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Sammanfattning 
 

Efter införandet av de internationella redovisningsstandarderna år 2005 vars syfte är att 

tillfredställa behovet av jämförbarhet och harmonisering bland företag, har många 

förändringar skett. Förändringarna innebär att den nya redovisningspraxisen har blivit 

obligatorisk för de svenska företagen att följa. I och med att företag bedriver utlandshandel 

bidrar detta till valutarisk, något som företag måste handskas med. Ett behov av att hantera 

dessa risker står i fokus bland företagens verksamheter och är även något som 

uppmärksammas bland företag, de finansiella rapporternas användare samt investerare. För att 

kunna minimera/eliminera valutakursrisker är finansiella instrument de främsta redskapen. De 

standarder som berör detta ämnesområde är IAS 39 och IFRS 7. IAS 39 beskriver hur riskerna 

hanteras, medan IFRS 7 redogör för de upplysningar företag skall lämna i sina finansiella 

rapporter. Eftersom företag har olika policys vid riskhanteringsredovisning, bidrar detta till en 

problematik gällande upplysningskraven.  

 

I och med att företagens olika sätt kring upplysningskraven skiljer sig åt vid 

riskhanteringsredovisning, har det varit av största intresse att erhålla information om huruvida 

företagen följer dessa upplysningskrav, och i vilken omfattning dess redovisning skiljer sig 

från standarden IFRS 7. Syftet har således varit att undersöka i vilken utsträckning företagen 

väljer att redovisa upplysningskraven som finns reglerade i standarden gällande 

säkringsredovisning av valutarisker och känslighetsanalys. 

 

Metodiken inom denna studie har varit den kvantitativa, där granskning av företags 

årsredovisningar från Large Cap listan på OMX Stockholmsbörsen har utförts. Sekundära 

källor utgörs av respektive företags årsredovisningar, diverse vetenskapliga artiklar samt 

studentlitteratur. Tillvägagångssättet har varit en jämförelse mellan utvalda punkter i 

respektive standarder, med dess tillämpning i årsredovisningarna. 

Teoridelen stöds av tidigare forskning inom ämnesområdet upplysningar, samt lagar och 

regelverk kring upplysningar av säkringsredovisning och känslighetsanalys. 

 

Det visade sig att företag inte följer standarder fullt ut, på så sätt att vissa föredrar att delvis 

rätta sig efter dem förordnade standarderna, medan andra väljer att tillämpa dessa till en högre 

grad. Avslutningsvis kan författarna även konstatera att upplysningar om säkringsredovisning 

följs i större utsträckning än de om känslighetsanalys. 



 
 

Abstract 
 

After the introduction of international accounting standards in 2005, whose purpose is to 

satisfy the need for comparability and harmonization among companies, many changes have 

occurred. The changes mean that the new accounting practices have become mandatory for 

Swedish companies to follow. As the company carries out foreign trade, it contributes to 

currency risk which companies must deal with. Needs to manage these risks are in focus 

among business activities and is also a focus of attention among enterprises, the financial 

statements users and investors. In order to minimize/eliminate exchange rate risks; financial 

instruments are the main tools. The standards related to this topic are IAS 39 and IFRS 7. IAS 

39 describes its approach in managing risks, while IFRS 7 sets out the information companies 

must provide in its financial statements. Since companies have different policies concerning 

risk management reporting, this contributes to problem relating to disclosure requirements.  

 

Since corporate ways around disclosure requirements differ in risk management reporting, it 

has been of great interest to obtain information about whether the companies comply with 

these disclosure requirements, and the extent to which its reporting are different from standard 

IFRS 7. The aim has therefore been to examine the extent to which companies choose to 

report the disclosure requirements that are regulated in the standard of existing hedge 

accounting for foreign currency risk and sensitivity analysis.  

 

The methodology of this study was quantitative, with a review of companies financial 

statements from the Large Cap list of OMX Stockholm Exchange have been performed. 

Secondary sources are each company’s financial statements, various scientific articles, and 

student literature. The approach has been a comparison between selected points in the 

respective standards, with its application in the financial statements.  

The theory part is supported by previous research in the subject area information, as well as 

laws and regulations on information from hedge accounting and sensitivity analysis.  

  

It turned out that companies do not comply with standards in full, so that some prefer to 

partially comply with them, while others choose to apply them to a higher level. Finally, the 

authors also found that information on hedge accounting is followed more closely than those 

of sensitivity analysis.  



 
 

Definitioner 
 
 
FASB Financial Accounting Standard Board 

IAS International Accounting Standard 

IAS 39 International Accounting Standard 39: Finansiella instrument: Redovisning och 

värdering 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IFRS 7 International Financial Reporting Standards 7: upplysningar 

IASC International Accounting Standard Committee 

IASB International Accounting Standard Board  
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1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till ämnet och uppsatsen, men även formuleringen av 

syftet och problemformuleringen framställs. Vidare kommer författarnas avgränsningar samt 

disposition till uppsatsen att redogöras. 

 
 
1.1 Problembakgrund 
Valutarisk är ett begrepp som väcker uppmärksamhet bland företag, de finansiella 

rapporternas användare samt investerare. Ett behov av att redovisa hanteringen av denna risk 

står i fokus bland företagens verksamheter. I dagsläget handlar de stora multinationella 

företagen i ett flertal olika valutor som bidrar till att företagen utsätts för valutarisker.1 Till 

valutarisker hör transaktions- samt omräkningsrisk. Med transaktionsrisk menas att inköps- 

och försäljningstransaktioner utförs i utländsk valuta. Med omräkningsrisk menas en 

omräkning av den lokala valutan i dotterföretagets verksamhetsmiljö2

 

.  

I och med att handeln har ökat, har detta bidragit till att hanteringen av olika valutor har ökat. 

Idag kan ex. ett svenskt företag handla med valutor såsom Dollar, Euro, Pund etc.  

Förändringen i valutornas växelkurser sinsemellan skapar valutakursdifferenser, vilket bidrar 

till antingen valutakursförlust eller valutakursvinst. Adler och Dumas nämner i sin artikel att 

valutornas växelkurser fluktuerar, dvs. varierar. Vidare menar de att detta är något som kan 

förutses, men att den faktiska valutarisken ligger i att valutakursen har en variation utöver den 

förväntade.3

Sverige är med i Europeiska Unionen (EU), vilket innebär att landet måste följa de lagar som 

EU stiftar. Förordningen 1606/2002/EG som EU framförde, trädde i kraft den 1 januari 2005. 

