporterande företag i Wibergs (2019) under-

sökning svarat att de påverkas negativt och ett av fyra har svarat att de påver-

kas positivt. 70 procent av de företag som importerar medgav att de påverkas 

negativt av den sjunkande kronan (Wiberg, 2019). Om situationen skulle vara 

omvänd och företagen hanterar import i länder där den svenska kronan appre-

cieras får de valutavinster istället för valutaförluster (Gustafson, 2000).  

1.1.2 Valutaexponering 

Den 19 november 1992 beslöts det att Sverige skulle låta kronan flyta och ha 

en rörlig valutakurs (Sveriges riksbank, 1992). Med ett rörligt valutakurssy-

stem justeras valutans värde i förhållande till hur eftertraktad den är, den be-

stäms av utbud och efterfrågan (Molinder & Westlund, 2000). Den rörliga va-

lutakursen ändrar sig fritt mellan två länders valutor i relation till ländernas 

inflation samt finans- och penningpolitik (Gustafson, 2000). Valutakursens 

förändring påverkar internationellt agerande företag på två sätt: antingen ge-

nom att företaget hanterar transaktioner in eller ut i utländsk valuta; eller ge-

nom att ett företag har en verksamhet utomlands. Valutans värde påverkas ge-

nom de fluktuationer som sker över tiden i världen och företagen står inför 

olika valutarisker med dessa valutafluktuationer (Marton, Pettersson & Lun-

dqvist, 2018).  

När företag hanterar utländska valutor och valutarörelser påverkas redovis-

ningen av att valutakursen förändras. Förändringen i valutakursen kan skapa 

valutakursvinster eller valutakursförluster beroende på hur valutan rört sig och 

om de importerar och/eller exporterar (Marton m.fl., 2018). Om företaget han-

terar affärshändelser i utländsk valuta ska detta räknas om till företagets 
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redovisningsvaluta enligt avistakursen per den dag affärshändelsen ägde rum 

(FAR, 2019). Det är alltså genom att valutakursen förändras under tiden från 

försäljning/inköp till inbetalning/utbetalning som företaget påverkas av valu-

taexponering (Marton m.fl., 2018). Grath (2004) delar sedan in valutaexpone-

ringen i två delar beroende på hur företagets internationella handel ser ut:  

• Transaktionsexponering eller betalningsexponering, företaget hanterar 

ett flöde av transaktioner i flera utländska valutor. En exponering 

skapas när valutakursen för transaktionsdatumet är okänd när en order 

eller kontakt skapas vilket utgör en risk för företaget.  

• Balansexponering, företaget hanterar utländska dotterbolag där till-

gångar och skulder är i utländsk valuta. 

När ett företag hanterar in- eller utbetalningar i annan valuta än företagets re-

dovisningsvaluta uppstår en valutarisk för företaget. Valutarisken ökar med 

den valutaexponering som företaget står inför. Detta sker genom att företaget 

hanterar fler än en utländsk valuta och att valutakursen förändras över tiden 

(Grath, 2004; Marton m.fl., 2018).  

1.2 Tidigare studier 

En studie utförd av Alkebäck och Hagelin (1999) visar att företagets storlek 

har en avgörande roll i användandet av derivat för att minska finansiella risker. 

De bekräftar i sin studie det som redan flertalet andra studier presenterat (Al-

kebäck & Hagelin, 1999 nämner studier genomförda av: Bodnar, Hayt, Mar-

ston & Smithson, 1995; Bodnar, Hayt & Marston, 1996; Berkman, Bradbury 

& Magan, 1997) att större företag är mest troliga att använda sig utav derivat 

till skillnad från medelstora- och mindre företag. 

Alkebäck och Hagelin (1999) påvisar att svenska företag står inför en högre 

riskexponering med valutafluktuationer jämfört med andra länder såsom USA 
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och Nya Zeeland.  Vidare förklarar de att 93 procent av företag som står inför 

finansiella risker använder derivat för att säkra valutarisken. El-Mesry (2006) 

stärker Alkebäck och Hagelins studie om att det är större företag som mest 

troligt använder derivat för att säkra finansiella risker. Studien visar även att 

’small medium sized enterprise’ (härmed benämnd SME) känner oro för an-

vändning av derivat och att det finns bristande kunskap gällande finansiell säk-

ring vid valutariskexponering. Hagelin och Pramborg (2004) menar dock att 

det är just genom att de små företagen är känsligare för valutarörelser som 

dessa företag borde drivas till att säkra sina risker och därmed minska deras 

finansiella oro, resultaten visar istället på motsatsen.  

Joseph (2000) visar i sin studie att det är lättare för större företag att hantera 

den finansiella risken som uppkommer kring valutafluktuationer jämfört med 

mindre företag. Studien visar att större företag lättare hanterar valutafluktuat-

ioner eftersom de kan finansiera kunskap och verktyg för finansiella risker. De 

mindre företagen som inte har råd att förse sig med kunskap eller verktyg står 

däremot inför en finansiell oro inför fluktuationer på valutakursen. 

Bartram och Bodnar (2007) presenterar i sin studie att företag som hanterar 

valutafluktuationer och därmed står inför en valutaexponering, kan implemen-

tera riskhantering i form av hedging. Med hedging menas att ett företag an-

vänder sig av en säkring för att hantera finansiella risker såsom valutarisker 

(FAR Online c, 2019). Detta är något som Attila (2014) studerat och menar i 

sin studie gällande valutarisker att "if the revenues and the expenses of an en-

terprise occur mainly in currency, it is worth finding a solution for avoiding 

the exchange risks" (s. 664). Attila (2014) fortsätter med att presentera olika 

interna verktyg företagen kan använda utan att inkludera en tredje part för att 

minimera sina valutarisker. Nedan presenteras några av de verktyg som Attila 

(2014) belyser: 



 

 

 

5 

 

• Försenad eller tidigare betalning, på detta sätt kan företaget anpassa 

transaktionen utefter hur valutakursen värderas. 

• ‘Cash-flow’ harmonisering, där företaget harmoniserar intäkter med 

utgifter i valutan. 

• Förändring av försäljningspriset, där justeringen beräknas med växel-

kursen i förväg och byggs in i ett ökat pris. 

• Byta redovisningsvaluta, på detta sätt elimineras valutavinst/förlus-

terna. 

Företag kan även använda sig av externa verktyg där en tredje part inkluderas. 

Dessa lösningar används för att minska den påverkan en fluktuerande valuta 

skapar. De externa verktygen företagen kan ta hjälp av är bland annat valuta-

konto, valutatermin, valutaswap, valutahedging och valutaoption (Attila, 

2014). 

1.3 Problematisering 

Det råder brist i forskning kring SME-företag och dess hantering av valuta-

fluktuationer (Alkebäck och Hagelin, 1999; El-Marsy, 2006). Tidigare studier 

av Alkebäck och Hagelin (1999), El-Masry (2006), Hagelin och Pramborg 

(2006) belyser att det är merparten större företag som använder derivat för att 

reducera de negativa effekter som fluktuationer i valutakursen kan frambringa. 

Dock menar Kozubíková, Belás, Bilan och Bartôs (2015) att valutafluktuat-

ioner är en av de största riskerna för SME-företag. Trots detta använder sig 

inte SME-företag av derivat i samma grad som större företag. Anledningen till 

detta menar Alkebäck och Hagelin (1999) och El-Marsy (2006) kan förklaras 

med att SME-företagen besitter en oansenlig kunskap kring ämnet och att de 

därmed upplever en oro för derivatans kostnader och redovisningsregler. Vid-

den av möjliga valutarisker och bristande kunskap samt det faktum att SME-

företag knappt använder derivat gör ämnet problematiskt. Eftersom det råder 
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brist i forskningen kring SME-företags valutarisker och valutastrategier är 

detta ett aktuellt ämne att undersöka.  

Grath (2004) menar att företagen som står inför någon form av valutakursrisk 

bör välja vägar där företagets exponering är som lägst. Ju större exponering 

desto större användning av derivat (Allayannis & Ofek, 2001). De företag som 

har ett flöde i utländsk valuta har därmed en valutaexponering och gynnas om 

exponeringen hanteras. Eftersom Sverige är ett förhållandevist litet land med 

en större del utrikeshandel (40 procent av BNP används i export enligt: Stat-

istiska centralbyrån, 2019) är svenska företag utsatta för valutarisker. Andelen 

utländsk valuta i omsättning och kostnader påverkar hur exponerade företag 

är vid valutafluktuationer. Därav syftar denna uppsats till att undersöka och 

analysera hur svenska SME-företag agerar för att hantera valutarisker och va-

lutastrategier i verkligheten.  

1.4 Forskningsfrågor 

RQ1 - Vilka valutarisker har svenska SME-företag? 

RQ2 - Vilka valutastrategier använder svenska SME-företag för att hantera 

valutarisker och hur påverkas dessa av andelen utländsk valuta i omsättning 

och kostnader? 

1.5  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de valutarisker SME-företag står 

inför. Valutariskerna kommer sedan jämföras med de valutastrategier SME-

företag använder. Jämförelsen visar därmed på i vilken mängd företagens ex-

ponering behandlats genom valutastrategier.  
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1.6  Avgränsning 

I denna uppsats kommer inte större företag studeras. Dessa företag kommer ej 

att studeras med anledning av redan befintlig forskning gällande större företag 

men bristande forskning kring SME-företagets valutarisker och valutastrate-

gier. Större företag som definieras enligt BFNAR 2006:11, 1 Kap. 3 § ÅRL 

50/40/80 regeln: 

• Medeltalet anställda har under två konsekutiva år uppgått till 50 st. 

• Företagets redovisade balansomslutning har under två konsekutiva år 

uppgått till mer än 40 miljoner kronor. 

• Företagets redovisade nettoomsättning har under två konsekutiva år 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor.  

Uppsatsen studerar inte företag som använder mellanhänder för inköp eller 

försäljning internationellt, detta eftersom de inte direkt hanterar valutarisken. 

Företag som är grundade utanför Sveriges gränser exkluderas i denna uppsats 

eftersom skillnaden i skattesystemet och standarden för redovisning av valu-

taderivat kan skilja sig mellan de olika länderna. Främst grundas exklude-

ringen i att den finansiella riskhanteringen utförs utanför Sveriges gränser.  

Uppsatsen kommer inte behandla de utvalda företagens siffror från resultat-

rapporter eftersom tillgången var begränsad från företagets håll. Samt att re-

dovisningsmetoden skiljdes företagen emellan. Dock kommer simuleringar 

göras med fiktiva siffror för att illustrera valutarisker och valutastrategier med 

hjälp av procentsatser från företaget gällande import och export samt en för-

enklad avläsning av årsredovisningen.  
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

Tabell 1.1 presenterar uppsatsens kapitel med en kort sammanfattning om vad 

de innehåller. Tabellen beskriver även en vägledning för läsarna av uppsatsen 

för de intressepunkter som kan vara relevanta för läsaren. 

Tabell 1.1 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 

Metod 

Presenterar uppsatsens metod. 

Även hur uppsatsen behandlar 

kvalité i fråga om forsknings-

etik, reliabilitet och validitet. 

Relevant för läsaren som 

vill undersöka processen för 

denna uppsats och dess 

kvalité. 

Kapitel 3 

Referensram 

Presenterar uppsatsens teorier 

som används för att analysera 

empiriska resultatet och be-

svara uppsatsens syfte. 

Relevant för läsaren som är 

intresserade av teorierna 

som är använda för uppsat-

sen. 

Kapitel 4 

Konceptuell Modell 

Presenterar uppsatsens kon-

ceptuella modell för studien. 

Relevant för läsaren som 

vill se hur uppsatsens teore-

tiska referensram ledde till 

intervjufrågorna. 

Kapitel 5 

Empiri 

Presenterar uppsatsens resul-

tat av den datainsamling som 

gjorts under intervjuer samt 

simulering av valutarisker och 

valutastrategier. 

Relevant för läsaren som 

vill undersöka den data som 

undersökts innan den bryts 

ner under analysen. 

Kapitel 6 

Analys 

Presenterar uppsatsens dis-

kussion mellan den teoretiska 

referensramen och den empi-

riska data. 

Relevant för läsaren som 

vill se hur uppsatsens pro-

cess ledde till uppsatsens 

resultat. 

Kapitel 7 

Slutsats 

Presenterar uppsatsens slutsat-

ser och diskussion över upp-

satsens bidrag och rekommen-

dationer för framtida forsk-

ning. 

Relevant för läsaren som 

vill läsa resultatet av denna 

uppsats och föreslagna stu-

dier för framtida forskning. 
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2 Metod  

I detta kapitel argumenteras det för den metod uppsatsen använt sig av och en 

genomgång av hur datainsamlandet genomförts. En analys av uppsatsens etik 

diskuteras samt en kritisk uppskattning av uppsatsens validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningsstrategi 

Larsson (2005) och Stenbacka (2001) anser att det alltid finns en förförståelse 

om ett ämne. Enligt hermeneutiken förändras denna förförståelse konstant un-

der tolkningsprocessen. Genom att tydliggöra förförståelse säkerhetsställs det 

att läsaren förstår forskarens perspektiv. Förförståelsen för denna uppsats har 

erhållits genom anställning på ett SME-företag där valutakursfluktuationer 

hanteras. Där har den svenska kronans depreciering noterats under juli till ok-

tober år 2019 vilket påbörjade intresse för ämnet. Förförståelse har dessutom 

mottagits genom företagsekonomiska kurser på Linnéuniversitetet. Detta har 

lett till ett intresse för att undersöka de valutarisker SME-företag identifierar 

och vilka valutastrategier SME-företag använder. Även att undersöka hur va-

lutastrategier minskar exponeringen för företagen.  

För att fullfölja denna uppsats har en kvalitativ studie valts. Valet av kvalitativ 

metod gjordes tidigt i bearbetningen då det ansågs vara intervjuobjektets åsikt 

som var viktigast. Anledningen till att en kvantitativ studie ej valdes var på 

grund av uppsatsens frågeställning. Frågeställningen syftar på att undersöka 

de valutarisker som företag har och vilka valutastrategier de använder. Detta 

betyder att en kvalitativ forskning bidrar mer till uppsatsens syfte än en kvan-

titativ då uppsatsen undersöker företagens åsikter och verktyg. Med en kvali-

tativ metod genereras data som är rik på detaljer och förklarar de processer 

som förekommer i företag (Miles och Huberman, 1984). En djupgående data-

insamling ansågs viktig för studiens syfte vilket gjorde att kvantitativ 
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forskningsmetod valdes bort då metoden ger begränsad/ingen möjlighet till 

följdfrågor. För att fullfölja den kvalitativa studien har en intervjustudie ge-

nomförts. Detta för att säkerställa företagens identifierade valutarisker och va-

lutastrategier för att minska valutariskerna av valutafluktuationer.  

2.2 Datainsamling 

Eftersom uppsatsens syfte och frågeställning härleder till valutarisker och va-

lutastrategier har ordningsföljden av uppsatsens genomförande speglat detta. 

Den teoretiska referensramen skapades genom undersökning av de befintliga 

teorier och tidigare studier om valutarisker och valutastrategier för att kunna 

skapa uppsatsens intervjuguide (se bilaga 1 Operationaliseringen av frågorna). 

Intervjuobjekt har valts efter hur deras företag är konstruerade enligt kriteri-

erna som är satta för uppsatsen.  

