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Sammanfattning 
 

Företag som handlar med utländsk valuta utsätter sig därmed för valutarisk som kan komma 

att påverka framtida kassaflöde för företagen. Då valutamarknaden ständigt fluktuerar, 

resulterar detta i att den utestående skulden eller fordran som företag har i utländsk valuta är 

osäker fram till betaldagen. Företag kan säkra sig från effekterna av valutarörelser genom att 

använda olika typer av derivatinstrument.  

 

De vanligaste derivatinstrument som används bland svenska företag när de skall valutasäkra 

sina risker är terminer, optioner och swappar. Dessa instrument besitter olika egenskaper för 

att passa de olika behov som företag kan ha för att säkra sina valutarisker samt optimera sina 

kassaflöden.  

 

För att studera vilka faktorer som inverkar på valet av derivatinstrument för svenska företag 

gjordes en kvantitativ studie där 120 enkäter skickades ut till OMX noterade svenska företag.  

Även en kvalitativ studie med fyra intervjuer genomfördes. De intervjupersoner som deltog i 

studien, jobbade dagligen med derivathandel på några av Sveriges största banker och är 

dagligen i kontakt med flera svenska företag. Med en kombination av en kvalitativ samt en 

kvantitativ undersökning hoppades vi som skribenter på att fånga så mycket information som 

möjligt och generera en rättvis bild av ämnet.  

 

Genom denna studie fann vi att företags exponeringsgrad var en faktor som indikerat på att 

företag använder sig av finansiella derivat för att skydda sig mot valutarisker. Vidare fann vi 

även faktorer som kan ha inverkat på valet av derivatinstrument i svenska företag. Dessa 

faktorer är vilken kunskapsnivå företagen har haft om derivatinstrument, samt att företags 

säkringspolicys tenderar att inverka till valen av olika derivat.  
  



 

 

Förord 
 

Vi vill inleda med att tacka vår handledare Jörgen Hellström för kritik och handledning under 

uppsatsens genomförande. 

Tack till alla som deltagit i den kvantitativa samt kvalitativa studien för den information ni 

har försett oss med. 

Slutligen vill vi tacka vänner och familj för det stöd ni har gett oss under terminens gång.
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att framställa vår problembakgrund. Detta för att du som 

läsare skall få en inblick i ämnet och en förståelse för varför ämnet är relevant att studera. 

Vidare kommer vi diskutera samt visa på befintlig forskning som behandlat det praktiska 

användandet av derivatinstrument. När forskningsgapet är framställt kommer vår diskussion 

att övergå till problemformulering och slutligen syftet med denna rapport. 

 

 

1.1 Problembakgrund  
 

Valutakursförändringar påverkar de framtida kassaflödena för företag och därigenom även det 

framtida värdet. Detta gäller både stora export- och importbolag såväl som minde lokala 

aktörer som gör affärer utanför Sveriges gränser. Risken uppstår då värdet i den aktuella 

valutan riskeras att förändras på förfallodagen (Allayannis & Ofek, 2001, s. 273). Detta 

resulterar i att värdet på den utestående fordran eller skulden är osäker fram till betaldagen 

och varierar därigenom beroende på volatiliteten i den aktuella valutan. För att företagen skall 

skydda sig mot dessa oväntade rörelser, använder majoriteten av aktörerna olika typer av 

derivatinstrument för att minska volatiliteten (Allayannis & Ofek, 2001, s. 274).    

 

För att belysa detta ytterligare har vi valt att ta SSAB AB som exempel. SSAB hade under år 

2012 en försäljning i USA på 16 173 miljoner kronor (Mkr) (SSAB, 2013, s. 3). En reduktion 

av USD på endast 10 öre hade resulterat i en minskning av företagets rörelseresultat på den 

aktuella marknaden med cirka 250 Mkr. Detta belyser vikten till varför företag bör etablera en 

tydlig och välstrukturerad risk management policy och handlingsplan när det gäller 

valutahantering.  

 

Sverige har under det senaste årtiondet ökat sin import och export av varor och tjänster, med 

undantag för åren 2008 till 2009 då Sveriges import och export sjönk (SCB, 2014a). Under 

2013 uppgick Sveriges totala varuexportvärde till 1 090,5 miljarder kronor samtidigt som 

varuimporten under samma tid uppgick till 1 031,1 miljarder kronor. Detta resulterade i ett 

handelsnetto på 59,4 miljarder kronor i handelsöverskott. En överblick av Sveriges import och 

export kan ses i Figur 1. Följaktligen påverkas många av de svenska företagen som i stor 

utsträckning interagerar på den internationella marknaden (SCB, 2014b). Detta för naturligt 

med sig en exponering av valutarisker för de företag som befinner sig på den internationella 

marknaden.  
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Figur 1. Export, import och handelsnetto. 

(SCB, 2014b) 

 

Sverige är ett exportberoende land och exporten berör många olika marknader. Under 

finanskrisen som startade år 2008 skedde en typ av rockad gällande exporten på olika 

marknadsområden. Det vill säga, vissa affärsområden av den svenska exporten sjönk 

samtidigt som andra delar ökade. Många företag inom Sverige har under den senaste tiden 

valt att outsourca fler delar av sin verksamhet till utländska aktörer, framförallt i Asien och 

Sydamerika. Detta är någonting som i sin tur har visat sig generera större inkomster på 

tjänstesektorn för de svenska exportbolagen (Business-sweden, 2013).  

 

Många exportbolag har naturligt stora valutaexponeringar spridda över flera olika länder och 

även olika dotterbolag. Dessa risker som bör hanteras kan i vissa fall vara svåra att identifiera. 

Baird (2006, s. 65) menar att detta är en bidragande faktor till att risk management arbetet för 

företag blir komplexa och tungjobbade. Många av de större bolagen har resurserna som krävs 

för att utveckla just riskmanagement arbetet vad gäller valutaexponeringen. Detta går dock 

inte att applicera på samtliga små och mellanstora företag som agerar på den globala 

marknaden. Då fler av de mindre bolagen har knapphändiga resurser för att lösa dessa typer 

av problem (Baird, 2006, s. 65). 

 

Gällande företagens valutaexponeringar kan dessa delas in i tre olika grupper; 

transaktionsexponering, marknadstolkning och ekonomisk exponering. Av dessa grupper är 

den ekonomiska exponeringen den mest komplexa faktorn som påverkar företagen gällande 

valutaexponering. Denna faktor påverkar företagen i den mån av att firmans nuvärde jämfört 

med de förväntade kassaflödena, mäter den ekonomiska exponeringen genom hur valutor 

fluktuerar och hur detta påverkar företagets värde. Genom att endast se till den ekonomiska 

exponeringen kan slutsatsen dras till att en fluktuerande valuta påverkar företag och även att 

denna faktor kommer att variera mellan olika typer av företag. För att råda bot på denna 

utmaning kan företag använda sig av olika typer av derivatinstrument för att säkra sig mot 

valutarisken som uppstår. De vanligaste typerna av derivatinstrument som används i dagsläget 

är terminer (även känt som futures), optioner samt swappar (Nydahl, 1999, s. 244). 

 

Optioner är ett derivatinstrument där ett avtal mellan en optionsutställare och 

optionsinnehavare upprättas. I detta avtal ges rätten men inte skyldigheten för innehavaren att 

inom en bestämd framtid köpa eller sälja en given tillgång till ett bestämt pris eller 

intervallpris. Optioner kan kategoriseras in i köpoptioner och säljoptioner.  Den som ställer ut 
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en köpoption, det vill säga tar en kort position, åtar sig att sälja sin tillgång till 

optionsinnehavaren för det överenskomna priset som avtalet anser (Bodie et al., 2011, s. 79). 

 

Terminskontrakt är ett avtal mellan en säljande och en köpande part gällande en given 

tillgång, till ett givet pris vid en viss tidpunkt. Dessa typer av avtal är standardiserade och 

nivåerna styrs i största utsträckning av efterfrågan på den underliggande tillgången. En av 

fördelarna med att använda sig av terminskontrakt är att de är enkla att förstå samt att det på 

ett smidigt sätt går att stänga positioner som står öppna (Hull, 2012, s.95). Vidare är swappar 

ett derivatinstrument som innebär att ett avtal görs mellan två parter där parterna kommer 

överens om olika typer av byten med varandra inom en given framtid och till vissa villkor. 

Syftet med detta är att parterna kan justera sina finansiella risker genom att byta risker och 

betalningsströmmar med varandra (Bodie et al., 2011, s. 709). Exempel på detta kan vara att 

parterna byter utländska valutor (valutaswap) eller betalningsströmmar för att minimera 

riskerna för skiftande råvarupriser  

 

För företag som säkrar med finansiella derivat, som nämnts ovan, finns det ännu inga starka 

empiriska undersökningar som styrker att derivat användandet ökar värdet för företaget. Dock 

finns det idag bevis på att valutasäkring reducerar exponeringen till stora delar (Hagelin & 

Pramborg, 2004, s. 2). Hagelin och Pramborg (2004, s. 15) menar att om företag använder sig 

av finansiella derivat för att reducera sin valutaexponering, kan det vara till stor fördel för 

företagen och dess aktieinnehavare, då risken inom företaget kan sjunka. Det finns även 

fördelar för de större företagen då de lättare kan utveckla en stabil och mer standardiserad 

säkringspolicy genom att de utnyttjar sina stordriftsfördelar (Hagelin & Pramborg, 2004, s. 

16). 

 

Brown (2001, s. 402) tar i sin studie upp problematiken i hur företag ska kunna agera kring 

sitt riskmanagement beteende gällande att säkra sig mot valutarisker. Inom riskmanagement 

problematiken finns det två övergripande frågeställningar som företagen kan ställa sig, 

nämligen; varför och hur (Brown, 2001, s. 402). Brown menar att det är viktigt som företag 

att hitta och förstå varför de borde valutasäkra. Detta medför även att företag måste förstå hur 

de olika derivaten fungerar samt kunna lära sig hantera dessa på ett effektivt sätt. Detta går till 

stor del in på vad Baird (2006, s. 65) beskriver i sin studie, där alla bolag måste behandla visa 

steg då företag står inför valutarisker. Stegen som Baird beskriver är indelade i följande fem 

kategorier: 

 

1.  Definiera risken. Företaget måste internt kunna definiera den risken som företagen står 

inför. 

2.   Mätmetoder. Enhälliga mätmetoder för att mäta risken måste fastställas. 

3.  Exponeringsinsamling. Hur stor del av företagets tillgångar är exponerade för den 

eventuella risken 

4.  Täcka risken. Vilket tillvägagångssätt skall företaget använda sig av för att eliminera 

risken? 

5.  Säkra risken. Slutligen skall företaget, med hjälp av olika typer av derivatinstrument 

eliminera risken som tidigare uppstått.  

 

Utifrån dessa två synsätt kan vi se att de går att koppla till varandra där Bairds (2006) fem 

olika kategoriska indelningar täcks av de två bredare frågeställningar som Brown (2001) tar 

upp sin studie. 
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Det finns flera aspekter att ta i beaktande när det handlar om användandet av 

derivatinstrument. Randall Peteros och John Maleyeff skriver i sin artikel “Application of 

Behavioural Finance Concepts to Investment Decision-Making” (2013, s. 249) att 

utgångspunkten i tidigare forskning och framförallt i läroböcker är baserat på ett antagande 

gällande att investerare handlar utifrån ett rationellt beteende. Enligt Peteros och Maleyeff har 

avkastningen på många enskilda aktiefonder varit lägre än avkastningen på marknaden i 

övrigt. Genom att använda sig av historisk avkastningsdata har författarna kunnat illustrera 

sambandet mellan irrationella beslutstaganden hos investerare och underpresterande 

marknadsportföljer.  

 

Vidare lyfts vikten av att samla in och analysera data på ett konsekvent och korrekt sätt. 

Genom att använda sig av klara koncept som påverkar beslutsfattanden, kan risken för 

feltolkningar mellan individer minimeras (Peteros & Maleyeff, 2013 s. 250). Grunden i 

behavioural finance teori bygger på att investerare blir påverkade av psykologiska och 

emotionella faktorer. På ena sidan påvisar finansiella teorier hur investerare bör fatta sina 

beslut, samtidigt som behavioural finance påvisar hur investerare faktiskt tar sina beslut. Det 

vill säga, enligt behavioural finance finns det mänskliga faktorer som spelar in när det gäller 

den beslutsfattande processen hos investerarna (Peteros & Maleyeff, 2013, s. 255). 

 

Grundprincipen i finansiell teori är (som tidigare nämnt) att investerare drivs utifrån en 

rationell utgångspunkt. Det vill säga att investerarna drar slutsatser utifrån marknadsfaktorer i 

form av informationen som finns tillgänglig på marknaden. I praktiken visar det sig dock att 

så inte alltid är fallet. Många investerare påverkas och influeras av systematiskt beteende 

vilket påverkar investerares beslutsprocesser. Peteros och Maleyeff (2013, s. 255) menar att 

en ökad kunskap och förståelse för den beteendestyrda delen av finansiering i 

beslutsprocessen är en viktig del att lyfta. Speciellt då det är denna del som påvisar hur och 

varför investerare väljer att agera på ett speciellt sätt, i förhållande till hur investerare enligt 

teorin borde ha valt att agera.  

 

Vilka faktorer är det då som bestämmer användandet av finansiella derivat? Tidigare studier 

finns inom ämnet, men ämnesområdet är fortfarande relativt outforskat. Många av de tidigare 

studierna har undersökt vilka marknadsformer och företagssituationer som kan komma att 

påverka valet av derivat. Shu och Chen (2003) är några av de som studerat kring vilka 

faktorer som påverkar valen av derivat. I deras studie som gjorts på den taiwanesiska 

marknaden fann de att företagens storlek, skulder och exportkvot var inverkande faktorer till 

derivatanvändning. Flertalet andra studier som undersökt samma problem som Shu och Chen 

(2003) visar sig komma fram till ungefär samma resultat. 

 

Frågor om hur företags säkringspolicy påverkar valen av derivat har även tagits upp inom 

ämnesområdet. Under denna del gör Njoroge et al. (2013) en studie kring denna fråga. De 

kommer fram till att i Kenya, styrs användandet av derivat till stor del av regelverk och 

företagspolicys. Dock påpekar Njoroge et al. (2013) att utan tillräcklig kunskap om finansiella 

derivat kan inte företagen utnyttja dem på rätt sätt. En dålig kunskap om finansiella derivat 

kan leda till att företagen påverkas negativt utav dem. Vi kan via de tidigare studierna se att 

det finns en mängd olika faktorer som kan påverka valen av derivat. Då ämnesområdet är 

relativt outforskat kan vi inte se att det finns någon tidigare forskning som behandlar vilka 

faktorer som påverkar valet av derivatinstrument för svenska företag. Det vi kan urskilja kring 

problematiken inom ämnet, är att det är relevant att studera. Detta då finansiella derivat är 

något som idag används till stora delar av svenska företag medan studierna kring ämnet är 

bristande. 
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1.2 Problemformulering 
 

”Vilka faktorer påverkar valet av derivatinstrument för hantering av valutarisker i svenska 

företag?” 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med studien är att skapa en förståelse kring vilka faktorer som inverkar vid valet av 

finansiella derivatinstrument gällande valutarisker, när företag säkrar sina operativa intäkter 

eller kostnader i utländsk valuta. Genom att få en djupare insikt och förståelse till de drivande 

faktorer som inverkar till valet av derivat, är förhoppningarna att vi genom denna studie kan 

delge svenska företag en djupare praktisk insikt inom ämnet. 

 

1.4 Avgränsningar  
 

Då studien behandlar valutarisk som anses vara ett relativt brett område, kan synsätt skilja sig 

avsevärt från olika företag beroende på bakgrund och verksamhetsområde. Ett globalt företag 

stöter på flera olika typer av risker och framförallt olika typer av finansiella risker. Därför vill 

vi understryka att denna uppsats enbart kommer att behandla de valutarisker och val som är 

sammankopplade med derivathantering. Detta leder således till att vi måste avgränsa oss när 

det gäller studiens urval av företag. 

 

Studien kommer enbart rikta sig mot svenska företag som är noterade som small- mid- samt 

large-cap på Stockholmsbörsen OMX. Detta eftersom företagen i fråga bör vara stora nog för 

att dra nytta av valutasäkring i förhållande till dess kostnader, samt att Stockholm OMX ger 

en spridning av företag som befinner sig i flera olika branscher. Vidare kommer inte heller 

några finansiella institut, exempelvis banker eller andra finansiella organisationer att beröras i 

denna studie. Detta då syftet med studien är att endast undersöka företag som använder sig av 

derivatinstrument för att säkra framtida kassaflöden, som kan härledas från organisationernas 

operativa intäkter eller utgifter. 
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2. Vetenskaplig utgångspunkt 

 

 

Under detta kapitel presenteras studiens perspektiv, kunskapssyn, förståelse, källor och 

källkritik. Till att börja med presenterar vi vårt ämnesval som grundar sig i vår utbildning 

samt i att en av oss arbetar inom det finansiella området. Läsaren ska genom detta få en ökad 

förståelse och insikt till hur våra tidigare erfarenheter kan påverka vår uppsats samt valet till 

varför vi valt att studera ämnet. 

 

 

2.1 Ämnesval och förståelse 
 

Vårt ämnesval grundar sig till stora delar av den utbildning vi genomgått samt att Vikström 

har tidigare erfarenheter kring hantering av finansiella derivat genom sitt nuvarande arbete. 

Utifrån den erfarenhet vi samlat på oss, har intresset för hanteringen av finansiella derivat 

växt. Med hänsyn till detta, är det viktigt att vi förstår hur våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper kan komma att påverka det vi vill förmedla i denna uppsats. Samtidigt som vi anser 

att våra tidigare kunskaper är viktiga för att kunna förmedla rätt faktorer till studien. Vilket 

även Johansson (2011, s. 48) beskriver, då författare inte kan göra tolkningar helt objektivt, 

utan de måste ta del och utgå ifrån sin egen förståelse.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 101) är det viktigt att författarna redovisar sina 

förkunskaper för läsaren. Förkunskaperna kan inverka på tolkningar av studiens 

genomförande och resultat. En persons förkunskaper kan delas in i två delar, 

förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen består av 

självupplevda personliga erfarenheter medan andrahandsförståelse är erfarenheter som skapas 

utifrån litteratur och föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76 ; Gummesson, 2000, s. 

67). 

  

Vi båda har läst 7 terminer vid Umeå universitet på civilekonomprogrammet där vi under vår 

sista termin inriktat oss mot finansiering på D-nivå. Det är härifrån vi skapat oss vår 

andrahandsförståelse och fått en övergripande syn genom föreläsningar och litteratur inom de 

ekonomiska ämnena. Detta kan komma att påverka uppsatsen genom att vi utifrån 

andrahandsförståelsen har skapat oss förutfattade meningar kring vårt ämnesval samt om vad 

vi bör få fram genom vår litteraturgenomsökning. Vi vill belysa detta då vi redan behandlat 

grundförståelsen kring finansiella derivat och under vilka tillfällen de bör användas. Detta gör 

att vi kritiskt kommer ta del av den litteratur vi använder oss av i uppsatsen. 

 

Gällande förstahandsförståelsen har Vikström jobbat med finansiella derivat under ett års tid. 

Han har under denna tid skapat sig kunskaper kring hur och när dessa finansiella derivat bör 

hanteras, på företaget där han arbetar. Detta gör att han besitter egen erfarenhet kring ämnet 

och kan ha skapat sig en förutfattad bild av vilket slutresultat studien bör ge. Martell har dock 

inga praktiska erfarenheter av finansiella derivat. Detta gör att Martell kan ifrågasätta vissa 

delar av vad Vikström uppfattar och ser kring uppsatsens genomförande. Vår skilda praktiska 

bakgrund gör att vi kan diskutera de olika kontraster och uppfattningar vi har kring ämnet 

samt diskutera kring de val vi bestämmer oss för att göra. Vilket ska inverka till att resultatet 

av studien inte kommer att påverkas av våra tidigare kunskaper och uppfattningar. 
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2.2 Val av metod 
 

Då vi i vår studie vill ta reda på vilka faktorer som påverkar valen av derivat, har vi valt att 

använda både en kvantitativ och kvalitativ ansats för att styrka resultatet i vår studie. När 

dessa två undersökningsansatser kombineras uttrycks detta som en flermetodsforskning 

(”mixed methods research”) (Bryman, 2011, s. 555). 

  

Varför vi valt oss av en flermetodsforskning är för att vi vill samla kvantitativ information om 

hur företagen använder sina derivat. Den kvalitativa metoden kommer användas för att ta reda 

på hur de mänskliga faktorerna kan påverka behandlingen till valen av de olika derivaten. 

Bryman (2011, s. 555) menar att genom användandet av en flervalsmetodsforskning kan 

skribenten inte använda synsätt och strategier sida vid sida. Det handlar istället om en 

integrering av de olika metoderna. Vilket vi anser vara en bra grund för att besvara vår 

problemformulering, då vi får tillgång till två olika typer av information genom de olika 

forskningsansatserna.   

 

Bryman (2011, s. 562) menar att genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning, 

kan forskaren fylla olika motiv genom undersökningen. Motiven för vår studie då vi använder 

oss av en flermetodsforskning, är att vi vill ge ”fullständighet” till studien samt att de två 

forskningsansatserna kan leda till en triangulering. 

 

Triangulering innebär att man genom de två forskningsansatserna kan ställa resultaten mot 

varandra och dubbelkontrollera att information mellan båda studierna ger samma typer av 

resultat eller utfall. Genom en triangulering kan tilltron kring resultaten öka, då man mäter 

olika undersökningsbegrepp på mer än ett sätt (Bryman, 2011, s. 562). Fullständighet innebär 

att forskaren vill få fram mer fullständiga svar på sina forskningsfrågor. Därför kan man 

inkludera både de kvantitativa och kvalitativa ansatserna för att täppa igen de luckor som en 

metod lämnar efter sig, genom att den fylls i av den andra metoden (Bryman, 2011, s. 564). 

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

När forskare talar om kunskapssynen är detta förknippat till hur verkligheten som undersöks 

tolkas och hur verkligheten skall studeras (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Johansson 

Lindfors (1993, s. 47) säger att kunskap produceras genom att författaren antar sig olika 

perspektiv och utgångspunkter. Detta hör samman med hur vi valt att bygga vår studie. Då vi 

ser till att det finna olika faktorer inom traditionell finansieringsteori och behavioural finance 

teori som kan komma att påverka varandra vid derivathantering.  Detta har lett till att vi valt 

oss av ett förhållningssätt som kallas kritisk realism.  

 

Kritisk realism går ut på att man ska kunna få en insikt om verklighetens naturliga ordning 

samt den sociala verklighetens skeenden och samtal (Bryman, 2011, s. 541). Bryman (2011, s. 

541) säger att ett föremål kan existera oberoende av att vi har någon kunskap om detta, 

samtidigt som den sociala verkligheten alltid förmedlar information och kunskap som 

resulterar till ett subjektivt synsätt. Dessa typer av strukturer är svåra att endast urskilja genom 

observation, vilket leder till att de endast kan identifieras utifrån samhällsvetenskapens 

praktiska och teoretiska arbetsinsatser (Bryman, 2011, s. 31). Enligt Teddlie och Tashakkori 

(2012, s. 779) anses den kritiska realismen vara ett av de vanligaste förhållningssätten då 

flermetodsforskning används. Vidare menar Teddlie och Tashakkori att via en 

flermetodsforskning tas den kvantitativa metoden ur dess naturliga ”hem” vilket försätter 

metoden i ett kritiskt läge utifrån dess ramverk. Detta medför att forskare egentligen kan välja 
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ett eller flera olika förhållningssätt när de gör en flermetodsstudie (Teddlie & Tashakkori, 

2012, s. 779). 

 

Synsättet som kritisk realism representerar är att denne varken accepterar en 

konstruktionistisk eller objektiv ontologi (Bryman, 2011, s. 541). Med detta menar vi att vi 

inte kan förhålla oss till att vara helt objektiva eller anse att det sociala är det som påverkar 

allt i vår studie. Bryman (2011, s. 541) menar istället att det är den sociala verkligheten som 

ständigt förändrar och omformar vardagen vilket även påverkar de olika synsätten. 

 

Bryman (2011, s. 26) säger att en deduktiv ansats innebär att man testar förhållandet mellan 

teori och praktik inom samhällsvetenskapen. Då vi valt att utgå från redan befintliga teorier i 

vår uppsats, har vi valt att förhålla oss till en deduktiv ansats. Utifrån vår teoretiska 

uppbyggnad ska vi diskutera om teorin överensstämmer med de resultat vi får fram via våra 

undersökningar. 

 

2.4 Perspektiv 
 

Utifrån den undersökning vi valt att göra ser vi det ur ett marknadsperspektiv, där vi vill ta 

reda på hur den svenska marknaden egentligen använder sig av finansiella instrument. Detta 

för att öka förståelsen kring varför företag använder olika derivat i skilda sammanhang och 

situationer, samt se om mänskliga faktorer påverkar hanteringen av derivat. På detta sätt kan 

vi urskilja om de naturvetenskapliga resultaten kring derivathanteringen överensstämmer eller 

skiljer sig mot den sociala inverkan till valet av derivatanvändning. 

 

Då vi valt att göra studien utifrån ett marknadsperspektiv går detta väl ihop med vår 

problemformulering, då vårt syfte är att kunna delge de svenska företagen en djupare 

förståelse kring derivathantering. Därmed är det även viktigt att förstå att vi genom vår 

undersökning inte ämnar ta reda på det faktiskt bästa sättet att använda de olika finansiella 

derivaten. Vi vill genom vårt resultat kunna förklara varför hanteringen av derivat ser ut som 

den gör bland svenska företag. Utifrån våra resultat vill vi även påvisa och dela informationen 

till marknaden för att öka förståelsen kring hanteringen av finansiella derivat samt förklara 

påverkningsfaktorer till dessa. 

 

2.5 Val av källor 
 

När en litteratursökning görs, sker denna till stor del förknippat till problemformuleringen när 

ett teoriurval ska göras (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Utifrån detta har vi tagit hänsyn till 

att hitta de teorier och det material som till så stor del som möjligt kan förknippas med vår 

problemformulering.  

 

Då vi sökt efter vetenskapliga artiklar för vår uppsats har vi främst använt oss av databaserna 

Business Source Premier (EBSCO) och Emerald via Umeå Universitetsbibliotek. Dessa två 

databaser har varit mycket användbara för att hitta information kring vårt ämne. Vi har till 

viss del använt oss av sökfunktionen Google Scholar. Sökorden vi har använt oss av har varit 

relaterade till derivatinstrument och derivatanvändning. Vi insåg tidigt att det inte fanns något 

större utbud av artiklar skrivna på svenska men vi återfann vissa som behandlade den svenska 

marknaden skrivna på engelska. 