Förordningen riktar sig till alla medlemsstater och är direkt tillämplig,

 Detta innebär en risk för ett företag vid utlandshandel.   

4 EU: s lagar har med 

andra ord företräde i förhållande till den nationella lagstiftningen.5

                                                 
1 Artsberg, K. (2005) ”Redovisningsteori- policy och praxis” s. 403 

  

Denna förordning bidrog till att de internationella redovisningsreglerna IAS (International 

Accounting Standards) respektive IFRS (International Financial Reporting Standards) för de 

2 Eriksson, L. (2002) ”Koncernredovisning” s. 255 
3Adler, M & Dumas, B. (1972) “Exposure to Currency Risk: definition and measurement” 
4 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006 s. 31  
5 Lönnqvist, R. (2006) ”Årsredovisning i koncerner” s. 17 
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svenska börsnoterade företagen blev obligatorisk.6 IAS/IFRS styr utformningen för hur 

företag skall upprätta sin koncernredovisning.7 Enligt artikel 1 i förordningen 1606/2002/EG 

är syftet med IAS/IFRS att harmonisera den finansiella information som företagen utformar 

samt att den skall kunna vara jämförbar. Harmoniseringen skall uppnås genom ett antagande 

och tillämpande av de internationella  redovisningsstandarderna.  

Jämförbarheten skall fungera som en slags garanti för att gemenskapens kapitalmarknad samt 

den inre marknaden kan fungera ändamålsenligt.8

 

  

För att kunna minimera/eliminera valutakursrisker är finansiella instrument de främsta 

redskapen. IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering är den standard som 

tillämpas vid säkringsredovisning av risker. Vid tillämpningen av standarden har företag ett 

flertal valmöjligheter av instrument att använda sig utav, såsom optioner, terminer, swappar 

m.fl.  

Eftersom företag anser att denna standard är omfattande och komplex utarbetas i dagsläget en 

ny standard som skall underlätta företagens arbetsgång, denna standard benämns IFRS 9 

Finansiella instrument. Standarden presenterar nya förändringar för klassificering samt 

värdering av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 kommer under 2010 att fullt utvecklas 

och nya krav på klassificering samt värdering på bland annat säkringsredovisning kommer att 

framställas. IFRS 9 kommer  till slutet av 2010 att ersätta  IAS 39.9

För att fullfölja kravet kring upplysningar i de finansiella rapporterna, blir standarden IFRS 7 

aktuell, då syftet med standarden är att lämna upplysningar.  Detta för att upplysa användarna 

om de finansiella instrumentens betydelse för företagens finansiella ställning samt resultat. 

Under finansiella instrument uppstår risker, och denna standards syfte är att bedöma denna 

risk som företaget är utsatt för under perioden och på balansdagen. Slutligen också hur dessa 

risker hanteras samt redovisas av företagen. Denna standard fungerar även som en 

komplettering till IAS 39

 

 

10

I och med att IFRS 7 har utvecklats så omfattande och fördjupats ytterligare gällande de 

upplysningar som krävs i förhållande till hur ett företag åskådliggör sin hantering av risker, 

menar McDonnell att det inte kommer vara alldeles för lätt för företagen att anpassa sig till 

.  

                                                 
6Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s.12 
7 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006 s. 29 artikel 1 
8 Ibid. 
9 http://www.iasplus.com/standard/ifrs09.htm29/11-09 kl 14.39 
10 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006 s.156 

http://www.iasplus.com/standard/ifrs09.htm�
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denna standard. Företagen måste granska sina processer för att kunna säkerställa att den 

information som krävs för att utarbeta lämpliga upplysningar finns tillgänglig11

 

. 

1.2 Problemdiskussion 
Valutafluktuationer i multinationella företag är något som inte kan undvikas. Variationerna 

kännetecknas av en naturlig karaktär i företagstillvaron, därav har flertal lösningar utvecklats 

för att minimera dessa. Hantering av finansiella risker, varav valutarisk utgör en av dem 

presenteras idag i finanspolicyn som bolagen upprättar. Finanspolicyn berör de regler och 

riktlinjer som gäller för finansiell verksamhet samt villkor kring finansiella risker. Företag 

arbetar kontinuerligt med att identifiera samt analysera de finansiella riskerna. Riskhantering 

är närmast förknippad med en känslighetsanalys, som presenteras i företags finansiella 

rapporter i noter och kompletterande tabeller samt andra upplysningar.12

Företag ämnar följa de standarder som förespråkas i IFRS/IAS, dock väljer företag att hantera 

sin redovisning på det sätt som passar dess verksamhet bäst, även om det ibland innebär att 

inte följa regleringar. Frågeställningen som dök upp var, till vilken grad företag väljer att 

redovisa upplysningar kring valutariskhantering och känslighetsanalys samt 

säkringsredovisning. Utifrån denna frågeställning formulerades följande problemformulering: 

 Känslighetsanalysen 

berör känsligheten i valutornas fluktuationer.  

 

 

 Redovisar företag upplysningskraven kring säkringsredovisning och valutarisk med 

tillhörande känslighetsanalys?  

 

 Hur hanterar företag valutarisker och vilka metoder används för säkringsredovisning?  

 
 

                                                 
11 McDonnell, J. (2007) ”Financial instruments: IFRS 7 – Disclosure requirements” Accountancy Ireland  
Vol. 39 No. 2 Issue 2, p14-18 
12 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007. Sid 12 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning företag redovisar 

upplysningskraven gällande säkringsredovisning av valutarisker och känslighetsanalys. Det 

skall tolkas samt analyseras huruvida regleringen skiljer sig från tillämpningen av standarder i 

praktiken.  

 

1.4 Avgränsning 
Avgränsningen inom ramen för uppsatsämnet omfattas av frågeställningen kring 

säkringsredovisning av valutakursrisker i IAS 39 Finansiella instrument, samt 

säkringsredovisning & känslighetsanalys rörande valutarisker i IFRS 7 Finansiella 

instrument: Upplysningar. Dessa avgränsningar utfördes då författarna ansåg att såvida 

undersökningen skulle omfatta alla delar av regleringen, skulle uppsatsen inte kunna 

fullbordas med lika stor fördjupning.  

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel 1 I Inledning presenteras uppsatsens bakgrund som resulterar i en frågeställning 

och syfte med avgränsningar. 

 

Kapitel 2 I Metod presenteras och motiveras våra val av den vetenskapliga ansatsen och 

metoden. Dessutom presenteras studiens tillvägagångssätt.  