2.2.1 Semistrukturerad intervju 

Datainsamlingen för denna uppsats har bland annat skett genom semistruktu-

rerade intervjuer. Valet grundas i vad Miles och Huberman (1984) beskriver: 

den kvalitativa data som samlas in är rik på detaljer och förklarar de processer 

som förekommer i en social kontext. Genom att semistrukturerade intervjuer 

genomförts har det kronologiska flödet bevarats där orsaker och förklaringar 

blir givande, trovärdiga och intressanta för läsarna. Datainsamlingen för den 

kvalitativa metoden har skett genom intervjuer med företagens ägare eller eko-

nomiansvarig. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning valdes per-

soner som både hanterar och har kunskap om företagets valutarisker och valu-

tastrategier. Genom detta urval försäkras att den data som utvunnits är pålitlig. 

En semistrukturerad intervju har generella och öppna frågor vilket passar syf-

tet för uppsatsen där företagens egna valutarisker och valutastrategier ska 

framkomma (Bryman & Bell, 2017). Turner (2010) menar att frågeföljden kan 

ändras beroende på vad som framkommit tidigare i intervjun. Trots en 
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förändrad frågeföljd resulterar svaren fortfarande i viktig information för att 

kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Information försvinner 

alltså inte även om olika frågor ställs till de olika företagen eftersom frågorna 

alltid speglar frågeguiden.  

Stenbacka (2001) berättar att meningen med kvalitativ forskning är att förstå 

personers verklighet baserat på deras kunskap om ett område. Vilket betyder 

att informationen som mottagits från studieobjekten är validerat om personen 

fått prata öppet kring ämnet. Tyngden ligger därmed på intervjupersonens egna 

synsätt och uppfattningar, vilket är det som definierar semistrukturerade inter-

vjuer. Det var viktigt att kunna ha ett öppet samtal utifall ytterligare följdfrågor 

blivit aktuella under intervjun. Intervjuguidens frågor speglar detta med gene-

rella öppna frågor om studieobjektens bakgrund, valutarisker och de valuta-

strategier som företaget använder. (Se bilaga 2 Uppsatsens intervjuguide). 

Samtliga intervjuer ägde rum under ett personligt möte mellan intervjuobjektet 

och författarna till uppsatsen. Den kvalitativa metoden av intervjustudie gene-

rerade en positiv inverkan på uppsatsens resultat. Intervjuobjekten har belyst 

uppsatsen med djupgående och övervägande svar vilket möjliggjordes genom 

en kvalitativ studie.  

2.2.2 Transkribering 

Varje intervju har spelats in (med godkännande av intervjupersonen) och an-

teckningar har gjorts under intervjuns gång. Detta gjordes för att få en sådan 

korrekt bild av intervjun som möjligt och för att fånga de fraser och termer 

som kan vara viktiga för det empiriska resultatet (Bryman och Bell, 2017).  

För att lättare kunna analysera och göra ett tillförlitligt empiriskt avsnitt gjor-

des valet att varje intervju transkriberades vilket enligt Amis och Silk (2008) 

ökar pålitligheten för en uppsats. Transkriberingen utfördes för att lättare 

kunna välja vilken data som anses relevant för det empiriska resultatet, samt 
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kunna urskilja mönster från intervjun i ett senare skede (Miles & Huberman, 

1984). Intervjun var konstruerad genom att dela in två ansvarsområden. En 

person ställde frågor medan den andra antecknade svaren. Den antecknande 

personen kunde även ställa stödfrågor vid tillfällen då informationen var bris-

tande. Genom detta behöll intervjuobjektet fokus och bidrog till en kvalitativ 

intervju. Anledningen till transkribering av varje intervju är för att säkerhets-

ställa att rätt information kom fram i datainsamlingen. Ljudfilen analyserades 

ett flertal gånger för att få en korrekt bild av vad intervjuobjekten sagt och för 

att säkerhetsställa att uppsatsen blev kvalitativ och trovärdig. Analyseringen 

användes främst för att inte avspegla fel information vilket skulle kunna på-

verka integriteten av uppsatsen och är etiskt inkorrekt. När transkriberingen 

fått en sådan korrekt bild som möjligt av företaget skickades en kopia till in-

tervjuobjektet över mail för att validera transkriberingen. Denna transkribent-

validering godkändes av intervjuobjekten med noter för detaljer som är konfi-

dentiella och som missuppfattats. Detaljerna har korrigerats för att säkerställa 

att uppsatsen är etiskt korrekt.   

2.2.3 Analysering av data 

I analysen följer uppsatsen en deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell (2017) 

ska forskaren reflektera över den teoretiska referensramen och den empiriska 

data som erhållits för att dra uppsatsens slutsatser. Med hjälp av den empiriska 

data används två valutor för att simulera företagens exponering i diagram. 

Detta för att kunna avläsa företagens valutastrategiers omfattning och hur 

dessa behandlar exponeringen. Valutorna Euro (Härmed benämnd EUR) och 

amerikanska dollar (härmed benämnd USD) valdes då EUR är en gemensam 

valuta för företagen och USD utgör majoriteten av företaget Anonyms kostna-

der. Uppskattningen av exponeringen som avläses i diagrammen är författar-

nas egen uppskattning och baseras enbart på företagens valutastrategier. Bero-

ende på hur väl företagen tillämpar valutastrategierna kunde en uppskattning 
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ske. Tillsammans med den teoretiska referensramen och den empiriska data 

har mönster kunnat avläsas och gemensamma faktorer för alla företag. Dessa 

gemensamma faktorer har sedan utgjort uppsatsens analys som därefter lett till 

ett resultat.  

2.3 Urval 

2.3.1 Primärdata 

I uppsatsens intervjustudie har ett flertal personer intervjuats. Intervjuobjekten 

valdes med andakt utefter de kriterier som bestämt för uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

Kriterierna för uppsatsen lyder: 

• SME-företag som inte uppfyller två av följande villkor enligt K-regel-

verket (BFNAR 2006:11, 1 Kap. 3 § ÅRL) 

o   Medeltalet anställda har under två konsekutiva år inte uppgått till 

50 st. 

o   Företagets redovisade balansomslutning har under två konseku-

tiva år inte uppgått till mer än 40 miljoner kronor. 

o   Företagets redovisade nettoomsättning har under två konsekutiva 

år inte uppgått till mer än 80 miljoner kronor.  

• Företaget ska med import och/eller export agera direkt på den internat-

ionella marknaden där valutakursförluster och valutakursvinster kan 

läsas av på resultatrapporten.  

• Företaget ska vara grundat i Sverige. 
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Dessa kriterier är fastställda för att hitta lämpliga företag för uppsatsen och 

som kan bidra med kvalitativ information till uppsatsens syfte och frågeställ-

ning.  

Genom semistrukturerade intervjuer samlades primärdata in från samtliga fö-

retag som uppfyller uppsatsens kriterier. Ett informationsurval utfördes då det 

är väsentligt för uppsatsen att intervjuobjektets kontaktperson befinner sig 

högt uppsatt inom företaget och därmed ger en kvalitativ information gällande 

företagets hantering av handel i utländska valutor. Anledningen till att kriteri-

erna SME-företag fastställdes grundar sig i att det inte enbart är stora multi-

nationella företag som hanterar flertal utländska valutor. Idag är det även 

SME-företag som agerar internationellt och därmed hanterar utländska valutor 

(Marton m.fl., 2018). Som Alkebäck och Hagelin (1999), och El-Marsy (2006) 

påvisar bristande antal studier kring SME-företag och dess valutarisker och 

valutastrategier. 

Efter en sammanställning av potentiella företag togs en primär kontakt med 

företagen via e-post. Vidare gjordes en kort intervju över telefon med de före-

tag som fortfarande var aktuella för studien. Genom den primära kontakten 

med företagets kontaktperson gjordes en kvalificeringsintervju för att under-

söka om de potentiella företagen följer uppsatsens kriterier. Enligt Kezar 

(2000) är en kvalificeringsintervju alltid önskvärt för att se om uppsatsen i sin 

helhet blir bra och om den är genomförbar. I kvalificeringsintervjuerna under-

söktes 18 potentiella företag. Tre av företagen tackade direkt nej till att med-

verka i uppsatsen. Tre av företagen visade sig ej vara SME-företag. Sex företag 

visade sig ha mellanhänder för import med enbart försäljning i Sverige vilket 

betyder att de därmed inte utsätts för direkt valutarisk och ej använder valuta-

strategier. Fyra företag tackade ja till att medverka i uppsatsen samt uppfyller 

samtliga kriterier som fastställts. Informanterna är strategiskt valda efter att ha 

undersökt flertalet potentiella företag och ökar därmed uppsatsens validering 

enligt Stenbacka (2001). 
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Följande urval av företag och personer deltar: 

• Anonym - Delägare 

• Hatstore Scandinavian AB: Redovisningschef & Verksamhetschef 

• Horseonline AB: Verkställande direktör 

• ToFo Trading AB: Verkställande direktör 

Samtliga företag uppfyller uppsatsens kriterier och en slutsats har därmed dra-

gits att studieobjekten är relevanta för uppsatsen och bidrar med relevant in-

formation till uppsatsens resultat.  

2.3.2 Sekundärdata 

Uppsatsens insamling av sekundärdata har kommit från studieobjekten, va-

lutakurser, vetenskapliga artiklar och litteratur samt regelverket FAR. Sekun-

därdata från studieobjekten var nödvändig för att simulera företagens expone-

ringar och hur deras valutastrategier behandlar exponeringen. Vetenskapliga 

artiklar och litteratur är tagna från OneSearch för att säkerställa att de artiklar 

och böcker som använts är vetenskapliga. Samtliga artiklar har undersökts i 

databasen Ulrichsweb för att konstatera om artikeln är ‘peer reviewed’. Urva-

let av artiklar har även skett genom att undersöka hur ofta artiklarna citerats 

av andra författare. Ju fler citat desto högre validation har artikeln eller boken. 

Denna säkerställning gjordes för att stärka uppsatsens trovärdighet och kvalité 

samt för att öka trovärdigheten till ett resultat för uppsatsen.  

I sökandet efter sekundärdata har ett antal sökord använts för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar och litteratur. För att inte få en för bred eller snäv sökbas 

har specifika ord valts för att få träff på artiklar som är relevanta till uppsatsens 

syfte och frågeställning.  
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Svenska orden som använts är ‘derivat’, ‘export’, ‘import’, ‘valutakurs’, ‘väx-

elkurs’, ‘makroekonomi’, ‘riskhantering’, ‘SME’. 

Engelska orden som använts är ‘currency’, ‘decreasing currency’, ‘exchange 

gain’, ‘exchange loss’, ‘exchange markets’, ‘exchange rate’, ‘exchange risk’, 

‘foreign currency’, ‘hedging’, ‘macroeconomy’, ‘risk management’, ‘risk ma-

nagement strategies’ och ‘strategy’. 

2.4 Företagsekonomisk forskningsetik 

Inom företagsekonomisk forskning finns det etiska regler för hur studieobjek-

ten behandlas i uppsatsen. Främst handlar det om att man ska ha tillräcklig 

information, samtycke, frivillighet, undvika negativa effekter, bevara integri-

tet, anonymitet och konfidentialitet för de studieobjekt som undersöks. Nedan 

förklaras de etiska reglerna mer ingående: 

• Tillräcklig information: De berörda personerna ska få information om 

uppsatsens syfte och de moment som ingår i uppsatsens process. De 

ska också få möjlighet att meddela att känslig information ska exklu-

deras från uppsatsen. 

• Samtycke: Personerna ska meddela att de samtycker att vara med i upp-

satsen. 

• Frivillighet: Det är viktigt att meddela att medverkan i uppsatsen är 

frivilligt och att de har fullkomligt rätt att avbryta medverkan. 

• Undvika negativa effekter: En forskare får inte ge missvisande inform-

ation om uppsatsen utan den information som ges ska spegla undersök-

ningen som görs.  

• Integritet: Uppgifterna som samlas in får endast användas för forsk-

ningens ändamål 



 

 

 

17 

 

• Anonymitet: Företaget eller personerna ska ha möjlighet att publiceras 

under ett alias eller en anonymiseringskod. Vilket betyder att företagets 

eller personens namn inte får skrivas i uppsatsen. 

• Konfidentialitet: Uppgifter som är med i uppsatsen ska ske med studi-

eobjektets godkännande och känslig information behandlas med kon-

fidentialitet. 

(Bryman & Bell, 2017) 

För att säkerhetsställa att studieobjektet behandlas på ett respektabelt vis har 

frågor under intervjun speglat detta. Varje studieobjekt har fått förfrågan om 

inspelning av intervjun får genomföras samt om deras och företagets namn får 

publiceras i uppsatsen. Innan publicering av uppsatsen kommer studieobjekten 

kontaktas för att erbjudas om de vill läsa det som är skrivet om deras företag. 

Vissa studieobjekt har under intervjuerna bett om att få läsa uppsatsen innan 

publicering, både för att se vad som är skrivet om dem men också för att stu-

dera vilket resultat denna uppsats kommit fram till. 

För att säkerhetsställa att objekten förstår hur användandet av den insamlade 

grunddata används meddelades objekten att deras intervjuer enbart är för fors-

karnas ögon och kommer inte kunna användas av universitet efter det att upp-

satsen är klar. Det är också viktigt att inte dra förhastade slutsatser som kan 

komma att påverka studieobjekten negativt. Som Larsson (2005) säger är den 

största synden för forskare att ljuga i sin forskning. Exempelvis att sätta vikt 

på olika saker för att det passar ens syfte. Under forskningens gång har en 

konstant åtanke tagits till studieobjekten och att uppsatsens resultat ska vara 

korrekt med informationen som framkommit under intervjuerna.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 

För att öka kvaliteten av denna uppsats har en kritisering gjorts av den valda 

metoden. För att se trovärdigheten av uppsatsen kan man, enligt Golafshani 

(2003), titta på kriterier som värderar hur trovärdig en uppsats är. Dessa krite-

rier är tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet, samtliga kriterier är väsent-

liga för att validera kvalité. Enligt Stenbacka (2001) är det hur processen för 

forskningen förklaras och utförts som indikerar på en god och pålitlig uppsats. 

Detta ökar validiteten och reliabiliteten av uppsatsen. 

2.5.1 Tillförlitlighet 

För att validera uppsatsens tillförlitlighet har varje intervju transkriberats. 

Ljudfilerna av intervjuerna har lyssnats på ett flertal gånger för att säkerhets-

ställa att integritet av uppsatsen inte påverkats. Transkribering av intervjuerna 

gjordes för att den information som intervjuobjektet delat med sig av är korrekt 

och att ingen subjektiv inveckling tillkommer från forskarna. Därmed förblir 

uppsatsen objektiv, samt att intervjuobjekten inte kommer ta skada från upp-

satsen genom feltolkningar eller vilseledande information.  

För att i nästa steg säkerhetsställa objektiviteten har en respondentvalidering 

skickats till varje intervjuobjekt. Efter intervjuobjektets godkännande radera-

des sedan intervjuns ljudfil för att säkerhetsställa uppsatsens etiska förhåll-

ning. Enligt Amis och Silk (2008) kan validering från intervjuobjekten öka 

trovärdigheten för uppsatsen. Valideringen av transkriberingen gjorde att upp-

satsen förblev objektiv eftersom missförstånd och konfidentialitet eliminera-

des. Med respondentvalideringen ökar uppsatsens goda tro och konfirmerar att 

uppsatsen är tillförlitlig.  
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2.5.2 Överförbarhet 

Uppsatsens resultat är överförbart över fler branscher då resultatet är genera-

liserande. I undersökningen har inget fokus satts på separata branscher utan 

fokuset riktades på valutarisker och valutastrategier för internationella age-

rande SME-företag. Amis och Silk (2008) trycker på att tillförlitligheten för 

en kvalitativ uppsats ökas om ett resultat kan överföras över flera branscher. 