 

Utifrån de artiklar vi funnit från dessa sökningar har vi kunnat bygga vidare vår 

litteraturgenomsökning genom att gå igenom artiklars referenslistor, vilket lett vidare till nya 
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källor i den omnämnda texten. Vi har även använt databasen Diva, som hanterar tidigare 

publicerade studentuppsatser och forskningspublikationer. På detta sätt har vi haft möjligheten 

att hitta ytterligare artiklar och källor som varit relevanta till vårt ämnesområde.  

 

2.6 Källkritik 
 

Det är viktigt att författaren argumenterar och diskuterar kring litteraturens tillförlitlighet. 

Genom att söka nya källor och diskutera till valet av dessa kan författaren bredda förståelsen 

och styrka trovärdigheten kring de valda litteraturvalen (Backman et al., 2012, s. 111). 

 

Ytterligare viktiga delar att ta hänsyn till då forskaren kritiskt ska granska litteraturen i en 

studie är att se till dess äkthet, relevans, författarens kompetens, relation till tidigare kunskap 

inom ämnet och artikelns färskhet (Backman et al., 2012, s. 115-120). Utifrån dessa 

förutsättningar har vi som författare granskat allt material som använts i studien med kritiska 

ögon, vilket lett till att viss litteratur tagits bort från studien och ersattes av mer pålitliga 

källor.  

 

Vår teoretiska referensram är till största del uppbyggd av vetenskapliga artiklar samt 

studielitteratur från tidigare kurser. Ett av de första kriterier vi satte vid sökandet av 

vetenskapliga artiklar, var att dessa skulle vara förhandsgranskade (peer reviewed). Detta för 

att öka trovärdigheten av vår litteratur, då vetenskapliga artiklar som blivit förhandsgranskade 

ska godkännas av andra forskare inom ämnet innan den anslås. 

 

Vi har i vår litteraturgenomgång gått igenom många typer av vetenskaplig litteratur. Utifrån 

detta har vi även strävat efter att använda oss av så aktuella källor som möjligt. Den litteratur 

vi använt oss mest av i vår teoretiska referensram är publicerade från 00-talet och framåt, 

dock har vi använt två artiklar från 90-talet men vi har sett att dessa artiklar fortfarande är väl 

citerade i dagens forskning. Detta har vi kunnat se då vi utvärderat den teori vi använt oss av 

och gått tillbaka för att finna ursprungskällorna till den grad vi kunnat, för att på så vis 

undvika att litteraturen innehåller tolknings- och syftningsfel. Genom att vi hämtat teoretisk 

litteratur på detta sätt ser vi att det bör styrka trovärdigheten i vårt teoriavsnitt.  

 

De böcker vi valt att använda oss av i teoriavsnittet har varit litteratur som innehaft tydliga 

forskningsinriktningar och blivit skrivna av framstående författare. Böckerna har varit 

publicerade och uppdaterade bara något år tillbaka. Detta för att vi ska kunna få med aktuella 

synpunkter och modeller inom det finansiella ämnet.  

 

Genom att vi eftersträvat att vara kritiska och påvisat en medvetenhet om olika typer av 

källors svagheter och styrkor, har vi använt de vi kunnat anse som aktuella inom ämnet samt 

att dessa innehållit en hög standard och trovärdighet. Enligt Ejvegård (1996, s. 63) finns det 

inte någon helt pålitlig metod som fastställer vad som är riktigt. Detta är vi som författare 

medvetna om, då det är svårt för oss att helt kunna urskilja alla typer av tveksamheter som är 

utom vår kontroll. Dock anser vi att vi har gjort vårt bästa att finna litteratur som kunnat anses 

som pålitliga då vi eftersträvat att vårt teoriavsnitt håller hög trovärdighet utifrån den litteratur 

vi valt att använda. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel ska vi skapa en större förståelse för läsaren genom att presentera de valda 

teorier som vi berör inom ämnet. Vidare är det dessa teorier som senare kommer ligga till 

grund för denna studie. Fokus inom kapitlet kommer att ligga på vilka processer som företag 

går igenom för att säkra sina exponerade tillgångar och även vilka parametrar som spelar in 

i valet av olika finansiella instrument.  

 

 

3.1 Säkringsstrategi 
 

Effektiva strategier och välutformade processer är någonting som många företag arbetar 

dagligen med för att minimera sina risker. För företag som är exponerade för stora 

valutarisker är det än viktigare att strukturera och använda sig av tydliga och klara processer 

inom företaget. Stephen Baird skriver i sin artikel ” Managing currency risk: How do mid-size 

companies meet the challenge?” (2006, s. 65) att många medelstora företag idag möter väldigt 

stora valutarisker i med att de i stor utsträckning är verksamma på den internationella 

marknaden. Baird (2006, s.65) menar att speciellt mellanstora företag som under en kort tid 

har haft en snabb expansion, till viss del har missat eller har problem med att säkra sig från 

riskerna som kan härledas till volatiliteten i valutorna. Utifrån detta har Baird skapat en 

femstegsmetod för att få kontroll och en ökad förståelse för valutariskerna inom de enskilda 

företagen. 

 

Femstegsmetoden bygger på olika faser i riskhanteringen som företag bör genomgå, både för 

att skapa en större förståelse kring risker inom organisationen, men även för att på ett effektivt 

sätt kunna bygga upp en bra säkringsplan (Baird, 2006, s. 65). Figur 2 illustrerar de olika 

stegen som bör tas i beaktning då företag skall bygga en effektiv säkringsstrategi.  

  

 

 

 

Figur 2. Strategiskt säkringsflöde. 

(Baird, 2006, s. 66) 
  

Baird (2006, s. 65) beskriver varje steg på följande sätt; Steg 1 ” Definiera risk”, inleds med 

att organisationen och då framförallt treasury (avdelning som ansvarar för bolags finansiering 

och kapital), ledningen och affärsenheterna måste enas om vilken typ av risk som företaget 

står inför. Steg 2 ” Mätmetod”, behandlar att företaget bör ta fram metoder för att mäta risken 

som finns. Det är viktigt att treasuryavdelningen har tydliga och klara riktlinjer i sin 

rapportering till ledningen för att informationen skall bli så enhällig som möjligt över tiden. 

Steg 3 ” Exponerings kalkyl”, behandlar hur företaget skall samla in exponeringsinformation 

och hur denna exponering skall kalkyleras över tid. Steg 4 ”Säkrings strategi”, i detta steg 

skall organisationen besluta vilka strategier som skall användas vid eventuella säkringar. Det 

Definiera risk Mätmetod  
Exponerings 

kalkyl 
Säkrings strategi 

Säkra 
exponering 
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skall tilläggas att bara för att ett företag har valutaexponeringar är det inte säkert att dessa 

måste säkras. I vissa fall kan en icke säkring fungera lika bra som en effektiv säkring om 

dessa risker behandlas på annat sätt, som exempelvis genom en naturlig nettning mellan två 

valutapar. Dock är det vanligaste sättet att hantera företagsrisker genom att säkra sin 

exponering med hjälp av olika typer av derivatinstrument. Det är även i detta steg som 

företaget producerar och tar fram en säkringspolicy där det framgår vilka typer av derivat som 

är aktuella och som skall användas av företaget när den praktiska säkringen genomförs. Steg 5 

”Säkra exponering”, om ett företag slutligen beslutar för att säkra sina exponeringar i de 

valutor som är utsatta är det viktigt att organisationen har en effektiv och kompatibel process 

som hänger ihop med redovisning och diverse mätmetoder. Detta för att få en effektiv 

säkringsstrategi. 

Vad som kännetecknar valutarisk är någonting som varierar från företag till företag och 

påverkas även av vem som betraktar företaget. Baird skriver i sin artikel att många företag i 

USA har växlingsexponering i fokus. Andra företag i USA ser till sin bokslutsexponering, 

som uppstår då dotterbolag rapporterar sina resultat. Andra företag ser valutaexponering som 

en större del inom internationella företag då detta är någonting som berör företagets alla delar. 

Baird skriver vidare att bland de företag som studerades var det växlingsexponeringen som 

företag ansågs vara den del som prioriterades i störst utsträckning. Dock visas det att mid-cap 

företag inte har tillräckliga tillgångar gällande arbetskraft, för att kunna utföra de 

analysmetoder och rapporteringar som krävs för att kunna utföra en fullständig korrekt 

säkringsstrategi (Baird, 2006, s. 65). 

Vidare kommer fokuset i studien att riktas mot steg fyra ”Säkrings strategi” vilket 

presenterades i Figur 3. Det är i detta steg som företaget beslutar om vilka derivatinstrument 

och vilka strategier som skall användas när flödet skall säkras. Det är även i detta steg som de 

olika parametrarna kan spela roll då en eller en grupp individer beslutar vilka 

derivatinstrument som skall användas. 

 

 
 

Figur 3. Olika typer av valutarisker.  

 (Baird, 2006, s. 66) 
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exponering 
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3.2 Utformning av säkringsstrategi 
 

Just vid valet av vilken typ av säkringsstrategi som företag ska använda vid säkring av 

valutarisk, finns det olika aspekter att beakta under detta skede. Enligt Hull (2012, s. 115) är 

det viktigt att företag sätter upp olika strategier för att kontrollera att de finansiella derivat 

som används, används på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Nivåerna på vilken risk företaget ska 

ta på sig och till vilken utsträckning, ska vara tydliga inom organisationen (Hull, 2012, s. 

115).  

 

Shapiro (2010, s. 362) menar att det finns flertalet strategier och tekniker ett företag kan 

använda sig av för att minimera sin riskexponering av den inhemska valutan. Shapiro menar 

att företagens målsättningar ofta är vaga och enkla, vilket kan leda till dyra felinvesteringar 

och konflikter med företagets anställda. Då missförstånd och dåliga riktlinjer som dessa kan 

förekomma, är det viktigt att företagen utformar en klar säkringspolicy om vilka exponeringar 

som ska behandlas och hur de ska gå tillväga. Utefter dessa förutsättningar finns det sju 

element som företaget bör behandla och uppfylla för att valutakursriskhantering ska ses som 

effektiv (Shapiro, 2010, s. 362): 

 

1. Företaget måste besluta om vilka typer av riskexponeringar som ska övervakas. 

2. Företaget måste klargöra vilka målsättningar som finns genom att valutasäkra, samt att 

det ska finnas en typ av vägledning till hur målen ska nås. 

3. Säkerställa att företagens mål i fråga ska eftersträva att maximera aktieägarnas värde 

och att dessa mål går att implementera. 

4. Företaget måste ge individer tydliga ansvarsområden för en viss exponering, samt 

specificera en tydlig punkt som respektive ansvarig kommer bedömas efter. 

5. Företaget ska ge anställda tydliga restriktioner för användandet av olika finansiella 

derivat eller strategier under vissa omständigheter. 

6. Företaget ska identifiera de faktorer som påverkar inställningen och valen till att 

hantera valuta risken. 

7. Företaget ska utveckla ett system för att övervaka de valutarisker som kan uppstå samt 

utvärdera dessa.  

 

Finansiella derivat gör den ekonomiska marknaden mer effektiv. Dock måste företag ha en 

väldefinierad policy för användandet av dessa instrument och när dessa ska användas. Detta 

sammanslaget med att individerna som arbetar med verktygen har goda kunskaper om hur de 

fungerar och när de bör användas, ska inverka till att företagen ska känna sig säkra och drar 

nytta av dessa verktyg (Stulz, 2004, s. 190). 

 

Wang et al. (2014, s. 241) menar att ingen eller en osäkerhet i företagets policy påverkar 

företagen negativ. En osäkerhet i policyn kan även resultera till att företaget ökar sina 

finansiella kostnader och kan göra förluster på investeringar och försäljning (Wang et al., 

2014, s. 229). 

 



13 
 

3.3 Derivatinstrument 
 

Som vi tidigare nämnt att om företag agerar på den internationella marknaden och handlar 

med utländska valutor uppstår det valutarisker. För att företag skall kunna minimera dessa 

risker finns det olika typer av derivatinstrument att tillgå. De instrument som är vanligast 

förekommande gällande säkring av utländsk valuta är terminer (futures), swappar samt 

optioner (Bodie et al., 2011, s. 276). Nedan följer närmare beskrivning av de nämnda 

instrumenten, vilka egenskaper som dessa besitter och vad de används till.  

 

3.3.1 Terminer  

 

Växelkurser mellan valutor varierar konstant, detta är någonting som internationella företag 

bör ta i beaktning. Risken av dessa variationer kan säkras med terminer. Enligt Bodie et al. 

(2011, s. 694) är terminsmarknaden relativt tydlig och enkel att förstå, de bygger främst på 

banker och handelsmäklare. Dessa tillåter och hjälper kunder att ingå i olika terminskontrakt 

som kan anta formerna av sälj- eller köpkontrakt. Detta innebär att innehavaren av ett kontrakt 

har åtagit sig rätten att köpa eller sälja en viss typ av valuta i utbyte mot en annan valuta, satt 

till ett givet datum och pris. Händelseförloppet är en marknad till marknadsförhållande, det 

vill säga att handel sker direkt på marknaden med givna riktlinjer. Bodie et al. (2011, s. 694-

695) menar att det finns två parametrar som påverkar priset på en valutatermin, den ena är 

avistakursen/spotkursen. Den andra parametern är ett räntepåslag eller ett ränteavdrag som 

tillkommer på spotpriset. Detta räntepåslag bygger på den aktuella räntan i det land som de 

aktuella valutorna har som hemmamarknad. Dessa räntor finns för att motverka möjligheten 

för investerare att dra nytta av ”arbitraget” som eventuellt skulle kunna uppstå. Med arbitrage 

menas att investeraren kan utnyttja obalansen mellan marknadsräntor och på så sätt skapar sig 

en riskfri vinst genom att ej vara i jämvikt på marknaden (Bodie et al., 2011, s. 695).  

 

Tack vare att handel med terminskontrakt kräver relativt lite kunskap, är det initialt enkelt att 

börja handla med terminer som ett finansiellt instrument för att säkra företags exponerade 

tillgångar och skulder. Investerare kan lätt förstå strukturen, samtidigt som möjligheten till att 

öppna och stänga kontrakt är flexibelt, vilket bidrar till att det är ett tacksamt instrument att 

använda sig av. Det finns även modeller som är framtagna för att hjälpa företag att hitta rätt 

säkringsnivåer i form av kvantiteten, det vill säga hur stort belopp som skall säkras, samt 

tidpunkten då företag bör säkra. En sådan modell beskriver Antoine Giannetti i sin artikel ” 

Optimal use of futures contracts for the competitive firm” (2006, s. 425-426). Artikeln 

beskriver en matematisk modell som företag kan använda sig av när de säkrar sina 

valutaflöden, då efterfrågan på marknaden inte är konstant. Genom olika parametrar kan 

kvantiteten som bör säkras relativt enkelt räkans ut samt hur många och stora kontrakt som 

bör läggas under exponeringstiden.  

 

För att exemplifiera hur det praktiska förfarandet med terminer går till följer därmed ett 

exempel:  

 

Vi har företag AB som om en månad kommer att få en betalning på 100 000 EUR från en av 

sina kunder. Dessa intäkter kommer företag AB att använda till att betala leverantörer i USD. 

Om ingen risk säkras, kan företag AB’s mottagna beloppet EUR omräknat i USD blir mindre 

än vad de initialt har beräknats till, om EUR skulle försvagas mot USD. För att motverka 

denna risk ingår företag AB i ett terminskontrakt med sin bank, där kunden säljer EUR mot 

USD till en kurs av 1,20. Se Figur 4 nedan som beskriver detta förfarande.  
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Figur 4. Terminkontraktens funktion.  

 

3.3.2 Optioner 

 

När det gäller optioner finns det en mängd olika typer och varianter. Principen för dessa 

bygger dock på samma grund. En sälj option ger optionsinnehavaren rätten men inte 

skyldigheten att vid ett givet datum sälja den underliggande tillgången till ett givet pris. Det 

samma gäller för en köpoption, dock omvänt då optionsinnehavaren ges rätten men inte 

skyldigheten att sälja den underliggande tillgången vid en specifik tid. För detta betalar 

köparen av optionen en premie. Den part som ställer ut ett säljoptionskontrakt åtar sig 

skyldigheten att sälja den underliggande tillgången till optionsinnehavare. Detta brukar kallas 

för att parten som ställer ut optionskontraktet går ”kort” samtidigt som motparten går ”lång”. 

För detta får optionsutställaren premien som köparen lägger för att köpa kontraktet (Bodie et 

al., 2011, s. 79). Nedan i Figur 5 framställs flödet mer övergripligt. 

 

 

Figur 5. Optionshandel. 

 

Värdet av en option är någonting som är viktigt att ha en förståelse för som investerare, dock 

är detta inte alltid helt lätt att få fram värdet på en option. Det finns åtminstone fem faktorer 

som påverkar värdet, dessa fem är följande. Priset, inlösenpriset, volatiliteten på tillgången, 

tiden och räntan. Utifrån dessa faktorer finns det ett flertal tillvägagångssätt för att utvärdera 

värdet av en option (Bodie et al., 2011, s. 621). På grund av flertalet parametrar är metodiken 

Bank 
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inte är helt tydlig, vilket för ovana investerare kan generera en viss tveksamhet i att använda 

detta derivat samt att optioner kan känns krångliga att hantera. Då optioner kan upplevas som 

ett derivat som är relativt mer komplext än terminer, kan användandet av optioner kräva mer 

kunskap än terminer. 

 

3.3.3 Swap  

 

En swap bygger på att flytta en tillgång i tiden. Valutaswappar är ett instrument som används 

väldigt mycket på valutamarknaden. En valutaswap bygger på att två parter kommer överens 

om att vid ett specifikt datum utbyta kassaflöden i olika valuta med varandra för att vid ett 

senare tillfälle byta tillbaka. Denna metod används i stor utsträckning då företag vill optimera 

sitt kassaflöde. Swappar består i grund och botten av två olika terminskontrakt mellan två 

parter som vänds mot varandra för att inledningsvis byta valutaflöde och därefter vid ett 

senare tillfälle byta tillbaka och då med användande av samma avistakurs (Bodie et al., 2011, 

s. 709). Ett exempel på varför företag använder valutaswappar kan beskrivas på följande sätt. 

Företag A får ett stort inflöde av EUR, dock behöver företaget inte dessa EUR förrän om tre 

månader och är samtidigt i behov av SEK, istället för att dessa pengar enbart skall ligga på 

kontot och inte generera något mervärde för företaget kan företag A och B komma överens 

om att byta valuta med varandra. Företag B är i behov av EUR men har ett överinflöde av 

SEK. Genom detta kommer företagen överens om att byta valutor med varandra genom att 

använda sig av swappar, för att på en bestämd förfallodag byta tillbaka. 

 

3.3.4 Överblick  

 

Avslutningsvis visas en sammanställning mellan de olika instrumenten som beskriver de olika 

påverkande parametrar som finns för respektive instrument. Parametrarna illustreras i Tabell 

1. 

 

Tabell 1. Påverkande parametrar för derivat. 

 

  

Derivat 
parametrar    

Termin Option Swap 

Avista/spotkurs  Avista/spotkurs  Avista/spotkurs  

Ränta valuta 1 Ränta valuta 1   

Ränta valuta 2 Ränta valuta 2   

  Tid till förfallodag   

  Premie    

 

Som syns genom denna sammanställning är det swappar som har minst antal påverkande 

parametrar, där endast avista kursen påverkar rådande växelkurs vid utbyte av valutan. Sett till 

terminer påverkar även rådande räntekurser i de valutor som affärerna görs i (se 3.3.1 termin 

för närmare beskrivning). När vi ser till optioner tillkommer det parametrar som påverkar 
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värdet av optionen. Dessa är likställt med terminer, avistakursen samt räntan i de olika 

valutorna. Dock tillkommer även tiden till förfallodagen som en påverkande parameter samt 

premien som man betalar optionsutställaren. Terminer och swappar är derivat som inte kostar 

något att använda medan optioner har en kostnad i form av premie, vilket innebär att det är ett 

betydligt dyrare instrument. Optioner blir även dyrare i den mening då det i slutändan kan 

visa sig att investerare väljer att inte använder sig av kontraktet. 

   

3.4 Investerares personlighetsdrag 
 

En grundsyn inom finansiell managementteori är att se till risken som tas i en investering 

gentemot dess avkastning. De flesta finansiella teorier inom ämnet bygger på att investerare är 

rationella i sina beslut och bygger besluten på rationella grunder utifrån alla tänkbara 

scenarion, utan inbladning av emotionella infall. Dock finns det tillfällen då alla parametrar 

inte finns tillgängliga eller då marknaden beter sig på ett irrationellt sätt. Det är vid dessa 

tillfällen som investerarens personlighet och marknadsuppfattning påverkar beslutstagandet 

(Sadi et al., 2011, s. 234). 

 

Det har gjorts många olika undersökningar om hur investerares beteende kan tänkas påverka 

dennes beslut och åtaganden. Sadi et al. (2011, s. 235) menar att investerares 

marknadsuppfattning är en avgörande faktor då de gör ett beslut, dock har även deras 

personlighet en stor inverkan till hur de kommer fram till att göra beslutet. Funktioner som 

speglar en investerares karaktär som intellekt, temperament och synvinklar är alla med i ett 

beslutfattande. En investerares personlighet har därmed en stor inverkan till att beskriva 

beteendeavvikelser då investeringar görs (Sadi et al., 2011, s. 237). Fem-faktormodellen (Big 

Five Model) har därmed uppkommit utifrån att forskning insett att personligheten hos 

människor har en stor inverkan på dess beslutsfattande. 

 

3.4.1 Fem-faktormodellen   

 

Framväxten av fem-faktormodellen har haft en stor inverkan och betydelse inom området 

personlighetspsykologi. Den har påvisat att det finns fem relativt oberoende dimensioner som 

har klassificerat individuella skillnader hos människor (Barrick & Mount, 1991, s. 5). Dessa 

klassificerade personlighetsdrag ska spegla människor i en övergripande bild av hur deras 

karaktär uppfattas. En individs personlighet kan karaktäriseras utifrån fem faktorer: 

 

 Utåtriktad (Extraversion): Detta är en person som oftast fokuserar på yttre faktorer och 

är under dess inflytande. Dessa människor anser att det är de yttre elementen som 

påverkar resultatet då en personlig handling görs, deras intellektuella bedömning har 

därför ingen påverkan till resultatet. Det som tillkännager en utåtriktad person är att de 

anses vara vänliga, sällskaplig, kärleksfulla, bestämmer sig lätt, lever i nuet och 

avgränsar sig inte till principer. De anses även ha svårt att kontrollera sig själva och 

har svårt att vara återhållsam. De tenderar även till att ha svårt att förklara svagheter, 

har dålig uthållighet och motståndskraft (Sadi et al., 2011, s. 237-238). 

 

 Vänlig (Agreeableness): Vänliga personer har lätt att urskilja olika samband och 

skillnader ur dess sociala omgivning. De har en stark benägenhet att respektera andra i 

sin omgivning och de kan därför lätt skaffa andra människors tillit. Vänliga personer 

är uppriktiga, ärliga, förtroenderika, raka men kan samtidigt skildra en viss 

blygsamhet. De har lätt att begränsa sina egna behov och prioriterar vad andra behöver 

och önskar (Sadi et al., 2011, s. 238). 
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 Samvetsgrann (Conscientiousness): En samvetsgrann person reflekterar mycket kring 

pålitlighet, vilket tenderar till att de är försiktiga. Dessa personer ska vara hårt 

arbetande, prestationsorienterade och ihärdiga (Barrick & Mount, 1991, s. 4). I och 

med detta ska dessa personer även vara kompetenta, ordningsamma, plikttrogna, 

självdisciplinerade och vara försiktiga vid besluttaganden (Sadi et al., 2011, s. 238). 

Sadi et al. (2011, s. 238) menar även att då en samvetsgrann person speglar dessa 

personlighetsdrag ska dessa personer även tendera till att ha en större riskmedvetenhet 

och förståelse. 

 

 Neurotisk (Neuroticism): Denna personlighetstyp speglar ofta personer som saknar 

tillräckligt effektiva metoder för att uppnå sina personliga mål. Detta gör att de är 

självcentrerade, själviska samt att de letar efter enkla och överlägsna mål. Personer 

som dessa agerar på flexibla sätt för att nå sina mål. En personlighetstyp som denna 

medför ofta en brist på socialitet, vilket resulterar till att de gillar att få beröm (Sadi et 

al., 2011, s. 238). Neurotiska personer inkluderar ofta att ha ångest, vara arga, vara 

deprimerade, impulsiva, oroliga, generad och sårbara (Barrick & Mount, 1991, s. 4). 

 

 Öppenhet för erfarenheter (Openness to experience): Dessa personer speglar ofta en 

stor flexibilitet samt vilja att hitta nya element och erfarenheter. De tenderar att ha lätt 

att använda sig av nya idéer och är ständigt mottaglig för nya politiska, sociala och 

etniska uppfattningar. Personerna föredrar enkelhet och tydlighet och försöker komma 

ifrån komplexa och otydliga förhållanden (Sadi et al., 2011, s. 238). Andra egenskaper 

som dessa personer ofta påvisar är att de är fantasifulla, nyfikna, vidsynta, 

konstnärliga och intelligenta (Barrick & Mount, 1991, s. 5). 

 

Till vilken anledning dessa personlighetstyper kan komma att inverka till valet av derivat 

kräver en ingående forskning. Dock kan personlighetstyperna visa sig genom att individer 

försöker bilda en stark kontakt till sin bank då de handlar med derivat. En person som hör av 

sig mycket och vill ta reda på hur marknaden ser ut att fluktuera, kan spegla en Samvetsgrann 

person då de vill vara medvetna om vad som händer på marknaden då de agerar försiktigt i 

sina handlingar. Att personer vill skapa kontakt om allt från hur derivat fungerar till när de ska 

användas kan speglas till personer som är Öppna för erfarenheter då de vill lära sig och se 

möjligheterna med olika derivat.  

 

3.5 Flockbeteende 
 

Flockbeteende kan uppstå då investerare avstår från att agera utifrån sin egen information om 

marknaden och istället väljer att härma andra investerares investeringsbeslut.  Detta innebär 

att investerares beslutsfattande förändras då de observerar andra. Investerare ignorerar till viss 

grad sina egna åsikter och väljer istället att följa marknaden (Manahov & Hudson, 2013, s. 

4351-4352). Detta beteende är ofta förekommande då investeraren sitter på osäker 

information och inte har fullständig information om framtiden. Om det råder osäkerhet när en 

investering ska göras, kan andra investerare ge signaler utifrån hur de väljer att investera 

vilket ger incitament till att följa dem, även om investerarens personliga signaler tyder på 

annat (Khanna & Mathews, 2011, s. 150). 