 

Kapitel 3 I Teori behandlar vi den befintliga teorin som ligger till grund för analysen. 

 

Kapitel 4 I Empirin redogör vi våra observationer som undersökningen fokuserar på. 

 

Kapitel 5 I Analysen kommer resultatet att presenteras och analyseras. 
 

Kapitel 6 I Slutsatser diskuteras studien och en slutsats presenteras. 



5 
 

2. Metod 
 
 

Detta avsnitt kommer att innehålla en redogörelse för de olika metodval som gjorts av 

författarna. Här kommer läsaren även att ta del av tillvägagångssättet, hur datainsamlingen 

har gjorts, uppsatsens urvalsgrupp och slutligen kommer uppsatsens reliabilitet och validitet 

att diskuteras. 

 

 

2.1 Val av metod 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det.” (Fog, 1979)13

 

  

Genom detta citat visar Fog att rättvald metod är ett redskap av ytterst vikt inom forskning, 

där betraktelse av valet i metoden skall belysa det ämnesområde man undersöker. Först då all 

data är insamlad är det meningsfullt att söka efter mönster.  

Som ovan nämnt är avsikten med denna studie att belysa i vilken utsträckning företag 

redovisar upplysningskraven som finns reglerade i IFRS 7. Patel och Davidson tydliggör 

eventuella skillnader mellan två metoder som finns för att kunna generera, bearbeta och 

analysera den information som samlas in. Dessa två metoder betecknas som kvantitativ- och 

kvalitativ metod. Forskning som går ut på mätning av datainsamling och ett genomförande av 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder är den kvantitativa metoden, medan vid den 

kvalitativa metoden fokuseras det på den ”mjuka” datan, såsom kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser14. Bryman och Bell menar att det även finns en tredje metod som innebär 

att man använder sig av mer än en metod, dvs. kombinerar den kvalitativa ansatsen med den 

kvantitativa. Denna metod går under beteckning ”metodtriangulering”, och bidrar till att 

forskaren får mer kontroll av giltigheten och relevansen av resultatet15

Den kvalitativa ansatsen anser författarna sig inte vara i behov av, då den intervjuades svar 

kan vara vinklade av personliga meningar för att på bästa sätt kunna återspegla företaget och 

ge en bättre bild av det. Metodtriangulering är heller inte nödvändig av den orsak att 

.  

                                                 
13 Holme, I. Solvang, B. (1997) ”Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder” s. 75 
14 Patel, R. Davidson, B. (2003) “Forskningsmetodikens grunder” s. 14 
15 Bryman, A. Bell, E. (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 596 
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författarna anser att den eftersträvade informationen kan uppnås vid såväl en intervju som vid 

en kvantitativ ansats.  

Författarnas tillvägagångssätt för denna uppsats har varit den kvantitativa ansatsen i form av 

analyser och granskningar av respektive företags årsredovisningar. Den tillgängliga 

informationen som är nödvändig för studien påträffas i balansräkningar och noter. Skälet till 

val av denna ansats beror dels på lättillgängligheten av de olika årsredovisningarna, och dels 

att det skulle krävas omfattande arbete vid intervjuer av de många företagen, och detta skulle 

leda till tidsbrist för författarna. Vidare skulle även svårigheter uppstå i att finna rätt personal i 

företagen som handskas med frågor rörande våra frågeställningar. Denna metod anser 

författarna bäst kunna svara på den ställda problemformuleringen.  

 
2.2 Urvalsgrupp 
För att få en större överblick av hur de svenska företagen tillämpar IFRS 7 samt IAS 39 måste 

ett urval göras. Då mätning av hela populationen inte är aktuell vid den kvantitativa 

undersökningen, har författarna valt att genomföra undersökningen bland noterade företag 

som är daterade per den 15 december 2009, på OMX Stockholmsbörsen. För att återspegla 

populationen generellt har ett representativt urval gjorts för att på ett enklare sätt kunna 

generalisera resultatet16

Large Cap listan kommer vara i fokus bortsett från företag som är verksamma inom bank- och 

fastighetsbranschen, dessa kommer uppsatsen att avgränsa sig från då annorlunda regler följs. 

Utgångspunkten i urvalet gällande undersökningen är de företag i Sverige som handlar på den 

internationella marknaden och exponeras för olika valutor. Det slutgiltiga urvalet inom ramen 

för denna studie blev 28 företag som slumpmässigt valdes ut ur respektive bransch. 

Grupperingarna var följande: Energi sektorn, Material sektor, industrivaror och tjänster, 

sällanköpsvaror och tjänster, dagligvaror, sjukvård, informationsteknik samt 

telekommunikation och tjänster. Viktigt att påpeka är att dessa grupperingar inte genomfördes 

av författarna, utan var grupperade av Nordnet.

. Representativt på så sätt att företagen uppdelades i olika branscher, 

för att kunna få en större överblick över populationen. 

17

 

  

 

 

                                                 
16 Bryman, A. Bell, E. (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 110-111  
17https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/kurslista/aktier.html?marknad=Sverige&lista=1_1&large=on&se
ktor=0&sektorgruppera=on&subtyp=price&sortera=aktie&sorteringsordning=stigande 15/12-2009 kl 15.21 

https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/kurslista/aktier.html?marknad=Sverige&lista=1_1&large=on&sektor=0&sektorgruppera=on&subtyp=price&sortera=aktie&sorteringsordning=stigande�
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/kurslista/aktier.html?marknad=Sverige&lista=1_1&large=on&sektor=0&sektorgruppera=on&subtyp=price&sortera=aktie&sorteringsordning=stigande�
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2.3 Tillvägagångssätt 
I denna studie har en förenkling och en egen tolkning av utvalda punkter inom standarden 

IFRS 7 kring upplysningskrav, varit nödvändig för att kunna genomföras. Dessa tolkningar 

presenteras i den teoretiska referensramen.  

Tillvägagångssättet för empiridelen görs på så vis att de utvalda företagen först presenteras 

med en överblick över dess verksamhet. Sedan görs observationer i de olika företagens 

årsredovisningar, vilka därefter jämförs med de utvalda punkterna från IFRS 7. Genom denna 

observation och jämförelse uppnås insikt i hur företaget tillämpar standarden.  

För att jämföra i vilken utsträckning företag redovisade upplysningskraven utifrån författarnas 

tolkning, har författarna valt att poängsätta respektive utvalda punkter i standarden. 

Varje punkt består av a, b och c, eller a och b. I de fall företag följde tolkningarna i sina 

finansiella rapporter i noterna, fick de en poäng för vardera.  