Uppsatsens resultat är relevant för alla branscher och mer specifikt för SME-

företag, men inte direkt överförbart. Denna målgrupp har visats sakna forsk-

ning kring ämnet och därmed kan resultatet ses som betydande. Dock utesluter 

detta inte att större företag kan komma att ha användning av resultatet då va-

lutastrategier inte är specifikt för SME-företag. Resultatet är alltså generaliser-

bart och är inte specifikt riktat till en målgrupp eller bransch. 

2.5.3 Pålitlighet  

För att öka pålitligheten har transkribering genomförts och en beskrivning av 

uppsatsens process har dokumenterats (Amis & Silk. 2008). Processen för 

denna uppsats var en idé som först formades av ett intresse. Det fanns ett behov 

att undersöka SME-företags valutarisker och valutastrategier. Valet av en kva-

litativ metod gjordes tidigt i uppsatsens första stadie då företagens åsikter an-

sågs väsentliga.  

Genom att ta hjälp av ett flertal utomstående aktörer kunde relevanta företag 

till uppsatsens syfte och frågeställning studeras. Dessa aktörer är Företagarna 

i Kalmar och Kalmar Science Park. Båda aktörer hjälper andra lokala företag 

att etablera sig på den internationella marknaden. Deras insikt i den internat-

ionella marknadens variation på företag ledde till potentiella företag som sedan 

granskades i kvalificeringsintervjun. När det var dags för intervju med uppsat-

sens valda företag användes de intervjufrågor som utvecklades för att 
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intervjuobjekten öppet kunde diskutera ämnet utan att påverkas av forskarnas 

kunskap och åsikt.  

Genom transkribering, respondentvalidering, generaliserbarhet och processbe-

skrivning anser forskarna att uppsatsen är validerad och reliabel. Uppsatsens 

process har grundats i forskningsetik och stor vikt har lagts på att medverkande 

företag och aktörer inte påverkas negativt av uppsatsen. 
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3 Teoretisk referensram 

Det här kapitlet presenterar de använda teorierna för att svara på uppsatsens 

frågeställning och syfte. Först presenteras teorier om valutarisker och sedan 

valutastrategier. 

3.1 Valutarisker 

”Det är sannolikt att något osannolikt kommer att inträffa” 

(Aristoteles, grekisk filosof 384–322 f.Kr.) 

Enligt Hutson och Stevenson (2009) är de företag som hanterar internationell 

handel och därmed har en öppen ekonomi som är utsatta för den största expo-

neringen vid rörelse av valutakursen. Yip och Nguyen (2012) menar att ett 

företags exponering står i relation till olika makroekonomiska faktorer såsom 

inflation och ränteläge. Företagens exponering förändras därmed genom den 

rörliga valutakurssystem som Sverige använder sig av (Gustafson, 2000). Bod-

nar och Gentry (1993) påstår att fluktuationer i valutakurser påverkar vissa 

industrier mer än andra. Exponeringen för företag skiljer sig beroende på om 

företagen är mer export- eller importberoende än andra. 

Grath (2004) delar in valutaexponeringen i två delar; transktionsexponering 

och balansexponering. Transaktionsexponering existerar när ett företag han-

terar ett flöde av transaktioner i utländsk valuta och tidsperioden mellan order 

eller kontrakt till ett transaktionsdatum är okänd. Under tidsperioden från or-

der till transaktionsdatum kan valutakursen fluktuera och volymen i utländsk 

valuta står då exponerad. Gustafson (2000) argumenterar för är att en rörlig 

valuta är beroende av förändringar i omvärlden och därmed kan valutafluktu-

ationer inte förutspås. Som Bodnar och Gentry (1993) belyser påverkas där-

med importerande och exporterande företag olika beroende på valutakursens 
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fluktuationer och exponeringens storlek uppstår därefter. Förutom transakt-

ionsexponering kan ett företag som är inom en koncern där utländska dotter-

bolag hanterar fordringar och skulder löpande i utländsk valuta påverkas av 

valutafluktuationer. Koncernföretaget är därmed exponerat mot fluktuationer 

i valutakurser och detta benämns som balansexponering (Grath, 2004).  

3.1.1 Direkta och indirekta risker 

Internationellt verkande företag är utsatta för två olika valutarisker, vilket kan 

delas in i direkta och indirekta. De direkta valutariskerna är de risker som tyd-

ligt framkommer vid en internationell affärshändelse där en internationell va-

luta växlas till den nationella valutan. Direkta valutarisker inkluderar direkt 

exponering, omfattande transaktionsexponering gällande fordringar och skul-

der i utländsk valuta, samt förväntade kassaflöden i utländsk valuta. Indirekta 

valutarisker uppstår i den marknad som företaget verkar i (Hutson & Steven-

son, 2009). Exempelvis om företag A importerar varor och drabbas av valuta-

förluster höjer företag A sina försäljningspriser för att täcka valutaförlusterna. 

Företag B som köper varor från företag A drabbas då av en indirekt valutarisk 

och får en högre inköpskostnad. Studien av Kozubíková m.fl., (2015) visar på 

att den största risken för SME-företag är marknadsrisken. Marknadsrisk inne-

bär de förändringar som sker finansiellt beroende på omvärlden. Bland annat 

fluktuationer i valutakurser finns med i dessa förändringar. 

Trots de direkta valutariskerna som internationella företag står inför, kan de 

exporterande och importerande företagen påverkas olika av samma förändring 

i den svenska kronan. Gustafson (2000) menar att en deprecierad valuta kan 

nyttjas av det exporterande företaget. Företaget får procentuellt mer betalt i 

utländsk valuta för varje svensk krona där den är deprecierade. Som tidigare 

nämnts av Wiberg (2019), var det sju av tio importerande företag som påver-

kades negativt av den deprecierade kronan. Gustafson (2000) förklarar att för 
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de importerande företagen får de procentuellt en högre kostnad i utländsk va-

luta för varje svensk krona där den är deprecierad.  

3.2 Valutastrategi 

Genom att företag agerar rationellt för att reducera valutarisker med hjälp av 

finansiell och operativ hedging finns det otillräcklig med forskning kring äm-

net (Allayannis & Ofek, 2001; Bartram & Bodnar, 2007). Hutson och Steven-

son (2010) fortsätter med att förklara om företaget utsätts för valutarisker är 

det för att de inte använt sig av strategin hedging. Som en konsekvens för ex-

pansionen av internationell handel ökar externa ekonomiska risker. Med dessa 

risker har en ökning av metoden hedging använts. De menar att företag mins-

kar risken med valutakursen med hjälp av denna strategi eftersom hedging 

dämpar volatiliteten av förväntade framtida kassaflöden. Hedging minskar 

också sannolikheten för finansiell nöd och nödkostnader. Hutson och Steven-

son (2010) visar på att användningen av hedging metoder skapar värde för 

företagen i fråga om valutakurser. Hutson och Laing (2014) berättar att hante-

ringen av valutarisker involverar finansiella och operativa hedging derivat.  

3.2.1 Finansiell hedging 

Det är huvudsakligen större företag som är mest troliga till att använda sig av 

olika finansiella hedging derivat. Därmed minskas finansiella valutarisker 

såsom valutariskexponering. Kopplingen mellan företagets storlek och dess 

användning av derivat är tydligt påvisat (Alkebäck & Hagelin, 1999; El-

Masry, 2006; Haavaldsen & Årstad, 2010; Hagelin & Pramborg, 2006).  

Med derivat menas en säkring för riskhantering vid exempelvis valutariskex-

ponering. Derivat involverar en tredje part, ofta i form av företagets bank. De-

rivat kan vara en valutatermin, valutakonto, swap, valutahandel eller option 

(Attila, 2014; Hutson & Laing, 2014).  El-Masrys (2006) studie visar även på 
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att SME-företag inte använder sig av derivat i samma utsträckning. SME-fö-

retagen anser inte att deras exponering är tillräckligt stor i förhållande till kost-

naderna för derivat och de upplysningar som krävs enligt ’Financial 

Accounting Standards Board’ (härmed benämnd FASB) reglerna. Dessutom 

belyser Alkebäck och Hagelin (1999) att företagen som inte använder derivat 

lika frekvent har en bristande kunskap gällande derivat och känner därmed en 

oro över kostnader samt hur redovisningen ska hanteras.  

3.2.1.1 Valutatermin 

När internationella företag står inför en affärshändelse i utländsk valuta kan 

valutafluktuationer delvis säkras i förväg genom användning av valutatermin. 

Genom att köpa en fastställd valutakurs har företaget säkrat sin kostnad/intäkt. 

Vid förändring i valutakurser kommer affärshändelsen att beräknas till den 

kurs som avtalades oavsett kursförändring. Den köpta valutakursen räknas ut-

ifrån affärshändelsens marknadskurs med ett tillägg för ränteskillnader mellan 

de olika valutor som transaktionen kommer att behandla (Swedbank a, 2019).  

El-Masrys (2006) diskuterar huruvida SME-företag inte använder sig av deri-

vat såsom valutatermin eftersom företagen känner oro över derivatens kostna-

der och redovisningsregler. Detta är något Gustafson (2000) också benämner 

som osäkert då det ofta resulterar i en chansning mellan kostnader för terminen 

eller förlust/vinst i valutans fluktuationer.  

3.2.1.2 Valutakonto 

Hantering av transaktioner i utländsk valuta kan hanteras genom ett valuta-

konto. Valutakonto används och upprättas tillsammans med en tredje part, oft-

ast företagets bank, där ett konto skapas i vald valuta för att hantera in- och 

utflöde av pengar (Swedbank b, 2019; SEB, 2019). 
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Inbetalningar från kunder vid export ger en ökad likviditet på kontot som se-

nare används för att betala leverantörer i samma valuta. På detta sätt rör sig 

kontots pengaflöde endast i den valuta som kontot upprättats i och behöver 

därför inte växlas till företagets redovisningsvaluta. På detta sätt minskas de 

valutarisker som företaget har genom internationell handel (Swedbank c, 

2019). Därmed minskar företagets exponering och valutarisker. Dock måste 

affärshändelser som är i annan valuta än redovisningsvalutan räknas om till 

företagets redovisningsvaluta enligt avistakursen per den dag affärshändelsen 

äger rum (BFNAR 4 kap. 6 § BFL). 

3.2.1.3 Valutaswap 

Attila (2014) beskriver att valutarisker kan hanteras med derivat såsom va-

lutaswap. En valutaswap är ett utbyte, eller swap (på engelska: ’to swap’) av 

en valuta mot en annan under en viss tidsperiod. En valutaswap kan användas 

när en framtida affärshändelse konstaterats och företaget behöver handelsva-

lutan för betalning. Ett swapavtal kan då skapas i vetskapen om att ett likvär-

digt belopp med utbetalningen kommer inbetalas från en kund. Företaget kan 

då köpa valutan till avistakurs och säljer samtidigt valutan för leverans vid 

tillfället för utbetalning. På detta sätt undviker företaget att behöva växla vid 

två tillfällen och eliminerar valutarisken under tiden (Swedbank d, 2019.). 

3.2.1.4 Option 

I de fall en affärshändelse kommer att ske i annan valuta än den nationella 

valutan kan valutarisken reduceras med hjälp av en option (Attila, 2014). Ett 

optionskontrakt är ett avtal mellan två parter med en överenskommelse om en 

framtida växelkurs för en affärshändelse. Ett avtal skrivs för det specifika be-

loppet som gäller vid det datum som betalningen sker. Med optionskontraktet 

har alltid köparen möjligheten att välja den växlingskurs som är mest fördel-

aktig. Optionskontraktets säljare har däremot skyldighet att sälja om köparen 

vill genomföra affären. På detta sätt kan ett avtal slutas för att säkra en 
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valutakurs, men köparen har möjligheten att välja efter sin fördel (Avanza, 

u.å). Det finns dock svårigheter i detta finansiella derivat. Jian, Lap och Keung 

(2018) menar i sin studie att handel med optioner kan både säkra men också 

skada företaget vid en ineffektiv säkring. 

3.2.1.5 FX trading 

‘Foreign exchange market’, också benämnt som FX trading är en valutahandel 

via internet. Genom FX trading kan valutor över hela världen köpas och säljas. 

Valutorna är vid FX trading presenterade i par eftersom affären innebär att 

köpet och försäljningen sker vid samma tidpunkt (Forex, 2019). Som nämnts 

tidigare fluktuerar valutamarknaden och påverkas av olika makroekonomiska 

faktorer såsom utrikeshandel och politik (Molinder & Westlund, 2000). Dessa 

fluktuationer resulterar i olika varianser på valutamarknaden och valutorna de-

precieras eller apprecieras i relation till varandra. Vid valutahandel finns möj-

lighet till att göra vinst på affären genom att kunna förutspå hur fluktuationer 

på marknaden kommer att fortsätta (Forex, 2019).  

3.2.2 Operativ hedging 

Operativ hedging innebär att ett företags verksamhet ändras för att reducera 

valutarisker vilket Hutson och Laing (2014) menar är en kritisk strategi för att 

hantera långsiktiga valutarisker. Eftersom de flesta finansiella derivat är kort-

siktiga, måste företagen även ha långsiktiga hedging metoder. Pantzalis, 

Simkins och Laux (2001) beskriver att det finns tre operativa hedging metoder 

som ett företag kan tillämpa: 

• Internationella transaktioner förknippade med valutaspridning eller 

‘currency diversification’, vilket minskar exponeringen eftersom valu-

tarisken fördelas på flera olika valutakurser (Pantzalis m.fl., m.fl., 

2001). 
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• ‘Cash-flow’ harmonisering, vilket innebär att inkomsten matchas med 

kostnaden i samma valuta (Pantzalis m.fl., 2001) detta minskar drama-

tiskt risken med valutakursen som Hutson och Laing (2014) beskriver 

det.  

• Verksamhetens flexibilitet, genom att ha dotterbolag eller leverantörer 

från olika delar av världen med olika valutor kan företagen variera mel-

lan länder beroende på hur valutakursen ändras. Detta bidrar till före-

tagets förmåga att hantera valutarisker och att ta tillvara på möjligheter 

när de uppstår (Pantzalis m.fl., 2001). 

Attila (2014) tillägger ytterligare tre operativa hedging metoder: 

• Försenad eller tidigare betalning, på detta sätt kan företaget anpassa 

transaktionen utefter hur valutakursen värderas. 

• Förändring av försäljningspriset, där justeringen beräknas med växel-

kursen i förväg och byggs in i ett ökat pris. 

• Byta redovisningsvaluta, på detta sätt elimineras valutavinst/förlus-

terna. 

Hutson och Laing (2014) menar att för företag som har majoriteten av inter-

nationella aktiviteter är operativ hedging såpass tillräcklig att finansiell hed-

ging inte krävs. Eftersom valutakurser är flyktiga blir finansiell hedging otill-

räcklig, men finansiell hedging tillsammans med operativ hedging reduceras 

valutarisken. 
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4 Konceptuell modell 

I figur 4.1 visas uppsatsens konceptuella modell. Modellen visar hur den teo-

retiska referensramen med bas i uppsatsens forskningsfrågor har utgjort ut-

gångspunkten för uppsatsens intervjufrågor som sedan lagt grunden för det 

empiriska resultatet. 