 

Bikhchandani och Sharma (2001, s. 281) säger att det finns två tydliga typer av 

flockbeteenden, avsiktliga och oavsiktliga. Den avsiktliga investeraren tenderar till en given 

anledning förhålla sina beslut till flockbeteende. En oavsiktlig investerare väljer att handla i 
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enlighet med majoriteten utan att ha något incitament för detta (Bikhchandani & Sharma, 

2001, s. 281). 

  

Gällande det avsiktliga flockbeteendet finns det starka incitament som verkar på detta 

beteende. De mest framträdande beteendena är att investeraren har bristfällig information vid 

en investering, de är benägna om sitt rykte samt att investeraren förvaltar andras kapital mot 

en kompensation (Bikhchandani & Sharma, 2001, s. 283). 

 

Vidare menar Lam (2002, s. 182) att investerare är ute efter ett personligt självuppfyllande 

och bortser från sin egen information när marknaden är svår att läsa. Under dessa 

omständigheter väljer de att följa majoriteten eller andra investerare som leder dem vidare. 

Lam (2002, s. 182) säger att under alla finansiella interaktioner som förekommer med 

ofullständig information kommer det skapas flockbeteenden. Flockbeteenden resulterar även 

till att olika valutor sätts under angrepp eftersom alla investerare agerar i flock. Om alla 

investerare följer varandra påverkar detta valutaekonomin med att ena delen på marknaden 

”mättas” medan de andras ”tunnas ur” (Lam, 2002, s. 182). 

 

Ur en investerares synvinkel är ett flockbeteende ett rationellt beteende. Investerare vill agera 

tillsammans, de vill inte vara den minoritet som kan komma att förlora mest på den finansiella 

marknaden. Så länge de väljer att följa flocken kommer de inte att vara den person som gör 

den sämsta investeringen (Lam, 2002, s. 183). 

 

Flockbeteenden kan komma att påverka valet av derivat då marknaden fluktuerar mycket och 

företagen inte riktigt vet hur de ska säkra sig mot riskerna som genom detta kan uppkomma. 

Då ett företag speglar en position som denna kan det ligga i dess natur att investerare kan 

komma att se till hur andra väljer att hantera situationen, för att själv följa. 

 

3.6 Kunskapsbaserad beslutsfattning  
 

Kunskap är någonting som inverkar på de flesta val individer gör. Någonting som kan anses 

vara bland det svåraste, är valet av finansiella instrument. Finansiella institut och diverse 

andra förrättningar har under en längre tid erbjudit utbildningar för sina kunder för att öka 

kunskapen om finansiella produkter. Dock går meningarna isär gällande effekterna av dessa 

utbildningar. Det som bidrar till osäkerheten vid dessa utbildningar grundar sig i att 

institutionerna i stor utsträckning fokuserar på att öka kunderna objektiva kunskaper och helt 

eller delvis förbiser individers subjektiva kunskap (Hadar et al, 2013, s. 303). Den subjektiva 

kunskapen, med andra ord det metakognitiva tankesättet, beskriver en persons egen 

tankeprocess och hur denne uppfattar sin egen kunskap (ne. 2014). 

 

Även informationskällans trovärdighet samt informationens riktighet spelar en stor roll när 

företag och investerare gör sina beslut. Om informationen eller informationskällan inte är 

trovärdig kan detta resultera i att informationen förbises till viss mån, trotts att den är sann 

(Fox & Tversky, 1995, s. 600). Källans tillförlitlig och trovärdighet är en viktig faktor till 

tolkning, samtidigt som detta baseras på subjektiv tolkning av individen som själv tolkar och 

värderar. Detta bidrar till att samma information kan tolkas olika av olika individer och 

därigenom ha en stor inverkan på de val som informationen ligger till grund för (Fox & 

Tversky, 1995, s. 600-601). 

 

Inverkan av individernas subjektiva tolkning av kunskap och information är speciellt viktig 

när det kommer till investerares beslutsfattande (Hadar et al., 2013, s. 313). Detta eftersom de 
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flesta av alla beslut gällande investeringar baseras på förutsättningar, där informationen och 

till viss del kunskapen är bristfällig. Denna osäkerhet grundar sig inte enbart i investerarens 

objektiva kunskap, utan även i deras subjektiva kunskap, då dessa två delar interagerar under 

beslutprocessen för själva investeringen (Hadar et al., 2013, s. 313). 

 

Objektiv och subjektiv kunskap måste ligga på en jämn nivå för att en investerare skall lyckas 

analysera sin tänkta investering på ett så bra sätt som möjligt (Hadar et al., 2013, s. 313). 

Dock finns det vissa risker, som att en investerare besitter för hög eller för låg nivå av 

subjektiv kunskap. Om den objektiva kunskapen är hög, det vill säga att investeraren har 

faktisk hög kunskap gällande investeringen och instrumenten som skall användas, men har en 

låg subjektiv kunskap, det vill säga att han anser sig själv ha en låg eller otillräcklig 

kunskapsnivå. Tenderar investeraren i större utsträckning att välja det säkrare eller mer 

bekanta alternativet av sina investeringar (Hadar et al., 2013, s. 313). Detta kan därmed 

resultera till att investeraren går miste om en annan typ av investering som skulle ha gynnat 

denna bättre. Det kan även gå åt andra hållet, att en investerare har en övertro på sig själv, att 

de har en hög subjektiv kunskap. Men att de besitter en låg objektiv kunskap. Detta kan i sin 

tur generera till dumdristiga och i vissa fall felaktiga beslut gällande investeringar (Hadar et 

al., 2013, s. 313). 

 

På grund av detta det är viktigt för företag och investerare att utbilda sig själva och företaget 

på de finansiella instrumenten. För att företaget ska bibehålla en jämn nivå av objektiv samt 

subjektiv kunskap, så att beslut kan fattas på faktiska grunder för att få en så lyckad 

investering som möjligt. Med en hög objektiv kunskap i relation till en låg subjektiv kunskap 

är risken för dåliga investeringar lägre, dock är även chansen för en lyckad avkastning 

mindre. Detsamma gäller när vi ser till ett omvänt förhållande. Vid låg objektiv kunskap i 

relation till en hög subjektiv kunskap ökar risken för mindre lyckosamma investeringar som 

ett resultat av övertro på sin förmåga som investeraren besitter. Nedan i Figur 6 illustreras 

detta förhållande grafiskt. 

 

 
 

Figur 6. Risk i förhållande till objektiv samt subjektiv kunskap. 
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3.7 Sammanfattning av teorier 
 

När ett företag blir exponerat för risk står de inför två val, antingen kan företaget välja att 

säkra sina exponeringar eller kan de välja att inte göra detta. Om företaget inte väljer att säkra 

sin risk förblir de utsatta. Om de istället väljer att säkra sina exponeringar bör de i enighet 

med Shapiro (2010) och Baird (2006) upprätta en säkringspolicy. I denna policy kan det 

exempelvis framgå vilka typer av derivat som får användas, vilka tidpunkter som exponerade 

flöden skall säkras samt hur stor del av exponeringen som bör säkras. I dessa val av 

derivatinstrument finns det som vi ser det olika typer av påverkande faktorer som inverkar till 

valet av derivatinstrument. Dessa påverkande faktorer är de som redogjorts tidigare i kapitlet, 

nämligen personlighetstyp, flockbeteende, kostnad, derivatkomplexitet, samt kunskapen för 

användandet av derivat. En överblick av tankeflödet gällande säkringsstrategi och 

påverkandefaktorer kan ses i Figur 7 nedan.  
 

 
Figur 7. Teoretisk överblick. 
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3.8 Diskussion kring teorin 

 

Då vår studie är av den art att vi vill studera de faktorer som påverkar valen för olika derivat, 

är teorierna inom området inte tillräckligt precisa för att vi ska kunna bygga en 

hypotesbaserad studie. Istället kommer vi diskutera kring valet av de teorier vi valt att ta med 

som teoretisk referensram inom området. Detta för att beskriva för läsaren syftet med 

teorierna och öka förståelsen kring hur vi ska gå tillväga för att kunna genom våra teorier och 

undersökningsresultat, besvara vår problemformulering samt syfte. 

 

Det Baird (2006) beskriver angående vilka strategier som bör användas för att sätta upp en 

säkringsplan kan ses till hur företagen idag behandlar sin exponering då de valutasäkrar. 

Utifrån vad Baird (2006, s. 65-66) beskriver i sin femstegsmetod, finns det fem olika steg ett 

företag bör gå igenom för att skapa sig ett effektivt säkringsflöde. Det fjärde steget, 

säkringsstrategi är den viktigaste delen i denna teori då det är under detta skede valet av 

finansiella derivat sker. Därmed kan vi genom denna teori urskilja i vilket moment själva 

valet av derivat sker för företagen samt att vi får en djupare förståelse till vad företagen bör gå 

igenom för att komma till det specifika skedet då de väljer säkringsstrategi, det vill säga, 

väljer derivat. 

 

Vad det gäller att utforma en säkringsstrategi för företagen, gäller det att de sätter upp en 

tydlig policy för hur företaget ska hantera sina finansiella derivat och när de ska användas. 

Enligt Stulz (2004, s. 190) och Wang et al. (2014, s. 229) påvisar de att företagen måste ha en 

klar och tydlig policy då de ska handla med finansiella derivat. Wang et al. (2014, s. 229) 

menar även att utan en välutvecklad säkringspolicy kan företaget påverkas negativt, då 

derivaten kan användas under fel tillfällen eller på fel sätt. Därför har vi valt att ta med denna 

teori för att påvisa att en utvecklad företagspolicy är viktigt och utifrån detta se om 

företagspolicys kan inverka på valen av finansiella derivat.  

 

När vi beskriver de grundläggande principerna för vad som representerar varje enskilt derivat 

har vi valt att göra detta för att öka förståelsen för läsaren om vad det är för verktyg vi 

behandlar inom studien. Även kan vi urskilja att det föreligger olikheter i hur derivaten är 

uppbyggda, vilket gör att de kan passa beroende på marknadstillfällen och för olika typer av 

investeringar.  Ta terminer som exempel, enligt Bodie et al. (2011, s. 695) är terminer tydliga 

att förstå samtidigt som processen för att använda dem är enkla. Faktorer som dessa kan 

komma att vara avgörande för varje enskilt instrument då valet av derivat sker. Därför vill vi 

studera om de olika derivatens uppbyggnad har en faktisk inverkan till valet av dem. 

 

De nämnda teorierna kan anses ligga under den traditionella finansiella teorin, då dessa 

förklara hur företagen skall anpassa sig till marknaden gällande derivathanteringen. Vi kan 

urskilja att det kan vara marknadssituationen eller derivatens uppbyggnad som styr hur de 

används. I med detta har vi även tagit med de senare teorierna inom behavioural finance i 

form av investerares personlighetsdrag, flockbeteende och kunskapsbaserat beslutsfattande. 

Vi använder teorier som dessa för att studera om faktorer som mänskliga värdegrunder, 

personligheter, kunskap och erfarenheter kan påverka valen av finansiella derivat. 
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4. Tidigare empirisk forskning 

 

 

I detta kapitel ämnar vi att presentera den tidigare forskning som har behandlat 

ämnesområdet om finansiell derivathantering. Här kommer vi att presentera de tidigare 

studiernas resultat och författarnas slutsatser beträffande vad de fått fram. Vi har valt att 

behandla detta område i syfte till att belysa intressanta studier och vad dessa har fått fram för 

förklaringsvariabler, vilket kan komma att vara användbart vid vår studies analys. 

 

 

Det finns ett flertal studier med varierande karaktär som studerar vilka faktorer det är som 

inverkar till användandet av finansiella derivat för företag runt om i världen. Dessa studier är 

ofta riktade till hur företagen är uppbyggda, vilken storlek de har samt hur likviditeten ser ut 

inom företagen. Studierna tar upp en mer utomstående bild av hur företagen ser ut gällande 

sin derivatanvändning. Detta skiljer sig till stor del av vad vi kommer att studera då vi mer 

ingående kommer se till vilken faktorer det är som påverkar användandet av de enskilda 

specifika derivaten. 

 

Vi vill belysa den tidigare forskningen kring bestämningsfaktorer som påvisar när företagen 

använder finansiella derivat. Tidigare forskning har efterfrågat fler ingående studier som kan 

urskilja vilka faktorer som påverkar varje enskild val av derivat. Det finns därmed ett uttalat 

intresse och forskningsgap gällande vilka bestämningsfaktorer som inverkar till användandet 

av olika derivat.  

 

Den litteratur vi funnit har varit uppdelad i två huvudsakliga grupper baserad på analysernas 

omfattning. Den första gruppen kan beskrivas vara studier gjorda på ett industritvärsnitt som 

använt en bredare marknad för att dra allmänna slutsatser om de skillnader som kan finnas 

mellan derivatanvändare och icke-derivatanvändare (Nance, et al., 1993). Även andra studier 

har gjorts där användningen av mer specifika derivatinstrument tas i beräkning. Exempel på 

dessa studier har varit valutaderivat (Geczy, et al., 1997) samt terminer och optioner (Block & 

Gallagher 1986). Den andra gruppen har varit studier som haft en mer begränsad räckvidd, då 

dessa studier är baserade på företag som hör till en viss bransch. Dessa har varit Tufano 

(1996) som har studerat den nordamerikanska guldgruvindustrin medan Haushalter (2000) har 

studerat olja och gasindustrier. I Tabell 2 presenteras en sammanställning av vad dessa studier 

kommit fram till. 
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Tabell 2. Sammanställning av tidigare forskning. 
 

 
 

Dessa artiklar har vi valt att sammanställa då dessa studier gjorts till stor del under 90-talet, 

vilket vi anser vara mindre relevanta då ämnesområdet och ämnesfrågan har tagits till större 

vikt under senare år. Vidare kommer vi ta upp fler studier som är gjorda under 00-talet och 

framåt. Detta då vi anser dessa vara mer aktuella till dagens marknad. 

 

Nguyen och Faff (2002) har gjort en studie för att se vilka bestämningsfaktorer det finns då 

investerare väljer olika derivat på den australienska marknaden. Under sin studie har de valt 

att fokusera på två frågor kring ämnet, när beslutar företag sig för att använda finansiella 

derivat och till vilken utsträckning används de. Genom att studera dessa frågor använde sig 

Nguyen och Faff av en logistisk regressionsmodell som studerade om företagets hävstång, 

storlek och likviditet var faktorer som inverkar på om företag väljer att använda sig av 

finansiella derivat eller inte (Nguyen & Faff , 2002, s. 1). De derivat de valde att behandla i 

studie var optioner, futures/forwards och swappar. Under studiens gång påvisade de att 

futures/forwards och swappar är de derivat som används mest i australiensiska företag. 

Utifrån urvalet som gjordes använde sig 75% av företagen både futures/forwards och 

swappar, medan endast 36% av företagen använde sig av optioner (Nguyen & Faff , 2002, s. 

7). Vidare i studien kunde Nguyen och Faff (2002) även påvisa att deras logistiska 

regressionsmodell gick att använda sig av på den australienska marknaden då de kunde koppla 

modellen till att företags hävstång, storlek och likviditet överensstämde med de teoretiska 

förutsägelserna. De menar att det är dessa tre övergripande faktorer som leder till att företagen 

använder sig av finansiella derivat (Nguyen & Faff , 2002, s. 14, 22). 

 

Shu och Chen (2003) har även gjort en liknande studie, men denna studie är gjord på den 

taiwanesiska marknaden med inriktning mot elektronikindustrin. Till skillnad från Nguyen 

och Faff (2002) finner de inte att det är samma faktorer som leder till att företagen använder 

sig av finansiella derivat. Shu och Chen (2003, s. 498) empiriska bevis stödjer att det är 

företagens storlek, förhållandet mellan långfristiga och totala skulder samt exportkvoten som 

visar sig vara de faktorer som leder till att företagen använder sig av finansiella derivat. De 

fann inget samband till att ett företags hävstång och expansionsmöjligheter skulle kunna 

påverka derivatanvändningen. Vidare menar de att om företag involverar sig på den 

internationella marknaden leder detta till att de börjar använda derivat. Däremot är den likvida 

                                                                            Sammanfattning av tidigar studier
Detta är en tabell som sammanfattar de resultat i ett reperensativt urval av tidigare studier. "√" anger om studien gav empiriskt bevis 

för påståendet medan "x" anger att det inte finns bevis för påståendet.  "-" anger att variabeln inte ingår i studien.

Nance, et.al., 1993 Geczy, et.al., 1997 Block & Gallagher, 1986

Första gruppen

Ett företag är mer benäget att använda derivat om:

Om företaget är högt belånat √ x √

Om företaget är stor till storleken √ √ √

Om företaget expanderar √ √ -

Om företaget har en hög utdelning √ x -

Om företaget har en dålig likviditet √ √ -

Tufano, 1996 Haushalter, 2000

Andra gruppen

Ett företag använder sig av derivat i större utsträckning om:

Om företaget är högt belånat x √

Om företaget är stor till storleken x x

Om företaget expanderar - -

Om företaget har en hög utdelning - x

Om företaget har en dålig likviditet √ √
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marknaden inte lika utvecklad i Taiwan som i USA, vilket inneburit att vetskapen kring 

derivaten inte hunnit bli tillräckligt bra (Shu & Chen, 2003, s. 498). Gällande i vilken grad 

varje specifikt derivatinstrument används har detta skiljt sig stort från resultatet som Nguyen 

och Faff (2002) studie gav. I Shu och Chen (2003) studie visar det sig att det mest använda 

derivatinstrumentet hos företag var terminer, på andra plats hamnade optioner och sist 

swappar samt futures. 

 

Bartram et al. (2009) finner att de traditionella studierna som försöker beskriva finansiella 

teorier tenderar att få fram tveksamma förklaringar till hur användandet av finansiella derivat 

påverkas utifrån investerare och företag. Med hjälp av nya databaser har de kunnat visa att 

derivatanvändningen bestäms av inre orsaker vid finansiella och operativa beslut hos 

företagen (Bartram et al., 2009, s. 185). I denna studie menar Bartram et al. (2009) att de 

tidigare studierna som gjorts, endast har kunnat se till en underliggande faktor som påverkar 

och beskriver företagens derivathantering. Bartram et al. (2009) studerar istället tre 

underliggande faktorer, nämligen genom att se till derivaten för utländska valutor, räntor och 

råvarupriser som kunde studeras i 7319 företag från 50 olika länder. Bartram et al. (2009) 

hävdar att denna studie är den mest omfattande studie som gjorts inom området, då de kunnat 

göra studien på en internationell nivå. Det Bartram et al. kom fram till i studien var att 

teorierna och den tidigare forskning som gjorts inom området, verkar överensstämma till stor 

del med det egna resultatet. De har genom denna studie kunnat styrka den tidigare 

forskningens resultat, då tidigare forskning saknat styrka när de ställt detta mot teorierna inom 

ämnet. Studien påvisar att företags hävstång, skuldsättning, likviditet och utdelning är faktorer 

som påverkar företagens derivatanvändning. Ett ytterligare resultat av denna studie var att de 

nu har kunnat påvisa att företag som befinner sig på mindre likvida marknader, vanligen 

medelinkomstländer, är mindre benägna att säkra (Bartram et al., 2009, s. 204). 

 

Vidare gör Njoroge et al. (2013) en studie där de ser till vilka faktorer som påverkar företagen 

gällande derivatanvändningen i ett expanderande Kenya. Medan vissa företag i Kenya 

använder sig av olika finansiella derivat, är det fortfarande många andra företag som inte 

använder sig av derivat överhuvudtaget. Utöver företagen som använder sig av finansiella 

derivat finns det många av dessa som inte använder de finansiella instrumenten på korrekta 

sätt (Njoroge et al., 2013, s. 258). Denna information kan tyckas anknyta till resultatet som 

Bartram et al. (2009) beskrev i sin studie, att mindre likvida marknader är mindre benägna att 

säkra, vilket kan härledas till att exempelvis Kenya är mindre benägna att säkra. Det resultat 

som Njoroge et al. (2013, s. 267) kom fram till i studien, var att användandet av finansiella 

derivat påverkades främst av olika regelverk. Att företag ville öka drifteffektiviteten samt att 

det fanns mellanhänder på finansmarknaden som krävde ett derivatanvändande från företagen. 

Genom detta kunde Njoroge et al. (2013) urskilja att behovet av att bygga på förståelsen kring 

befintliga finansiella derivatinstrument var ett krav för att företagen i Kenya skulle kunna vara 

effektivare kring sin finansiella riskhantering. Det krävs att förståelsen kring när ett visst 

derivat ska användas och hur de fungerar, måste effektiviseras och är en grundläggande faktor 

för att Kenyas företags derivathantering ska kunna fungera (Njoroge et al., 2013, s. 267). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att större delen av tidigare forskning som behandlar 

bestämningsfaktorer till när derivat används beror på hur företagens förhållanden ser ut mot 

marknaden. Studierna har kunnat påvisa att faktorer som företags likviditet, storlek, 

exponering, skulder, exportkvot och hävstång är de vanligaste faktorer som påverkar att 

företag använder finansiella derivat. Dock har andra studier gjorts som ser till om företags 

policy kan inverka till valen av derivat. Enligt Njoroge et al. (2013) kommer de fram till att 

det är regelverk och policys som påverkar att företagen använder sig av derivat. Samtidigt 
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som Njoroge et al. (2013) konstaterar att för ett regelverk eller policy ska kunna fungera till 

användandet av derivat måste även kunskapen och förståelsen finnas där hos de som använder 

dessa. Här kan vi få en inblick hur studierna har sett ut fram tills idag. De tidigare studierna 

har lagt stor vikt på vilka marknadsfaktorer det är som inverkar på valet av derivat. Medan vi 

idag ser att frågor kring policy, mänskliga och kunskapsbaserade faktorer är något som 

ständigt efterfrågas i studier.  

 

Utifrån den tidigare forskning kan vi se att det finns studier som behandlar vilka faktorer som 

inverkar på valet av finansiella derivat. Dock finns det inte någon ingående studie som 

behandlar den svenska marknaden vad vi kunnat se. Detta gör att det finns ett forskningsgap 

på den svenska marknaden. Samtidigt har vi även i vår teoriundersökning sett åt vilket håll 

senare studier gått inom ämnet. Detta har lett till att vi sett att behavioural finance forskning är 

något som blivit allt vanligare inom ämnet och att studier efterfrågar en vidare forskning kring 

faktorer som exempelvis kunskap.  
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5. Tillvägagångssätt 
 

 

I detta kapitel kommer vi att förklara de praktiska metodval vi gjort. Vi kommer att skapa en 

förståelse för läsare angående våra val för att göra både en kvantitativ och kvalitativ 

undersökning. Läsaren ska ytterligare få en förståelse till valet av vår population och urval 

för studien. En diskussion kommer föras kring enkätutformningen samt intervjuerna och 

beskriva hur vi har genomfört dessa undersökningar. Slutligen presenterar vi även kraven 

som ställs på kvantitativa och kvalitativa undersökningar, för att kvaliteten i dessa 

undersökningsformer ska anses vara pålitliga. 

 

 

5.1 Val av datainsamling 
 

När vi genomför vår studie är en viktig del att beakta vilken typ av undersökningsform som 

ska användas genom uppsatsen. Eftersom vi ämnar generera kunskap om vilka typer av 

faktorer som leder till valen av olika derivat, har vi som tidigare nämnt att vi ska gå tillväga 

med att samla in data genom både en kvantitativ och kvalitativ undersökning.  

 

Kvantitativa studier styrks av att en generalisering kan göras av det data som kan tas fram 

(Holme & Solvang 1997, s. 81). Medan Lundahl och Skärvan (1999, s. 101) beskriver att den 

kvalitativa studien kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur människor upplever sin 

omgivning, tillvaro, sig själva och sammanhanget i vilket dessa ingår. Forskarens syfte med 

en kvalitativ studie är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos de människor som 

studeras inom undersökningen medan den kvantitativa metoden vill mäta, beskriva och 

förklara data (Lundahl & Skärvan, 1999, s. 94, 101). 

 

I med att vi kan få fram en generaliserad data från den kvantitativa studie som görs ämnar vi 

att styrka och förstå dessa data genom att se till hur beteendet hos människor kan förklaras i 

större grad genom den kvalitativa studien. Lantz (2011, s. 46) menar att förhållandet med 

dessa två förhållningssätt, är att den kvalitativa undersökningen är ett bra komplement för att 

säkerhetsställa kvaliteten av studiens svar. Om ett komplicerat ämne ska studeras är det bra att 

säkerställa kvaliteten, då ett komplicerat ämne ofta kräver att komplicerade frågor ställas 

(Lantz, 2011, s. 46). 

 

Vi anser att det är detta vetenskapliga förhållningssätt som bäst passar in på vår typ av studie. 

Detta då vi kan kombinera de två undersökningssätten för att på bäst sätt kunna besvara vår 

problemformulering gällande, vilka faktorer som påverkar valet av derivat. 

 

5.2 Insamling av primärdata 
 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 52) beskriver primärdata att vara den typ av datamaterial som 

forskaren själv lyckas samla in första gången. Data som forskaren efterfrågar finns inte och är 

därför tvingad att samlas in på egen hand. Primärdata är ett datamaterial som ofta kommer 

från enkätundersökningar, intervjuer och observationer (Dahmström, 2005, s. 75). I vårt fall 

kommer vår primärdata ske genom intervjuer av fyra personer som arbetar inom den 

finansiella sektorn och dagligen hanterar finansiella derivat på olika svenska banker. Valet av 

dessa grundar sig i att intervjupersonerna har daglig kontakt samt djup insikt i sina kunders 

hantering av derivatinstrument. På så vis får vi möjligheten att skapa oss en bred och djup 

kvalitativ information, där vi täcker in många svenska företag.  
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Vi valde att göra intervjuerna i Stockholm. Där gjorde vi besöksintervjuer med 

intervjupersonerna för att frånkomma telefonintervjuer, där missförstånd och tolkningsfel 

lättare kan uppstå. Under denna intervjuform skickade vi ut intervjumallen två dagar innan 

intervjutillfället för att våra svaranden skulle kunna förbereda sig på vilka frågor vi tänkt 

ställa. Detta ansåg vi kunna vara värdefullt för respondenterna då chansen för dem att komma 

med mer välgenomtänkta svar fanns, då de haft möjlighet att bekanta sig med frågorna.  

 

Även en webbaserad enkätundersökning kommer att genomföras där 120 stycken OMX 

noterade företag tillfrågades att delta i studien. Vi valde att begränsa oss till 120 stycken 

OMX noterade företag då skapandet av kontakter var en tidskrävande process. 

 

5.3 Population och urval (kvantitativ) 
 

En population kan anses vara alla personer i undersökningen som forskaren vill få 

upplysningar om (Lundahl & Skärvan, 1999, s. 175). Detta innefattar alla OMX noterade 

företag i Sverige som går under vår kategori av population då vi gör vår kvantitativa 

undersökning. Vi har valt oss av att göra ett urval ur denna population då vi ansåg den inneha 

allt för många företag för att hinna med att skapa kontakt med samtliga. Holme och Solvang 

(1997, s. 182) menar att ett urval av en undersökningspopulation kan vara att föredra då en 

allt för stor population kan vara dyrt och tidskrävande, vilket kan leda till minskad 

analyseringstid och därmed mindre noggranna resultat. 