Författarna valde ut de punkterna i standarden som de ansåg vara viktiga att följa, och därför 

är varje punkt värd lika mycket poäng.   

 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Vid den kvantitativa metoden är vanligtvis kvantifiering av data av central betydelse för 

forskaren vid insamling och analys. Forskaren samlar per systematik in data som sedan 

sammanfattas i statistisk form. Utifrån insamlade data görs en analys med testbara hypoteser 

som utgångspunkt. Denna typ av forskningsstrategi är deduktivistisk18 19

Vid den kvalitativa metoden är det till skillnad från den kvantitativa en större betoning på ord 

och inte siffror vid insamling och analys av data. Denna variant av forskningsstrategi är 

induktivistisk. En annan skillnad mellan den kvalitativa metoden och den kvantitativa är att 

den förstnämnda oftast omfattar mindre populationer, medan den kvantitativa är väsentlig vid 

studier av större populationer

.  

20

 

. 

2.5 Induktion, deduktion och abduktion 
När man talar om induktion, talar man om generalisering. Sohlberg uttrycker sig på detta vis: 

”Det man vanligtvis menar när man talar om induktion, är induktion genom uppräkning, som 

bygger på observationer och säger att samtliga undersökta fenomen leder till en 

                                                 
18 Bryman, A. Bell, E. (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 592 
19 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod  7/12-2009 kl 16.42 
20 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod  7/12-2009 kl 16.46 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod�
http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod�
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generaliserad slutsats”.21 När man talar om deduktion talar man om, att man med hjälp av 

befintliga teorier härleder enskilda  företeelser.22

 

  

Bryman och Bell förklarar detta genom denna modell: 

 

Teoriobservationer/resultat 

Deduktion 

Observationer/resultatTeori 

Induktion 23

 

 

Abduktion, som är en kombination av induktion och deduktion, är det tredje sättet att koppla 

samman teori och empiri. Vid abduktion formuleras en temporär teori från enskilda fall som 

kan förklara fallet/fallen. Den temporära teorin testas sedan på nya fall för att på så sätt 

utveckla och bredda teorin24

 

. 

Teori 1        Teori 2 

 

  

 

 Observationer/resultat    Observationer/resultat 25

 

 

Vid denna studie kommer den deduktiva metoden att vara utgångspunkten. Slutledningar 

kommer att göras utifrån teorier samt standarder.  

 

2.6 Datainsamling 
Primär- och sekundärdata är två olika data som man vanligtvis skiljer på. Data som forskaren 

själv samlar in för en särskild uppgift, genom användning utav en eller flera 

datainsamlingsmetoder, kallas för primärdata.26 Respondenter eller dokument kan användas 

som primärdata, men även föremål eller andra ”spår” av mänskligt beteende.27

                                                 
21 Sohlberg, P & B-M, (2009) ”Kunskapens former – vetenskapsteori och forskningsmetod”  s. 128-129 

 

22 Patel, R. Davidson, B. (2003) “Forskningsmetodikens grunder” s.23  
23 Bryman, A. Bell, E. (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 25 (Fotnot avser modellen) 
24 Patel, R. Davidson, B. (2003) “Forskningsmetodikens grunder” s.24 
25 Patel, R. Davidson, B. (2003) “Forskningsmetodikens grunder” s.25 (Fotnot avser modellen) 
26 Halvorsen, K. (1992) ”Samhällsvetenskaplig metod” s. 72 
27 Ibid. s. 80 
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Processdata, bokföringsdata och forskningsdata är olika sorter av sekundärdata. Processdata 

är data som uppstår i samband med löpande aktiviteter i samhället, t.ex. artiklar i tidningar 

och riksdagsdebatter. Processdata finns i skriftlig eller bildlig form och är obearbetad 

information. Halvorsen menar att processdata produceras utan tanke på att forskare ska 

använda sig av dem, sådana data skall därför granskas kritiskt. Bokföringsdata är den data 

som man hittar i ett företags årsredovisningar, offentliga register som t.ex. straffregister, folk- 

och bostadsregister, personalregister i företag. Forskningsdata är data som samlats in av andra 

forskare28

 

. 

I denna studie har årsredovisningar från år 2008 för respektive företag använts som sekundära 

källor. Detta är ytterst relevant för denna undersökning eftersom dessa ger bäst svar på 

frågeställningen. Därtill har även diverse artiklar som finns tillgängliga i olika databaser 

nyttjats. Litteratur som hör till ämnet IAS 39 och IFRS 7 har använts, dvs. dess olika 

standarder och regleringar. I denna studie kommer intervjuer inte att användas eftersom 

författarna anser att studien inte kräver denna datainsamlingsmetod.  

 

2.7 Reliabilitet och Validitet  
Vid genomförande av en undersökning är huruvida data är tillförlitlig en huvudsaklig fråga.29 

Termen som används för att avgöra en mätnings pålitlighet kallas för reliabilitet.30

Vid eventuell forskning är forskaren förmodligen intresserad av att veta huruvida ett mått är 

stabilt eller inte. Detta eftersom det är först vid kvantitativa undersökningar som reliabilitet 

vanligtvis blir aktuell

  

31

När oberoende mätningar ger ett ungefärligt identiskt resultat, säger man att datan har hög 

reliabilitet. En förutsättning för att kunna uppnå detta är att de olika leden i mätprocessen 

skall vara precisa. Hög reliabilitet skall fungera som en garanti för hög pålitlighet, vilket 

innebär att den vetenskapliga problemställningen belyses

.  

32

                                                 
28Halvorsen, K. (1992) ”Samhällsvetenskaplig metod” s. 72-73 

. Reliabilitetens tillförlitlighet kan 

mätas på ett flertal sätt. Ett sätt är att repetera samma undersökning under två olika tillfällen 

för att upptäcka om resultatet är den samma. Denna metod kallas för ”test-retest-reliabilitet”. 

Flera forskare kan välja att undersöka samma fenomen, och skulle flera forskare uppnå 

29 Johannessen, A. Tufte, P-A. (2003)”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” s. 28 
30 Halvorsen, K. (1992) ”Samhällsvetenskaplig metod” s. 42 
31 Bryman, A. Bell, E. (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s. 48 
32 Ibid. s. 42 
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samma resultat, anses detta vara ett resultat med hög reliabilitet. Detta benämns ”inter-rater-

reliabilitet”. 33

En förutsättning av yttersta vikt för att data skall kunna brukas för att pröva en uppställd 

hypotes, är att reliabiliteten är tillfredsställande. Förutom detta måste data även vara valida, 

dvs. relevanta för problemställningen

 

34

Det förstnämnda ”… rör relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas och 

konkret data”

. En annan central fråga som uppkommer gällande 

validitet är, förutom relevansen, hur bra data representerar fenomenet. Detta nämner Tufte i 

sitt kapitel där det framgår att validitet finns i olika former, bland annat begreppsvaliditet, 

intern validitet och yttre validitet.  