 

Figur 4.1 Konceptuell modell. (Källa: Egengjord, 2019) 
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5 Empiri 

Följande kapitel handlar om uppsatsens empiriska data. Företagen presente-

ras var för sig där ordningsföljden för varje företag är: grundinformation om 

företaget, valutarisker och valutastrategier. I empirin presenteras företagens 

rörelseintäkter och rörelsekostnader samt dess andel i utländsk valuta och fö-

retagens mest använda valuta presenteras i diagram. I slutet av kapitlet pre-

senteras ett linjediagram av valutakursen för SEK/EUR och SEK/USD.  

5.1 Anonym  

5.1.1 Företagsbeskrivning Anonym 

Eftersom företaget valt att vara anonymt presenteras ingen information om fö-

retaget av etiska skäl. Detta för att inte riskera att avslöja företagets eller per-

sonens identitet. När företagets omnämns i empiriska resultatet och analysen 

omnämns företaget som “Anonym”. Företaget Anonym uppfyller dock krite-

rierna gällande företagets storlek, hantering av import och/eller export samt att 

företaget ska finnas i Sverige.  

I dagens läge importerar Anonym endast från Kina och transaktionen sker i 

USD. De exporterar mest till länder i Europa men även sålt i USA, Kanada, 

Sydamerika, Australien, vissa länder i Afrika och Asien. De flesta av dessa 

länder sker det bara en eller två köp. Sverige, Finland, Norge, Danmark och 

Tyskland står för de mesta av försäljningen. De använder sig av en återförsäl-

jare som främst säljer till Sverige och Tyskland. Det är återförsäljaren som står 

för majoriteten av försäljningen till Tyskland. Idag hanterar Anonym främst 

fyra valutor och dessa är: svenska kronan (härmed benämnd SEK), EUR, USD 

och australiensiska dollar (härmed benämnd AUD) (Intervju Anonym, 2019). 
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Intervjuobjektet är delägare för Anonym och jobbar med ekonomisk redovis-

ning i bolaget. 

Anonym importerar 25 procent av deras varor och uppskattar att 2 procent av 

deras inköp är i EUR och 23 procent i USD. Företaget säljer 3 procent i ut-

ländsk valuta och uppskattar att 2 procent av deras intäkter är i EUR. I tabell 

5.1 presenteras Anonym totala rörelseintäkter och rörelsekostnader, utländska 

intäkter och kostnader, samt intäkter och kostnader i EUR och USD. Anonyms 

rörelseintäkter och rörelsekostnader är fiktiva siffror med ett ungefärligt värde 

i SEK. Dock är procentsatserna skapat från Anonyms uppskattning av deras 

andel import och export. 

Tabell 5.1 Sammanställning Anonym andel utländsk valuta, EUR & USD (Källa: Egengjord, 2019) 
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I diagram 5.1 ses Anonyms totala rörelseintäktssandel i utländsk valuta och 

andel rörelseintäkter i valutorna EUR och USD. 

Diagram 5.1 Anonyms rörelseintäkter i utländsk valuta, EUR & USD (Källa: Egengjord, 2019) 

 

I diagram 5.2 ses Anonyms totala rörelsekostnadssandel i utländsk valuta och 

andel rörelsekostnader i valutorna EUR och USD. 

Diagram 5.2 Anonyms rörelsekostnader i utländsk valuta, EUR & USD (Källa: Egengjord, 2019) 
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5.1.2 Anonyms valutarisker 

Anonyms delägare “tycker fortfarande att de här nivåerna som det blivit nu 

slår det för vår del inte så hårt”. Nivåerna blir inte så höga att de förlorar sömn 

över det, som delägaren yttrar det. “Mer att det svider lite extra när vi måste 

göra betalningar.” För tillfället är företaget fortfarande litet vilket gör att 

ägarna själva kan gå in i företaget och finansiera om det behövs efter en va-

lutakursförlust. Det som slår hårdast av valutafluktuationer är främst när bud-

geten för inköp har bestämts och kronan deprecierar. “Det är ju en post som 

har varit svårast och det går upp väldigt mycket i pris”. När företaget importe-

rar mycket blir det en större påverkan när kronan är svag. I illustration 5.1 

presenteras fiktiva siffror, med uppskattad andel USD, på de valutariskerna 

med budgetering för Anonym. Eftersom företaget är i ett stadie där de vill satsa 

på att expandera är det dock andra faktorer som tar företräde över valutans 

fluktuationer.  

Illustration 5.1 Valutarisk för budget vid valutafluktuation (Källa: Egengjord, 2019). 

Företaget sätter en inköpsbudget på ca 200 000 SEK. I tabellen nedan visas vilken effekt 

en fluktuation får på 4,5% i valutakursen SEK/USD. 

 

Vid en 4,5% valutafluktuation skulle företaget vid import av varor överskrida sin budget 

med 9 000 SEK om valutakursen SEK/USD deprecieras.  

Anonyms delägare visar att försäljningspriserna på deras hemsida hanterar de 

på det enklaste sättet för kunderna genom att direkt översätta från SEK till 

EUR. “Vi kör rakt av på översättningar. Om vi tar 699 SEK på hemsidan så 

tar vi 69,99 EUR direkt. Vi har ett fixed pris så.” Detta gör de genom att 
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dividera SEK med grundantagandet talet tio för att få ut en lättläslig och jämn 

summa för den internationella kunden.  I illustration 5.2 presenteras fiktiva 

siffror på valutarisker kring prissättningen för internationell handel för Ano-

nym. 

Illustration 5.2 Valutarisker för internationell prissättning vid valutakursfluktuation 

(Källa: Egengjord, 2019). 

Anonym sätter försäljningspriset till 500 SEK för sin produkt. Genom deras internationella 

webbsida visas försäljningspriset som 50 EUR genom att sätta ett grundantagande om 10 

SEK/EUR. 100 produkter säljs när valutakurser är på 9,5 SEK/EUR. 

100 produkter ger en intäkt på: 

Internationell försäljning 

100 st x 50 EUR = 5 000 EUR  

5 000 EUR * 9,5 SEK =47 500 SEK 

Nationell försäljning 

100 st x 500 SEK = 50 000 SEK 

Skillnaden mellan internationell och nationell försäljning resulterar i 2 500 SEK lägre in-

täkter på grund av den direkta prisöversättningen. 

Anonyms delägare anser att “vi inte står för jättemånga risker där idag ef-

tersom vi inte är helt igång med försäljningen internationellt heller”. Anonym 

ser dock att om kronan skulle deprecieras kraftigt i framtiden är det inte till 

företagets fördel.  

Det som är en stor grej också när man har webbsidor och säljer utomlands så är det 

ju nästan många gånger det man lägger mer energi på än valutan är avgiften som 

man har när man säljer utomlands som tar en del av marginalen. Det är lättare att 

mäta för man vet vad det är för avgift. 

Avgifterna som Anonyms delägare tar upp är bland annat frakten som kostar 

mer än frakten inom Sveriges gränser. Sedan tillkommer de avgifter som finns 

för användning av betalningstjänsterna Swish, Klarna, PayPal och Scribe. 

Dessa tjänster tar en högre avgift om vid försäljning till ett annat land än det 

land som företaget bedrivs. Effekten av detta är att frakten blir dyrare jämför 

med den nationella frakten samt att hanteringen av transaktioner i utländsk 
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valuta också blir dyrare jämfört med transaktioner i svenska kronor. När den 

utländska valuta sedan ska omvandlas till svensk valuta blir det ytterligare en 

avgift.  

5.1.3 Anonyms valutastrategier 

Delägaren på Anonym anser att eftersom företaget är kundorienterat har de 

inte någon faktisk strategi för att minimera risken med valutafluktuationer. “Vi 

är väldigt kundorienterade och vill egentligen göra det så enkelt som möjligt 

för kunden och då får det bli på vår bekostnad egentligen ifall det skulle be-

höva vara så”.  Kunden ska ligga i fokus och kostnaderna hamnar på företaget 

om dessa skulle bli höga på grund av valutafluktuationer. Eftersom fokuset 

ligger i att de ska växa på den internationella marknaden kommer fokus på 

valutastrategier börja när det blir mer stabilitet i tillväxten. “När man börjar 

känna att man har en tillväxttakt och kan förstå samband och kunna se påver-

kan.” som Anonyms delägare säger. Delägaren anser att företagets nyetable-

ring gör att kan de styra om deras försäljning till att byta valutan de använder: 

“Vi kan väldigt enkelt styra om vår försäljning till att byta valuta”. Företaget 

växlar direkt när de köper eller säljer produkter: “vi har inte haft så stora poster 

egentligen på valutakonton utan vi mäter valutakursförluster på en gång när vi 

köper”.  

Om den svenska kronan fortsätter att depreciera har de planer på att byta stra-

tegi för att säkra upp och delägaren nämner då möjligheten att använda sig av 

valutakonton. I en mindre mån använder sig företaget redan av valutakonton 

genom tjänsten PayPal. I PayPal får inte Anonym några automatiska växlingar 

som i de andra betalningstjänsterna de använder. Om de får betalningar i EUR 

finns det ett EUR valutakonto inom PayPal. De låter då pengarna ligga kvar 

på valutakontot och om de sedan har en leverantörsskuld eller annan utbetal-

ning i EUR betalas denna genom PayPal-konton för att inte förlora pengar på 

växelkursen. I illustration 5.3 presenteras effekten av valutakonton med fiktiva 
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siffror. Anonyms delägare visade intresse för att ta lärdom av denna uppsats 

och har även varit i kontakt med andra internationella företag för att ta reda på 

deras valutastrategier. 

Illustration 5.3 Skillnad mellan valutakonto och direkt växling till SEK på bankkonto 

(Källa: Egengjord, 2019). 

Vid valutakonto: 

Anonym får intäkter i EUR genom tjänsten PayPal på 95 EUR, vilket stannar på företagets 

valutakonto. 

Några veckor senare får företaget en leverantörsskuld efter diverse inköp på 95 EUR och 

betalar då skulden genom EUR-kontot de har på PayPal. Anonym förbigår risken med va-

lutakursförluster genom att aldrig växla från EUR till SEK.  

Vid direkt växling till SEK på bankkonto: 

Om företaget istället får intäkter på 95 EUR till det svenska bankkontot görs en automatisk 

omväxling från EUR till SEK med en avgift från banken. Avistakursen ligger på 10,8 

SEK/EUR men banken ger en växelkurs på 10,4 då banken själva tar en avgift för växling 

av valuta.  

95 x 10,8=1 026 SEK 

95 x 10,4 = 988 SEK kommer in på svenska bankkontot 

Banken tog en kostnad på 1 026–988= 38 SEK. 

Betalning av fakturan med samma antal EUR (95) några veckor senare men avistakursen 

ligger då på 10,4 och banken växlar med kursen 10,7 

95 x 10,4 = 988 SEK  

95 x 10,7= 1 016,5 SEK dras från svenska bankkontot 

Banken tog en kostnad på 1016,5–988=28,5 SEK 

Skillnaden mellan valutakonto och direkt växling till 

svenska bankkonton är 38+28,5 = 66,5 SEK 

Dock förvärras denna process när kunden inte gör en direkt betalning utan betalar via fak-

tura. Anonym står då inför en större valutaexponering och förlusterna kan därmed bli större. 
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5.2 Hatstore Scandinavia AB 

5.2.1 Företagsbeskrivning Hatstore Scandinavia AB 

Hatstore Scandinavia AB är ett SME-företag som grundades 2011 som sedan 

vuxit med en snabb takt (Hatstore, u.å) och varit på den internationella mark-

naden sedan 2014. Företaget etablerade internationell försäljning först till 

grannländerna Danmark, Norge och Finland vilket “sedan har eskalerat”, som 

verksamhetschefen för Hatstore uttryckte det. Försäljning utanför Europa bör-

jade 2017 med USA som kund (Intervju Hatstore, 2019). Hatstore säljer kepsar 

och mössor över nätet med 5 000 olika modeller i sortimentet. Företaget har 

vuxit i en snabb takt och från att ha rum med 10 kvm har de idag lokaler på 

över 1 000 kvm. Internetbutikerna har också expanderat med butiker i Sverige, 

Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien och 

Nederländerna (Hatstore, u.å). Hatstore kategoriseras som ett SME-företag då 

de 2018 hade 23 registrerade anställda, 67 417 586 SEK i nettoomsättning och 

17 160 559 SEK i balansomslutning (Hatstore Scandinavia AB, 2019). Före-

taget är verksamt i Kalmar, Sverige och hanterar import och export (Allabolag 

a, u.å). 

I dagens läge importerar Hatstore alla sina varor 100 procent ca 40 procent 

genom en mellanhand och ca 60 procent egen import. Importen sker från 

främst från Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och lite från Spa-

nien. De exporterar ca 75 procent av all försäljning och har många länder de 

säljer till. Enligt storleksordning är det Tyskland, Schweiz, Norge, Finland, 

Australien och Nederländerna med flera länder. De flesta länderna är inom 

EU, även en mindre försäljning sker utanför EU. De valutor som företaget 

hanterar idag är SEK, norska kronor (härmed benämnd NOK), danska kronor 

(härmed benämnd DKK), tjeckisk krona (härmed benämnd CZK), schweizisk 

franc (härmed benämnd SFr), polska zloty (härmed benämnd PLN), USD, 
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Pund och AUD. Dessa valutor har ett eget valutakonto sedan får de även in 

betalningar i nyzeeländsk dollar (härmed benämnd NZD) och emiratisk dir-

ham (härmed benämnd AED) vilket växlas om till SEK innan de hamnar på 

Hatstores bankkonto (Intervju Hatstore, 2019). Intervjuobjekten är verksam-

hetschef och redovisningschef på Hatstore. 

Hatstore exporterar 75 procent av deras försäljning och uppskattar att 55 pro-

cent av deras intäkter hanteras i valutan EUR. Företaget importerar 60 procent 

av deras varor och uppskattar att 48 procent av deras kostnaderna hanteras i 

valutan EUR. I tabell 5.2 presenteras Hatstores totala rörelseintäkter och rö-

relsekostnader, utländska intäkter och kostnader, samt intäkter och kostnader 

i EUR (Intervju Hatstore, 2019).  

Tabell 5.2 Sammanställning Hatstores andel utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 
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I diagram 5.3 ses Hatstores totala rörelseintäktsandel i utländsk valuta och an-

del rörelseintäkter i valutan EUR. 

Diagram 5.3 Hatstors rörelseintäkter i utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 

 

I diagram 5.4 ses Hatstores totala rörelsekostnadssandel i utländsk valuta och 

andel rörelsekostnader i valutan EUR. 

Diagram 5.4 Hatstors rörelsekostnader i utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 

 



 

 

 

39 

 

5.2.2 Hatstores valutarisker 

Verksamhetschefen och redovisningschefen på Hatstore uppger att en låg 

krona är väldigt bra för företaget, “vi säljer mer än vad vi köper i de utländska 

valutorna” som verksamhetschefen säger “men blir det åt andra hållet så blir 

det helt plötsligt så tjänar vi mer på en svensk order, då får vi inte alls mycket 

för en order i Storbritannien eller någonting. Då är det så klart att det blir svå-

rare helt enkelt att driva den marknaden. Det blir ju en risk.” I illustration 5.4 

presenteras risken vid starkare krona för exporterande företag.  