 

Det första vi valde att göra var att urskilja de företag inom OMX som hade sina huvudkontor 

utomlands. Detta för att vi i vår studie valt att begränsa oss till den svenska marknaden. Även 

kan användandet av finansiella derivathanteringar skilja sig åt i andra länder jämfört med hur 

de hanteras i Sverige. En annan faktor var att vi valt att utfärda enkäten på svenska och på 

grund av språkliga skillnader, skulle våra enkäter inte fungera. 

 

Urvalsmetoden vi använde oss av blev därefter ett stratifierat urval. Ett stratifierat urval går ut 

på att populationen delas in i olika undergrupper (Lundahl & Skärvan, 1999, s. 176). Dessa 

undergrupper kan indelas i individgrupper så som kön, ålder och yrke medan man kan dela in 

företag i grupper så som företagsstorlek, branschtillhörighet och ägandeförhållanden. Utifrån 

dessa ”strata” dras sedan ett obundet slumpmässig urval (Lundahl & Skärvan, 1999, s. 176). 

Därav delade vi in OMX populationen till att börja med i ”strata” small-, mid- och large-cap. 

Vilket innebar att vi delat in populationen i tre undergrupper beroende till företagens storlek.  

 

Utifrån dessa tre undergrupper ställde vi upp samtliga företag i var sitt Excel-dokument. Efter 

att vi ställt upp företagen blandade vi dem slumpvis. Därefter tog vi de 40 första företagen ur 

varje undergrupp. Detta innebar att vi fick en urvalspopulation på totalt 120 stycken företag. I 

med att vi delat in urvalsgrupperna inom ”strata” upplevde vi att vi fått med en jämn 

spridning på olika storlekar av företag. Genom att vi tagit med en spridning av 

företagsstorlekar på detta sätt, hoppades vi att detta gav en mer trovärdig bild över hur de 

finansiella derivaten behandlades och hur kunskapen kring dessa kunde skilja sig mellan 

företag. 

 

Valet till varför vi tog med 40 företag från varje ”strata” var på grund av att vi ansåg att den 

totala siffran på 120 företag kunde anses som en tillräckligt stor undersökningsgrupp. 

Samtidigt ansåg vi att samlandet av kontaktuppgifter på fler än 120 företag inte var möjligt på 
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grund av tidsbristen som förelåg då vi valt att göra både en enkätundersökning samt 

intervjuer.  

 

5.4 Enkätutformning (kvantitativ) 
 

Utformningen av en enkät har en viktig inverkan på uppsatsens struktur, då det data som 

kommer från undersökningen ska ge svar på den problemformulering vi använt oss av.  Om 

man under insamlingen av en enkätundersökning märker att problemformuleringen inte 

besvaras av det material och data som samlats, är det försent att göra några ändringar i den 

befintliga undersökningen (Holme & Solvang 1997, s. 81).  

 

Utformningen av vår enkät försökte vi hålla så nära våra teoretiska referensramar, syfte och 

problemformulering som möjligt. Patel och Tebelius (1987, s. 68) menar att forskaren måste 

välja en teknik för den informationsinsamling som ger möjligheten att besvara sin 

problemformulering på bästa sätt. Därför är det avgörande att genom sina frågor försöka lägga 

dem på en nivå som gör respondenterna villiga att svara på dem samt att språket som används 

ska vara enkelt att förstå för att undvika missuppfattningar (Dahmström, 2005, s. 124 ; Holme 

& Solvang 1997, s. 173). Med avseende till detta valde vi att göra en pilotstudie för att se om 

enkäten höll den nivå vi önskade och att vi fick data som kunde hjälpa oss att besvara vår 

problemformulering. 

 

En pilotstudie innebär att forskaren prövar om frågorna och upplägget håller för de frågor som 

forskaren vill få svar på. Under dessa omständigheter genomför forskaren studien på en 

mindre grupp som kan motsvara den egentliga undersökningsgruppen, för att försäkra sig av 

att gruppen förstår och kan svara på frågorna (Patel & Davidson, 2003, s. 58). Under vår 

pilotstudie sände vi därför enkäten till ett medelstort företag nere i Stockholm, där två 

personer på en finansavdelning kunde besvara frågorna. Utifrån detta fick vi den information 

som kunde hjälpa oss att förbättra vissa av frågorna samt skapa det slutliga upplägget. 

 

Då forskare gör en enkätundersökning är det viktigt för denne att det finns begränsade 

möjligheter att tolka de alternativ som ges i enkäten. Då en enkät erbjuder ett begränsat antal 

frågor, ska inte möjligheten finnas att som respondent kunna ge svar som går längre än vad 

svarsalternativen medger (Ejlertson, 2005, s. 51). Detta var därför vi valde att göra en 

pilotstudie och säkra oss från att saker som detta skulle kunna ske. 

 

För att ytterligare försäkra oss ifrån misstolkningar samt erbjuda respondenterna en så bra 

enkät som möjligt har vi försökt att eftersträva ett uppläggningssätt av enkäten som 

litteraturen inom ämnet föreslår (se Appendix 2 för enkät). Enligt Ejlertson (2005, s. 52-53) 

beskriver han att språket ska vara anpassat för målgruppen i studien samt att dessa frågor ska 

vara entydigt formulerade. I och med att vår enkät riktat sig inom det finansiella ämnet har vi 

försökt att hålla språket och frågeställningarna så konkreta som möjligt till ämnet. Däremot 

verkade enkäten lättförstådd av de som gjorde pilotstudien, vilket vi ansåg som positivt, då de 

som arbetade inom det finansiella området inte hade något problem att förstå språket och 

frågorna.  

 

Totalt innehöll enkäten 19 frågor som behandlade hur derivatanvändningen såg ut inom olika 

företag. Frågornas inriktning var att se vilken typ av exponering företagen hade till 

användandet av olika derivat. Även hade vi mer djupgående frågor som varför företaget 

använde eller inte använde ett visst derivat. Detta var för att se om kunskapen kring derivaten 

kunde inverka till varför företaget använde eller inte använde olika säkring instrument. För att 
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se frågorna i enkäten, se Appendix 2. Dessa frågor var kopplade till den teoretiska 

referensram vi tidigare presenterat. Detta för att genom enkätundersökningen kunna besvara 

vår problemformulering och syfte.  

 
5.4.1 Genomförandet 

 

Det finns olika metoder att distribuera sin enkätundersökning på. Vi valde att utforma och 

skicka iväg vår enkät som en webbenkät. Varför vi valde denna form av utskick var för att vi 

ansåg detta vara det enklaste och effektivaste alternativet. Dahmström (2005, s. 86) beskriver 

det webbaserade enkätalternativet att vara ett fördelaktigt val då det är snabbt att skicka ut och 

få svar, samt att det sker en direktregistrering av svaren då respondenten svarat på enkäten. En 

ytterligare fördel är att enkäten är mindre kostsam och tidskrävande att använda om forskaren 

vill distribuera enkäten över stora geografiska områden (Ejlertson, 2005, s. 11). 

 

Vi vald att lägga in och utforma enkäten via Google DOC’s, där funktionen fanns att utforma 

och distribuera en enkät. Då vi skaffat oss kontaktuppgifter så som mejladresser till de vi 

skulle använda oss av i vår undersökning, kunde vi utforma en webbaserad enkät. Genom att 

vi valde att använda Google DOC’s enkätfunktion kunde vi även få fram färdiga dokument 

och uppställningar av svaren i form av ett Excel-dokument. I dessa dokument samlades alla 

svar från samtliga ”strata”, vilket medförde att det inte gick att urskilja hur många som svarat 

från respektive undergrupp. Vår webbenkät innehöll även ett följebrev som förklarade 

undersökningens syften och mål för att skapa ett intresse och förståelse hos respondenter då 

de genomförde studien. (se följebrev i Appendix 1)  

 

5.4.2 Bortfall 

 

Enligt Dahmström (2005, s. 152) finns det två typer av bortfall som kan uppkomma då en 

undersökning sker, nämligen individbortfall och variabelbortfall. Individbortfallet innebär att 

forskaren inte får något svar överhuvudtaget på sin enkät, medan variabelbortfallet är att en 

respondent som gör studien, missar eller avsiktligt väljer bort att svara på någon fråga 

(Dahmström, 2005, s. 152). Dahmström (2005, s. 322) menar att anledningen till att bortfall 

sker beror på tre faktorer; 

 

1. Personer som planerat att undersökas inte är anträffbara då studie ska göras. 

2. Personer som har planerats vara med i studien vägrar att svara eller delta i 

enkätundersökningen. 

3. Personer som har planerat att undersökas utgör ett bortfall av någon annan anledning, 

som att de inte förstår frågorna, språksvårigheter eller att de kan vara sjuka.  

 

Under vår undersökning fick vi en del bortfall då personer inom olika företags finansiella 

avdelningar inte kunde var närvarande då vi hade enkätundersökningen öppen. Detta kunde vi 

i många fall få reda på ganska snabbt då vi hanterat undersökningen via webben. Av vissa 

företag fick vi direkta svar om varför de ej kunde delta i undersökningen. Anledningarna 

kunde vara saker som att personerna i fråga var på semester, sjuka, ej fick delta av företaget 

eller att de inte hade tid. 

 

Vi kan i Tabell 3 urskilja det externa bortfallet som skett i studien. Detta bortfall kan som sagt 

bero på många olika faktorer, dock fick vi som tidigare nämnt svar av vissa företag och 

personer som gav oss anledningar till dessa bortfall. Under undersökningens gång försökte vi 

att minska risken för bortfall då vi skickade ut en påminnelse till de som ingick i 
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undersökningen och inte hade kommit med några svar. Påminnelsen skickade vi ut åtta dagar 

efter det första utskicket. Denna påminnelse resulterade till att fler svar kom in, vilket ökade 

vår svarsfrekvens och minskade vårt bortfall. Enligt Ejlertson (2005, s. 26) kan en påminnelse 

till undersökningen hos respondenterna vara ett av de säkraste sätten att minska bortfallen. 

Slutligen fick vi totalt 46 stycken som gick med i denna undersökning varav två av dessa 

resulterade som bortfall då enkäterna inte var fullständigt besvarade. 

 

Tabell 3. Antalet svarande i enkätundersökningen. 

 

 
 

5.5 Utformning av intervjumall (kvalitativ) 
 

När en intervjumall formuleras är det viktigt att denna skapas på sådant sätt att frågorna som 

ställs ger svar på studiens problem och att den möjliggör för forskaren att förstå hur 

respondenten upplever sin tillvaro (Bryman, 2011, s. 419). I med denna information har vi 

försökt att hålla intervjufrågorna kopplade till den teoretiska referensram vi skaffat oss, detta 

för att vi ska kunna koppla och besvara vår problemformulering genom informationen vi får 

från intervjuerna.  

 

Vi valde att gör våra intervjuer standardiserade då vi ansåg att detta skulle kunna leda oss till 

den bästa typen av svar för vår studie. En standardiserad intervju kännetecknas av att 

frågeformuleringarna och ordningsföljden av frågorna är bestämda på förhand (Lundahl & 

Skärvan, 1999, s. 115). Detta förutsätter att frågeformuleringarna och ordningsföljden på 

frågorna sker på samma sätt genom alla intervjuer. Genom att standardisera intervjuerna kan 

forskaren skapa sig förutsättningar för en bättre kvalitativ bearbetning av svaren (Lundahl & 

Skärvan, 1999, s. 115-116). I med detta valde vi att utforma intervjuerna på ett strukturerat 

sätt, där vi delade in frågorna i olika avdelningar som vi senare kunde kopplas till de olika 

teorierna. Lundahl och Skärvan (1999, s. 116) menar att en standardiserad intervju bäst passar 

in på hypotes och teoriprövande studier där hård data tas i anspråk, som exempelvis 

marknadsandelar, försäljningsvolymer och frånvarostatistik. Utifrån denna information kunde 

vi se att detta förhållningssätt var det som passade bäst in på vårt problem när vi ville samla 

data och göra intervjuerna. 

 

Då vi intervjuat personer som innehaft en specifik kunskap om det finansiella området har vi 

inte haft möjligheten att utföra några testintervjuer. Vi har varit tvungna att utforma en 

intervjumall med specifika frågor, vilket resulterat till att eventuella testintervjuer inte skulle 

lett oss till någon typ av konstruktiv kritik. Detta då det skulle krävas hög kompetens av de 

intervjuade. Istället har vi ägnat stor del till att försöka utveckla och formulera frågorna på ett 

så bra sätt vi kunnat. Utöver detta kontrollerade vi även vad den första intervjupersonen ansåg 

om frågorna för att se att dessa speglades och förstods på ett korrekt och enkelt sätt. 

 

Antalet svar i enkätundersökningen

N N

Antalet frågade: 120 Bortfall som ej svarade: 74

Antalet svar: 46 Bortfall av de som svarade: 2

Totala svar efter bortfall: 44
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Vår intervju började med frågor gällande intervjupersonens bakgrund, där vi frågade efter 

deras position i företaget samt erfarenheterna inom området. Bryman (2011, s. 419) menar att 

en intervjumall bör inneha ett avsnitt som behandlar den intervjuades bakgrundsinformation, 

för att stärka trovärdigheten i dennes svar kring ämnet. I nästa steg i intervjun valde vi att 

rikta in oss på den mer allmänna informationen om hur företagen säkrar sina valutatillgångar 

och till vilken grad. Efter att vi fått mer övergripande svar gick vi in på mer djupgående 

förståelse om valutasäkring. Under detta avsnitt ställde vi frågor om vilka derivat som var de 

mest använda och om det fanns specifika tillfällen då vissa derivat användes mer än andra. 

 

Slutligen i intervjumallen ställde vi frågor som kunde relatera till mer beteende och 

kunskapsstyrda faktorer som påverka valen och användandet av derivat. Samtliga frågor som 

ställdes i intervjuerna var på något sätt förankrat till det teoretiska ramverk vi presenterat, 

detta för att genom intervjuerna skapa oss relevant information för att kunna besvara vår 

problemformulering och syfte. För att se intervjumallen se Appendix 3. 

 
5.5.1 Intervjutillfället 

 

Som vi tidigare nämnt valde vi att intervjua fyra stycken personer. Dessa personer valde vi att 

intervjua då de i det dagliga arbetet hanterar finansiella derivat. Personerna ifråga jobbar på 

olika svenska bankers finansavdelningar, där de intervjuade har olika befattningar. Däremot 

arbetade alla inom samma arbetsområde, där uppgiften är att hantera och hjälpa andra företag 

i deras finansiella derivatanvändning. Utöver detta ger de rekommendationer i hur företagen 

bör handla under olika marknadstillfällen. Vi valde därför att ta med dessa personer i studien 

då vi ansåg att de kunde bidra med viktig och utvidgande information om vilka faktorer som 

kunde inverka på användandet av finansiella derivat. 

 

Vi valde att hantera intervjuerna via att sätta upp personliga möten med dessa i Stockholm. 

Varför det blev orten Stockholm berodde på att bankernas större kontor ligger där samt att det 

är i Stockholm bankernas större finansavdelningar finns. Vi valde även att göra 

besöksintervjuer på grund av att vi ansåg att frågorna som vi ville ställa kunde var specifika 

till ett ganska invecklat ämne. Därmed ansåg vi att ett personligt möte kunde underlätta att 

inte missförstånd och tolkningsfel skulle ske. Dahmström (2005, s. 91) beskriver 

besöksintervjuer att vara en dyrare metod som ibland kan anses nödvändig för att skaffa sig 

mer utförligare svar som håller en hög kvalitet. Det som även styrker besöksintervjuer är att 

forskaren kan ställa fler och mer invecklade frågor än andra typer av undersökningar 

(Dahmström, 2005, s. 92). Detta då de vid intervjuerna kan ha möjlighet att utveckla frågorna 

med visuella hjälpmedel och dylikt. I med detta intervjuförhållande har vi ansett att vi kunnat 

minska det så kallade accessproblemet som kan uppstå. Ett accessproblem innebär att det kan 

uppstå problem med åtkomsten till datamaterial och information (Johansson Lindfors, 1993, s. 

135). Dock bör tilläggas att en av intervjuerna var tvungen att göras på telefon då denne hade 

fått förhinder.   

 

I med dessa faktorer kunde vi sätta oss tillsammans i en lugn miljö och inleda intervjuerna 

mer allmänt, där vi kunde bygga upp ett förtroende och beskriva vad intervjun ämnade 

resultera till. Efter detta började vi gå igenom frågorna i intervjumallen. Intervjuerna tog 

ungefär 30 minuter. I Tabell 4 kan vi se vilka personer som valt att gå med på intervjuerna. 
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Tabell 4. Intervjupersoner. 

 

 
 

5.5.2 Databearbetning 

 

Då vi gjorde våra intervjuer valde vi att spela in samtalen för att kunna återge mer precist vad 

respondenten hade gett för svar på varje enskild fråga. Detta gjorde att vi som författare fick 

möjligheten att ta del av all information och att vi lätt under transkriberingen fick möjligheten 

att gå tillbaka för att lyssna på den information intervjupersonen delgav.  

 

Under transkriberingen av det intervjumaterial vi samlat oss, spelade vi upp ljudfilerna ett 

flertal gånger för att få med och återge intervjuerna så korrekta som möjligt. Detta 

transkriberingssätt var även bra då vi kunde få med väsentliga detaljer och meningar som 

kunde ha betydelse för studiens resultat. Även då vi valt att spela upp ljudfilerna flera gånger 

för att få med intervjuerna så ingående som möjligt, har detta varit en tidskrävande metod, 

men vad vi ansett varit det bästa sättet att hantera materialet. Transkriberingarna finns 

sammanställda under kapitel 7. 

 

5.6 Etik vid undersökningen 
 

Att ta med etiska regler och använda sig av dessa i sin undersökning har blivit en allt viktigare 

del att lägga vikt på i sina studier (Ejlertson, 2005, s. 29). Enligt Dahmström (2005, s. 358) 

ska forskningskravet av studien ställas mot individskyddskravet då undersökningen görs. Det 

finns därmed fyra grundläggande regler som ska betraktas när forskaren ska se till de enskilda 

individer som deltar i undersökningen. Dessa regler är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Dahmström, 2005, s. 358). Regelverk som dessa 

finns att ta med vid studier för att skydda individen i undersökningen och inte ställa krav på 

att de måste ge svar på stötande och olämpliga frågor. 

 

5.6.1 Informationskravet 

 

Informationskravet är en regel som berör respondenterna i den mån av att de ska informeras 

om vad undersökningen går ut på, samt få en insikt i syftet till undersökningen. Under denna 

information är det även viktigt att klargöra för respondenterna att deltagandet av 

undersökningen är frivillig (Dahmström, 2005, s. 358). Under denna regel har vi i vår 

enkätundersökning skickat med ett följebrev (se följebrev i Appendix 1) som varit anknuten 

till de frågor som ställts. I detta följebrev förklarade vi studiens syfte samt att undersökningen 

var frivillig att delta i och att datan vi fick tillgång till skulle behandlas konfidentiellt. Under 

Intervjupersoner

Namn Bank Befattning

Marcus Hellberg Nordea Head of corporate FX 

Reine Gunnarsson Svenska Handelsbanken Valuta derivats strukturerare

Anonym 1

Anonym 2
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intervjuerna klargjorde vi för respondenterna om studiens syfte, samt att studien var frivillig. 

För att inte göra personerna obekväma vid intervjun klargjorde vi att om vissa frågor vi ställde 

kunde anses som känsliga, behövde de inte svara på dessa utan att klargöra detta med banken 

först.  

 

5.6.2 Samtyckeskravet 

 

Ett deltagande i studien ska respondenterna själva få möjligheten att välja. De ska få 

möjligheten att göra valet om de vill delta eller att inte delta, samt att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst utan att detta leder till några negativa konsekvenser för dem 

(Dahmström, 2005, s. 358-359). Då vår enkätundersökning var webbaserad kunde 

respondenterna samtycka genom att skicka in sin enkät. I fallet då vi gjorde intervjuerna 

klargjordes denna regel innan vi började med frågorna, för att kontrollera att de ville delta i 

studien och inte kände sig tvingade. 

 

5.6.3 Nyttjandekravet 

 

Nyttjandekravsregeln innebär att de uppgifter och data forskaren får tillgång till genom sin 

undersökning endast ska användas till det ändamål som enkäten och intervjuerna avser 

(Ejlertson, 2005, s. 30). Den undersökning och de intervjuer som vi gjort och samlat 

information från, kommer inte att användas inom något annat sammanhang än att vara del av 

uppsatsen och hjälpt till att besvara vår problemformulering. 

 

5.6.4 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas svar inte ska gå att återkoppla till 

personen ifråga som ingått i undersökningen. Det är av vikt för respondenterna att 

personuppgifter och svar från dessa behandlas på ett konfidentiellt sätt så att obehöriga inte 

kan ta del av deras uppgifter (Dahmström, 2005, s. 359). Under vår enkätundersökning fick vi 

tillgång till olika personers mejladresser som tillhörde människor på olika företag. Eftersom 

flertalet av dessa adresser innehöll förnamn och efternamn, har vi varit noggranna med att 

dessa adresser inte går att återfinna i vår uppsats. I följebrevet som vi utfärdade i samband 

med enkäten upplyste vi för varje person som ingick i studien att deras personuppgifter och 

det företag de tillhörde inte skulle gå att koppla till vår undersökning. Även gjorde vi det klart 

i vår intervju, att intervjupersonerna i fråga kunde välja att hantera sina uppgifter 

konfidentiellt. Dock gav vi frågan om vi fick använda deras namn och till vilket företag de 

tillhörde, detta för att vi ansåg att denna information kunde bygga på trovärdigheten och 

kvaliteten för vår studie. Som vi visat i Tabell 3 var det två av de intervjuade som valde att gå 

med i studien konfidentiellt. Detta berodde till stor del på olika regelverk bankerna använder 

sig av där personerna vi intervjuat inte fick delge sina uppgifter i arbetet, då de intervjuades 

svar kunde kopplas som bankens tycken och uppfattningar. Däremot fick vi använda den 

information de delgav oss om den nämnda restriktionen ovan som namn och bank inte togs 

med i uppsatsen.   
 

5.7 Kvantitativa sanningskriterier 
 

En studie kan innehålla väl ställda frågor, men respondenterna måste fortfarande vilja svara 

på dessa. För att kontrollera undersökningens kvalitetsaspekter ser man till vilken grad 

enkäten håller i form av validitet och reliabilitet (Ejlertson, 2005, s. 102). 



34 
 

5.7.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet beskriver studiens tillförlitlighet samt om undersökningen kommer att gå att 

genomföra igen av andra med samma resultat. Det handlar i grunden om pålitligheten av 

måtten och mätningarna forskaren får fram genom frågorna som ställts. Inom reliabilitet ingår 

begreppet stabilitet, som ser till stabiliteten i studien, att denne ska generera samma resultat 

om man genomför undersökningen två gånger på samma målgrupp (Bryman, 2011, s 49, 

161).  

 

I och med att vi i vårt genomförande valt att samla alla svar från samtliga ”strata” grupper i 

samma dokument kunde vi enklare och effektivare behandla vår data. Även då vi inte vet hur 

många svarande som representerar varje ”strata”, representerar samtliga respondenter 

fortfarande det urval vi ämnar studera. Vilket är företag som är noterade på Stockholmsbörsen 

OMX. Om detta har påverkat generaliserbarheten av vår studie vet vi inte med full säkerhet, 

men möjligheten för varje ”strata" att svara på enkäten har varit lika stor för samtliga. Vi 

anser på grund av detta att de svar vi fått i vår undersökning bör generera samma resultat om 

vi hade gjort den igen. 

 

Då en enkät ska besvaras av respondenterna är det därför mycket viktigt att de förstår frågorna 

som forskare själv har tänkt sig. Enkäten måste vara noga konstruerad och instruktionerna till 

hela enkäten och dess frågor måste förstås. I med detta är det bra att testa enkäten i förväg på 

en grupp som motsvarar den slutliga målgruppen i undersökning för att upptäcka problem 

(Patel & Davidson, 2003, s. 102). 

 

Patel och Davidson (2003, s. 102) menar däremot att en enkät kan anses som reliabel efter att 

enkäten blivit besvarad, vilket gör att dess uppbyggnad är otroligt viktig. 

 

Eftersom vi testade vår enkät på andra personer och dessa besvarades, samt att vi fick 

feedback från de svarande hoppades vi att detta kunnat öka vårt reliabla värde för 

undersökningen. Utefter det vi kunnat förutse och testat anser vi att vi gjort det vi kunnat för 

att eftersträva en bättre och mer pålitlig enkät.  

 

5.7.2 Validitet 

 

Validitet i en enkätundersökning innebär att frågorna som tas med i undersökningen mäter det 

som de är avsedda att mäta (Bryman, 2011, s. 50). Gällande validitet finns det flera olika delar 

som ingår. Ett av dessa är begreppsvaliditet som ser till hur väl frågorna i formuläret relaterar 

till den teoretiska kunskap som forskaren vill koppla till studien (Ejlertson, 2005, s. 102). För 

att hög begreppsvaliditet ska kunna uppnås i en undersökning måste forskaren vara väl insatta 

i de teorier som frågorna ska spegla och integreras med (Ejlertson, 2005, s. 102). 

 

Det vi har gjort i vår studie för att hålla en hög validitet och försöka skapa en bra 

begreppsvaliditet är till stor del att vara insatta i de teorier vi använd oss av. Då enkäten 

utformades var vi noggranna med att se om frågorna vi ställde speglade den teori vi använt 

oss av i studien. Utöver detta har vi även nämnt tidigare att vi testat vår enkät på två personer 

för att vi skulle se om enkäten höll en bra nivå samt att vi kunde ta del av konstruktiv kritik 

från vad dessa ansåg om enkäten. Kritiken vi fick tillgång till diskuterades och ändrades till 

den grad av att vi fortfarande kunde koppla frågorna till vår valda teori, syfte och 

problemformulering. 
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5.8 Kvalitativa sanningskriterier 
 

Enligt Bryman (2011, s. 351) är begreppen validitet och reliabilitet inte relevanta för den 

kvalitativa forskningen. Vidare säger Bryman att om forskaren ser till begreppet validitet, är 

detta sanningskriteriet ett mått som lägger vikt på mått som rör mätningen. I en kvalitativ 

studie är forskarens huvudsakliga intressen inte att skapa mätningar utan ta del av mer 

betydande fakta. Under den kvalitativa forskningen är vikten av att få fram frågor som berör 

mätning inte aktuellt, vilket lett till att man istället ändrat grunden i reliabiliteten och 

validitetens betydelse (Bryman, 2011, s. 351-352). Istället bör forskare använda sig av 

begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011, s. 352). 