35. När det gäller inre och yttre validitet, betecknar inre validitet projektets inre 

beståndsdelar, dvs. hur dessa presenteras och samspelet dess emellan. Vad gäller yttre 

validitet vilar den på den hela teoretiska grunden och representerar hela projektet som 

helhet.36

 

 

Patel och Davidson menar att validitet och reliabilitet har en anknytning till varandra och att 

man inte kan ha fokus på ett av begreppen, utan att båda två måste tas i beaktning. Tre 

tumregler som förs fram av dessa är bl. a att en hög reliabilitet inte innebär en hög validitet. 

Om en undersökning har en låg reliabilitet innebär detta i sin tur även att validiteten är låg. 

Slutligen anser de att fullständig validitet erhålls av fullständig reliabilitet. 37

I denna studie har kvantitativ data använts i form av årsredovisningar. Detta anser författarna 

vara tillförlitligt, och menar att om en liknande undersökning med samma data som i denna 

studie skulle genomföras, skulle ett likartat resultat uppnås.  

 

När det gäller validiteten för studien, är datan som tagits fram för studien relevant för den 

aktuella frågeställningen. Relevant på så sätt att den innehar information som krävs för att 

kunna genomföra denna studie. 

 
2.8 Källkritik 
”Källkritik handlar om att kontrollera fakta”38, eller som Thurén formulerar det att man 

”tolkar sina källor”39

                                                 
33 Johannessen, A. Tufte, P-A. (2003) “Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” s. 29 

. Han menar att tolkning kräver en rationell samt logisk tankegång, och 

34 Johannessen, A. Tufte, P-A. (2003) “Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” s. 47 
35 Johannessen, A. Tufte, P-A. (2003)”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” s. 47 
36 Svenning, C. (1999) ”Metodboken Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling” s. 61 
37 Patel, R. Davidson, B. (2003) “Forskningsmetodikens grunder” s. 99 
38 Thurén, T. (2005) ”Källkritik” s. 7 
39 Ibid. s. 11 
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samtidigt fantasi och intuition. Källkritiken är relativt enkel genom sina fyra principer 

bestående av: 

 Äkthet Denna princip innebär att källan skall vara tillförlitlig. 

 Tidssamband I denna princip kan skäl till att tvivla på källan uppstå genom att ju 

äldre källan blir, desto mindre pålitlig blir den. 

 Oberoende Källan skall inte vara avskriven av en annan källa, eller heller vara 

refererat till en annan källa, utan den skall ”stå för sig själv”. 

 Tendensfrihet ” Man ska inte ha en anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden”40

 

 

För denna studie har författarna använt sig av befintlig kurslitteratur samt annan relevant 

litteratur som behandlar det aktuella ämnet. Ytterligare material som använts har varit 

vetenskapliga artiklar samt Internet. För att erhålla de data som krävs för att svara på 

problemen som ställts, har årsredovisningar använts. Följer man ovanstående principer som 

Thurén formulerar bedömer författarna att källorna anses vara tillförlitliga.  

Denna tillförlitlighet motiveras med att kurslitteraturen som använts är skriven till studenter 

vid universitet och högskolor. Följaktligen uppnår kurslitteraturen kravet på äkthet. 

Författarna har använt sig av de senaste upplagorna i litteraturen. Nackdelen är dock att den 

senaste upplagan inte alltid behöver vara aktuell, och att nya uppdateringar samt förändringar 

kan ha uppkommit. Därav uppstår brister i kravet på tidssamband.  

Internet kan inte alltid vara en tillförlitlig källa, men om sidans ”äkthet” tas i beaktande, som 

exempelvis Nationalencyklopedin samt företagens årsredovisningar på Internet, anses just 

dessa specifika som tillförlitliga källor. Dessa fyller därmed kravet på äkthet.  

För årsredovisningar finns lagar som föreskriver hur utformningen och innehållet skall vara. 

Därmed bedömer författarna att detta är tillförlitligt pga. dess lagstadgande. Vidare antas 

ingen brist på tendensfriheten från författarnas sida eftersom ett åsidosättande av information 

är brottsligt. Författarna väljer därför att anse årsredovisningarna som äkta, oberoende och 

tendensfria. Slutligen når de även upp till kravet på tidssamband, eftersom nya 

årsredovisningar framställs varje år.  

                                                 
40Thurén, T. (2005) ”Källkritik” s. 13 
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3. Teori 
 

Kapitlet inleds med en presentation av de olika normgivare som har påverkat - och 

fortfarande påverkar - det aktuella ämnet. Därefter beskrivs de standarder som är aktuella 

för att få en förståelse för ämnet, samt redogörs för de punkter författarna ämnar undersöka. 

Därnäst redogör författarna för tidigare forskning. Slutligen presenteras teorier kring 

redovisningsämnet. 

 

 

3.1  Internationella normgivare 
 
3.1.1 IASB 

IASB (International Accounting Standards Board) är en oberoende normgivande styrelse. Den 

utses och övervakas av en geografisk och yrkesmässig skiftande grupp. Denna grupp består av 

förvaltarna inom IASC- stiftelsen som är ansvariga för det allmänna intresset. Organisationen, 

tidigare kallad för IASC, uppstod år 1973 där utgångspunkterna var samordning och 

förbättring av redovisning. År 2001 genomförde IASC en omstrukturering som resulterade i 

ett namnbyte från IASC till IASB. Standarderna som gavs ut av IASC betecknades IAS, dessa 

standarder kvarstår och nya utgivna standarder benämns IFRS 41

 

.  

3.1.2 FASB 

FASB (Financial Accounting Standards Board), är en fristående organisation som började sin 

verksamhet år 1972 inom den privata sektorn, för utarbetning av finansiella 

redovisningsstandarder och rådgivning inom ämnet för olika parter. Dessa standarder styr 

upprättande av bokslut. Organisationen är av betydelse för både investerare, långivare, 

revisorer och andra användare som är i behov av finansiell information. FASB är den 

normgivare som har haft, och har ännu idag, ett stort inflyttade på redovisningen världen över, 

inte minst i Sverige42

 

.  