Illustration 5.4 Valutarisker vid starkare en krona för exporterande företag 

(Källa: Egengjord, 2019). 

 

Från Hatstores årsredovisning kan en valutaeffekt visas genom att illustrera en valuta-

fluktuation på 4,5%. De minskade intäkterna med 1 681 710,92 SEK kan inte täckas av 

de minskade kostnaderna på 1 380 779,16 SEK.  

Om kronan skulle apprecieras skulle Hatstore förlora 300 931,76 SEK på ett år. 

Alternativet hade varit att höja priset på varorna om valutan stärks men detta 

är inte ett alternativ för Hatstore. “Man kan ju tänka sig att vi kan bara höja 

våra priser om valutan ändras men vi måste ju förhålla oss till hur konkurren-

terna har sina priser.” som verksamhetschefen berättar. De gör det för att inte 

förlora kunder. Verksamhetschefen för Hatstore anser att enda alternativet är 

att ta den förlusten när den dagen kommer.  

Precis som Anonym, hanterar Hatstore fler avgifter utomlands såsom högre 

fraktavgifter och betalningslösningar. Som redovisningschefen säger: 

Det är ju främst det som skiljer sig åt mellan länderna. Och gäller att vi säljer samma 

typer av produkter på alla marknader, vi säljer inte vissa produkter på vissa mark-

nader, så får vi att samma produkt får olika marginaler på olika marknader. Så om 

kursen för en viss marknad blir sämre så tar det kanske ännu mer marginaler från 

den marknaden. 
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5.2.3 Hatstores valutastrategier 

För Hatstore jobbar redovisningschefen och verksamhetschefen mycket med 

valutakonton gällande de marknader som genererar mest försäljning eller in-

köp. “För att vi ska kunna få in betalningarna i rätt valuta och själva kunna 

styra när vi växlar pengarna. Och kunna göra det på ett fördelaktigt sätt så på 

så sätt försöker vi sprida risken och de valutorna vi kan ha.” som redovisnings-

chefen berättar. I sådana situationer som när en ny marknad börjar ta fart men 

företaget ännu inte skapat valutakonto för landets valuta, försöker de på snabb-

aste sätt skapa ett valutakonto för att minska förlusterna från den nya mark-

nadens valuta. “Det känns som att vi ändå minimerar eller har minimerat våra 

valutakursförluster så mycket vi kan” berättar verksamhetschefen på Hatstore. 

Eftersom det ligger administrativt arbete bakom valutakonton måste det vara 

värt att ha flera valutakonton genom större volymer på en valuta. 

Hatstore använder även tjänsten FX trading genom Swedbank där företaget 

köper och säljer valutor istället för att föra över pengar mellan bankkonton 

vilket vanligen innebär höga avgifter från banken. De använder sig av denna 

tjänst för att flytta pengar mellan deras valutakonton. Genom att iaktta när kur-

ser är svaga eller starka i realtid kan de flytta pengar med omedelbar verkan 

när det är mest fördelaktigt för företaget och därav minska de förluster som 

företaget får genom valutakurser. Redovisningschefen berättar “Att vi gör det 

liksom löpande när vi ser att kursen är stark eller att vi behöver ha pengar på 

ett visst valutakonto så använder vi den här tjänsten.” I illustration 5.5 presen-

teras fiktiva scenarion av valutakonton och FX trading. Redovisningschefen på 

Hatstore kommenterar om valutatermin:  

Banken föreslår ju ofta det som ett tips att man kan säkra upp valutor som en trygg-

het för att veta vilken kurs man har. Men där har vi ju tagit beslutet att inte göra det 

för att vi bedömer att vi har mer att vinna på att ha den kursen så som den utvecklas. 

Just för att vi får in mer i utländsk valuta än vad vi inbetalar. 
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Verksamhetschefen på Hatstore berättar att i längden förlorar företaget på va-

lutaterminer: “För de sätter ju en nivå där banken tjänar på den nivå som sätts. 

I längden blir det ju en förlust att säkra upp.” Redovisningschefen fortsätter 

med att förklara: “Då är det låst och ligger i någon annans händer. Har man 

inte gjort det valet så kan man istället själva påverka det. Förhoppningsvis till 

vår fördel.” 

Redovisningschefen och verksamhetschefen berättar att de genom banken och 

valutaexperter kommit fram till de valutastrategier som passar bäst för deras 

företag. Redovisningschefen säger att de “kommit fram till den här strategin 

och testat oss fram och hittat ett sätt som funkar som ändå inte är för administ-

rativt krävande. Vilket vi vinner på att jobba på det här sättet.” 

Illustration 5.5 Valutakonton & FX-Trading (Källa: Egengjord, 2019). 

Genom valutakonto kan inbetalningar och utbetalningar matchas i samma valuta vilket vi-

sas i valutakartan nedan  

Vid likviditetsbehov kan företaget genom FX trading göra valutaöverföringar direkt mellan 

de två valutorna. På detta sätt reduceras valutafluktuationseffekterna och företaget kan 

växla valutorna när valutakursen är som bäst i realtid. I valutakartan nedan illustreras ett 

behov av EUR och överflöd av USD. Företaget kan då genom FX trading analysera hur 

valutakursen ser ut och göra överföringen när det är som mest gynnsamt.  

 

 

Valutakarta (Källa: Egengjord, 2019) 
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5.3 Horseonline AB  

5.3.1 Företagsbeskrivning Horseonline AB 

Horseonline AB är ett SME-företag som startades 2014 (Horseonline. 2019) 

och var internationellt från första början med italienska märken (Intervju 

Horseonline, 2019). Företaget säljer tillbehör till ryttare inom Sverige (Horse-

online, 2019). Horseonline kategoriseras som ett SME-företag då de 2018 hade 

en registrerad anställd, 3 152 636 SEK i nettoomsättning och 1 526 884 SEK 

i balansomslutning (Horseonline AB, 2018). Företaget är verksamt i Kalmar, 

Sverige och hanterar import (Allabolag b, u.å). 

Horseonline importerar ca. 55–60 procent av varorna de säljer och detta sker 

från Tyskland, Danmark, Belgien, Italien, Irland, Storbritannien, Nederlän-

derna och Frankrike. I dagens läge hanterar de bara EUR i sin import med 

Nederländerna som största distributör och Frankrike som nära andrahand. Fö-

retag har ännu inte börjat med att exportera utan det kommer ske de närmsta 

åren. Det har påbörjats en marknadsundersökning med förberedande arbete 

inför företagets tänkta exportering (Intervju Horseonline, 2019). Intervjuob-

jektet är verkställande direktör på Horseonline men hanterar även marknads-

föring och redovisning.   

Horseonline exporterar 0 procent av deras försäljning. Företaget importerar 60 

procent av deras varor och hanteras i valutan EUR. I tabell 5.3 presenteras 

Horseonlines totala rörelseintäkter och rörelsekostnader, utländska intäkter 

och kostnader, samt intäkter och kostnader i EUR. 
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Tabell 5.3 Sammanställning Horseonline andel utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 

 

Eftersom Horseonline ej har några intäkter i utländsk valuta kommer inte detta 

presenteras i ett diagram. I diagram 5.6 ses Horseonlines totala rörelsekost-

nadsandel i utländsk valuta och andel rörelsekostnad i valutan EUR 

Diagram 5.6 Horseonlines rörelsekostnader i utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 
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5.3.2 Horseonlines valutarisker 

Verkställande direktören för Horseonline uppger att den svaga kronan har haft 

en hård påverkan på bruttovinsten i bolaget. “Vilket gör att det blir mindre 

pengar över till annat, det har någonstans förlängt den tiden det har tagit att bli 

lönsamma” som vd:n säger.  Valutafluktuationer har haft en väldigt stor på-

verkan på företaget i och med att majoriteten av företagets inköp görs i ut-

ländsk valuta och mycket av likviditeten försvinner därmed vid valutafluktu-

ationer. I illustration 5.6 visar hur företagets kostnader påverkas vid en fluktu-

ation.  

Illustration 5.6 Valutarisker vid depreciering av krona för importföretag (Källa: 

Egengjord, 2019). 

 

Från Horseonlines årsredovisning kan en valutaeffekt visas genom att illustrera en valuta-

fluktuation på 4,5%. Om kronan skulle deprecieras med 4,5 % skulle Horseonline förlora 

87 803 SEK på ett år (om företaget står totalt utan valutasäkring). 

 De valutarisker som uppkommer på grund av den höga valutapåverkan är att 

“...riskerna som finns i slutändan är ju till stor del att vi inte kan betala de 

löpande kostnaderna”. I illustration 5.7 presenteras effekten för företagets 

vinstmarginal av en depreciering av krona med fiktiva siffror. 
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Illustration 5.7 Minskad vinstmarginal vid valutafluktuation (Källa: Egengjord, 

2019). 

Företaget har satt ett försäljningspris för produkt A på 2 000 SEK med en vinstmarginal på 

20%. Företaget har beräknat försäljningspris och vinstmarginal efter en kostnad som base-

ras efter valutakursen 10,2 SEK/EUR. 

Inköpspris för produkten är 157 EUR vilket är 1 600 SEK omräknat med valutakursen 10,2 

SEK/EUR. 

2 000 x 0,2= 400 SEK i vinst per såld produkt enligt valutakursen 10,2 SEK/EUR. 

De har räknat med valutakursen med en säkerhetsmarginal. Om kronan deprecieras ännu 

mer sänks deras vinstmarginal då de ej ville höja sitt försäljningspris eftersom de sätter den 

beroende på konkurrensmarknaden. 

Den svenska kronan har deprecierats till 10,8 SEK/EUR. Företaget köper in fler produkter 

med en högre kostnad då 157 EUR med valutakursen 10,8 SEK/EUR ger en inköpskostnad 

på 1 694 SEK. 

Ny nettovinst:  2 000 - 1694 = 306 

Ny vinstmarginal: 306 / 2 000 = 15,3% 

Vinstmarginalen har ändrats med 20% - 15,3% = 4,7% enheter 

Trots ökade kostnader för inköpet av produkt kan företaget inte justera försäljningspriset 

till att det matchar den ökade kostnaden. Produktens vinstmarginal sjunker därmed och 

företaget får en lägre total vinst.  

Horseonlines vd beskriver att de i slutändan får börja kapa om det blir värre. 

“Skulle det bli så att vi har leverantörer som redan jobbar med sämre margi-

naler och att vi får ytterligare försämrad krona då kan vi ju landa i en punkt att 

den leverantören inte är lönsam längre” som deras vd säger. “Det kan i sin tur 

leda till att vi tacka nej till ett samarbete som kunnat vara lönsamt i en starkare 

krona som kan påverka oss negativt längre fram”.  

En valutarisk som finns enligt bolagets vd är när de köper från nationella le-

verantörer som redan behövt höja priser till följd av valutafluktuationer. Vilket 

i sin tur leder till att en kollektiv prishöjning sker eftersom Horseonlines leve-

rantörer får valutasmällar. “Då är det också nya rekommenderade utpriser. Det 

styrs relativt hårt, de prioriterar de som ligger rätt i pris så man vill inte ligga 

fel i pris”. Det skapar enligt deras vd en riskzon för Horseonline som inte vill 
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vara den första som höjer priserna till följd av valutafluktuationer. Företaget 

får hantera sämre marginaler till dess att andra företag i branschen höjt sina 

priser, det är först då som Horseonline vill trycka upp sina priser.  

5.3.3 Horseonlines valutastrategier 

Vd:n medger att Horseonlines strategi handlar om att vara selektiv mellan de-

ras leverantörer. De har nationella leverantörer som står för cirka 40-45 pro-

cent av leveranserna och de internationella leverantörerna står för cirka 55-60 

procent. “Vi har haft en strategi att vi försöker utöka det inhemska utbudet. Vi 

har prioriterat att ta in nya leverantörer som finns och har lager i Sverige och 

fakturerar i SEK.” Deras mål är först och främst att få en fördelning på 50/50 

procent för det som importeras. Genom att utöka inköp från den svenska mark-

naden kan företaget minska de valutakursförluster företaget får. Eftersom de 

exponerar på den svenska distributionen och leverantören så kan de jämna ut 

de förluster företaget får. I illustration 5.8 presenteras selektivitet av leveran-

törer med fiktiva siffror. Företaget har inte implementerat valutakonton utan 

in- och utbetalningar i utländsk valuta sker till det svenska bankkontot på avis-

takursen. Horseonline är inte heller intresserade av valutatermin eftersom de 

anser att de inte kommer tjäna på det. vd:n säger att “historiskt sett har inte det 

varit funktionellt inom E-handel” och “jag har inte hittat något som tyder på 

att vi kommer tjäna på det. “ 
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Illustration 5.8 Selektivitet av leverantörer (Källa: Egengjord, 2019). 

Företaget har 10 leverantörer där fyra är nationella och sex är internationella. 

Från de internationella företagen får företaget valutakursförluster som påverkar företagets 

bruttovinst. En enkel exemplifiering av detta är att alla internationella företag står för 10 

000 SEK av valutakursförluster. 

Med en 40/60 % fördelning där 40% av inköpen står för nationella leverantörer och 60% 

av inköpen står för internationella inköp. Företaget får 60 000 SEK i valutakursförluster. 

Med en 50/50% fördelning där nationella och internationella står för 50% var av inköpen 

får företaget 50 000 SEK i valutakursförluster. 

Företaget minska sina valutakursförluster med 10 000 SEK 

40/60% fördelning: 

Företag 1:           0 

Företag 2:         0 

Företag 3:        0 

Företag 4:         0 

Företag 5: -10 000 

Företag 6: -10 000 

Företag 7: -10 000 

Företag 8: -10 000 

Företag 9: -10 000 

Företag 10: -10 000 

50/50% fördelning: 

Företag 1:        0 

Företag 2:        0 

Företag 3:        0 

Företag 4:        0 

Företag 5:        0 

Företag 6: -10 000 

Företag 7: -10 000 

Företag 8: -10 000 

Företag 9: -10 000 

Företag 10: -10 000 
 

5.4 ToFo Trading AB  

5.4.1 Företagsbeskrivning ToFo Trading AB 

Tofo Trading AB startades 1992 och år 2014 togs företaget över av den nuva-

rande verkställande direktören. Företaget fokuserar på försäljning av material-

hanteringsprodukter och miljöhanteringsprodukter som är till största delen är 

tillverkade i plast samt termoprodukter (ToFo Trading, u.å). ToFo Trading 

både importerar och exporterar varor men de importerar mer än vad de expor-

terar. Att företaget hanterar både import och export har funnits med redan från 

där företaget grundades (Intervju ToFo Trading, 2019). ToFo Trading katego-

riseras som ett SME-företag då de 2018 hade tre registrerade anställda, 21 886 
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328 SEK i nettoomsättning och 8 397 215 SEK i balansomslutning (ToFo Tra-

ding AB, 2018). Företaget är verksamt i Kalmar, Sverige och hanterar import 

och export (Allabolag c, u.å). 

Idag importerar företaget från (i storleksordning) Tyskland, Belgien, Italien, 

Spanien, England och Sri Lanka. De exporterar till Baltikum och till de skan-

dinaviska länderna Finland, Norge och Danmark. De tillverkar ingenting utan 

deras produkter är färdiga att sälja efter import. Det är väldigt få produkter de 

köper i Sverige som de säljer utomlands. I dagens läge hanterar de valutan 

EUR och ibland USD där företaget har valutakonton för dessa två valutor. Fö-

retaget använder sig även av återförsäljare där de skapar avtal på årsbasis där 

priserna blir fasta (Intervju ToFo Trading, 2019). Intervjuobjektet är vd på 

ToFo Trading. 