 

 5.8.1 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet är ett kriterium som kan delas in i fyra olika delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

När forskaren behandlar begreppet trovärdighet i sin undersökning, ska forskaren säkerställa 

att forskningen utförts enligt de regler som förespråkas. Även ska forskaren rapportera det 

resultat som denne fått fram och skicka in detta till de intervjuade för att kontroller att 

forskaren har tolkat de intervjuades svar på korrekta sätt (Bryman, 2011, s. 354). När vi gjort 

vår studie har vi endast använt oss av vetenskaplig litteratur med tydliga 

forskningsinriktningar för att öka trovärdigheten gällande vår studie. Vi har utgått från dessa 

litterära ramverk för att skapa relevanta frågor till våra intervjuer. Efter att vi gjort 

intervjuerna och sammanställt informationen vi fått från varje intervju, har vi skickat ut den 

sammanställda texten till varje enskild intervjuad person för att kontrollera med dessa att vi 

inte tolka eller förvrängt något av vad dessa sagt i intervjun.  

 

Begreppet överförbarhet innefattar om resultatet av studien står sig till andra miljöer. Detta 

måste tas i anspråk då man vid en kvalitativ studie tar med ett mindre antal personer med egna 

karaktärsdrag, vilket kan leda till att resultatet för varje person blir unikt. Därför är det viktigt 

att forskaren gör utförliga beskrivningar av den miljö som undersöks så att andra forskare och 

individer kan översätta resultatet till en annan miljö (Bryman, 2011, s. 355). Utifrån detta 

anser vi att vi gjort tydliga beskrivningar av både de personer som intervjuats och hur deras 

miljö ser ut. För att stryka detta ytterligare har vi utifrån vårt teoretiska ramverk beskrivit den 

miljö vi behandlar och studerar. 

 

Pålitlighet har en stark koppling till reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Detta 

kriterium ser till att forskaren ska ha en kritisk syn på sitt arbete och redogör forskningens 

samtliga faser (Bryman, 2011, s. 355). Under arbetes gång har vi varit noggranna med att 

beskriva alla delar vi behandlat inom forskningsprocessen (se kapitel 2. Vetenskaplig 

utgångspunkt och 5. Tillvägagångssätt). Utifrån detta anser vi att en hög pålitlighet speglar 

studien. 

 

Då en kvalitativ forskning görs måste forskaren vara medveten om att det inte går att göra en 

samhällig forskning fullständigt objektivt. I med detta måste forskare klargöra att denne 

agerar i god tro, vilket innebär att forskaren inte avsiktligt ska låta sina egna åsikter påverka 

studiens genomförande och slutsats (Bryman, 2011, s. 355). Under arbetets gång har vi varit 

noggranna med att inte låta våra känslor och egna åsikter påverka resultatet till studien.  
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5.8.2 Äkthet 

 

Äkthet kan även kallas för autenticitet i detta sammanhang och beskrivs vara en 

generalisering av vad undersökningen ger för konsekvenser i allmänhet (Bryman, 2011, s. 

357). Inom äkthetskriteriet finns det även här olika delkriterier; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

 

Inom delkriteriet rättvis bild, ska forskaren se till om denne ger en tillräcklig rättvis bild av 

respondenternas ståndpunkter (Bryman, 2011, s. 357). I med detta har vi skickat iväg den 

färdigskrivna summeringen av intervjuerna till varje enskild respondent för att få deras 

godkännande. Detta för att säkerställa att vi inte missuppfattat dem under intervjutillfället 

eller att vi skildrat deras åsikter på ett missvisande sätt. 

 

Gällande ontologisk autenticitet beskriver detta delkriterium till vilken grad undersökningen 

ger respondenterna djupare insikt i ämnet som behandlas (Bryman, 2011, s. 357). Under 

kapitel 4 som beskriver tidigare empirisk forskning, förklarar vi att det finns forskning kring 

användandet om olika derivat men att det saknas mer djupgående förståelse till valen av 

derivat. Vi anser därför att denna studie kan hjälpa alla personer som använder sig av 

finansiella derivat, samt att intervjupersonerna genom undersökningen kan bilda sig en bättre 

uppfattning kring ämnet. 

 

Inom kriteriet pedagogisk autenticitet ser man till om respondenternas uppfattning inom 

området förbättras, av att se hur andra personer upplever och uppfattar miljön som ifrågasätts 

(Bryman, 2011, s. 357). I kapitel 7 kvalitativ empiri, har vi sammanställt samtliga intervjuer, 

vilket gör att respondenterna har möjlighet att se hur andra individer svarat kring ämnet.   

 

Katalytisk autenticitet beskriver om studien kan medföra att intervjupersonerna kan förändra 

sin situation och miljö, utifrån det som sammanställs i uppsatsen (Bryman, 2011, s. 357). Då 

uppsatsen är klar ges intervjupersonerna möjligheten att nyttja och tolka denna själv. Utifrån 

detta anser vi att intervjupersonerna i detta fall har möjlighet att förändra sin situation och 

miljö då de utifrån uppsatsens slutsatser blir mer medvetna om situationen på marknaden. 

 

Taktisk autenticitet beskriver om undersökningen ger respondenterna möjligheten att förbättra 

sin miljö de verkar inom, genom att ta del av studien (Bryman, 2011, s. 357). Utifrån våra 

teoretiska referensramar och den information vi samlat oss genom intervjuer och kvantitativ 

data, tycker vi att vi ger respondenterna möjligheten att påverka sin miljö och verklighet.  

 

5.9 Statistisk metod 
 

Eftersom vi gjort en kvantitativ studie, har vi använt en statistisk metod för att analysera det 

data vi fått fram via vår undersökning. De responsvariabler vi fått fram via den kvantitativa 

undersökningen är, Y₀: Använder finansiella derivat, Y₁: Terminer, Y₂: Swappar och              

Y₃: Optioner vilka är av binär art. Detta innebär att observationer av responsvariabeln endast 

kan anta två utfall, ja och nej eller 0 och 1 (Moore, 2007, s. 326).  

 

Då vi har variabler som har binära utfall är en logistisk regressionsanalys även kallad logit-

modell ett av de vanligaste statistiska verktyg som används. I en logistisk regression med 

binära utfall konverteras ofta data till odds (p-värde). Denna odds-data även kallad ”logit-

data” används senare inom en linjär funktion som påverkas av förklaringsvariablerna    (se 
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Appendix 4 för respons- och förklaringsvariabler) (Wang et al., 2012, s. 117). Logit-modell 

beskrivs i Ekvation 1. 

 

 

                  

 

   

 

 

Ekvation 1. Logistisk regressions modell. 

(Wang et al., 2012, s. 117) 

 

I modellen är     förklaringsvariabler,    regressionens lutningskoefficienter och    är logit-

modellens konstant. I med att beroende variabeln är binär, finns inga normalfördelningskrav 

för att responsvariabeln och de förklarande variablerna ska vara linjära för att modellen ska ge 

utfall (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 1).  
 

För att pröva om resultatet man får fram mellan responsvariabeln och den förklarande 

variabeln är signifikant, måste ett osäkerhetsmått för resultaten tas fram. Z-testet är ett 

standardfeltest som anger till vilken grad värdet på en koefficient riskerar att avvika från det 

värde som fåtts fram (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 10). Resultat över 1,96 i ett z-test är det 

kritiska värdet vid en signifikansnivå på 5%. Enligt Lantz (2011, s. 80) är en signifikansnivå 

på 5% en av de vanligast förekommande signifikansnivåer i statistiska sammanhang däremot 

är en 10% signifikansnivå även förekommande, men man kallar denna som ”marginell 

signifikans”. Vi har valt att använda oss av en signifikansnivå på 5% i studien, dock kommer 

vi ta med och diskutera om vi får värden inom den ”marginella signifikansen” . 
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6. Kvantitativ empiri 
 

 

I denna del kommer det kvantitativa resultatet att presenteras. Inledningsvis kommer en 

sammanställning av den kvantitativa studien att visas samt en beskrivning av de variabler 

som används i den statistiska undersökningen. Därefter kommer vi gå igenom resultaten från 

en enkel logistisk regression samt en multivariant logistisk regressionsmodell. 

 

 
6.1 Beskrivande data  
 

I Tabell 5 beskrivs det sammansatta data vi behandlat då företag använder sig av finansiella 

derivat. Dessa data ger en övergripande bild över vilka variabler som inverka vid användandet 

av finansiella derivat. I tabellen har vi 44 stycken observationer som tas med i den statistiska 

undersökningen.  

 

Den förklarande variabeln X₁: Kunskap om derivat har endast 38 stycken svar då frågan som 

ställdes endast kunde besvaras av de respondenter som använde sig av finansiella derivat. 

 

Utifrån dessa förutsättningar har vi sammanställt det data vi använt oss av där vi presenterar 

de variabler som har tagits med i undersökningen. För respektive variabel presenterar vi 

antalet svar maximum-, minimum-, och medelvärden.  

 

Tabell 5. Beskrivande statistik. 

 

 
 

Beskrivande statestik

Responsvariabel N Mean Min Max

Y₀: Använder finansiella derivat 44 0,864 0 1

Y₁: Terminer 44 0,818 0 1

Y₂: Swappar 44 0,568 0 1

Y₃: Optioner 44 0,182 0 1

Förklaringsvariabel

X₁: Kunskap om derivat 38 3,026 1 4

X₂: Operationella intäkter i annan valuta 44 2,568 1 5

X₃: Externa varukostnader i annan valuta 44 2,614 1 5

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader 44 1,132 1 5

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 3,045 1 5

X₆: Säkrat valutaflöde 44 3,705 1 5

X₇: Inställning till risk 44 1,955 1 2

X₈: Säkringspolicy 44 1,818 1 2
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De åtta stycken förklaringsvariabler som tas med i Tabell 5 är data som vi fått ut från vår 

enkätundersökning (Appendix 2). För att få en djupare insikt om vad dessa egentligen 

innebär, har vi valt att beskriva dem nedan: 

 

 X₁: Kunskap om derivat – är en fråga angående den allmänna kunskapsnivån om 

derivat inom företagen. I fråga 10 och 11 har vi frågat respondenterna angående deras 

kunskap kring de derivat som används och inte används. Denna variabel har vi då 

sammanslagit med de två enkätsvarens värden och tagit dess medelvärde för att få en 

enskild variabel för den allmänna kunskapen om derivat. 

 X₂: Operationella intäkter i annan valuta – denna variabel har vi fått fram genom fråga 

1 där vi sett till hur stor exponering företagen har av dess totala intäkter som består av 

annan valuta.  

 X₃: Externa varukostnader i annan valuta – denna variabel har vi fått fram genom 

fråga 2 där vi sett till hur stor exponering företagen har av dess totala kostnader som 

består av annan valuta. 

 X₄: Kvot, intäkter mot kostnader – denna beskrivningsvariabel har vi tagit fram genom 

att ställa svaren X₂: Operationella intäkter i annan valuta mot X₃: Externa 

varukostnader i annan valuta för att få ut en kvot. Detta för att vi ville undersöka om 

intäkterna gentemot kostnaderna kunde ha en positiv alternativt negativ effekt på valet 

av derivat. 

 X₅: Hjälp av externa aktörer – ser till om hjälp av externa aktörer har en påverkan för 

valet av derivat (fråga 18). 

 X₆: Säkrat valutaflöde – i fråga 14 tar vi med till vilken utsträckning företag försöker 

säkra sina exponerade valutaflöden, detta för att se om detta påverkar till valen av 

derivat. 

 X₇: Inställning till risk – denna förklaringsvariabel ser till vilket ställningstagande 

företaget har angående risk (fråga 17). Denna fråga ser till om valet av derivat skulle 

påverkas beroende om företagen har ett riskavert alternativt spekulativt 

ställningstagande. 

 X₈: Säkringspolicy – variabeln ser till om valet av derivat skulle kunna påverkas, om 

företaget har en upprättad säkringspolicy (fråga 13). 

 

Utifrån observationerna där vi fått fram data för dessa förklaringsvariabler har vi även 

sammanställt en övergripande bild av hur många som använder sig av respektive derivat. 

Detta kan urskiljas nedan i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Antalet användare av finansiella derivat. 

 

            Antalet användare av finansiella derivat 

          

  Använder derivat Terminer Swappar Optioner 

Nej 6 8 19 36 

Ja 38 36 25 8 
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6.2 Logistisk regressions 
 

Här ser vi till hur varje förklaringsvariabel enskilt inverkar på de finansiella derivaten. I med 

detta kommer vi börja med att göra en enkel logistisk regression, för att se om det finns någon 

korrelation mellan respons- och förklaringsvariablerna. Detta för att kontrollera och se om vi 

statistiskt kan påvisa att de olika förklaringsvariablerna har en inverkan till valet av det 

specifika derivatet (responsvariabeln). 

 

Efter att vi gjort en enkel logistisk regression, kommer vi att skatta en multivariant logistisk 

regressionsmodell för att studera om fler förklaringsvariabler kan komma att påverka 

korrelationen till det specifika derivatet. Vi är dock medvetna om att det finns vissa brister 

gällande antalet observationer som tas med i denna statistiska undersökning, vilket även kan 

komma att inverka på resultaten både på den enkla regressionen och regressionsmodellen.  

Long (1997, s. 53) menar att när forskare ska göra en logistisk regressionsanalys är det viktigt 

att ett betydande antal observationer tas med i undersökningen. Även om antalet observationer 

i vår undersökning kan vara färre än vad som anses av betydande del, hoppas vi att resultaten 

i den statistiska undersökningen kan ge indikationer på hur olika variabler påverkar valet av 

finansiella derivat.   

 

6.2.1 Enkel regression 

 

För att se hur alla responsvariabler påverkas av respektive förklaringsvariabel har vi valt att 

sammanställa detta i Tabell 7.  

 

Tabell 7. Korrelationer från enkel logistisk regression. 

 

 

 

Utifrån Tabell 7 kan vi urskilja hur de olika förklaringsvariablerna påverkar varje specifikt 

derivat, förutsatt att det är signifikant eller inte. Om vi ser till förklaringsvariabel X₁: Kunskap 

om derivat finns ett signifikant samband till optioner. Detta säger oss att om kunskapen kring 

optioner ökar finns det en sannolikhet att användandet av optioner även skulle öka. 

 

Vidare kan vi urskilja att om företagens kostnader eller intäkter skulle öka, finns signifikanta 

förklaringar till att derivatanvändningen för samtliga derivat skulle öka. Detta är förutsatt att 

Enkel logistisk regression - korrelation

Y₀: Använder derivat Y₁: Terminer Y₂: Swappar Y₃: Optioner

X₁: Kunskap om derivat - 0,963 0,658 2,754* 

X₂: Operationella intäkter i annan valuta  1,917* 1,956* 0,551** 0,781**

X₃: Externa varukostnader i annan valuta - 2,432* 0,763* 2,103*

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader - 0,609 - 0,407 -0,792 -3,464*

X₅: Hjälp av externa aktörer - 0,880* 0,541* 0,176

X₆: Säkrat valutaflöde - 1,205*  1,021*  1,777*

X₇: Inställning till risk 2,002 1,609 - -

X₈: Säkringspolicy - 3,932* - -

* Innebär att korrelationen är signifikant på 5%

** Innebär att korrelationen är marginellt signifikant på 10%
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vi använder oss av en marginell signifikans för swappar och optioner. Däremot kan vi utifrån 

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader urskilja att vi endast antar ett signifikant värde, vilket är för 

optioner. Det denna förklaringsvariabel säger är att det finns en signifikant sannolikhet till att 

om intäkterna ökar gentemot kostnader kommer användandet av optioner att minska. 

 

Förklaringsvariabeln X₅: Hjälp av externa aktörer har två signifikanta värden. Variabeln kan 

ge förklaringar till att terminer och swappar har ett positivt samband. När företag tar hjälp av 

hjälp av externa aktörer, exempelvis banker, finns det därför signifikanta sannolikheter som 

säger att användandet av terminer och swappar ökar. Gällande risken företaget är benäget att 

säkra (X₆: Säkrat valutaflöde) kan vi se att detta påverkar samtliga derivat. Det finns en 

signifikant förklaring att ju mer företagen öka sina säkringar av valutaflöden, ökar även 

sannolikheten till att användandet för samtliga derivat ökar. Däremot finns det ingen 

förklaring till att företagets inställning till risk (X₇: Inställning till risk) skulle påverka 

derivatanvändningen.  

 

Gällande förklaringsvariabeln X₈: Säkringspolicy kan vi se att denna antagit ett värde, 

nämligen att det finns ett signifikant samband till terminer. Detta innebär att det finns en 

signifikant sannolikhet att om företag använder sig av säkringspolicy, kommer användandet 

av terminer att öka. 

 

I Tabell 7 kan vi även urskilja rutor som inte antagit några värden. Detta beror till stor del på 

att antalet observationer tyvärr varit för få. I med att observationerna varit få har vi inte fått 

fram några värden på dessa variabler då korrelationen mellan respons- och 

förklaringsvariabeln varit för liten alternativt att vår beskrivande data inte haft någon variation 

till observationerna. 

  

6.2.2 Regressionsmodell 

 

I och med att korrelationsvärden inte gått att få fram för responsvariabeln Y₀: Använder 

finansiella derivat (se Tabell 7) har vi valt att inte göra en regressionsmodell för denna. 

Tidigare i den enkla regressionsanalysen har vi endast sett till hur responsvariabeln    

påverkas av en förklaringsvariabel   . Nu vill vi istället sätta upp en regressionsmodell för att 

se hur responsvariabeln    kommer variera utifrån hur flera förklaringsvariabler    varierar. 

Vi har utifrån vår data i Tabell 7 valt att sätta upp två modeller. Dessa kommer att ta med alla 

förklaringsvariabler utom X₇: Inställning till risk och X₈: Säkringspolicy, då dessa har för liten 

variation för att generera något samband till derivatinstrumenten. 

 

Modellerna ser ut på följande vis: 

 

Ekvation 2. Regressionsmodell 1. 
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Ekvation 3. Regressionsmodell 2. 

                      

                                                               
                                                   
 

Där   är företagsindexering och                       representerar sannolikheten att välja 

derivat  ,   = termin, swap eller option. 

 

6.2.3 Regressionsmodell – terminer 

 

I Modell 1, i Tabell 8, kan vi se att ingen parameterviktning ger en signifikant förklaring till 

hur de påverkar användandet av terminer. Dock kan vi urskilja att då vi lagt till flera 

förklaringsvariabler i modellen att inte X₆: Säkrat valutaflöde kan beskriva ett samband till 

terminer, även då vi i den enkla regressionsmodellen fick ut att den påverkade valet av 

terminer med en positiv signifikans. I modellen går det även att urskilja att X₅: Hjälp av 

externa aktörer antagit ett negativt värde. Dock finns det inga signifikanta samband, vilket 

gör att modellen under alla förklaringsvariablers inverkan inte påverkar valet av terminer. 

 

Tabell 8. Modell 1 – terminer. 

 

 
 

När vi ser till Tabell 9 där vi har testat Modell 2 – terminer får vi samma förklaringar som i 

Tabell 8. Det som dock skiljer sig här är att X₆: Säkrat valutaflöde kunnat anta ett positivt 

värde, dock är det ej signifikant. Det vi gjorde i modell 2 var att ta med X₄: Kvot, intäkter mot 

kostnader dock får vi en svag positiv korrelation. 

 

Tabell 9. Modell 2 – terminer. 

 

 
 

Modell 1, Y₁: Terminer

N Coef. Std.Err z Sign.

X₁: Kunskap om derivat 38 1,782 2,680 0,66 0,506

X₂: Operationella intäkter i annan valuta 44 2,029 2,313 0,88 0,380

X₃: Externa varukostnader i annan valuta 44 4,121 4,984 0,83 0,408

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 - 1,442 1,681 - 0,86 0,391

X₆: Säkrat valutaflöde 44 - - - -

Modell 2, Y₁: Terminer

N Coef. Std.Err z Sign.

X₁: Kunskap om derivat 38 0,531 1,666 0,32 0,750

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader 44 0,076 1,660 0,05 0,964

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 - 0,122 0,535 -0,23 0,820

X₆: Säkrat valutaflöde 44 0,380 0,612 0,62 0,535
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6.2.4 Regressionsmodell – swappar  

 

I Tabell 10 kan vi se att vår modell antagit två signifikanta värden om man ser till den 

marginella signifikansnivån (10%).  Dess är X₃: Externa varukostnader i annan valuta och X₆: 
Säkrat valutaflöde, vilket innebär att varukostnader och säkrat valutaflöde har en signifikant 

positiv inverkan på sannolikheten att använda swappar. Resultatet innebär att om kostnaderna 

ökar inom företaget är sannolikheten att användandet av swappar även öka. Vidare om 

företaget väljer att säkra sina valutaflöden mer, finns det en signifikant sannolikhet att 

användandet av swappar även här ökar. Vi kan även urskilja att X₂: Operationella intäkter i 

annan valuta har ett nära värde till den marginella signifikansnivå 10%, vilket med fler 

observationer eventuellt skulle kunnat leda till ett signifikant värde. Vi ser dock att utifrån det 

värde intäkterna tagit hade denna förklaringsvariabel visat att om intäkterna ökat hade 

sannolikt användandet av swappar minskat. 

 

Tabell 10. Modell 1 – swappar. 

 

 
 

I Tabell 11 kan vi inte se några signifikanta värden. Dock får vi indikationer till att X₄: Kvot, 

intäkter mot kostnader har en negativ inverkan till swappar. Dock är inte denna 

förklaringsvariabel signifikant men ligger nära 10%. Ett signifikant värde för denna variabel 

hade dock inneburit att om företagets intäkter mot dess kostnader hade ökat, skulle detta leda 

till att användandet av swappar minskat. Vilket påminner om resultatet vi fick i Tabell 10 för 

variabeln intäkter. 

 

Tabell 11. Modell 2 – swappar. 

 

 
 

 

 

Modell 1, Y₂: Swappar

N Coef. Std.Err z Sign.

X₁: Kunskap om derivat 38 0,643 1,015 0,63 0,526

X₂: Operationella intäkter i annan valuta 44 -0,960 0,648 -1,48 0,139

X₃: Externa varukostnader i annan valuta 44 1,200 0,557 2,16 0,031

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 0,224 0,328 0,68 0,494

X₆: Säkrat valutaflöde 44 0,965 0,559 1,73 0,084

Modell 2, Y₂: Swappar

N Coef. Std.Err z Sign.

X₁: Kunskap om derivat 38 0,605 0,832 0,73 0,467

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader 44 -1,048 0,692 -1,51 0,130

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 0,190 0,283 0,67 0,501

X₆: Säkrat valutaflöde 44 0,701 0,486 1,44 0,149
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6.2.5 Regressionsmodell – optioner  

 

När vi ser till Tabell 12 kan vi urskilja ett signifikant värde. Detta är att X₁: Kunskap om 

derivat har en signifikant positiv korrelation till optioner. Detta innebär att om kunskapen om 

optioner skulle öka, skulle detta innebära att det finns en signifikant sannolikhet att 

användandet av optioner skulle öka. I resten av modellen kan vi inte urskilja några 

signifikanta värden. Dock kan vi se att variablerna för intäkter och kostnader fortfarande har 

en positiv korrelation, vilket dessa båda hade med signifikanta värden då de testades med 

enkla regressionsmodellen. 

 

Tabell 12. Modell 1 – optioner. 

 

 
 

I Tabell 13 kan vi se att vi har två signifikanta förklaringar. Det första att X₁: Kunskap om 

derivat tar ett positivt signifikant värde som vi fick fram i den tidigare modellen. Sedan ser vi 

att förklaringsvariabeln X₄: Kvot, intäkter mot kostnader har antagit en signifikant negativ 

korrelation till optioner. Detta innebär att om intäkterna mot företagets kostnader skulle öka 

hade detta gett en signifikant sannolikhet att användandet av optioner skulle minska.  

 

Tabell 13. Modell 2 – optioner. 

 

 
 

6.2.6 Sammanställning av regression 

 

Utifrån att vi studerat både en enkel logistisk regression och en multivariant logistisk 

regressionsmodell för samtliga derivat har vi kunnat urskilja olika resultat. Vi har först kunnat 

urskilja att på grund av antalet observationer vi haft tillgång till i vår statistiska undersökning, 

har denne varit på gränsen till undermåttlig. Detta då vi redan under den enkla 

regressionsmodellen inte fick ut alla korrelationer för respektive variabler. Sedan när vi gjort 

modellerna har detta påverkat resultatet ytterligare. 

Modell 1, Y₃: Optioner

N Coef. Std.Err z Sign.

X₁: Kunskap om derivat 38 2,876 1,117 2,57 0,010

X₂: Operationella intäkter i annan valuta 44 0,643 0,586 1,10 0,272

X₃: Externa varukostnader i annan valuta 44 -0,114 0,375 -0,30 0,761

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 - - - -

X₆: Säkrat valutaflöde 44 - - - -

Modell 2, Y₃: Optioner

N Coef. Std.Err z Sign.

X₁: Kunskap om derivat 38 3,250 1,660 1,96 0,050

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader 44 -8,480 4,234 -2,00 0,045

X₅: Hjälp av externa aktörer 44 -0,379 0,738 -0,51 0,608

X₆: Säkrat valutaflöde 44 1,790 2,088 0,86 0,391
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Dock har vi funnit olika signifikanta och icke signifikanta värden för denna undersökning. 

Först har vi kunnat se trots en mindre datatillgång att det finns signifikanta korrelationer samt 

att det funnits korrelationer som legat i närheten av att antas som signifikanta. Vi har inte 

kunnat med säkerhet säga att de ska anta ett signifikant värde med mer data, men dock ger det 

en indikation på hur den förklarande variabeln kan påverka responsvariablerna på positiva 

eller negativa sätt. De resultat och skillnader vi kunnat urskilja kommer att diskuteras närmare 

i kapitel 7. 

 

6.3 Djupgående enkätsvar 
 

I vår enkätundersökning har vi även data som innehåller mer djupgående svar. Därför har vi 

valt att inte sammanställa detta i data, som förklaras i siffror, utan valt att sammanställa 

svaren mer utförligt. 

 

6.3.1 Lägen att inte valutasäkra 

 

I fråga 15 och 16 i enkäten har vi valt att studera om det finns lägen då företag väljer att inte 

valutasäkra (Appendix 2). Detta resulterade i att en följdfråga kunde ställas där vi kontrollerar 

mer djupgående då företag som svarat JA på fråga 15, kunde beskriva under vilka 

omständigheter de väljer att inte valutasäkra. 

 

I Tabell 14 kan vi se att det var 14 företag som under olika omständigheter valde att inte 

valutasäkra. 