 

 
                                                 
41 http://www.iasb.org 20/10-09 
42 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 20/10-09 

http://www.iasb.org/�
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495�
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3.2  IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
IAS 39 är ämnad att uppge vilka principer som gäller vid värdering och redovisning av 

finansiella tillgångar, finansiella skulder samt vissa avtal som berör köp eller försäljning av 

icke finansiella poster. 43

 

 (Begreppsförklaring; se bilaga 1) 

IAS 39 är uppdelat i 3 sektorer; 

 Redigering av balansräkningen: borttagande av vissa tillgångs- och skuld poster som 

inte uppfyller kraven för balansräkningen längre. 

 Värdering: här beaktas alla övervärderingar av tillgångar och skulder. Ex. värdering 

vid anskaffningstillfället, värdering till verkligt värde, omklassificeringar m.fl.  

 Säkringsredovisning: beskrivning för hur vissa poster kan säkras gentemot risken.44

 

 

3.2.1 Säkringsredovisning 

En förutsättning för att ett företag skall klara sig på marknaden är att företaget måste kunna 

hantera risker av olika slag. I första hand skall rörelserisken hanteras, och för att mäta denna 

risk är variationen i företagets lönsamhet ett instrument. Rörelserisken kan påverkas direkt av 

företagsledningen genom att man maximerar sin vinst samt minimerar kapitalbindningen. En 

annan typ av risk som företagsledningen inte kan påverka direkt är marknadsrisker av olika 

slag. De kan dock minimera riskerna indirekt genom ett användande av finansiella 

säkringsinstrument. På så sätt kan företagen påverka resultatet genom att minimera eller i 

vissa fall eliminera värdeförändringar45

För att kunna säkra risker tillämpar man säkringsredovisning enligt IAS 39. 

Säkringsredovisningen är avsedd att säkra instrument av externa parter i enskilda företag, dvs. 

segment som rapporteringen gäller och inte koncernen i sig. Säkringsförhållanden företag 

emellan, internt inom koncernen, skall elimineras

.  

46

 

.  

Förutsättningar för att säkringsredovisning skall få tillämpas är följande: 

 

a) ”De säkrade riskerna tydligt kan identifieras. 

b) Säkringens effektivitet kan visas, och 

                                                 
43 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 s. 516 
44 Ibid. 
45 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 189  
46 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 s. 536 
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c) Det är möjligt att säkerhetsställa en specifik identifiering mellan säkringsinstrumentet 

och skilda riskpositioner47

 

.” 

Säkringsredovisning klassificerar tre typer av säkringar; säkring av verkligt värde, säkring av 

kassaflöde samt säkring av en nettoinvestering. Bedömning av risker i omvärdering av 

finansiella tillgångar och skulder som skulle kunna påverka resultaträkningen, är säkring av 

verkligt värde. Kassaflödessäkring säkrar förändringar som kan uppstå i kassaflöden som är 

hänförliga till en viss risk. Risken är kopplad till en finansiell tillgång och skuld, och kan 

påverka resultaträkningen. Vid bedrivande av utlandsverksamhet uppstår 

valutakursdifferenser, och för att säkra risken tillämpas säkring av nettoinvesteringar.48

 

 

3.2.2 Derivat 
Utvecklingen av finansiella instrument beror främst på finanssektorns kreativitet. Finansiella 

instrument kan delas in i två grupper, avista-instrument och derivatinstrument. Derivat avser 

ett kontrakt mellan två parter som kräver en eller flera betalningar från den ena parten till den 

andra49. Derivatinstrumentets värde baseras på ett s.k. underliggande pris eller värde. Ingen, 

eller en liten, initial investering krävs samt att reglering sker i framtiden50

Genom derivatinstrument kan parten med en oönskad risk överlåta risken till motparten. Detta 

menar Schroeder som även påpekar att den oönskade risken är svår att mäta, och att derivaten 

är svårhanterliga och komplexa

.  

51

Skillnaden mellan instrumenten beror på tidpunkten för leveransen och betalningen. Aktier, 

obligationer och skuldebrev är exempel på avista-instrument. Derivat finns i form av optioner, 

terminer och swappar

. 

52

 

.  

3.2.2.1 Option 

Det finns två typer av optioner, köpoption samt säljoption. En köpoption är ett kontrakt 

mellan två parter som ger ena parten rättighet, dock inte skyldighet, att köpa underliggande 

tillgångar i form av ex valuta (valutaoption) i framtiden till ett förutbestämt pris53 54

                                                 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006. s. 569 

. Detta 

48 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006. s. 571 
49 Trombley, Mark A. (2003) “Accounting for Derivatives and Hedging” s. 9 
50 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 159 
51 Schroeder, R. Clark, M. Cathey, J. (2009) “Financial Accounting Theory and analysis: Text and cases” s.387 
52 Artsberg, K. (2005) ”Redovisningsteori- policy och praxis” s. 293 
53 Ross, Westerfield, Jaffe. ( 2002) ”Corporate Finance”  s. 212-213 
54 Trombley, Mark A. (2003) “Accounting for Derivatives and Hedging” s. 10 
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kallas för lösenpris.55

Huruvida värdet på den underliggande tillgången styr värdet på optionen, utvecklas under 

optionens löptid

 En valutaoption kan komma att tillämpas på två sätt. Den kan användas 

som skydd mot hastiga och kraftiga valutasvängningar, detta ses som en sorts försäkring. 

Vidare kan den även användas till försök för en höjning av sin avkastning genom 

spekulationer i de förändrande valutakurserna, något som dock innebär ett risktagande.   

56

En säljoption är motsatsen till köpoption, dvs. en rättighet men inte en skyldighet för 

innehavaren att sälja. Utfärdaren (säljaren) av optionen är, om köparen önskar detta, bunden 

till att följa avtalet. Köparen måste i sin tur betala en premie till utfärdaren när avtal tecknas 

mellan parter

. 

57

Det finns olika varianter av underliggande tillgångar, där aktier (aktieoptioner), valuta 

(valutaoptioner) och räntebärande tillgångar (ränteoptioner) är några av dem

.  

58

 

.  