ToFo Trading exporterar 6 procent av deras försäljning och hanteras i valutan 

EUR. Företaget importerar 83 procent av deras varor och hanteras i valutan 

EUR. I dagsläget har ToFo Trading dock inte haft något flöde i valutan USD.  

Tabell 5.4 Sammanställning ToFo Tradings andel utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 
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I diagram 5.7 ses ToFo Tradings totala rörelseintäktsandel i utländsk valuta 

och andel rörelseintäkter i valutan EUR. 

Diagram 5.7 ToFo Tradings rörelseintäkter i utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 

 

I diagram 5.8 ses ToFo Tradings totala rörelsekostnadssandel i utländsk valuta 

och andel rörelsekostnader i valutan EUR. 

Diagram 5.8 ToFo Tradings rörelsekostnader i utländsk valuta & EUR (Källa: Egengjord, 2019) 
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5.4.2 ToFo Tradings valutarisker 

Verkställande direktören på ToFo Trading uppger att en av deras största risk 

är att de använder sig av återförsäljning som står för ca 30 procent av omsätt-

ningen. Avtalen med dessa återförsäljare ligger på ett år där förhandlingen och 

fastsättningen av priserna sätts redan i september med aktiveringen av priserna 

vid årsskiftet. ToFos vd berättar att de sätter en relativt hög marginal på pri-

serna till återförsäljaren eftersom valutakursen är så volatil. Eftersom försälj-

ningspriserna är fasta i ett år utan möjlighet till varken prisökning eller minsk-

ning, kan dessa försäljningspriser påverka företaget negativt. Den negativa ef-

fekten skapas när den svenska kronan deprecierat mot EUR, som är den valuta 

företaget hanterar sina kostnader i. Det kan då finnas flera perioder där ToFo 

Trading förlorar på de fastställda avtalen med återförsäljarna. I illustration 5.9 

presenteras risken med återförsäljare med fiktiva siffror.  

Illustration 5.9 Fast pris vid återförsäljare (Källa: Egengjord, 2019). 

Vid fastställandet av förutbestämda försäljningspriser till återförsäljaren ser företaget till 

hur valutakursen har rört sig i tidigare perioder. Företaget räknar sitt försäljningspris och 

vinstmarginal per produkt efter valutakursen 10,2 SEK/EUR. 

Produkt A har försäljningspris 1 000 SEK med en vinstmarginal på 20 % enligt valutakur-

sen 10,2 SEK/EUR. Efter 6 månader har kursen deprecierat till 10,8 SEK/EUR men för-

säljningspriset är fast på 1 000 SEK. 

När produkt A säljs får fortfarande företaget en intäkt på 1 000 SEK, men inköpet av varan 

för företaget ökade kostnader med ca 6 %.  

Trots ökade kostnader för inköpet av produkt A kan företaget inte justera försäljningspriset 

till att det matchar den ökade kostnaden. Produkten A:s vinstmarginal sjunker därmed och 

företaget får en lägre total vinst.  

När det gäller övriga försäljningar som inte är bestämda i förtid har de mer 

flexibilitet med priset och kan anpassa sig efter hur kursen ser ut idag med en 

marginal för förändringar. Även vd:n har sett risken med fraktkostnader och 

hur det kan påverka företag negativt. Men istället för att betala högre kostnader 

för produkter i exempelvis Kina väljer de att köpa in från länder närmare 
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Sverige med lägre fraktkostnader. Som visas i tabell 5.4 hanterar ToFo Tra-

ding 83 procent av sina kostnader i valutan EUR vilket utgör majoriteten av 

företagets kostnader. I illustration 5.10 visas hur en fluktuerande valutakurs 

påverkar företaget.  

Illustration 5.10 Valutarisker vid depreciering av krona för importföretag (Källa: 

Egengjord, 2019). 

 

Från ToFo Tradings årsredovisning kan en valutaeffekt visas genom att illustrera en valu-

tafluktuation på 4,5%. Om kronan skulle deprecieras med 4,5 % skulle ToFo Trading för-

lora 755 380 SEK på ett år (om företaget står totalt utan valutasäkring). 

 

5.4.3 ToFo Tradings valutastrategier 

ToFo Tradings vd medger att ToFo Tradings strategi för att hantera valuta-

fluktuationer handlar om att köpa när de behöver. De spekulerar inte i valuta-

kursen för att som vd:n säger: “Det är som att leka med elden, det är det svår-

aste du kan spekulera i så är det valutan”. Det är oklart vad det är för faktorer 

som styr. Även ToFo Trading använder sig av tjänsten FX trading där de kan 

köpa både EUR och USD. Eftersom företaget inte spekulerar i valutakurser 

utan köper när de är i behov av det, så kommer företaget att handla i både ned-

gång och uppgång. Vilket gör att företaget ibland får en oväntad vinst men 

ibland en oväntad förlust. vd:n berättar även att “sedan får man försöka och 

hoppas på att man har en egen magkänsla så kan man köpa lite extra”. vd:n 

berättar att ett annat sätt att försöka kontrollera förlusterna är att försöka handla 

i ett jämnt flöde. Företaget ser då till att kontinuerligt köpa valuta under ett 

flertal dagar för att sprida ut valutafluktuationerna. 
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Även ToFo Trading använder sig utav valutakonton för att minska de förluster 

som uppstår vid valutaväxling. ToFo Trading har valutakonton i EUR och 

USD. ToFo Trading hanterar både in- och utbetalningar genom deras valuta-

konton. Vissa inbetalningar sker till EUR-kontot och ger kontot likviditet, fö-

retaget kan därigenom även göra utbetalningar för leverantörsfakturor som be-

talas i valutan EUR.  

I och med att den svenska kronan fluktuerar idag (2019) använder sig ToFo 

Trading av offerter. De kan då erbjuda svenska kunder att få offerter i EUR 

för att eliminera valutarisk. På detta sätt kan offerten jämföras med företagets 

valutakonto där företaget eliminerar den direkta växlingen och hanterar där-

med inköp av varor i EUR och försäljning via offert i EUR. Genom detta säkrar 

företaget valutan utan att behöva betala någon valutakursförlust eftersom de 

inte måste justera deras prissättning med marginal för valutakursen. ToFo Tra-

ding har tidigare använt sig av valutatermin i sitt företag. De gjorde ett avtal 

med banken där en överenskommelse kring valutan skapades och fastställdes 

med ett speciellt pris inför en affär. ToFo Trading kunde genom detta veta 

exakt vad de skulle tjäna på en affär men vd:n menar att det är även ett spel. 

Vd:n berättar att de kan förlora på det om EUR går upp eller vinna på det om 

den går ner. Denna strategi har de använt sig av någon gång men insett att det 

är ett lotteri att agera på det sättet. “Vi har gjort det någon gång, vi har sett att 

det finns ingen anledning till att göra det.” 
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5.5 Valutakurs SEK/EUR 

I diagram 5.9 och diagram 5.10 visas valutakursen för SEK/EUR respektive 

SEK/USD år 2019. Linjediagrammet visar tydligt på hur den svenska kronan 

har fluktuerat mot de två valutorna. 

Diagram 5.9 Valutakurs SEK/EUR 2019 (Källa: Sveriges riksbanken, 2019) 

 

Diagram 5.10 Valutakurs SEK/EUR 2019 (Källa: Sveriges riksbanken, 2019) 

  

 Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec
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6 Analys 

Detta kapitel presenterar den analys genomförd för uppsatsen. SME-företagen 

har analyserats separat där först företagens valutarisker analyserats. Sedan 

har en uppskattning gjorts av företagens säkrade valutaexponering med de 

valutastrategier företagen använder. Sedan har en gemensam analys genom-

förts där det empiriska resultatet jämförts med tidigare studier. 

 

Uppsatsens observationer gällande de fyra SME-företags valutarisker och va-

lutastrategier kommer att presenteras i tabell 6.1 och tabell 6.2. Tabellerna vi-

sar uppsatsens företag fördelade i kolumner där respektive företags valutaris-

ker och valutastrategier markeras i underliggande celler. Syftet med tabellerna 

är att visa företagens valutarisker och valutastrategier på ett förenklat sätt och 

därmed skapa en helhetsbild över uppsatsens observationer. Aspekterna som 

presenteras i tabellerna kommer sedan utgöra utgångspunkten för uppsatsens 

analys. SME-företagen kommer först analyseras separat för att sedan landa i 

en slutsatsdiskussion. 

Tabell 6.1 Sammanställning valutarisker (Källa: Egengjord, 2019) 
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Tabell 6.2 Sammanställning valutastrategier (Källa: Egengjord, 2019) 

 

6.1 Anonym analys 

6.1.1 Analys av Anonyms valutarisker  

I figur 6.1 presenteras Anonyms sammanställda valutarisker. Företagets iden-

tifierade valutarisker kommer att presenteras parallellt med uppsatsens identi-

fierade valutarisker från den teoretiska referensramen. Dessa kommer sedan 

att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av Anonyms valuta-

risker. 

 Figur 6.1 Anonyms valutarisker (Källa: Egengjord, 2019) 
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Anonyms delägare berättade i intervjun att de effekter som den deprecierade 

valutakursen (se diagram 5.9) skapar en osäker inköpsbudget (se illustration 

5.1). Vi menar att företaget står inför en direkt valutarisk när hanteringen av 

leverantörer inte är selektiv och importen av varor enbart hanteras i valutan 

USD. Anonym står även inför direkta risker när företaget gör en direkt över-

sättning av försäljningspriset i utländsk valuta vilket visas i illustration 5.2. 

Anonyms delägare menar dock att valutafluktuationens negativa effekter inte 

har varit stora i och med företagets unga ålder och hittills låga omsättning. Vi 

argumenterar att majoriteten företag är utsatta för indirekta valutarisker där-

med även Anonym.  

Vi argumenterar för att företaget har en hög valutaexponering genom att han-

tera all importkostnad i en och samma valuta USD och minoriteten övriga 

kostnader i EUR vilket visas i tabell 5.1. Anonym har intäkter och kostnader i 

EUR men hanterar större delen av företagets kostnader i USD vilket utsätter 

företaget för en hög exponeringsrisk vilket visas i Anonyms valutakarta i figur 

6.2. Valutakartan syftar till att illustrera företagets balans i den likvida flödet 

och vi menar att Anonym inte skapat en balans för att matcha de olika valu-

tornas flöden.  Därmed visas att med en hög exponering och en deprecierande 

valutakurs för USD och EUR hotas företagets vinstmarginal. 
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Figur 6.2 Anonyms valutakarta (Källa: Egengjord, 2019) 

 

6.1.2 Analys av Anonyms valutastrategier 

I figur 6.3 presenteras Anonyms sammanställda valutastrategier. Företagets 

identifierade valutastrategier kommer att presenteras parallellt med uppsatsens 

identifierade valutastrategier från den teoretiska referensramen. Dessa kom-

mer sedan att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av Ano-

nyms valutastrategier.  
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Figur 6.3 Anonyms valutastrategier (Källa: Egengjord, 2019) 

 

 

Anonyms delägare beskrev i sin intervju att företaget ännu inte börjat fokusera 

på valutahantering eftersom deras valutaförluster fortfarande är relativt låga. 

Delägaren menar att när företaget växer kommer deras valutastrategierna att 

utvecklas för att hantera den ökade mängd valutaförluster. Vi anser att företa-

get redan har påbörjade valutastrategier men som fortsatt behöver utveckling. 

Idag använder sig Anonym av finansiell hedging genom ett valutakonto i EUR. 

Genom EUR-kontot på PayPal kan den direkta valutarisken reduceras genom 
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operativ hedging metoden ‘cash-flow’ harmonisering där företaget matchar 

sina in- och utbetalningar i valutan EUR.   

Vi anser att Anonym till viss del använder sig av den operativa hedging meto-

den valutadiversifiering genom att hantera tre valutor; SEK, EUR och USD. 

Vi betonar dock att Anonyms diversifiering av olika valutor är bristande även 

om den är existerande. För att metoden ska hanteras till fullo anser vi att fler 

valutor ska hanteras för att sprida risken med valutafluktuationer. Om företa-

get har ett jämnare flöde av likviditet i de olika valutorna reduceras företagets 

exponering som illustrerats i Anonyms valutakarta i figur 6.2. 

För att hantera risken med en minskad vinstmarginal vid försäljning utanför 

Sveriges gränser använder sig företaget av en operativ hedging metod genom 

att justera försäljningspriset. Försäljningspriset justeras inte löpande efter hur 

valutakursen rör sig utan företaget har från början satt en högre marginal för 

att säkra upp valutarisken.   

Vi resonerar att den finansiella hedging företaget använder sig av inte räcker 

för att hantera den valutarisk som företaget står inför. Genom att använda sig 

av både finansiell och operativ hedging kan företaget reducera företagets va-

lutarisker till en total uppskattning 50 procent vilket visas i diagram 6.1. Vi 

visar att den kvarliggande exponeringen är en sammanslagning av företagets 

icke hanterade valutarisker och oundvikliga valutarisker då valutans fluktuat-

ioner inte kan förutspås. Exponeringen kan minska avsevärt genom att öka 

användningen av finansiell hedging och operativ hedging.  
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Diagram 6.1 Anonyms valutasäkring (Källa: Egengjord, 2019) 

 

6.2 Hatstore analys 

6.2.1 Analys av Hatstores valutarisker 

I figur 6.4 presenteras Hatstore sammanställda valutarisker. Företagets identi-

fierade valutarisker kommer att presenteras parallellt med uppsatsens identifi-

erade valutarisker från den teoretiska referensramen. Dessa kommer sedan att 

analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av Hatstores valutaris-

ker. 
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Figur 6.4 Hatstores valutarisker (Källa: Egengjord, 2019) 

 

I intervjun med Hatstore medgavs att det är den starka kronan som utsätter 

företaget för den största risken då de exporterar mer än vad de importerar. Vi 

menar att företaget är utsatt för en direkt valutarisk eftersom en appreciering 

av krona leder till större valutaförluster för företaget som inte kan täckas upp 

mot valutavinster. Vi argumenterar att detta kan förklaras genom att de expor-

terar 75 procent av sin försäljning. Med de olika valutor företaget hanterar idag 

genereras en valutavinst som hjälper till att täcka de valutaförluster som upp-

står vid importering av varor. Om scenariot skulle vara omvänt hade företagets 

75 procent exportering orsakat större valutaförluster än företaget kan täcka upp 

med företagets 25 procent nationella försäljning (se illustration 5.4). Hatstore 
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är även utsatta för indirekta valutarisker då de köper 40 procent av deras varor 

från nationella leverantörer.  

Vi resonerar att Hatstore har en relativt låg valutaexponering då företaget han-

terar flödet av utländska valutor med en jämn fördelning av in- och utbetal-

ningar (se figur 6.5). Valutakartan syftar till att illustrera företagets balans i 

det likvida flödet. Som visas i figur 6.5 hanterar företaget stora kostnader men 

också stora intäkter i valutan EUR. Företagets exponering blir därmed reduce-

rad. Vi argumenterar att Hatstore har skapat balans för att matcha de olika 

valutornas flöden och har därför inte någon hög valutaexponering.  