Tabell 14. Aktivt inte valutasäkrar. 

 

 
 

Utav de 14 respondenter som svarat JA på fråga 15, bad vi de beskriva under vilka 

omständigheter och förutsättningar de valde att inta valutasäkra i fråga 16 (se Appendix 2). I 

Tabell 15 kan vi se en sammanställning av svaren vi fått. Alla företag har inte svarat på 

samma sätt då vi gav dem en öppen fråga, men utifrån vad vi kunde tolka svarade företagen 

på detta sätt. 

 

Tabell 15. När valutasäkrar inte företag. 

 

 

Finns det tillfällen då företaget aktivt inte valutasäkrar?

N

Ja 14

Nej 30

Tot. 44

När väljer företaget att aktivt inte valutasäkra

Svar N

Liten exponering 6

Risken anses liten 6

När det uppstår en nettning av kostnader och intäkter 2

Tot. 14



46 
 

6.3.2 Varför/varför inte används terminer 
 

I fråga 7 i enkäten har vi frågat företagen om varför och varför inte de använder sig av 

terminer (Appendix 2). Vi kan i Tabell 16 urskilja att av de totalt 38 företagen som använde 

derivat, var det 36 av dessa som använde terminer. 

 

Tabell 16. Använder företaget terminer. 

 

 
 

Utav dessa 38 företag kan vi i Tabell 17 se vilka anledningar de gav för att de använde 

respektive inte använde sig av terminer i sin valutasäkring. Vi kan här urskilja att varför 

företagen använder sig av terminer är för att säkra sina valutaflöden samt att terminer anses 

vara lätta att förstå och hantera. 

 

Tabell 17. Varför/varför inte terminer. 

 

 
 

6.3.3 Varför/varför inte används optioner 

  

I fråga 8 i enkäten frågade vi företagen varför och varför inte de använder de sig av optioner 

(Appendix 2). I Tabell 18 kan vi se att utifrån de 38 företagen som använde derivat var det 

åtta stycken som använde optioner varav 30 stycken som inte gjorde det. 

 

 

 

 

 

 
 

Använder företaget terminer?

N

Ja 36

Nej 2

Tot. 38

Varför N Varför inte N

Säkra flöden 9 Inget behov 2

Lätta att förstå och hantera 7 Tot. 2

Lätta att hantera 5

Lätta att förstå 4

Policy 4

Säkra intäkter 3

Säkra risken 3

Låsa budgetkurs 1

Tot. 36
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Tabell 18. Använder företaget optioner. 

 

 
 

Utav de 38 företagen som använde sig av finansiella derivat kan vi i Tabell 19 se att 

anledningen till varför de använde sig av optioner var för att boosta sina nivåer. Varför 

företagen valde att inte använda optioner berodde till stor del på att verktyget är kostsamt och 

väldigt spekulativt i sitt nyttjande.  

 

Tabell 19. Varför/varför inte optioner. 

 

 
 

6.3.4 Varför/varför inte används swappar 

 

Fråga 9 i enkäten behandlar varför och varför inte företagen använder de sig av swappar 

(Appendix 2). I Tabell 20 kan vi se att utifrån de 38 företagen som använde någon typ av 

derivat, var det 25 stycken som använde swappar varav 13 företag som inte gjorde det. 

 

Tabell 20. Använder företaget swappar. 

 

 
 

Använder företaget optioner?

N

Ja 8

Nej 30

Tot. 38

Varför N Varför inte N

Boosta nivåer 7 Kostnad och spekulation 8

Säkra risken 1 Spekulativt 5

Tot. 8 Ej diskuterats 5

Liten exponering 4

Saknar administrations verktyg 2

Inget behov 2

Krångliga att förstå 1

Kostnad 1

Inte i policy 1

Saknar beslut 1

Tot. 30

Använder företaget swappar?

N

Ja 25

Nej 13

Tot. 38
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Vidare kan vi urskilja i Tabell 21 att av de 38 företagen, var den vanligaste anledningen till 

varför företag använde swappar för att de bytte valuta tillfälligt samt att derivatet var lätt att 

hantera och förstå. Varför företag inte använde swappar berodde mycket på att det inte hade 

diskuterats inom företaget samt att man ansåg att terminer passade bättre att valutasäkra med 

än swappar. 

 

Tabell 21. Varför/varför inte swappar. 

 

 

 

  

Varför N Varför inte N

Byta valuta tillfälligt 6 Terminer passar bättre för flödet 7

Flytta flöden 5 Har ej diskuterates 6

Lätta att använda 4 Tot. 13

Enkel att förstå 4

Flytta kassaleden 2

Policy 1

Fyller behovet 1

Justera flöden 1

Förändra kassaflödet 1

Tot. 25
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7. Kvalitativ empiri 

 

 

I denna del kommer det kvalitativa resultatet att presenteras. Inledningsvis kommer samtliga 

intervjuer att redovisas där varje enskilt svar från respektive intervju beskrivs och framförs. 

En indelning av intervjuerna har gjorts för att på ett enkelt sätt kunna urskilja och följa 

svaren som lämnats.  

 

 

7.1 Beskrivning av intervjuer 
 

Inledningsvis kan vi beskriva att valet av intervjuer ska fungera som en informationskälla för 

denna studie. Vi ansåg att en kvalitativ studie var tvungen att genomföras för att vi skulle 

kunna få en djupare förståelse om ämnesområdet och dess problem. Valet av intervjupersoner 

föll på de som dagligen agerar inom den svenska finansmarknaden och har daglig kontakt 

med olika svenska företag. Utifrån detta valde vi att intervjua personer som jobbade på 

Sveriges större banker, då dessa skulle kunna bidra med en stor förståelse och kunnande av 

hur den generella företagsmarknaden hanterar finansiella derivat.  

 

7.2 Marcus Hellberg, Nordea 
 

Marcus Hellberg jobbar som Head of Corporate FX på Nordea. Hellberg har varit verksam 

inom samma område i cirka 14 år, där idag den främsta arbetsuppgiften är att leda en stab av 

rådgivare. Detta innefattar rådgivning, upprättande av affärer samt att agera som en kanal 

mellan banken och företagens treasuryavdelningar.   

 

7.2.1 Säkringsinformation 
 

När vi ställer frågan angående företagens exponeringar och hur företagen säkrar sig mot 

risken svarar Hellberg: Om hela marknaden tas i anseende så säkrar de allra flesta företagen 

inte sin exponering, istället hanteras valutabehovet rent praktiskt genom spot-växlingar för att 

på så sätt tillgodose sina behov av utländsk valuta. Om företagen istället delas in efter 

storleksordning kan ett tydligare mönster synas då de större företagen väljer att säkrar sina 

risker mer. Det kan antas att de större företagen även har en mer utsatt risk som därmed bör 

behandlas.  

 

Vidare påtalar Hellberg att de absolut vanligaste instrumenten som används när företagen 

säkrar sina exponeringar är terminer, tätt följt av swappar. Detta eftersom terminer är ett 

direktverkande instrument som tydligt visar resultat på så sätt att värdet inte förändras över 

tiden, samt att swappar används för att justera periodiseringarna av de lagda terminerna. En 

uppskattad siffra från Hellbergs sida gällande andelen kunder som använder optioner i syfte 

att säkra sina exponeringar uppskattas till cirka 10 procent av den totala handeln, vilket 

innebär att optioner står för en relativt liten del av valutahandeln.  

På frågan varför företag använder sig av olika typer av derivatinstrument när de säkrar sina 

positioner svarar Hellberg att när det gäller terminer används dessa för att låsa in diverse 

kurser så att dessa inte kan förändras, med andra ord kan detta beskrivas på så sätt att 

företagen vill veta vad en specifik kostnad kommer att kosta eller vad en specifik intäkt i 

utländsk valuta kommer att vara. För att effektivisera periodiseringarna av terminerna 

används swappar för att förflytta valutaflödet i tiden. Detta för att få en så bra 
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överensstämmelse som möjligt med det faktiska kassaflödet som initialt kan vara relativt svårt 

att uppskatta för vissa företag. Om fokus istället flyttas över till användandet av optioner 

används dessa på samma sätt som terminer, skillnaden däremellan är istället premien som 

finns som kostnad för optionen, även betraktad som risken med optioner då dessa köps. 

 

7.2.2 Beteende och kunskapsstyrda faktorer   
 

Vidare lyfts frågan angående hur respondenten anser att kunskapsnivåerna för de finansiella 

instrumenten anses vara bland de företag som han behandlar. Hellberg säger att banken har 

som skyldighet att informera och upplysa köparen om beskaffenheten av instrumenten innan 

en affär kan genomföras. Kunskapsbristen ligger snarare i grundbegreppet att förstå risken 

som uppstår vid handel med utländsk valuta. Dock finns det olika typer av kunskap, ett 

företag kan besitta tillräcklig kunskap för att få handla med ett visst instrument men samtidigt 

för låg kunskap för att känna sig bekväma med att handla och kan därav avstår från detta. En 

annan begränsning kan även vara interna system som gör att företag inte kan hantera en viss 

typ av instrument i sin redovisning eller rapportering. Vidare upplyser Hellberg att företag 

med en mycket god förståelse och kunskap av finansiella derivat tenderar att ha en mer 

diversifierad portfölj av olika typer av finansiella derivat. Därav kommer även det motsatta, 

att företag med bristande kunskaper inom ämnet tenderar att enbart handla med ett fåtal typer 

av instrument. Dock påpekar Hellberg att det inte alltid är kunskapsnivåerna som kan ses som 

begränsningen av diversifieringen av derivaten, även företagens interna policy styr i mycket 

stor utsträckning vad som får och inte användas gällande derivatinstrument.  

 

Hellberg fortsätter med en sammanfattning av tidigare stycke genom att påtala att om ett 

företag har en policy som stödjer användandet av alla derivat. Kan personerna som jobbar 

med detta och besitter en tillräcklig hög kunskapsnivå samt känner sig bekväma med derivat, 

ökar sannolikheten att de jobbar med en mer diversifierad derivatportfölj. Lika väl som om 

förhållandena är omvänt, det vill säga att ett företag inte känner sig bekväma med att handla 

med en viss typ av derivat, eller att de inte förstår risken som de är exponerade mot brukar 

detta leda till att de endast handlar ett derivat, exempelvis swappar.  

När frågan kommer på tal gällande tidigare erfarenheter av gjorda affärer med ett specifikt 

derivatinstrument och hur detta påverkar inställningen till instrumentet säger Hellgren: det är 

viktigt att hanteringen fungerar praktiskt och administrativt för köparen. Den extra lilla 

vinning som kan fås genom en annan typ av instrument kanske inte väger upp den ökande 

arbetsbördan som det innebär hanteringsmässigt. Dock finns det fall då företag har säkrat sina 

positioner och marknaden går i ett positivt mönster för företaget, kan de genom detta ångra 

köpet av derivaten då de går miste om en genererade valutaökningar säger Hellberg. Dock är 

det just detta företagen vill undvika med hjälp av derivatinstrument, det vill säga att företagen 

vill motverka den fluktuation av värdeförändring som finns i deras tillgångar eller skulder. 

Det gäller därför för företagen att öka sin förståelse samt inse vikten av att valutasäkra.  

  

Valet till varför vissa företag väljer bort att använda vissa typer av derivatinstrument menar 

Hellberg kan bero få flera faktorer, en av dessa kan vara företagens interna policy som 

begränsar treasuryavdelningarna till att enbart använda vissa typer av instrument. Det finns 

även interna system som kan begränsa företag. Detta eftersom företagens administration 

enbart har kunskap eller kapacitet att hantera en viss typ av instrument. En annan faktor som 

påverkar kan vara kunskap. Hellberg beskriver med ett exempel ”Någon har hört att ett visst 

företag har gjort stora förluster på optioner på 90-talet och själv inte besitter denna 

kunskapsnivå är det klart att dom blir påverkade, då är det viktigt att öka kunskapen”.  
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Företag kontaktar ofta sin bank för att diskutera vad som händer på marknaden, samt att ta 

hjälp för att analysera och säkra sina valutarisker, Hellberg menar att deras bank väldigt ofta 

blir kontaktade av sina kunder för att diskutera och analysera vad som händer på marknaden. 

Speciellt då marknaden fluktuerar mycket eller då det annonseras om större 

marknadspåverkande besked, dock är det inte alla kunder som har en kontinuerlig kontakt. 

Hellberg säger även att kunder ofta kontaktar dem för att be om råd gällande sin säkring. 

Dock påpekar han att en linje skall dras mellan de absolut största kunderna och de mindre. De 

mindre företagen tenderar att i större utsträckning följa bankens råd samtidigt som de större 

kunderna tenderar att i högre utsträckning inte göra det. Hellberg menar att detta beror på att 

många av de större kunderna har flera banker som de vänder sig till för att fråga om råd, 

samtidigt som företagen ofta har en mer utvecklad intern analytisk förmåga i relation till de 

mindre.  

Om det uppstår större rörelser på marknaden säger Hellberg att det kan tydas ett mönster i hur 

företag och investerare tenderar att agera. Det uppstår någon forma av konsensus beskriver 

Hellberg det som. Vidare tar han följande som exempel: ” Väldigt många tror att dollarn skall 

stärkas eftersom USA har en starkare ekonomi är Europa. Det är ju en sådan vanlig sak att jag 

skulle nog höfta till med om att 80 procent av marknaden håller med om att dollarn idag är 

undervärderad i jämförelse med euron. Och därför i dagsläget köper man dollar hellre än 

euro”. Dock menar Hellberg att det skall särskiljas på säkring och spekulation, men även att 

en viss spekulation kan genomsyra vissa beslut i säkringsprocessen. 

 

7.3 Reine Gunnarsson, Svenska Handelsbanken 
 

Reine Gunnarsson jobbar som Valuta Derivatsstrukturerare på Svenska Handelsbanken. 

Gunnarsson har arbetat inom banken de senaste sju åren, och hans främsta uppgift är att 

bygga och strukturera valutaportföljer åt företag som behöver säkra sina exponerade 

valutaflöden 
 

7.3.1 Säkringsinformation 

 

När vi ställer frågan angående företagens exponeringar och hur företagen säkrar sig mot 

risken svarar Gunnarsson att det generellt brukar finnas procentsatser som företagen skall 

säkra, dessa är unika för alla företag och beror till stor del av företagets interna policy. Rent 

praktiskt när företag skall riskminimera ingår de i så kallade säkringstrappor. Dessa bygger på 

att företagen säkrar exponeringarna i samma takt som valutaflödena blir allt mer säkra.   
 

Vidare påtalar Gunnarsson att de absolut vanligaste instrumenten som används när företagen 

säkrar sina exponeringar är terminer. Gunnarsson uppskattar att någon stans mellan 80-90 av 

företagen använder sig av terminer när de säkrar sina valutaflöden. Swappar är också ett 

väldigt vanligt instrument som merparten av företagen använder för att justera valutaflöden i 

tiden. Det instrument som i minst utsträckning används är optioner. Gunnarsson påtalar att en 

beroendefaktor till detta är att personer och företag som handlar med optioner måste uppnå en 

relativt hög kunskapsnivå och samtidigt hålla sig uppdaterade på marknaden. Detta för att 

kunna besluta om optionen eventuellt skall utnyttjas. Detta kan ställas i relation till terminer 

och swappar som Gunnarsson beskriver som ”fire and forget”. Vilket han menar att dessa 

instrument har fasta förfallotider till fasta kurser som inte förändras under löptiden.   
 

På frågan varför företag använder sig av olika typer av derivatinstrument när de säkrar sina 

positioner svarar Gunnarsson att terminer syftar till att på ett tydligt sätt låsa den exponerade 

tillgången, eller skulden. Detta kan antingen göras på enskilda fodringar eller på större delar 
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av ett flöde, där en större termin läggs exempelvis i slutet av månaden för att sedan använda 

sig av swappar för att förtidsdisponera de belopp som kommer in till företagen. Optioner 

används på samma sätt som terminer, skillnaden här menar Gunnarsson är att optioner är mer 

öppna och kräver ett beslut ifall de skall användas eller inte. Detta då optioner ger 

optionsinnehavaren rätten men inte skyldigheten till att använda sig av kontraktet.  

 

7.3.2 Beteende och kunskapsstyrda faktorer   
 

Vidare lyfts frågan angående hur respondenten anser att kunskapsnivåerna för de finansiella 

instrumenten anses vara bland de företag som han behandlar. Gunnarsson säger att sett till de 

stora företagen är kunskapsnivåerna gällande terminer och swappar relativt goda, detta är 

instrument som de större företagen använder dagligen och är därav väl bekanta med. Gällande 

optioner anses dock kunskaperna som begränsade. Gällande de mindre företagen är själva 

konceptet med att valutasäkra svårt att förstå. Därför använder många mindre företag i stor 

utsträckning enbart spot-affärer för att växla sina pengar, eller i bästa fall terminer för att 

säkra sin exponering. Gunnarsson säger att en generell bild av de svenska företagen är att ju 

mindre företaget är desto lägre är även kunskapsnivåerna inom derivathantering. Kunskap är 

även någonting som styr valet av instrument påtalar Gunnarsson. Desto lägre kunskap som ett 

företag besitter desto enklare instrument tenderar de att använda. 

 

Gunnarsson säger även att kunskapsnivåerna för en viss typ av instrument kan agera som ett 

hinder för företagen i sina val. Han säger att det finns tillfällen då han själv eller kollegor vet 

att en viss typ av instrument gynnar företaget bättre, men att företaget i fråga väljer bort det 

specifika instrumentet på grund utav dålig kunskap eller att de inte fullt ut förstår 

instrumentet. 

      

När frågan kommer på tal gällande tidigare erfarenheter med gjorde affärer av ett specifikt 

derivatinstrument och hur detta påverkar inställningen till instrumentet säger Gunnarsson att 

tidigare erfarenheter av en viss typ av instrument påverkar efterföljande val av instrumentet. 

Speciellt personer som har gjort mindre lyckade affärer med ett visst instrument, tenderar att i 

större utsträckning inte använda samma typ av instrument igen. Dock sägen Gunnarsson att 

detta är i stor utsträckning individbaserat, det vill säga att det är styrt av vilken 

personlighetstyp som sitter som treasury för företaget.  
 

Valet till varför vissa företag väljer bort att använda olika typer av derivatinstrument säger 

Gunnarsson att det finns tre större anledningar till detta. 1, att företaget inte tycker att det 

specifika instrumentet passar in i organisationen eller företagets riskprofil. Exempelvis 

betraktar många företag optioner som mer riskfyllda än terminer trotts att det snarare är tvärt 

om. 2, att företaget inte har en tillräcklig kunskapsnivå gällande instrumentet, eller att de inte 

anser sig ha tillräckliga kunskaper. 3, att det finns en policy inom företaget som förhindrar 

dem från att använda vissa instrument vid säkring. Exempel på detta kan vara att många 

företag har sin treasuryavdelning som en kostnadspol istället för en intäktspol i bokföringen, 

därför förbjuds treasuryavdelningen att ta kostnader för exempelvis optioner för att genom 

detta generera en intäkt. Det kan till stor del bero på hur organisationen ser på 

säkringsverksamheten. 
 

Företag kontaktar ofta sin bank för att diskutera vad som händer på marknaden, samt att ta 

hjälp för att analysera och säkra sina valutarisker. Gunnarsson säger att företag ofta vill ha 

förklaringar och spekulationer till hur eller varför marknaden reagerar på ett visst sätt. När 

företag kontaktar banken för att be om hjälp eller råd tenderar även företagen att följa dessa 
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råd. Gunnarsson säger att om företag aktivt har valt att söka råd tenderar de även i relativt stor 

utsträckning att följa detta, dock varierar detta från företag till företag och mellan handlare.   
 

Om det uppstår större rörelser på marknaden säger Gunnarsson att marknadsfaktorer i form av 

exempelvis riksbanksbesked inte har någon större inverkan på företag som befinner sig på 

marknaden i syfte att säkra sina exponeringar. Företagen begränsas gällande policys som ofta 

säger att valutasäkring skall ske vid speciella tidpunkter. Dock finns det undantag beroende på 

hur stort mandat företagets trader besitter så kan denne påverka detta till viss del.  
 

7.4 Anonym 1, Finansbranschen  
 

Följande intervju person har valt att svara på frågorna anonymt. Detta respekterar vi som 

skribenter och kommer därför att referera till denne som svarsperson 1.  Personen i fråga har 

arbetat inom finansbranschen i 4 år och har daglig kontakt med handel av derivatinstrument.  
 

7.4.1 Säkringsinformation 

 

När vi ställer frågan angående företagens exponeringar och hur företagen säkrar sig mot 

risken svarar person 1 att de flesta företag som inte är direkt insatta i riskmomentet med att 

använda utländsk valuta, inte säkrar sina exponeringar. De använder istället så kallade spot-

köp för att växla pengar till den valuta som det finns behov av.  
 

Vidare säger person 1 att de vanligaste instrumenten som används bland företag som säkrar 

sina exponeringar består av terminer och swappar. Dessa två typer av instrument uppskattas 

stå gemensamt för cirka 85-90 procent av den totala derivathandeln. Några få företag 

använder sig även av optioner när de skall säkra sina varuflöden. Optioner uppskattas 

representera ungefär 10-15 procent av derivathandeln.      
 

På frågan varför företag använder sig av olika typer av derivatinstrument när de säkrar sina 

positioner svarar person 1 att terminer i första hand används för att fastställa olika typer av 

affärer, när en termin är kontrakterad vet företagen exakt hur stort beloppet är, vilken dag den 

skall förfalla, samt till vilken kurs. På så sätt är terminer väldigt tydliga och enkla att förstå. 

Swappar använder sig företagen av när de vill justera tidsspannen på sina valutaflöden, Person 

1 exemplifierar detta genom att säga att det är som att byta valuta mellan två parter för att 

sedan på ett bestämt datum byta tillbaka. Slutligen beskriver svarspersonen att optioner 

fungerar på samma sätt som terminer, sett ur säkringssynpunkt. Skillnaderna mellan dessa är 

att optionsinnehavaren inte är bunden till att nyttja optionen. Optioner kräver också mer av 

innehavaren då det ställs högre krav på information och kunskap.  

 

7.4.2 Beteende och kunskapsstyrda faktorer   

 

Vidare lyfts frågan angående hur respondenten anser att kunskapsnivåerna för de finansiella 

instrumenten anses vara bland de företag som behandlas. Svarsperson 1 säger att det finns en 

viss grundnivå som företag har, det vill säga att de rent teoretiskt har ett kunnande i hur en 

termin fungerar. Dock brister detta till stor del bland många företag när det kommer till de 

praktiska. Det kan vara så att personer inom företag inte känner sig bekväma med att använda 

en viss typ av instrument på grund utav att de inte fullt ut förstår dem.  

 

Person 1 påtalar även att detta kan bli ett hinder när företag senare ska välja derivatinstrument 

att använda sig av vid sin säkring. Om ett företag inte förstår sig på eller tror sig ha tillräcklig 
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kunskap, faller det sig naturligt att företagen inte heller använder sig av den typen av 

instrument. Det finns även tydliga mönster som person 1 påtalar att ju lägre kunskapsnivå som 

finns inom företaget, desto enklare typer av instrument tenderas även att användas.   
 

När frågan kommer på tal gällande tidigare erfarenheter av gjorde affärer med ett specifikt 

derivatinstrument och hur detta påverkar inställningen till instrumentet säger person 1: att det 

har hänt att personer har gjort dåliga affärer, och att det då faller sig naturligt att personen 

tenderar att hålla sig borta från just den typen av instrument ett tag. Men att detta till stor del 

även kan variera från person till person.  
 

Valet till varför vissa företag väljer bort att använda vissa typer av derivatinstrument menar 

person 1 att det i mångt och mycket styrs av två olika saker. Ett, att det är mandatstyrt. Det 

vill säga att treasury är förbjudet enligt olika regelverk eller policys att inte använda sig av 

vissa instrument. Två kan vara att treasury eller företaget inte känner sig bekväma vid att 

hantera mer komplexa instrument.  
 

Företag kontaktar ofta sin bank för att diskutera vad som händer på marknaden, samt att ta 

hjälp för att analysera och säkra sina valutarisker. person 1 påtalar att det finns olika typer av 

personer som ringer in, vissa vill ha information om allt mellan himmel och jord. Samtidigt 

som det finns personer som enbart ringer in för att ta hjälp när ett specifikt flöde skall säkras. 

Om fokus läggs på personerna som ringer in ofta och vill ha mycket information säger person 

1 att detta ofta är personer som är nyfikna och vill vara uppdaterade på vad som händer på 

marknaden, och genom detta skapa en nära kontakt till sin bank.   
 

Om det uppstår större rörelser på marknaden säger person 1 att detta inte påverkar företag i 

större utsträckning med syfta att säkra sina exponeringar. Många företag har olika typer av 

regler och policy som styr när och hur mycket som skall säkras. Därför har företagen oftast 

inte så stort utrymmer för att själva påverka exempelvis tidpunkten. Trotts att marknaden 

kanske befinner sig i ett sådant läge att det skulle vara mer gynnsamt att säkra vid detta 

tillfälle, än av vad policyn säger.  

 

7.5 Anonym 2, Finansbranschen 
 

Följande intervju person har valt att svara på frågorna anonymt. Detta respekterar vi som 

skribenter och kommer därför att referera till denna som svarsperson 2.  Personen i fråga har 

arbetat inom finansbranschen i 3 år och har daglig kontakt med handel av derivatinstrument. 
 

7.5.1 Säkringsinformation 
 

När vi ställer frågan angående företagens exponeringar och hur företagen säkrar sig mot risker 

svarar person 2 att alla företag har unika processer som är framtagna specifikt för företagets 

behov. Dessa processer är oftast policystyrda, det vill säga, att det framgår när och hur 

företaget skall säkra sin exponering. Rent praktiskt säkrar företag sina tillgångar då de blir 

exponerade, exempelvis när en kalkylkurs sätts. Oftast säkras inte hela flödet vid ett och 

samma tillfälle utan det sker snarare i etapper, där en större andel av risken säkras allteftersom 

säkerheten i flödet blir större.  
 

Vidare påtalar person 2 att de absolut vanligaste instrumenten som används när företagen 

säkrar sina exponeringar är terminer och swappar. Dessa två instrument används oftast 

tillsammans beskriver person 2, då terminer är ett statiskt instrument, det vill säga att det när 

kontraktet är skrivet så går det inte att justera löptiden på dessa. Tack vare detta använder 
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företag swappar för att på så sätt komma runt detta problem och får därav en möjlighet till att 

flytta sina flöden av olika valutor i tiden för att uppnå ett så optimal säkringssamband som 

möjligt.  
 

På frågan varför företag använder sig av olika typer av derivatinstrument när de säkrar sina 

positioner så svarar person 2 att olika instrument fyller olika funktioner. Exempelvis har 

optioner fördelen att de är mer flexibla än exempelvis terminer, optionsinnehavaren kan välja 

om de ska nyttja optionen eller inte. Nackdelen är dock att köparen får betala en premie. 