3.2.2.2 Termin 

Även en termin är ett kontrakt mellan parter, men till skillnad från en option som författarna 

nämnt som en rättighet, är termin en skyldighet för en köp- eller säljtransaktion på den 

underliggande tillgången.59 Vid ett terminsavtal krävs, till skillnad från en option, inte en 

avgift (premie) vid ingående av avtal.60 Avvikelser uppstår oftast mellan avistakursen och den 

kurs som var aktuell vid handlandet med terminen.61

 

 

3.2.2.3 Swap 

Swapping är avtal mellan två parter som innebär att betalningar görs periodvis under 

kontraktstiden.62 Nilsson, Nilsson och Sundgren menar att en anledning till swapping (byte) 

kan vara den skilda marknadstron eller riskbenägenheten.63

                                                 
55 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 200 

 När två parter skriver ett avtal kan 

de komma överens om att ex betala räntan på varandras lån, detta kallas ränteswap. Artsberg 

nämner att, det ena lånet har en fast räntesats och den andra en rörlig, som en anledning till att 

56 Ibid. s. 201 
57 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,114639,00.html 17/11 
58 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 200 
59 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 202 
60 Artsberg, K. (2005) ”Redovisningsteori- policy och praxis” s. 296 
61 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 202 
62 Schroeder, R. Clark, M. Cathey, J. (2009) “Financial Accounting Theory and analysis: Text and cases” s.388 
63 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 203 

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,114639,00.html�
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man använder sig utav swapping. Vid ränteswapping skiftas lånen däremot inte, och det är 

oftast långivaren som betalar räntan som fås av motparten64

En valutaswap innebär att parterna byter en valuta mot en annan under avtalets gång, 

vanligast dock under max ett år.

. 

65 En valutaswap kan åstadkomma en förändring gällande en 

ökning eller minskning av företagets valutaexponering.66

 

  

3.3 Tidigare forskning 
Ahmed A. El-Masry har i sin studie, Derivatives use and risk management practices by UK 

nonfinancial companies, genomfört en undersökning i syfte att belysa på vilket sätt brittiska 

företag använder sig utav derivat, samt hur olika typer av risker hanteras. El-Masrys 

undersökning resulterade i att sannolikheten för de större företagen att använda sig utav 

derivat är större än för de medelstora– och små företagen. Bland de företag som inte använder 

sig utav derivat, ansåg en tredjedel av företagen att en signifikativ exponering inte finns. Den 

största anledningen till att företagen inte använder sig utav derivat, var bekymringen gällande 

upplysningar kring användningen, som är obligatorisk under FASB: s reglering67

 

.  

3.4  IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 
McDonnell skriver i sin artikel, Financial instruments: IFRS 7 – Disclosure requirements, att 

det under de senaste åren har blivit en signifikativ utveckling i riskhantering gällande 

föreställning och praxis. Som ett resultat av detta, har ett ökat behov bidragit till att större 

krav ställs. Dessa krav innebär att mer relevant information presenteras samt en större 

transparens kring ett företags exponeringar som uppstår genom finansiella instrument, och hur 

dessa risker hanteras. De finansiella rapporternas användare och andra investerare behöver 

sådan information för att kunna göra mer utförligare bedömningar om företagens risk som 

uppkommer vid användandet av de finansiella instrumenten och dess avkastningar. De 

tidigare standarderna, IAS 30 Upplysningar i finansiella rapporter för banker och liknande 

finansiella institut och IAS 32 Finansiella instrument: upplysningar, visade däremot att de 

inte höll takten med denna utveckling och det uppstod ett behov av att granska och öka 

föreställningsramen för upplysningar om risker som har sitt ursprung i de finansiella 

                                                 
64 Artsberg, K. (2005) ”Redovisningsteori- policy och praxis” s. 296 
65 Ibid. s. 296 
66 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,114633,00.html  17/11-2009 
67 El-Masry, A., ”Derivatives use and risk management practices by UK nonfinancial companies”, Managerial 
Finance Vol. 32 No.2, 2006 pp. 137-159 

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,114633,00.html�
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instrumenten. IFRS 7 är slutprodukten för denna granskning. IFRS 7 är användbar för alla 

typer av företag och begränsar sig inte endast till finansiella institutioner såsom banker.  

 

Standarden kräver att företaget redovisar sin finansiella rapport med upplysningar som gör det 

möjligt för användaren att bedöma bl. a vilket slag av risk och omfattningen av risken, som 

uppkommer av de finansiella instrumenten som företaget är exponerat för (kvantitativa 

upplysningar), samt hur företaget hanterar riskerna (kvalitativa upplysningar).  

Att företaget uppger både de kvantitativa och de kvalitativa upplysningarna är något som 

skiljer sig från de tidigare standarderna.  

IFRS 7 utvidgar det kvalitativa upplysningskravet till att innehålla information om processen 

som ett företag använder för att hantera och mäta risk.  

IFRS 7 introducerar även nya kvantitativa upplysningar som berör risk och som ges ur 

ledningens perspektiv, dvs. baserat på information som ges internt till ledande 

befattningshavare. Företag är skyldiga att tala om för marknaden hur de upplever, hanterar 

och mäter risker. Denna förändring som innebär att företag ska förse upplysningar ur 

ledningens perspektiv, går ut på att marknaden bättre kan bedöma företagets styrkor/svagheter 

gällande riskhantering68

 

. 

3.4.1 Punkt B 3 

Beroende på omständigheterna skall ett företag avgöra i vilken utsträckning de vill lämna 

detaljrika uppgifter för att uppfylla kraven i standarden. Företaget avgör även vilken tonvikt 

de lägger på de olika aspekterna av kraven samt hur informationen förbinds, för att visa en 

övergripande bild. Standarden menar även att det är viktigt att ha en balans i hur detaljrik en 

finansiell rapport är. Att företaget ”tynger” sin finansiella rapport med detaljer kan vara 

mindre värdefullt för användarna. Det kan finnas en risk i att ha för detaljrika rapporter på så 

sätt, att de väsentliga detaljerna smälter samman med de obetydliga. Detta i sin tur leder till 

att viktig information kan undanhållas69

Gornik-Tomaszewski menar att omfattningen av företagets användning av finansiella 

instrument och dess riskexponering kommer att avgöra omfattningen av de begärda 

upplysningarna.

. 

70

                                                 
68 McDonnell, J. (2007) ”Financial instruments: IFRS 7 – Disclosure requirements”, Accountancy Ireland  

 

Vol. 39 No. 2 Issue 2, p14-18 
69 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 s. 164 
70 Gornik-Tomaszewski, S. (2006) ”New International Standard for Disclosures of Financial Instruments” Bank 
Accounting & Finance, Vol. 19 Issue 2, p43-44 
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Kraven och syftet med standarden IFRS 7 är att lämna upplysningar i sina finansiella 

rapporter som gör det troligt för användaren att bedöma: 

 

a) Betydelsen av finansiella instrument för företagets finansiella ställning 

och resultat, samt 

b) Karaktären och omfattningen av de risker som uppstår genom 

finansiella instrument som företaget är exponerat för under perioden 

och på balansdagen, samt hur företaget hanterar dessa risker 71

 

  

Dessa upplysningar berör olika marknadsrisker, såsom valutarisker, ränterisker och andra 

prisrisker.  