Figur 6.5 Hatstores valutakarta (Källa: Egengjord, 2019) 

 

6.2.2 Analys av Hatstores valutastrategier 

I figur 6.6 presenteras Hatstores sammanställda valutastrategier. Företagets 

identifierade valutastrategier kommer att presenteras parallellt med uppsatsens 

identifierade valutastrategier från den teoretiska referensramen. Dessa kom-

mer sedan att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av Hat-

stores valutastrategier. 
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Figur 6.6 Hatstores valutastrategier (Källa: Egengjord, 2019) 

 

 

 

Vi anser att Hatstore använder sig av finansiell hedging genom att använda 

både valutakonto och FX trading. Företaget hanterar minst elva valutor varav 

nio av dessa har företaget upprättat valutakonton för. Hatstores strategi är att 

snabbt kunna identifiera en växande marknad och direkt upprätta ett valuta-

konto efter marknadens valuta. På detta sätt eliminerar företaget den större 

delen av de onödiga valutarisker som uppstår vid direktväxling till SEK. Hat-

store använder sig sedan av de olika valutakonton för att själva analysera hur 



 

 

 

64 

 

och när likviditet ska förflyttas genom FX trading (se illustration 5.5). Vi anser 

att Hatstores användning av finansiella hedging metoder är väl utvecklad för 

företaget och bidrar till reducering av valutafluktuationers risker. Vi instäm-

mer med Hatstore gällande att övrig finansiell hedging i form av valutatermin 

är överflödig för företaget. Detta stärks genom att företaget hanterar relativt 

jämna flöden i företagets valutakonton och därmed behövs varken valutater-

min, valutaswap eller option. 

Hatstore använder sig av operativ hedging genom att de använder sig av valu-

tadiversifiering, ‘cash-flow’ harmonisering och flexibilitet i verksamheten. 

Företaget använder sig av minst elva valutor vilket innebär att företaget spridit 

valutakursens risker på flera sätt. Vi menar att Hatstore harmoniserar sin ‘cash-

flow’ genom att ha ett jämnt in- och utflöde i respektive valuta vilket innebär 

att företagets valutaexponering, som illustreras i figur 6.5, minskar. Vi anser 

att Hatstore är flexibla i sin organisation då de har leverantörer från flera olika 

länder i samband med att leverantörerna hanterar olika valutor. Genom att di-

versifiera sig på detta sätt kan de anpassa sina inköp till hur valutan fluktuerar.  

Vi anser att företaget har analyserat den verksamma miljön och kringliggande 

faktorer för att upprätta valutastrategier som skräddarsytts för att passa just 

deras företag och därmed lärt sig hur företagets exponering säkras. I diagram 

6.2 visas till vilken andel vi anser att Hatstores valutastrategier reducerar före-

tagets valutaexponering. Valutafluktuationer är omöjliga att förutspå vilket 

gör att situationen för Hatstore snabbt kan vända. Vi argumenterar för att deras 

valutastrategier fortsatt anses starka. Om den svenska kronan skulle apprecie-

ras mot företagets största valutor kommer deras finansiella och operativa hed-

ging metoder att säkra de valutarisker som uppstår.  
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Diagram 6.2 Hatstores valutasäkring (Källa: Egengjord, 2019) 

 

 

6.3 Horseonline analys 

6.3.1 Analys av Horseonlines valutarisker 

I figur 6.7 presenteras Horseonline sammanställda valutarisker. Företagets 

identifierade valutarisker kommer att presenteras parallellt med uppsatsens 

identifierade valutarisker från den teoretiska referensramen. Dessa kommer 

sedan att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av Horseonline 

valutarisker 
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Figur 6.7 Horseonlines valutarisker (Källa: Egengjord, 2019) 

 

 

 

Horseonlines vd berättade att företaget får stora negativa effekter av en depre-

cierad krona. Effekterna vid en negativ valutafluktuation sträcker sig så långt 

att företagets vinstmarginal och bruttovinst blir påverkad negativt (se illustrat-

ion 5.7). Horseonline får en minskad vinst på sin produkt men eftersom de inte 

exporterar i samma valuta har de ingen valutavinst att matcha valutaförlusten 

med. Detta har i sin tur gjort att företagets framfart har motarbetats då 
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depreciering av valutan har gett oförutsägbara kostnader för företaget. Vi re-

sonerar att företaget har en stor direkt valutarisk. Den direkta valutarisken 

skapas då Horseonline enbart hanterar import av varor och har därmed fått 

stora kostnader i en valuta som kraftigt deprecierats under året (se diagram 

5.9).  

Samtidigt som företaget påverkas av direkta valutarisker med stora valutaför-

luster, står även företaget inför indirekta valutarisker. Vi anser att de indirekta 

valutarisker som påverkar Horseonline är samma som företaget själva identi-

fierat, det vill säga en inhemsk prishöjning. Företagets direkta och indirekta 

valutarisker leder till att de ökade kostnaderna ger företaget en sämre brutto-

vinstmaginal. Detta eftersom Horseonline inte vill öka sina försäljningspriser 

och ligga högre i pris än företagets konkurrenter. Vi menar att de indirekta 

riskerna påverkar företaget hårt då de under en längre period måste hantera 

mindre marginaler för sina produkter. Som företagets vd berättade i intervjun 

blir effekten av de indirekta riskerna att Horseonline tackar nej till lönsamma 

leverantörer och hämmar därmed deras utveckling.  

Horseonline hanterar inga intäkter i EUR men företaget har stora kostnader 

därmed är de utsatta för en valutaexponering (se figur 6.8). Horseonlines va-

lutakarta syftar till att illustrera företagets balans i den likvida flödet. Vi argu-

menterar att Horseonline inte har någon balans i det likvida flödet och företa-

get har därmed en hög exponering. Med en deprecierad krona mot valutan 

EUR argumenterar vi att företaget är högt exponerade. Eftersom företaget inte 

använder sig av något valutakonto måste de vid varje utländsk utbetalning 

hantera transaktionen genom en direktväxling från SEK till EUR. Vi anser 

därmed att Horseonline är högt exponerade som företag eftersom valutakursen 

fluktuerar under tiden från orderläggande till utbetalning. 
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Figur 6.8 Horseonlines valutakarta (Källa: Egengjord (2019) 

 

6.3.2 Analys av Horseonlines valutastrategier 

I figur 6.9 presenteras Horseonlines sammanställda valutastrategier. Företa-

gets identifierade valutastrategier kommer att presenteras parallellt med upp-

satsens identifierade valutastrategier från den teoretiska referensramen. Dessa 

kommer sedan att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av 

Horseonlines valutastrategier 

Figur 6.9 Horseonlines valutastrategier (Källa: Egengjord, 2019) 
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Vi argumenterar för att Horseonline inte har någon utvecklad valutastrategi. 

Horseonlines vd menar att deras framtida ambition är att matcha inköp av va-

ror 50/50 genom inhemsk handel och import. Horseonline hanterar inte sin 

minskade marginal med direkta prisjusteringar eftersom företaget vill hålla sig 

på samma nivå som marknadens konkurrenter. Dock justerar Horseonline sina 

försäljningspriser så fort företagets konkurrenter justerat sina. Försäljningspri-

sjustering är en form av operativ hedging, men vi anser att företaget enbart 

skrapar på ytan av metoden och inte hanterar inte fullt ut. 

I diagram 6.3 presenteras hur vi anser att Horseonline hanterar företagets va-

lutaexponering med de identifierade valutastrategier. De strategier som före-

taget själva identifierar är bristande till att hantera företagets omfattande valu-

taexponering. Genom strategier som svagt kan kopplas till operativ hedging 

metoder kan företaget hantera en minoritet av de indirekta risker företaget står 

inför. Dock finns det ingen strategi för hantering av de direkta valutarisker 

som också är de största riskerna företaget står inför.  
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Diagram 6.3 Horseonline valutasäkring (Källa: Egengjord, 2019) 

 

Vi argumenterar för införande av finansiell hedging i form av valutatermin 

eftersom företaget kan fastställa en valutakurs för att säkra sin kostnad. Även 

operativ hedging i form av diversifiering av företagets valutahantering. Vi me-

nar att Horseonline bör hantera export av sina produkter om möjligt. Vi grun-

dar detta genom att företaget ska kunna matcha de kostnader de har i EUR med 

intäkter i EUR, och därmed behandla ‘cash-flow’ harmonisering. Att Horse-

online bör hantera export är något deras vd menar är ett framtida mål. Vi ar-

gumenterar dock att detta mål inte ska fördröjas då denna valutastrategi kan 

stabilisera företaget därmed minskas deras valutaexponering. När balansen 

mellan import och export stärkts, rekommenderar vi att företaget sprider risken 

ytterligare genom att hantera fler valutor och därmed öka företagets flexibili-

tet.  
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6.4 ToFo Trading Analys 

6.4.1 Analys av ToFo Tradings valutarisker 

I figur 6.10 presenteras ToFo Tradings sammanställda valutarisker. Företagets 

identifierade valutarisker kommer att presenteras parallellt med uppsatsens 

identifierade valutarisker från den teoretiska referensramen. Dessa kommer 

sedan att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av ToFo Tra-

dings valutarisker. 

Figur 6.10 ToFo Tradings valutarisker (Källa: Egengjord, 2019) 
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ToFo Trading medger att den största risken för företaget är deras fasta kontrakt 

de upprättar med återförsäljare (se illustration 5.9). Vi menar att Tofo Trading 

därmed är utsatta för direkta valutarisker. Vi resonerar att ToFo Trading har 

en hög valutaexponering i EUR. Detta förklaras genom att företaget hanterar 

ca 83 procent av sina kostnader i valutan EUR men har enbart intäkter på 6 

procent. Genom att ha 83 procent kostnad i EUR och fasta kontakt med åter-

försäljare är företaget exponerat för majoriteten av kostnaderna utan möjlighet 

till flexibilitet. När den svenska kronan deprecieras mot valutan EUR (se dia-

gram 5.9) och med företagets exponering kan effekten bli stora valutaförluster 

(se illustration 5.10). 

Vi argumenterar för att ToFo Trading är utsatt för hög valutaexponering då 

företaget främst hanterar EUR och att företaget importerar mycket mer än vad 

de exporterar (se figur 6.11). ToFo Tradings valutakarta i figur 6.11 syftar till 

att illustrera företagets balans i den likvida flödet. Vi argumenterar att företa-

get inte skapat någon balans. Företaget använder valutan EUR för utbetal-

ningar men har ingen balans i inflödet för valutan, vilket innebär en högre va-

lutaexponering. I och med en deprecierad krona utsätts företaget för valutaris-

ker då företaget främst hanterar import och inte kan väga upp valutaförluster 

med valutavinster.  
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Figur 6.11 ToFo Tradings Valutakarta (Källa: Egengjord, 2019) 

 

6.4.2 Analys av ToFo Tradings valutastrategier 

I figur 6.12 presenteras ToFo Tradings sammanställda valutastrategier. Före-

tagets identifierade valutastrategier kommer att presenteras parallellt med upp-

satsens identifierade valutastrategier från den teoretiska referensramen. Dessa 

kommer sedan att analyseras tillsammans för att skapa en utvecklad bild av 

ToFo Tradings valutastrategier. 
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Figur 6.12 ToFo Tradings valutastrategier (Källa: Egengjord, 2019) 

 

 

Vi anser att ToFo Trading använder sig av finansiell hedging genom valuta-

konton och FX trading. Genom användningen av valutakonton i EUR och 

USD samt FX trading minskas företagets direktväxling till SEK och därmed 

dess direkta valutarisker vilket visas i illustration 5.5. Vi menar att ToFo Tra-

ding använder sig av operativa hedging metoder genom att upprätta offerter i 

EUR, valutadiversifiering och ‘cash-flow’ harmonisering. ToFo Trading upp-

rättar offerter i EUR till företagets inhemska kunder vilket är samma utländska 

valuta företaget hanterar kostnader i. Vi anser att ToFo Trading på detta sätt 

kan använda sig av ‘cash-flow’ harmonisering och matcha sina in- och 
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utbetalningar genom både valutakonton och offerter. Genom att ToFo Trading 

har valutakonton för tre olika valutor finns en valutadiversifiering i företaget, 

dock har de medgett att de mestadels använder sig av EUR i utländsk valuta. 

Därmed argumenterar vi för att företaget inte har någon stark diversifiering. 

ToFo Tradings vd berättade att de försöker skapa diversifiering på egen hand 

genom att köpa delsummor i EUR genom FX trading för att hantera framtida 

utbetalningar.  

Vi resonerar att ToFo Trading även använder sig av operativa hedging meto-

den genom att justera försäljningspriset efter hur valutakursen rör sig. Vd:n 

har medgett att en hög marginal sätts på försäljningspriserna för att täcka de 

valutaförluster som befaras. Dock när ToFo Trading upprättar fasta kontrakt 

förlorar företaget flexibiliteten för justering av försäljningspriset eftersom de 

inte kan förändra försäljningspriserna efter valutakursens fluktuationer.  

Diagram 6.4 visar till vilken andel vi anser ToFo Trading säkrar sin expone-

ring med hjälp av finansiella och operativa hedging metoder. Med dessa verk-

tyg anser vi att företaget säkrat en stor del av sin exponering och minskar där-

med valutarisken. Företaget har genom lärdom och erfarenheter tillämpat de 

valutastrategier som de anser funkat bäst för företaget och därmed minska sin 

valutaexponering. De har eliminerat alternativa metoder genom erfarenhet och 

övervägning mellan faktorer som administrativ tid samt kostnad för valutastra-

tegier för att hitta de metoder som fungerar bäst för ToFo Trading. De har 

tidigare använt valutatermin men har genom erfarenhet lärt sig att det oftast 

leder till valutaförluster för företaget.  

Vi anser dock att Tofo Tradings valutastrategier är bristande då företaget står 

med en stor valutaexponering genom de 83 procent kostnader i utländsk valuta 

som företaget har. Vd:n på ToFo Trading anser att deras valutastrategier är bra 

nog för att täcka tillräckligt stor del av deras valutaexponering. De känner att 

valutarisken vid valutafluktuationer är oundviklig och därigenom accepterat 

de effekter som tillkommer. Vi argumenterar dock att ToFo Tradings 
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valutaexponering är omfattande och genom en utvecklad valutadiversifiering 

hade företaget reducerat valutaexponeringen ytterligare. Vi anser även att fö-

retaget borde öka sin utländska inkomst för att utveckla en ‘cash-flow’ harmo-

nisering. 

Diagram 6.4 ToFo Trading valutasäkring (Källa: Egengjord, 2019) 

 

6.5 Analys av svenska SME-företags valutarisker 

Efter de observationer som gjorts gällande SME-företags valutarisker argu-

menterar vi att uppsatsens samtliga företag påverkas av valutafluktuationer 

med direkta och indirekta valutarisker. Det är internationellt agerande företag 

som har en öppen ekonomi som är utsatta för den största exponeringen som 

Hutson och Stevenson (2009) visar på. Vår observation menar också att före-

tag som hanterar import och/eller export har störst påverkan av de direkta ris-

kerna vid en valutafluktuation jämfört med de indirekta riskerna.  

Vår observation gällande SME-företags valutarisker (se tabell 6.1) resulterar i 

en ökad valutarisk för import > export företag i ett scenario där det alltid är en 

deprecierad valuta. Samtliga importföretag identifierade direkta valutarisker 

genom en deprecierad valuta och menar att effekterna har en negativ påverkan 
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på företagets resultat. Den största valutarisken som observerats är den direkta 

påverkan en valutafluktuation har på företagets vinstmarginal och bruttovinst. 