Terminer används oftast för att de är tydliga i form av att köparen ser tydliga förfallodagar, 

mängden valuta samt till vilken kurs köpet kommer att ske i. Swappar fungerar som två 

terminer som är vända mot varandra och används till att optimera kassaflödet, exempelvis 

motverka att företag sitter med pengar på sina valutakonton som de för tillfället inte behöver 

då de möjligtvis gör bättre nytta i annan valuta.  

 

7.5.2 Beteende och kunskapsstyrda faktorer   

 

Vidare lyfts frågan angående hur svarsperson 2 anser att kunskapsnivåerna för de finansiella 

instrumenten anses vara bland de företag som denne behandlar. Person 2 påtalar att 

kunskapsnivåerna gällande säkringsprinciper och derivatinstrument bör anses som relativt låg. 

Många företag, speciellt de mindre är hela konceptet med att säkra valutarisken svår att förstå. 

Dock tenderar förståelsen och kunskapen att öka i takt med att företagen blir större. Detta 

menar person 2 kan bero på att de har mer genomarbetade processer och är vana att arbeta 

med olika typer av derivatinstrument. Person 2 fortsätter med att förklara att terminer förstår 

de flesta av företagen, sedan kommer swappar och sett till optioner så är det väldigt få företag 

som har kunskapen och processerna för att hantera dessa. Detta kan därmed vara en faktor till 

varför handeln med optioner med syfte att säkra sina risker är så pass låg i relation till 

terminer.  

 

När frågan kommer på tal gällande tidigare erfarenheter av gjorde affärer med ett specifikt 

derivatinstrument och hur detta påverkar inställningen till instrumentet säger person 2 att det 

till stor del varierar mellan olika individer. Vissa individer som gjort en feltolkning och 

därmed en dålig affär kan tendera att i fortsättningen inte handla med den typen av 

instrument, samtidigt som andra i större utsträckning inte märkbart påverkas av detta.  

 

Valet till varför vissa företag väljer bort att använda vissa typer av derivatinstrument menar 

person 2 kan bero på flera orsaker eller en kombination av dessa. En faktor som person 2 

menar påverka kan vara att de interna processerna inte räcker till att hantera en viss typ av 

instrument. Exempelvis att företagen rent praktiskt inte kan gå till väga med att löpande 

värdera optioner. En annan del kan vara att säkringspolicys förbjuder organisationen från att 

använda vissa instrument för att det inte passar in i företagets syn på risk. Slutligen kan en 

faktor vara att treasuryavdelningen inte får lyfta kostnader för exempelvis optionspremien för 

en option och där av naturligt inte heller har en möjlighet att handla med optioner. 

 

Företag kontaktar ofta sin bank för att diskutera vad som händer på marknaden, samt ta hjälp 

för att analysera och säkra sina valutarisker, person 2 påtalar att företagen som kontaktar dem 

i relativt stor utsträckning tenderar att följa de råd som banken ger. Person 2 fortsätter med att 

belysa att det finns vissa avvikelser från detta med att kunder i relativt stor utsträckning 

kontaktar banken för att det vill ha hjälp, och då de får den hjälp de söker så följer företagen 

oftast dessa råd. 
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Om det uppstår större rörelser på marknaden säger person 2 att det uppstår en form av 

konsensus på marknaden, det vill säga att företagen på marknaden i stort tolkar informationen 

på samma sätt och därför agerar på samma sätt. Dock understryker person 2 att dessa rörelser 

minimalt påverkar företag som finns i marknaden med syfte att säkra sina risker, det är endast 

ett fåtal treasuryavdelningar som har mandatet att kunna avvika från sin plan och agera på 

marknadens variation 
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8. Analys 
 

 

I detta kapitel analyseras bearbetningen av det data och information som presenterats i 

tidigare kapitel, för att sedan återkoppla resultaten till vår erlagda referensram. I detta 

kapitel kommer vi ställa upp de två skilda undersökningarna för att få en tydligare överblick i 

vad den kvantitativa kontra kvalitativa undersökningen gett för resultat. 

 

 

8.1 Kvantitativ analys 
 

Enligt Njoroge et al. (2013, s. 267) är förståelse och kunskap en givande faktor för att 

derivathanteringen ska kunna fungera och användas på korrekta sätt. När vi ser till om 

kunskapen har en inverkan till valet av derivat kan vi utifrån den enkla regressionen och 

regressionsmodellerna tyda att det är optioner som kan förklara ett positivt samband. 

Korrelationen mellan kunskap och optioner är av signifikant positiv art, vilket innebär att om 

kunskapen kring optioner ökar, ökar sannolikheten att använda optioner. Detta resultat kan 

jämföras med varför terminer och swappar är de derivat som används mest på marknaden 

samtidigt som vi inte fått några signifikanta värden på dessa. Enligt Bodie et al. (2011, s. 694-

695) är terminer det vanligaste derivatinstrument som användes på marknaden, detta då det är 

enkelt att förstå och använda. Då terminer är det mest använda, kommer swappar tätt inpå. 

Utifrån resultaten kring dessa derivat kan vi se att kunskap inte inverkar på valet av terminer 

och swappar då de anses vara lättförståeliga och enkla i sitt användande. Gällande optioner 

används dessa mindre, vilket kan vara på grund av att de är uppbyggda av flertalet parametrar 

som måste tas med i dess användande. Detta kan vara den faktor som ger oss en förklaring till 

att om kunskapen kring optioners uppbyggnad och hur de fungerar ökar, kommer även 

användandet av dessa att öka. 

 

Genom att se till om ett företags operationella intäkter och externa varukostnader kunde 

beskriva användandet av derivat. Kan vi ur den statistiska undersökningen urskilja att det 

finns ett marginellt signifikant samband på samtliga derivat som terminer, swappar och 

optioner i den enkla regressionen (Tabell 7). Detta tyder på att det finns en signifikant 

förklaring till att om ett företag är exponerat mot intäkter och kostnader i andra valutor än sin 

egen, är sannolikheten att företaget använder sig av finansiella derivat. Dock om vi ser till hur 

intäkterna och kostnaderna inverkar på det specifika derivatet i en regressionsmodell kan vi se 

att dessa förklaringsvariabler inte ger några signifikanta värden. Detta säger oss att 

förklaringsvariablerna, intäkter och kostnader har problem att ge signifikanta förklaringar på 

hur de påverkar ett derivat om fler variabler läggs till. Vilket resulterar till att vi genom den 

enkla regressionsmodellen får en indikation på att intäkter och kostnader påverkar ett företags 

användande av derivat. Dock kan vi inte ge en signifikant förklaring till att intäkter och 

kostnader påverkar ett derivat tillräckligt mycket, då det finns fler faktorer som samtidigt 

påverkar. Om antalet observationer skulle ökat i detta sammanhang hade vi eventuellt fått ett 

annat resultat som skulle kunnat ge en starkare indikation till om de har en större påverkan i 

modellerna. Det resultat vi fått fram är inte tillräckligt starkt för att förklara inverkan hos 

intäkter och kostnader, dock vore det intressant att få ett klarare resultat då Shu och Chen 

(2003, s. 498) i sin studie fick fram att företags exponering av skulder och intäkter var en 

given faktor till varför företagen använde sig av finansiella derivat.  

 

Vi testade även en kvot mellan företagens intäkter och kostnader där vi fann en signifikant 

förklaring till att optioner påverkades av denna. Utifrån vår modell i Tabell 13 kan vi se att 



58 
 

optioner har en negativ korrelation till X₄: Kvot, intäkter mot kostnader. Det detta säger oss är 

att om företagets intäkter mot dess kostnader skulle öka finns det en signifikant sannolikhet 

att användandet av optioner skulle minska. En intressant iakttagelse är att även swappar inte 

låg allt för långt ifrån att anta en signifikant förklaring, liknande det utfall som optioner har 

(dvs. negativ). Om antalet observationer ökat hade vi kanske kunnat få ännu ett signifikant 

värde som skulle kunna förklaras av X₄: Kvot, intäkter mot kostnader. Oavsett är iakttagelsen 

kring optioner signifikant, vilket säger oss att om intäkter mot kostnader skulle öka, är 

sannolikheten att användandet av optioner skulle minska. Om ett företags intäkter ökar kan 

detta förklara att de blir mer återhållsamma med ett derivat som optioner, då företagen på sätt 

och vis vill ”skydda” sina intäkter. Företaget kanske blir mer rädd för ett derivat som optioner 

då det anses vara kostsamt och spekulativt (se svar Tabell 19), vilket kan leda till att företaget 

uppfattar optioner som mer riskfyllda derivat. 

 

Genom att se till om hjälp av externa aktörer skulle inverka på valet av derivat, fann vi att 

terminer och swappar gav signifikanta värden, medan optionerna inte gjorde det under vår 

enkla regression. När vi sedan testade hur hjälp av externa aktörer påverkade respektive 

derivat i regressionsmodellerna fick vi inte fram några signifikanta förklaringar på något av de 

tre derivaten. Det detta säger oss är att hjälpen från externa aktörer inte är en avgörande faktor 

som kan förklara valet av derivat då flera förklaringsvariabler läggs till. Resultaten vi fått från 

dessa regressioner är intressanta då man som utomstående kan tänka sig att hjälpen från 

exempelvis banker borde ha en inverkan till valet av derivat. Speciellt då mindre företag som 

har en sämre uppfattning om vilka derivat som ska användas under olika perioder och 

tillfällen. 

 

Vi kan även urskilja att ett företags valutaexponering är förankrat till att de använder sig av 

olika processer för att minimera sin valutarisk. Dessa processer är finansiella derivat, men 

ibland väljer även företagen att inte valutasäkra. I fråga 15 och 16 (Appendix 2) tog vi reda på 

när företagen valde att inte valutasäkra. I Tabell 15 fick vi tre olika svar av 14 företag som 

aktivt valde att inte valutasäkra under olika omständigheter. Dessa omständigheter var då 

företaget hade en liten exponering i sina valutor, när risken ansågs som låg samt om det 

uppstod en nettning av företaget kostnader och intäkter. Enligt Baird (2006, s. 65) är det 

viktigt att välutformade processer och strategier finns inom företaget för att de ska kunna 

minimera sina valutarisker. För att ett företag ska kunna använda processer som att 

valutasäkra med derivat eller att aktivt inte valutasäkra måste organisationen inneha klara 

strategier för när användandet av valutasäkringar ska ske, vilket beskrivs i Figur 2. Genom att 

företagen har en välutvecklad strategi kan de valutasäkra genom finansiella derivat eller aktivt 

inte valutasäkra genom exempelvis nettning (Baird, 2006, s. 65). Teoretiskt ser vi att det finns 

två ganska särskiljande typer av tillvägagångssätt då företagen valutasäkrar, vilket även kan 

ses och förklaras i de resultat vi fått fram. 

 

Vidare känns det naturligt att när vi behandlat att det är viktigt att företagen har en 

välutvecklad strategi då de valutasäkrar, se om företags säkringspolicys inverkar till valen av 

derivat. Enligt Stulz (2004, s. 190) måste företag ha en väldefinierad säkringspolicy för att 

användandet och icke användandet av finansiella derivat skall kunna uppnå effektiva 

valutasäkringsnivåer. Om företagen som använder sig av valutasäkring inte har en 

väldefinierad policy, kan detta komma att påverka dem negativt (Wang et al., 2014, s. 241). 

Utifrån resultaten vi fick angående om företagen använde sig av säkringspolicys (Appendix 2 

fråga 13) kunde vi urskilja att 82% av de tillfrågade företagen hade en säkringspolicy 

angående användandet av derivat. Dock var det endast terminer som gav ett signifikant värde 

till denna fråga. I med detta går det att urskilja att företag med säkringspolicys har ett positivt 
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signifikant samband till derivatet terminer. Detta innebär att när säkringspolicys används 

inom företag, är sannolikheten att användandet av terminer ökar. Gällande swappar och 

optioner har vi inte kunnat urskilja hur säkringspolicys inverkar till dem då antalet 

observationer inte varit tillräckligt många för att få fram korrelation och variation. I Njoroge 

et al. (2013) studie var det regelverk och policys hos företag som påverkade användandet av 

derivat. I vårt fall går det inte att signifikant bevisa att optioner och swappar påverkas av 

företagspolicys medan terminer går att påvisa. 

 

Vidare har vi kunnat urskilja att valet av vilken säkringsgrad företaget vill säkra sina 

valutarisker inverkar på samtliga derivat då vi ser till den enkla regressionen. Detta innebär att 

beroende till vilken grad ett företag är beredd att säkra sina risker gälande valuta, kommer 

detta att påverka valet av derivat. När vi ställt detta i modellregressionen fick vi dock endast 

fram ett marginellt signifikant värde, som var för swappar (Tabell 10). Vad vi kan tyda från 

detta var att när flera förklaringsvariabler samtidigt ska beskriva en responsvariabel, tenderar 

företagets säkringsgrad att ha en mindre förklarande effekt till derivatet som används. Dock 

har X₆: Säkrat valutaflöde bättre förklaringsgrad till swappar än de andra derivaten, då den 

antagit ett signifikant värde.  Vi studerade även om företagens ställningstagande till risk 

skulle kunna påverka valet av derivat. Vi kunde utifrån Tabell 5 se att ungefär 95% av 

företagen som var med i undersökningen tog ett riskavert ställningstagande till risk. I med att 

många företag valde att svara att de var riskaverta, fick vi data som inte var speciellt varierad. 

Detta ledde till att vi inte kunde få fram några korrelationer för swappar och optioner. 

Gällande terminer fick vi fram ett värd men denna var inte av signifikant art. Detta säger oss 

slutligen att utifrån det resultat vi kunnat få fram, kan företagens ställningstagande till risk 

inte beskriva att det påverka valet av derivat. 

 

I enkätundersökningen fick vi även mer beskrivande svar på varför alternativt varför inte 

företag använder antingen terminer, optioner och swappar (Appendix 2 fråga 7, 8 & 9). 

Gällande terminer var de mest framträdande anledningen till varför de använde sig av 

terminer var då de säkrade sina flöden samt att de var lätta att hantera och förstå. Anledningen 

till varför man inte använde terminer, var då företagen inte upplevde att de hade något behov 

för att använda dessa. I med de anledningar vi fått till varför företagen använder terminer kan 

vi se att detta överensstämmer om vad som representerar karaktären för dessa. Enligt Bodie et 

al. (2011, s. 694-695) var terminer det vanligaste och enklaste finansiella derivat som företag 

idag använder. Det är troligen av denna anledning även vi har kunnat urskilja att terminer var 

det mest använda derivatet bland företagen som var med i undersökningen.  

 

Gällande optioner kunde vi se att den vanligaste anledningen till varför företagen använde just 

detta derivat, var för att boosta sina nivåer. Varför de valde att inte använda sig av optioner 

var den mest framträdande anledning att företagen ansåg derivatet kostsamt att hantera samt 

att det styrs av mycket spekulation. Av detta ser vi att verktyget optioner inte används i en 

bredare grad på grund av kostnad och spekulation, vilket även kan tas i anspråk till hur 

företagen väljer att bemöta risk. Om företagen till större grad möter marknaden i ett riskavert 

beteende, kan vi utifrån våra resultat se att ett derivat som uppfattas som spekulativt inte 

möter företagets riskbemötanden. Även kostnaden togs med som nackdel för detta derivat. I 

med att detta derivat är det som kostar mest att använda, ser även detta ut att vara en av de 

anledningar till varför företag och investerare drar sig från att använda optioner. 

 

Vidare genom att se till swappar var de vanligaste anledningar till varför dessa användes, då 

de tillfälligt ville byta valuta samt flytta företagets flöden. Varför företag valde att inte 

använda swappar var till stor del på grund av att de ansåg att terminer passade bättre kring 
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företagets valutahantering samt att frågan om att använda dessa inte hade tagits upp inom 

företaget. Beskrivningen av varför företagen använde swappar överensstämmer till stor del av 

vad Bodie et al. (2011, s. 709) beskriver om dessa, då swappar bygger på att flytta tillgångar 

över tiden samt att swappar är uppbyggda på terminer vilket kan härledas till att terminer 

anses som det bredare instrumentet. 

 

8.2 Kvalitativ analys 
 

Om vi studerar de svar som intervjuerna i den kvalitativa undersökningen har lämnat gällande 

företagens exponeringsnivåer och hur dessa hanteras, kan vi se en typ av konsensus genom 

samtliga intervjuer. Där de intervjuade menar att många och speciellt mindre företag inte 

hanterar sina risker, trotts att företagen är exponerade mot valutarisker i form av handel med 

utländsk valuta. Detta går i linje med vad Stephen Baird skriver i sin artikel ”Managing 

currency risk: How do mid-size companies meet the challenge?” (2006, s. 65). Nämligen att 

små och medelstora företag ofta har svårt att inte förstår riskerna, eller att de har svårt att 

hantera dem rent administrativt. 

  

Även i vilken utsträckning de olika derivatinstrumenten används får vi ett enhälligt svar av 

samtliga intervjuade. Där terminer är det absolut vanligaste typen av instrument, tätt följt av 

swappar. Optioner menar de intervjuade står för uppskattningsvis 10-15 procent av den totala 

handeln med derivat, med syfte att säkra sina exponeringar. Förklaringen till detta ges av de 

intervjuade som säger att terminer är ett instrument som är enkelt att förstå. Terminens 

beskaffenhet är relativt enkel, samt att resultatet är omedelbart, det vill säga att kunder ser på 

en gång vilka kurser och kvantiteter som affären involverar. Detta förhållande kan även 

urskiljas om man gemför Bodie et al.´s (2011, s. 694-695) beskrivning av terminer där de 

påvisar att terminer är ett av de instrument som är lättare att förstå. Där framgår det tydligt att 

terminer är av så kallad ”fire and forget” som Gunnarsson beskriver, vilket menas med att när 

kontraktet väl är skrivet kommer det som är kontrakterat att falla ut, det finns inget sätt att 

häva kontraktet. Detta till skillnad mot en option som kräver att optionsinnehavaren hela tiden 

är uppdaterad och väl införstådd med marknaden för att kunna fatta riktiga beslut gällande att 

utnyttja, eller att inte utnyttja optionen.    

 

En del företag använder sig enbart av en viss typ av derivatinstrument, samtidigt som andra 

företag använder sig av flertalet. De intervjuade påtalar att terminer är ett enkelt och tydligt 

sätt att låsa in valutakurserna på, samt att swappar används för att justera kassaflöden i tiden. 

Detta i enighet med i Bodie et al. (2011, s. 694-695) som beskriver swappar som ett enkelt 

sätt för företag att justera valutaflöden i tiden med. Terminer samt swappar är två typer av 

instrument som används flitigt av företag. Detta till skillnad mot optioner som enbart har en 

mindre användningsgrad på den svenska marknaden. Dock påvisar intervjupersonerna att den 

principiella hanteringen av optioner föreligger på samma sätt som terminer. 

Intervjupersonerna tror att beteendet kring den låga optionshanteringen hos företag och 

investerare beror på kunskapen samt att förståelsen kring derivatet är för dåligt. Detta kan 

sammanföras med Hadar et al. (2013) studie där personers objektiva samt subjektiva kunskap 

inom ett visst ämne påverkar beslutet. Med andra ord kan detta tolkas som att den subjektiva 

samt till viss del även den objektiva kunskapen inte är tillräckligt hög hos de företag som valt 

att inte använda sig av optioner. Detta trots att optioner enligt intervjupersonerna hanteras och 

fyller samma funktion som en termin, men att optioner har en större flexibilitet i 

utnyttjandegraden.  
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När vi ser till kunskapsnivåerna hos företagen svarade intervjupersonerna att det generellt kan 

antas som dåliga. Dock lyfter Hellberg en faktor som påverkar, nämligen att banken har en 

skyldighet att informera hur de olika derivatinstrumenten fungerar och vad de har för verkan. 

På så sätt får företagen en viss kunskapsnivå. Däremot är detta inget som lyfts av de andra 

intervjupersonerna. Anledningen till varför detta inte togs upp av de andra kan vara på grund 

av att det är en skyldighet att bankerna måste delge information om derivaten till sina kunder 

då de vill handla. Denna information kanske inte uppfattas tillräcklig för att de ska uppleva att 

det ökar företagens kunskapsnivå i den mån för att det ska uppfattas som bra. Samtliga 

intervjupersoner påpekar även att det finns skillnader mellan storleken på företagen. 

Generaliserat tenderar större företag att besitta en högre kunskapsnivå än mindre företag. Om 

vi tar denna information och ser till vad Hadar et al. (2013) skriver i sin studie, nämligen att 

synen på kunskap är en viktig faktor vid beslutsfattande, pekar detta mot att större företag 

besitter en högre kunskap samtidigt som mindre företag kan antas ha en lägre kunskap 

gällande derivatinstrumenten.  

 

Framförallt Hellberg påpekar i sin intervju att personer som besitter en hög kunskapsnivå och 

känner sig bekväma med användandet av olika derivat tenderar att i större utsträckning 

använda en mer diversifierad derivatportfölj. Detta tolkar vi som att personer med hög 

kunskap i större utsträckning använder sig av flera typer av derivatinstrument än vad som 

annars hade varit fallet. 

 

Tidigare erfarenheter av affärer är någonting som företag får genom användande av 

derivatinstrument. Samtliga intervjuade svarar att det finns tillfällen då företag upplever att de 

gjort dåliga eller mindre bra affärer med derivatinstrument. När väl en dålig affär skett med 

ett visst derivat finns det tillfällen då vissa företag eller investerare, helt eller delvis försöker 

hålla sig borta från detta derivat vid senare valutasäkringar. Dock menar intervjupersonerna 

att detta beteende beror på vilken personlighetstyp investeraren är. Detta kan knytas till Sadi 

et al. (2011, s. 235, 237) som säger att personligheten hos investeraren har stor inverkan på 

beslut som fattas. Exempelvis kan en person göra en dålig affär men väljer att ändå fortsätta 

handla med denna typ av derivat. Detta beskriver Sadi et al. (2011, s. 238) kunna vara 

personer som är öppna för erfarenheter, vilket är personer som vill testa och utveckla nya 

idéer. Medan personer som väljer att avstå från de typer av instrument som gett en negativ 

effekt kan beskrivas som samvetsgranna, det vill säga att dessa personer reflekterar över 

tidigare utfall samt är mer riskmedvetna (Sadi et al., 2011, s.238). 

 

Alla företag använder sig inte av alla typer av derivatinstrument när de skall säkra sina risker. 

Intervjupersonerna har identifierat olika faktorer som inverkar på valen av derivatinstrument. 

Ett av dessa är företagens interna regler och säkringspolicy som förbjuder eller begränsar 

företagen att använda vissa typer av instrument. Anledningen till dessa restriktioner kan antas 

variera från företag till företag. Enligt Shapiro (2010, s. 362) finns det sju punkter som företag 

bör uppfylla för att deras valutariskpolicy skall ses som effektiv. Om dessa punkter uppfylls 

leder detta till enligt Stulz (2004, s. 190) att företag kan dra nytta av den säkerhet som 

derivaten inbringar. Om företag saknar säkringspolicys leder detta till en osäkerhet i företaget 

och påverkar därmed organisationen negativt i form av förluster (Wang et al., 2014, s. 229). 

Restriktionerna i policys kan grunda sig i att företaget inte anser sig ha tillräckligt stor 

kunskap gällande vissa typer av instrument, samt att det inte finns tillräckliga interna 

processer för att hantera derivaten på rätt sätt. 

 

En annan punkt som de intervjuade påpekade som en möjlig orsak till varför inte alla företag 

använder alla typer av instrument, kan vara att kunskapsnivåerna hos de som handlar med 
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instrumenten är för dåliga. Om kunskapen inte är tillräckligt bra för att förstå hur alla derivat 

fungerar, brukar företagens säkringspolicys hämma användandet av dessa. Intervjupersonerna 

menar att kunskapen är en bidragande faktor till hur väl företagen kan diversifiera sin 

derivatportfölj. 

 

Intervjupersonerna påtalar enhälligt att det är vanligt att kunder ringer in och ber om olika 

typer av råd och förklaringar gällande derivathantering. Dock går meningarna isär gällande 

om kunderna följer dessa råd eller inte mellan de intervjuade. Små företag tenderar att följa 

råden bankerna ger men gällande de större företagen varierar detta. Det vanligaste är att även 

de större företagen följer bankens råd, men då större företag sitta på mer kunskap och att de 

oftast har fler banker att vända sig till, kan de välja att hantera en valutasäkring av eget 

omdöme. Enligt Fox och Tversky (1995, s. 600-601) som menar att trovärdigheten i källan 

samt informationen spelar stor roll när företag och personer gör sina beslut. Därmed kan det 

vara så att större företag samt vissa andra tenderar att misstro informationen given av banken 

till vis del genom att göra andra investeringar utifrån de råd som gess. 

 

Vid olika typer av annonseringar exempelvis riksbanksbesked kan detta bidra till att större 

eller mindre marknadsrörelser uppstår. Vid sådana tillfällen säger samtliga intervjuade att 

detta inte i någon större grad påverkar företagens säkringsprocess. Detta eftersom den största 

andelen av företagen är låsta i olika typer av interna riktlinjer samt säkringspolicys. Vilket 

bidrar till att företagen inte i någon större utsträckning kan påverka tidpunkter då de säkrar. 

Därmed kan de inte utnyttja eventuella fördelaktiga svängningar som uppstår på marknaden. 

Dock finns det personer i vissa företag som innehar utökat mandat som kan gå ut över vad 

företagspolicyn delger. Exempelvis genom en flexibilitet vid säkringstillfället. Under dessa 

omständigheter kan det uppstå former av flockbeteende som påverkar företagens säkringar. 

Enligt Lam (2002, s. 182) uppstår det former av flockbeteende då det föreligger ofullständig 

information på marknaden. Detta resulterar i att olika valutor utsätts för angrepp eftersom alla 

investerare tenderar att agera på samma sätt, vilket bidrar till att vissa valutor stärks samtidigt 

som andra valutor tunnas ur (Lam, 2002, s. 182). Dock skall det belysas att det endast är en 

liten del av företagen som har denna möjlighet, vilket innebär att detta säkringsbeteende inte 

går att generalisera på för allt många företag.   
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9. Diskussion & Slutsats  
 

 

I detta kapitel kommer vi inleda med en diskussion där analysen av den kvalitativa samt den 

kvantitativa studien ställs mot varandra. Vidare kommer vi återknyta till studiens 

problemformulering samt syfte med hjälp av analysen vi fått från vår empiriska data. 

Avslutningsvis kommer även studiens forskningsbidrag att redovisas, samt förslag på vidare 

forskning. 

 

 

9.1 Diskussion  
 

Den empiriska undersökningen som genomförts, ger indikationer på att det finns faktorer som 

kan påverka valet av derivatinstrument för svenska företag. Vi kan utifrån vår analys se att 

företagens exponeringsgrad korrelerar med användandet av derivatinstrument. Detta i enlighet 

med Baird (2006, s. 65) som menar att företag bör vidta riskminimerande åtgärder när de 

exponeras mot valutarisker. Vidare har det visat sig att företagens kunskapsnivåer kan 

påverkar valet av derivatinstrument. Den kvantitativa undersökningen indikerar att om 

kunskapen kring optioner ökar, ökar även användandet av optioner. Detta stämmer överens 

med den kvalitativa undersökningen som även påtalar detta. Vidare kan vi se att terminer och 

swappar är de mest använda derivatinstrumenten bland svenska företag, vilket vi tror beror på 

att instrumenten kräver låga kunskapströsklar. Detta bidrar till att företag enkelt kan påbörja 

en handel med terminer samt swappar. Samtidigt kan vi ur vår studie se att företagen inte 

använder optioner i samma grad som terminer och swappar då det krävs en högre kunskap 

kring optionernas hanterande. Detta har således inneburit att användandet kring optioner är 

lägre än de andra derivaten, även om optioner vid tillräcklig kunskap kan vara ett otroligt 

användbart instrument. 

 

I den kvantitativa studien ser vi tendenser till att företagens förhållande mellan operationella 

intäkter och kostnader tenderar att påverka valet av derivatinstrument. Den kvantitativa 

undersökningen visar att om företag har en större andel intäkter i förhållande till kostnader i 

utländsk valuta, tenderar dessa att i mindre utsträckning att använda sig av optioner. Denna 

information tillsammans med den kvalitativa studien ger oss indikationer på att företag till 

viss del kan uppfatta optioner som ett mer spekulativt instrument. Företagen kan därigenom 

antas inte vilja spekulera gällande de operationella intäkterna. Utifrån den kvalitativa studien 

har vi med hänsyn till antagandena om optioner kunnat se att många företag har en bristande 

kunskap om optioner, då intervjupersonerna säger att om optioner används på rätt sätt har de 

inte högre risk än terminer när det kommer till att säkra valutaflöden. Detta pekar mot att en 

del av de svenska företagen som använder sig av derivat möjligtvis besitter en låg 

kunskapsnivå gällande optioner. 

 

I den kvantitativa undersökningen har vi fått indikationer om att terminer samt swappar 

möjligtvis har ett samband när det gäller att ta hjälp av externa aktörer när valutaflödet skall 

säkras. Även den kvalitativa studien påvisar att detta är ett vanligt förfarande. Dock kan vi 

inte urskilja något samband från den kvantitativa studien att optioner skulle komma att 

påverkas om företagen tar hjälp av externa aktörer. Däremot indikerar den kvalitativa studien 

att optioner påverkas, då de endast kan handlas via direktkontakt med företagets banker. Den 

bakomliggande faktorn till detta förfarande kan vara att den kvantitativa studien har för få 

observationer för att påvisa ett sådant samband. Vidare genom den kvalitativa studien har vi 

fått indikationer på att de företag som söker hjälp av externa aktörer så som banker, i stor 
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utsträckning väljer att följa råden som bankerna ger. Vilket i enlighet med Fox och Tversky 

(1995, s. 600-601) kan tolkas som att företagen har ett högt förtroende gällande informationen 

som bankerna delger.  

 

Vidare har det påträffats i den kvantitativa studien att den finns tillfällen då företag aktivt 

väljer att inte säkra sina valutaflöden. Anledningarna till dessa beslut kan till viss del variera, 

men det som är anmärkningsvärt är att vissa respondenter anser att det finns tillfällen då 

valutaflödena anses för små för att hantera. Om vi sätter detta i relation till den kvalitativa 

studien ser vi att intervjupersonerna anser att svenska företag besitter en låg kunskapsnivå sett 

till risk. Resultatet från den kvantitativa studien stärker därav djupintervjuernas argument 

genom att påvisa att företag inte säkrar sina valutaflöden trots att det finns risk, även om den 

kan uppfattas som liten.  

 

Gällande företags säkringspolicypolicy som studerats, påvisar den kvantitativa 

undersökningen att i de fall företagen har en uttalad säkringspolicy att följa, tenderar 

användandet av terminer att öka. Detta går i samstämmig ton med den kvalitativa studien som 

säger att företag tenderar att genom olika policyformer begränsa sina möjligheter till att 

använda sig av andra säkringsinstrument, exempelvis optioner. Detta var någonting som 

ansågs vara en återkommande faktor i den kvalitativa undersökningen, nämligen att flertalet 

företag låser sin flexibilitet genom att begränsa användandet till vissa typer av 

derivatinstrument. Anledningen till att företag väljer att göra detta kan variera mellan olika 

fall, dock tror vi att kostnader och/eller kunskap inom områden kan vara en påverkande 

faktor. Speciellt då intervjupersonerna påtalat att en option har minst lika bra 

riskelimineringsegenskaper som en termin. Skillnaden är att optioner har egenskapen att den 

har en kostnad knuten till sig, vilket influerar företagen att dra sig ifrån att investera med just 

optioner. Intern policys som företagen upprättar har indikerat att de motverkar individers 

möjlighet att agera utifrån egna uppfattningar. Därigenom motverkar även policys att effekter 

av eventuella flockbeteenden kan uppstå. Detta förfarande kan även förknippas åter igen till 

det kvantitativa resultatet då vi kan vända på det hela. Om terminer ökar, ökar även 

sannolikheten för ett upprättande av en säkringspolicy. Detta kan förknippas till att företagen 

vill reglera användandet derivat så att faktorer som flockbeteenden inte uppstår.  

 

I den kvantitativa studien fick respondenterna chansen utveckla varför, alternativt varför inte 

de använder terminer, optioner och swappar. Resultatet av detta visade att terminer används 

för att på ett enkelt sätt förstå samt säkra sina valutaflöden. Swappar används för att optimera 

och flytta kassaflöden medan optioner används för sin flexibilitet och möjligheten till att 

boosta sina flöden. Anledningen till varför optioner inte användes var för att företagen ansåg 

att derivatet var mer komplext än de andra derivaten samt att de är förenade med kostnader 

och spekulation. Dessa svar stämmer väl överens med de observationer som gjort utifrån den 

kvalitativa studien som påvisar samma sak, nämligen att enkelheten hos en termin gör den 

lättare för företag att hantera och känner sig bekväma med att använda. Samtidigt som 

optioners komplexitet och kostnader tenderar att leda företagen till att avstå ett användande av 

denna typ av instrument när det skall säkra sina valutaflöden.  

 

Avslutningsvis har vi kunnat få indikationer som att marknadsförändringar samt investerares 

personlighetstyper inverkar till valen av derivat. Dock har dessa faktorer endast kunnat 

urskiljas utifrån vaga anvisningar i våra studier. Gällande de indikationer vi fått kring 

marknadsförändringar påverkas inte företagen i det stora hela, då de oftast är knutna till 

säkringspolicys. Dock finns det investerare som sitter på mandat i företagen och kan till viss 

del gå utanför vad företagspolicyn säger. På så vis påverkas användandet av derivaten vid 
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olika marknadsförändringar. Gällande investerares personlighetsdrag har vi endast vagt 

kunnat urskilja att dessa träder fram beroende på hur personer väljer att agera då de gjort 

dåliga affärer samt hur de väljer att förhålla sig till rekommendationer och kontakt med 

exempelvis bankerna. För att kunna skapa sig en starkare uppfattning av hur dessa påverkar 

valen av derivat måste studien gå ännu djupare och ingående för att få fram klarare resultat 

kring dessa faktorer.  

 

9.2 Slutsats 
 

Uppsatsens problemformulering är:  

 

”Vilka faktorer påverkar valet av derivatinstrument f r hantering av valutarisker i svenska 

f retag?” 

 

Initialt kan vi se indikationer på att företags valutaexponering är en signifikant faktor som 

påverkar företag då de ska säkra sina valutaflöden. Intervjuerna påvisar att företag med större 

valutaflöden och därav även större risk, möjligen tenderar att vara mer mottagliga mot att 

säkra sina exponeringar. Detta då företag med mindre exponering tenderar att i vissa fall inte 

säkra dessa risker överhuvudtaget. 

 

Det vi kan urskilja från analysen samt den följande diskussionen som är baserad på det data 

som erhållits i studien, är att företags interna säkringspolicy tenderar att påverka valet av 

derivatinstrument. Detta då företags säkringspolicys kan styra och begränsa vilka specifika 

instrument som får användas. Säkringspolicys kan skrivas på sådant sätt att det i detalj 

bestämmer vilka instrument som får användas samt tidpunkten då den specifika risken skall 

säkras. Det vi kunnat urskilja från detta är att användandet av policys sätts upp i företagen för 

att motverka och reglera de interna riskerna gällande derivatanvändningen. På så sätt försätter 

inte företagen sina investerare och sig själva för onödiga risker i sitt handlande. Ytterligare 

kan vi även se att policys motverkar företagens investerare att hamna i eventuellt 

flockbeteenden. Samtidigt som en policy till viss del kan resultera till outnyttjade 

marknadseffekter då användandet av derivaten begränsas.  

 

Vidare har även kunskap kunnat identifieras som en möjlig faktor kring valet av 

derivatinstrument hos företag. Utifrån Hadar et al. (2013) som beskriver kunskapens inverkan 

kring beslutsfattande, har vi kunnat se indikationer på att företag som anses ha relativt låg 

kunskap, tenderar att i större utsträckning använda sig av enklare derivatinstrument. Till 

enklare derivatinstrument räknas terminer och swappar. Vi har även kunnat urskilja att låg 

kunskap även kan resultera till att företagen inte väljer att valutasäkra överhuvudtaget, även 

om risker föreligger. Om företag anses besitta hög kunskap tenderar urvalet av derivat att vara 

större då de används för att säkrar sina valutaflöden. Frågan om företags policy stärker detta 

förfarande då restriktionerna inom policyn oftast sätts utifrån kunskap och användandet av 

derivaten. Därmed ser vi en viss antydan till att det teoretiska säkringsförfarandets 

komplexitet samt derivatinstrumentens komplexitet är en faktor som kan påverka företagens 

val av derivatinstrument och eventuell avsaknad av dessa. 

 

Indikationerna till att terminer samt swappar är de derivatinstrument som enligt studien 

användas mest, kan vi anta påverkas av komplexiteten hos de olika instrumenten. Detta i 

kombination med att kunskapsnivåerna hos svenska företag kan anses som relativt låga, 

resulterar till att dessa instrument används i större utsträckning. Vi kan därmed urskilja att 

komplexiteten av olika derivat är starkt förknippat till kunskapen hos företag. Om företag med 
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en valutaexponering hade innehaft en bättre förståelse och kunskap inom ämnet, hade 

eventuellt urvalet av användandet kring derivat även varit större.  

 

Företags förhållanden mellan operationella intäkter och kostnader har indikerat på att det 

finns ett möjligt förhållande som styr att företag med större intäkter än kostnader, i större 

utsträckning använda sig av terminer än optioner. Detta kan indikera på att företagen i fråga är 

mindre benägna att ta den kostnad som är uppstår med optionshandel i form av den premie 

som erläggs.   

 

Vidare har vi sett att det finns tendenser som påvisar att valet av säkringsgrad samt kostnaden 

för att säkra flöden eventuellt kan vara en påverkande faktor. Dock saknar vi i denna studie 

tillräckligt många observationer i den kvantitativa undersökningen för att ha en möjlighet att 

påvisa att detta är faktorer som möjligen påverkar valet av derivatinstrument.  

 

Vi kan avslutningsvis sammanfatta att de faktorer som indikeras påverka valet av derivat för 

svenska företag är företagens säkringspolicy, derivatens komplexitet kontra kunskap, samt 

huruvida risk exponeringen ser ut mot företagets kostnader eller intäkter.  

 

9.3 Forskningsbidrag 
 

Under forskningsbidrag har vi valt att sammanställa vilka teoretiska samt praktiska bidrag vi 

kunnat urskilja att denna studie ger. 

 

9.3.1 Teoretiskt bidrag 

 

Finansiella derivat har varit ett populärt forskningsområde. Tidigare forskning har undersökt 

huruvida företag använder eller inte använder sig av finansiella derivat för att säkra sina 

valutarisker. Bland annat har Nguyen och Faff (2002) valt att fokusera sig på frågan, när 

beslutar sig företag för att använda finansiella derivat och till vilken utsträckning används de? 

Detta med fokus på den Australiensiska marknaden. I studien visar det sig i enlighet med vår 

studie, att de vanligaste derivatinstrumenten som används är terminer och swappar, samt att 

det instrument som används minst är optioner (Nguyen & Faff, 2002, s. 14,22). 

 

Även Shu och Chen (2003) har valt att fördjupa sig i ämnet gällande vilka faktorer som styr 

om företag använder eller inte använder sig av finansiella derivatinstrument. Resultatet från 

denna studie var att Shu och Chen (2003) fann empiriskt stöd för att det var förhållandet 

mellan långfristiga och totala skulder samt exportkvoten som visar sig vara de faktorer som 

leder till att företagen använder sig av finansiella derivat (Shu & Chen, 2003, s. 498). Även 

detta i enlighet med vår studie som påvisar att företag med kostnader samt intäkter i utländsk 

valuta tenderar att använda sig av finansiella derivatinstrument.  

 

Tidigare studier har haft som fokus att förklara samt förstå vad som får företag att använda 

eller inte använda sig av finansiella derivatinstrument. Vi har därmed valt att fokusera på, när 

företagen har valt att använda sig av finansiella derivat, vilka faktorer påverkar då dessa val. 

Utifrån denna studie har vi vidareutvecklat den tidigare forskningen genom att gå djupare 

inom ämnet. Med detta menar vi att vi även lagt till faktorer i denna studie som efterfrågats i 

tidigare forskning. En av dessa faktorer var att studera hur kunskapen kring derivat skulle 

komma att påverka användandet. Utifrån detta har vi även försett den svenska marknaden 

med ett teoretiskt bidrag kring vilka faktorer som inverkar till valet av derivat, då vi inte hittat 

några studier inom ämnet som behandlat den svenska marknaden. 
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9.3.2 Praktiskt bidrag 

 

Det praktiska bidraget med denna studie är att den ökat förståelsen kring vilka faktorer som 

påverkar valen av finansiella derivatinstrument när företag säkrar sin valutaexponering. Vi har 

genom denna studie funnit flertalet faktorer som ger indikationer till att påverka valen av 

olika derivatinstrument för svenska företag.  
 
Vi som skribenter hoppas på att företag och organisationer som dagligen berör valutarisker, 

kan ta del av denna uppsats och öka sin förståelse kring vilka påverkande faktorerna som 

finns gällande användandet av finansiella derivat. Genom studien kan företag som har 

valutaexponeringar skapa en förståelse till vilka faktorer som ligger bakom valet av 

derivatinstrument och på ett mer objektivt sätt välja ut de derivatinstrument som passar 

organisationen bäst. Även finansiella institut så som banker kan dra nytta av denna studie. 

Detta då studien kan ge en inblick i hur förståelsen och vetskapen kring hanteringen av 

derivatinstrument uppfattas hos sina kunder. Vilket kan leda till att banker lättare kan vägleda 

och hjälpa sina kunder i val av derivatinstrument och på så sätt ge dem en mer skräddarsydd 

service för varje enskilt företags specifika utgångspunkt. 

 

Även kan studien skapa möjligheten för företag att utveckla samt förbättra sina interna 

metoder inom organisationerna. Samtidigt som förståelsen och kunskapen inom ämnet stärks 

hos de berörda företagen och investerarna. Vi anser därmed att det är av vikt för företag samt 

organisationer som berörs av valutarisker att ta del av denna studie för att kunna arbeta mot 

att utveckla samt öka kunskapen om finansiella derivat, så att de kan utnyttja deras fulla 

potential vid valutasäkring. 

 

9.4 Förslag på vidare forskning 
 

Då detta är en typ av ämne som genom omvärlden, världsekonomi och diverse regler ständigt 

förändras, är det av vikt att vidare studier inom ämnet fortskrider. Detta för att vidare studera 

och utveckla kunskapen kring vilka faktorer som påverkar valet av derivatinstrument. Under 

perioden som denna studie nu genomförts, har marknaden kring derivatinstrument stagnerat 

till viss del, jämfört med början av 00-talet. Detta som följd av finanskrisen 2008. Därför ser 

vi det som mycket intressant att se hur en liknande studie som vår, eventuell skulle komma att 

stå sig om en ökning av derivathandel i Sverige sker.  

 

Vidare har denna studie haft som fokus att enbart se till den svenska marknaden och dess 

påverkande faktorer. Därför tycker vi att det vore intressant att vidare studier fokuserar på 

andra länder för att på så sätt jämföra och lyfta fram eventuella skillnader samt likheter till vår 

studie. 

 

Denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ samt en kvantitativ datainsamling, dock har vi 

uppmärksammat att det finns vissa brister, framförallt inom den kvantitativa delen av studien. 

Därför hade det varit intresse att se en liknande studier inom ämnet göras, men med en 

betydande större del kvantitativ data. Detta för att se vad och hur eventuella avvikelser skulle 

kunna utvecklas.  

 

Då detta är ett ämne som i mångt och mycket bygger på den relativt nyutvecklade delen 

behavior financeteoremet inom finansiering, ser vi det som mycket intressant att vidare 

utveckla detta. Då vidare forskning eventuellt kan gå ännu djupare på att studera hur 
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individerna i sig påverkas kring valen av derivat, eller finna fler faktorer som kan komma att 

påverkar valet av finansiella derivatinstrument bland svenska företag.  
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Appendix 

Appendix 1. Följebrev 
 

Till dig som behandlar/har insyn i företagets finansiella 

derivathantering  

– Detta är en undersökning som ska sammanställas i ett examensarbete som pågår vid 

Handelshögskolan i Umeå. 

Idag är informationen om vilka faktorer som styr användandet av finansiella derivat i 

praktiken bristfällig. Därför hoppas vi att ni kan bistå med att öka kunskapen och förståelsen 

kring detta ämne genom att besvara denna enkät. Undersökningen kommer behandla ert och 

flertalet andra företags hantering av finansiella instrument. Detta för att kunna avgöra om 

derivathanteringen skiljer sig åt mellan företag samt undersöka vilka faktorer som styr valet 

av instrument.    

Om ni som erhållit denna enkät inte har rätt information eller känner att någon annan lämpar 

sig bättre för att svara, vänligen vidarebefordra detta till behörig person då detta skulle hjälpa 

oss mycket i vår studie.  

Deltagandet av denna studie är naturligtvis frivilligt, men det skulle vara betydelsefullt för 

studiens kvalitet om du som fått formuläret kan besvara frågorna så genomgående som 

möjligt. Frågeformuläret uppskattas ta fem minuter att besvara.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Svaren i denna enkät kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter, således kommer 

ingen möjlighet till identifiering av specifika svar eller uppgifter att vara möjliga om ert 

företag.  

Vid eventuella frågor, problem eller synpunkter vänligen kontakta Marcus Martell via: 

mama0217@student.umu.se  

Då vi är medvetna om att vi förorsakat Dig ett visst besvär i ditt vardagliga arbete, hoppas vi 

att Du vill hjälpa oss att öka kunskap och förståelsen kring den finansiella derivathanteringen 

bland svenska företag.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Alexander Vikström & Marcus Martell 

Umeå Universitet, feb 2014 
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Appendix 2. Enkät 

 

Användandet av Finansiella Derivat 
 

Vilka faktorer bestämmer användandet av finansiella derivat bland svenska företag? 

Nedan följer ett antal frågor kring företagets användning och hantering av finansiella 

derivat. Vi hoppas på att få en förståelse för hur ert företags derivathantering förhåller sig 

mot andra organisationer och därigenom skapa en större förståelse för det praktiska 

användandet av derivatinstrument.  

 

1. Hur stor andel av företagets operationella intäkter är i någon annan valuta än 

moderbolagets redovisningsvaluta? 

 

 
 

       0 - 20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 

 

2. Hur stor andel av företagets totala varukostnader är knuten till en extern valuta, 

annan än modebolagets redovisningsvaluta?  
 

 

 

       0 - 20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 

 

3. Använder sig företaget av någon form av risk management process för att 

kontrollera de exponerade flödena? 

 

JA    NEJ 

 

4. Använder sig företaget av andra strategier än finansiella derivat för att minimera 

valutarisken. 

 

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Använder sig företaget av någon form av finansiella instrument, t.ex. Terminer, 

Optioner eller Swappar, för att minimera valutariskerna? (Om NEJ, gå vidare till 

fråga 12) 

 

 

JA    NEJ 



III 
 

 

 

 

6. Vilket/vilka av följande instrument används för valutahantering 

 

 

      Terminer      Optioner             Swappar            

                  (Futures) 

 

7. Varför/varför inte använder sig företaget av Terminer (Futures) 

 

Svar:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Varför/varför inte använder sig företaget av Optioner 

 

Svar:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Varför/varför inte använder sig företaget av Swappar 

 

Svar:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Vilket av nedanstående alternativ passar bäst in på företaget? Hur är synen på 

kunskap gällande de derivatinstrument som används. 

 

 

 

 

 Mycket goda        Bra             Bristfällig        Mycket bristfälliga  

 

11. Vilket av nedanstående alternativ passar bäst in på företaget? Hur är synen på 

kunskap gällande de derivatinstrument som inte används. 

 

 

 

 

  Mycket goda        Bra           Bristfällig        Mycket bristfälliga  
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12. Vilket an nedanstående alternativ har störst inflytande på valet av 

säkringstidpunkt för valutaflödena?  

1= störst inflytande ,  4= minst inflytande   

 

Att den aktuella valutan anses ha en fördelaktig kurs för tillfället? 

 

Att ett specifikt flöde vid en specifik tidpunkt blir exponerat för risk? 

 

För att det finns fasta tider/tillfällen då specifika flöden skall säkras. (ex första 

måndagen i varje ny månad) 

 

När det finns tid i de vardagliga arbetsuppgifterna? 

 

 

13.  Har företaget någon rådande policy gällande användandet av 

derivatinstrument? 

 

 

 

                    JA   NEJ 

 

14. I hur stor utsträckning försöker företaget att säkra sina exponerade 

valutaflöden? 

 

 

 0 - 20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 

 

15. Finns det tillfällen då företaget aktivt väljer att inte valutasäkra? 

 

 

 

                    JA   NEJ 

 

 

16. Om JA. Vad kan vara avgörande för valet av att inte valutasäkra de exponerade 

valutaflödet? 

 

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

17. Hur väljer företaget att bemöta risker? 

 

 

 

              Spekulativt                   Riskavert 

 



V 
 

 

18. I vilken utsträckning använder sig företaget av externa aktörer (exempelvis en 

bank) för att säkra sitt flöde? 

 

 

 

  0 - 20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 

 

 

19. Om du har köpt en triss lott och vunnit 30 kr. Vilket av nedanstående val skulle 

du som person göra? 

 

 

 

           Lösa in vinsten     Lösa in den mot en ny lott 
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Appendix 3. Intervju frågor 

 

Intervjuer 

 
Fokus kommer att ligga på vilka faktorer, det vill säga, vilka hårda marknadsfaktorer och 

mjuka mänskliga faktorer som påverkar valen av derivatinstrument bland svenska företag.  

Frågorna avser att besvaras generaliserat utöver alla kunder som var och en av bankens 

personal behandlar, för att på så sätt få en bred överblick av påverkan och ge en så 

sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt 

Frågorna kan väljas att besvaras konfidentiellt om så önskas.  

 

1. Namn, arbetsgivare, hur länge har du varit verksam. 

2. Arbetsbeskrivning 

3. Befattning 

4. Vilka är kunderna? Storlek etc. 

5. Vilka branscher? 

6. Hur stor är exponeringen? Procent? 

7. I vilken utsträckning säkrar sig kunderna mot exponeringen? 

8. I vilken utsträckning använder sig företagen av Terminer? 

9. I vilken utsträckning använder sig företagen av Optioner?  

10. I vilken utsträckning använder sig företagen av Swappar? 

 

 

11. vilken typ av instrument är vanligaste som används 

12. Finns det kunder som enbart använder sig av något av följande instrument. Terminer 

(futures), Optioner eller Swappar? 

13. Beskriv kort varför dina kunder använder sig av de olika derivatinstrumenten, 

Terminer, Optioner och Swappar? 

14. Hur upplever du att kunskapen av de finansiella instrumenten ser ut generellt bland era 

kunder? 

15. Hur ser kunskapen ut för Terminer hos era kunder?  

16. Hur ser kunskapen ut för Optioner hos era kunder?  

17. Hur ser kunskapen ut för Swappar hos era kunder?  

18. Anser du att kunskapen hos kunden inverkar på valet av derivatinstrument? 

19. Anser du att kunskapen hos kunden kan ses som ett hinder vid valet av 

derivatinstrument 

20. Anses det att kunder med mycket goda kunskaper inom derivatinstrument och derivat 

hantering tenderar att använda en mer varierad portfölj av derivatinstrument? 

21. Finns det marknadsfaktorer som påverkar kundernas val av att köpa eller sälja en 

valuta, exempelvis. Om Riksbanken annonserar om en sänkning av den svenska 

styrräntan, påverkar detta valet av handelstidpunkt för kunderna? 

22. Vad kan orsaken vara till att vissa företag väljer bort ett specifikt instrument? 
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23. Finns det fall då det har visat sig att en kund har dålig erfarenhet av ett visst 

instrument, exempelvis gjort en dålig affär, och där av försöker att undvika att 

använda sig av denna typen av instrument? 

24. Om ja, på vilket sätt tenderar de att fortsätta med sin hantering av derivat? 

 

25. Kommer det tidpunkter då marknaden på derivathantering är mindre aktiv än andra? 

När? Varför? 

26. Kommer det tidpunkter då marknaden är mer aktiv än andra? När? Varför? 

 

27. När kunderna är osäkra på en investering och ber om hjälp av er, tenderar de då att, 

följa? delvis följa? eller gå mot motsatta hållet?  

28. Finns det investerare som ringer till er för att prata och samla information om vad som 

händer på marknaden? 

29. Ser du en tendens av att investerare ofta följer varandra genom att göra samma 

investeringar under samma tidpunkter på marknaden? (Flockbeteende)  
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Appendix 4. Statistiska variabler 

 

 

Responsvariabel

Y₀: Använder finansiella derivat

Y₁: Terminer

Y₂: Swappar

Y₃: Optioner

Förklaringsvariabel

X₁: Kunskap om derivat

X₂: Operationella intäkter i annan valuta

X₃: Externa varukostnader i annan valuta

X₄: Kvot, intäkter mot kostnader

X₅: Hjälp av externa aktörer

X₆: Säkrat valutaflöde

X₇: Inställning till risk

X₈: Säkringspolicy



 

 

 

 

  