Företagets minskade marginaler skapar svårigheter att hantera de löpande 

kostnaderna i företaget. Anonym, Horseonline och ToFo Tradings valutarisker 

som uppstår av verksamhetens uppbyggnad av inhemska prishöjningar, fasta 

kontrakt och direkt prisöversättning gör att flexibiliteten i företagen minskar. 

På detta sätt är det verksamhetsstrukturen som utgör valutarisker vid en valu-

tafluktuation. Eftersom tre av fyra företag presenterar valutarisker som inte 

enbart påverkas av makroekonomiska faktorer utan också företagens egna 

verksamhetsstruktur (import > export), har vi visat på att de är utsatta för högre 

exponering än det företag som har export > import vid en deprecierad valuta.  

Hatstore som är det enda företaget vars export > import medgav valutarisker 

som istället är externa till företaget, det vill säga en stark krona och andra mak-

roekonomiska faktorer. Eftersom Hatstore hanterar flera valutor får ett anta-

gande göras i detta scenario att den svenska kronan är deprecierad mot alla 

valutor. I detta scenario är det ett företag vars export > import som är utsatta 

för låg exponering eftersom deras valutavinster kan täcka de valutaförluster de 

får. Uppsatsens observationer stödjer det som tidigare presenterats av Bodnar 

och Gentry (1993) där exponeringens storlek påverkas beroende på om före-

taget importerar > exporterar eller exporterar > importerar. Om situationen 

skulle vara omvänd där den svenska kronan är apprecierad mot alla valutor 

menar vi att import > export företag därmed har en låg exponering medan ex-

port > import företag blir utsatta för hög exponering. Som Kozubíková m.fl. 

(2015) säger är det marknadsrisken som är den största risken för SME-företag. 

Vilket innebär att företag som exempelvis har export > import inte kan förlita 

sig på dagens svaga krona då förändringar i omvärlden, det vill säga valuta-

fluktuationer, är ständiga. Därmed stärker våra observationer resultatet från 

Kozubíkovás m.fl. (2015) studie. Vi kan inte påvisa att just SME-företag som 

är mer känsliga för valutarörelser som Hagelin och Pramborg (2004) visar i 
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sin studie. Dock kan uppsatsen stärka deras resultat med att tre av fyra av upp-

satsens SME-företag varit känsliga för valutafluktuationer som kan avläsas i 

illustration 5.1; 5.6; 5.10.  

6.6 Analys av svenska SME-företags valutastrate-

gier 

Vår observation gällande SME-företags valutastrategier (se tabell 6.2) resulte-

rar både i konflikt och överensstämmer med tidigare studier. El-Mesrys (2006) 

studie visade på att SME-företag känner oro för användning av derivat och har 

bristande kunskap angående dem. Resultatet från denna uppsats går i konflikt 

med El-Mesrys (2006) studie. Uppsatsens resultat visar på att tre av fyra SME-

företag använder valutastrategier och känner ingen oro för att använda sig av 

valutastrategierna. Dessa tre företag; Anonym, Hatstore och ToFo Trading, har 

haft kunskap om dessa derivat och använder dem för att säkra valutaexpone-

ringen de är utsatta för. Vi anser dock att det endast är ett av dessa tre företag, 

dvs Hatstore som hanterar derivaten på ett utvecklat och effektivt sätt för att 

reducera valutarisker. Trots att ToFo Trading säger sig vara nöjda med företa-

gets valutastrategier anser vi att företaget kan utveckla dessa ytterligare för att 

reducera den höga valutaexponering de står inför.  

En förståelse och hänsyn tas till Anonym som endast varit verksamma ett par 

år och därmed klassas som ungt företag. Vi menar att Anonym därmed inte 

haft samma möjlighet till utveckling av passande valutastrategier som andra 

företag som varit verksamma under en längre period. Anonym har dock visat 

på att de i framtiden kommer att använda sig av fler valutastrategier om före-

taget fortsätter utvecklas.  

Vår uppsats instämmer även med tidigare studier av Alkebäck och Hagelin 

(1999), El-Mesry (2006) och Joseph (2000) då tre av uppsatsens fyra företag 

inte hanterar sin exponering fullt ut vilket visar på bristande användning av 
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valutastrategier. Vi anser att ett av fyra företag har bristande kunskap gällande 

valutastrategier och visar på att El-Mesrys (2006) studie till en viss grad stäm-

mer. Trots att uppsatsens samtliga företag har en varierande användning av 

hedging metoder anser vi att kunskapen kring dessa är bristande.  

Även att Horseonline är utsatt för en hög valutaexponering har inte deras va-

lutastrategi påverkats. Dock har Hatstores valutastrategier justerats i förhål-

lande till företagets andel utländsk valuta. Anonym har en bristande valuta-

strategi och kunskap men kommer i takt med företagets ökade hantering i ut-

ländsk valuta vidareutveckla företagets valutastrategier. ToFo Trading har 

kunskap gällande valutastrategier men kommit till ett accepterande läge där 

inga justeringar av valutastrategier sker för att hantera andelen utländsk va-

luta.  

Uppsatsen har identifierat att de företag som använt sig av både finansiell och 

operativ hedging har varit mer effektiva med att reducera företagets valutaex-

ponering. Detta styrker det Hutson och Laing (2014) argumenterat för i sin 

studie. Vi anser att den finansiella metoden valutakonton ger upphov till fler-

talet operativa hedging metoder. Exempelvis; ‘cash-flow’ harmonisering och 

valutadiversifiering vilket vi argumenterar är de starkaste metoderna för att 

reducera valutaexponeringen. Detta är något som vi anser Hatstore bevisat 

med sin användning av valutakonto och därmed ‘cash-flow’ harmonisering 

samt valutadiversifiering som enligt oss reducerat 90 procent av deras valuta-

exponering. 
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7  Slutsats 

I slutsatsen presenteras resultatet för uppsatsen vilket är den slutgiltiga tolk-

ningen genererade av den kvalitativa metoden. Sedan görs en reflektion av 

uppsatsens resultat med rekommendationer för framtida forskning.  

7.1 Uppsatsens resultat 

Uppsatsens första RQ-fråga var att undersöka de valutarisker SME-företag och 

detta har vi besvarat med hjälp av RQ1: “Vilka valutarisker har svenska SME-

företag?” 

Denna uppsats har observerat kopplingen mellan företagens verksamhets-

struktur och företagens valutaexponering. De företag som hanterar import i 

större mängd än export har högre valutaexponering med en deprecierad valuta. 

Valutariskerna ökar mer beroende på företagets styrning än på vilka makroe-

konomiska förändringar som sker. De valutarisker som importföretagen iden-

tifierat är; överskridning av budget, försämrad vinstmarginal, fast kontrakt och 

inhemsk prishöjning. De företag som hanterar export i större mängd än import 

har lägre valutaexponering med en deprecierad valuta. De observerade valuta-

riskerna är externa till företagets styrning och blir påverkade av makroekono-

miska faktorer såsom en stark krona vilket exportföretaget identifierat.  

Den andra RQ-frågan i uppsatsen syftade till att undersöka de valutastrategier 

SME-företag använder sig av och hur dessa påverkas av andelen utländsk va-

luta i verksamheten. Detta har besvarats med hjälp av RQ2: “Vilka valutastra-

tegier använder svenska SME-företag för att hantera valutarisker och hur på-

verkas dessa av andelen utländsk valuta i omsättning och kostnader?” 

Denna uppsats har observerat att SME-företag använder sig av både finansiella 

och operativa hedging metoder men det råder trots denna brist på kunskap om 

metoderna. Uppsatsen har visat att tre av fyra företag inte hanterar sin 
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valutaexponering till den nivå som är möjlig. De tillämpade valutastrategierna 

anses därmed bristande för att kunna hantera företagens valutarisker. Det är 

endast ett företag som använder finansiella och operativa hedging metoder på 

ett effektivt sätt. Alla företag använder någon form av valutastrategi men inget 

tydligt mönster kan urskiljas. Uppsatsen har visat på att endast ett företag ju-

sterat sina strategier efter andelen utländsk valuta för att minska sin valutaex-

ponering. Två företag har bristande kunskap om valutastrategier och ett före-

tag känner likgiltighet och ändrar därmed inte sina valutastrategier för att han-

tera valutaexponeringen.  

7.2 Reflektion över uppsatsens resultat 

I uppsatsens referensram valde vi att endast presentera teorier som är direkt 

kopplade till valutafluktuationer. Därmed kunde allmänna strategiska teorier 

uteslutas som handlade om verksamhetsstyrning och riskhantering. Dessa an-

sågs vara för breda och irrelevanta för studiens syfte. Även om uppsatsen bör-

jade i ett företagsekonomiskt perspektiv landade studiens referensram i mak-

roekonomiska strategiteorier. Vilket betyder att tid lagts till för att tillföra ny 

kunskap om makroekonomi. Eftersom det saknades kunskap spenderades 

mycket tid till att hitta relevanta teorier till uppsatsen. Vi anser dock att detta 

inte påverkat effektiviteten av uppsatsens genomförande eller resultat. Vi 

tycker den tid som lagts på att finna nya teorier har varit givande och tillfört 

ny kunskap till uppsatsens analys och slutsats. 

Genom att använda en kvalitativ metod kunde analyseringen av uppsatsens 

företag fördjupas med intervjuobjektens öppna svar. Dock anser vi att för att 

kunna analysera hur de valutastrategier som tillämpas är verkningsfulla behö-

ver kvantitativa data från flera årsperioder hanteras. Detta för att urskilja före-

tagens reducerade valutaförluster. Under insamlingen av uppsatsens data för-

höll vi oss alltid till de etiska regler som presenterats i kapitel två. Även för att 

säkerhetsställa att studien förblir etisk har respondentvalidering skickats till 
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samtliga företag. Tre av fyra företag hade kommenterar där det antingen hand-

lade om missförstånd eller konfidentialitet. Efter denna respondentvalidering 

meddelade ett företag att de önskade vara anonyma vilket ökar tillförlitligheten 

till uppsatsens förhållning till etiska reglerna.  

Uppsatsens slutsats till RQ1 anser vi är solid och stöttar resultat från tidigare 

studier. Denna slutsats kan ha praktiska tillämpningar och SME-företag kan 

använda detta resultat för att få insikt i deras verksamhet. I denna slutsats anser 

vi att resultatet är generaliserbart och kan användas av internationellt agerande 

företag. I detta fall anser vi alltså att fyra företag bidragit till en stark slutsats 

som överförbart över flera branscher och olika storlekar på företag.   

Uppsatsens slutsats till RQ2 anser vi är bristande och analysering av enbart 

fyra företag gjort att resultatet är ofullständig. Resultatet från RQ2 är därmed 

inte generaliserbart då inga solida slutsatser kunnat dras. Dock belyser vi att 

uppsatsens ställningstagande gällande en parallell användning mellan finansi-

ell och operativ hedging nyttjas av internationellt verkande företag oavsett 

storlek. I detta fall hade det gynnats att intervjua flera företag för att kunna dra 

en starkare slutsats. Användning av kvantitativ metodansats hade här varit mer 

praktiskt även om denna uppsats sökte information som var mer detaljerad och 

fångar de valutarisker och valutastrategier SME-företag använder sig av.  

7.3 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsen är av samma åsikt som tidigare studiers resultat kring ett samspel 

mellan finansiella och operativa hedging metoder för riskreducering. Men med 

uppsatsens resultat kan ingen generalisering dras för SME-företag vilket ger 

upphov till potentiell framtida forskning.  
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Uppsatsens förslag till framtida forskning: 

Företags redovisade valutaeffekter under en frekvent periodisk uppsikt.  

Med en kvantitativ forskning kan ett företags valutastrategier analyseras mer 

djupgående. Valutastrategierna kan analyseras beroende på under vilken pe-

riod de tillämpas och vilka effekter de gav redovisningsmässigt. 

De finansiella hedging metodernas tredje part och vad denna part anser funkt-

ionellt jämfört med vad det verksamma företaget anser. 

Genom att undersöka vad som skiljer de finansiella derivatens tredje part och 

företagets uppfattning kring finansiella derivat kan en slutsats presenteras för 

vilket derivat som anses mest effektivt beroende på sida av avtalet.  

Vilka mönster kan urskiljas för ett exporterande företag och landets valuta-

kurs? 

Genom att analysera valutakursens fluktuationer med andel ökad/minskad ex-

port kan mönster urskiljas i hur den internationella handeln rör sig.  

Vilka möjligheter/svårigheter hanterar B2B företag gällande utländsk försälj-

ning jämfört med B2C företag? 

Denna forskningsfråga syftar till att få en klar bild av hur det administrativa 

arbetet skiljer sig för business-to-business företag och business-to-customer 

företag där momshantering är det största fokusområdet.  
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Bilaga 1 Operationalisering av frågorna 
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Bilaga 2 Uppsatsens intervjuguide 

Till följande intervjufrågor har följdfrågor ställts beroende på intervjuobjek-

tens svar. Dessa intervjufrågor presenteras inte i intervjuguiden då följdfrå-

gorna ändrats beroende på intervjuobjektens diskussion. Syftet med följdfrå-

gorna var att låta intervjuobjekten vidareutveckla sina svar.  

Presentation 

Kort presentation av författarna själva samt uppsatsens syfte. Syftet med pre-

sentationen är att låta intervjuobjektet förstå kontexten informationen kommer 

användas till och vem intervjuarna är.  

1. Går det bra att vi spelar in intervjun för att kunna transkribera? 

Inledande frågor 

Dessa frågor skapades med syftet att får bakgrundsinformation om företaget 

samt intervjuobjektet.  

Frågorna ska därför gärna besvaras kortfattat. 

1. Vad heter ni? 

2. Vilken befattning har du idag? 

Bakgrund 

1. Exporterar ni varor eller importerar ni varor? Eller båda? 

2. Vilka länder importerar/exporterar ni till/från idag? 

3. Vilka länder/vilket land står för den största delen? 

4. Vilka valutor hanterar ni idag? 



 

 

 

93 

 

5. Hur länge har ni funnits på den internationella marknaden? 

6. Hanterar ni offertförfrågningar i utländsk valuta? 

Frågor kring ämnesområdet 

Dessa frågor skapades med syftet att får förståelse om ämnesområdet från in-

tervjuobjektet synvinkel.  

Frågorna ska därför gärna besvaras utförligt. 

Valutarisker: 

1. Om offert används - känner ni att det innebär större risker gentemot 

vanliga ordrar? 

2. Hur upplever ni att valutafluktuationer påverkar ert företag? 

3. Vilka valutarisker står ni inför vid valutafluktuationer? 

4. Vilka ser ni är de största valutariskerna angående valutor? 

Valutastrategier: 

1. Har företaget någon valutastrategi idag?  

• Om ja, på vilket sätt är den uppbyggd?  

•  Om nej, varför inte? 

2. Sedan 2015 har det skett en relativ försvagning av SEK/EUR och 

SEK/USD, hur har detta påverkat era valutastrategier för valutasäk-

ring?  

3. Har ni valutavinst/förlust medräknad i er budget?  
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• Om ja, hur fastställer ni dessa?  

• Om nej, varför inte? 

4. Har företaget några framtidsplaner på att utöka export/import? 

• Om ja, kommer era valutastrategier ändras? 

Övriga frågor 

1. Vill ni tillägga någonting? 

2. Önskar ni att vara anonyma med företagets namn och/eller ditt namn? 

Intervjuguide (Källa: Egengjord, 2019) 

 

 