 

En valutarisk definieras på följande vis:  

”Risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 

varierar på grund av förändringar i utländsk valutakurs”.72

 

 

Utdrag ur IFRS 7, som berör säkringsredovisning samt känslighetsanalys för marknadsrisker.  

Punkt 22: 

 

22. Ett företag skall lämna separat upplysning om följande avseende de typer av 

säkringar som anges i IAS 39 (dvs. Säkringar av verkligt värde, 

kassaflödessäkringar och säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet):  

 

A)   en beskrivning av varje typ av säkring,  

B)   en beskrivning av de finansiella instrument som är identifierade som 

säkringsinstrument och deras verkliga värden på balansdagen, och  

C)  De säkrade riskernas karaktär. 

 

Punkterna 40-42 tar upp upplysningar som behandlar marknadsrisker samt medföljande 
känslighetsanalys. 

 
 
 

 

                                                 
71 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 s 161 
72 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2006 s 164 
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40. Om ett företag inte uppfyller kraven i punkt 41 skall det lämna 

a) en känslighetsanalys för varje typ av marknadsrisk som företaget är exponerad 

för på balansdagen, som skall utvisa hur resultatet och det egna kapitalet skulle ha 

påverkats av rimligt möjliga förändringar i den relevanta riskvariabeln på den 

dagen,  

b) de metoder och antaganden som känslighetsanalysen bygger på, och 

c) förändringar i metoder och antaganden sedan föregående period samt 

orsakerna till sådana förändringar.  

41. Om ett företag utarbetar en känslighetsanalys såsom Value at Risk (VaR), som 

avspeglar samband mellan riskvariabler (t.ex. ränterisk och valutarisk) och 

använder denna för att hantera finansiella risker, får det använda denna 

känslighetsanalys i stället för den analys som anges i punkt 40. Företaget skall då 

lämna 

a) en beskrivning av den metod som en sådan känslighetsanalys bygger på, samt 

viktiga parametrar och antaganden som ligger till grund för de uppgifter som 

lämnats, och  

b) en beskrivning av målen med den använda metoden samt begränsningar som 

kan innebära att informationen inte helt reflekterar verkligt värde på berörda 

tillgångar och skulder.  

 

42. Om upplysningarna i en känslighetsanalys enligt punkt 40 eller 41 inte är 

representativa för en inneboende risk i ett finansiellt instrument (t.ex. därför att 

exponeringen vid årets slut inte motsvarar den under året), skall företaget ange 

detta och skälet till varför det inte anser att känslighetsanalysen är representativ.73

 

 

För närmare beskrivning gällande tillämpning av IFRS 7, se bilaga 2  
 
 
3.4.2 Tolkning av punkter 

 

P. 22 Säkringsredovisning 

a) Säkring av verkligt värde, säkring av kassaflöde samt säkring av en nettoinvestering är 

följande typer av säkring. Företag skall i sina årsredovisningar nämna vilken typ av säkring 

dessa säkrar sig mot, i de fall de använder sig utav säkringsredovisning. Utifrån egen tolkning 

har författarna valt att endast lägga fokus på typen av; säkring av nettoinvestering i utlandet. 

Författarna har valt anta att företag som tillämpar säkringsredovisning kring 

                                                 
73 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 s.162 
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valutaexponering, av naturlig karaktär handlar om säkring av nettoinvestering. Vidare menas 

att även i de fall företagen inte specificerar säkring av nettoinvestering i den finansiella 

rapporten har författarna tolkat som att detta tillämpas. Se bilaga 3.  

b) Finansiella instrumenten består av: terminer, optioner och swappar, varav dess värde på 

balansdagen skall belysas i företags finansiella rapporter. 

c) Riskernas karaktär definieras såsom, marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk, ränterisk, 

likviditetsrisk m.fl. Författarna har i denna studie valt att fokusera sig endast på valutarisk, 

som består av transaktionsrisk och omräkningsrisk.  

 

P.40 Känslighetsanalys 

a) Känslighetsanalys skall upprättas för varje typ marknadsrisk, som visar hur en rimligt 

möjlig förändring kan påverka resultatet och det egna kapitalet. 

b) Denna punkt tolkades på så sätt, att metoden och antaganden som känslighetsanalysen 

bygger på, och som företaget har använt sig utav i upprättandet av känslighetsanalysen, skall 

lämnas.  

c) Förändringarna i metod och antaganden från föregående perioder skall lämnas i respektive 

finansiella rapport. Dessutom skall företagen även uppge orsakerna till denna förändring.  

 

P.41 Känslighetsanalys 

a) Metodbeskrivning skall anges vid upprättande av ex Value at Risk känslighetsanalys, samt 

de parametrar och antaganden som ligger till grund för företaget.  

b) Målbeskrivning av den använda metoden och eventuella begränsningar som innebär att, 

företagets information inte helt reflekterar verkligt värde på berörda tillgångar och skulder.  

 
3.6.2 Value at Risk 

Value at Risk (VaR) är ett sammanfattande statistiskt mått på eventuella portföljförluster, ett 

mått på förluster till följd av ”vanliga” marknadsrörelser. Det finns en liten sannolikhet för 

förluster som är större än VaR. VaR metoden är ett enkelt sätt att beskriva omfattningen av 

sannolika förluster i en portfölj. 

Med en sannolikhet på x procent och en innehavstid av t dagar, är ett företags VaR den förlust 

som förväntas överskridas med en sannolikhet på endast x procent under nästa t-period. 

Typiska värden för sannolikheten x är 1, 2,5 och 5 procent, vanliga perioder är 1, 2, och 10 

dagar. 
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Teorin ger en liten vägledning om val av x. Den bestäms främst av hur konstruktören av 

riskhanteringssystem vill tolka VaR nummer. Parametern t bestäms av företagets horisont. De 

tre grundläggande metoderna för beräkning av VaR är historisk simulering, delta-normal 

metod och Monte Carlo simulering. 

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken metod för beräkning av VaR är bäst. 

Metoderna skiljer sig bl. a. åt i förmåga att fånga risker, valmöjligheter och alternativliknande 

instrument, och resultatens tillförlitlighet.  

Det möjligtvis viktigaste med VaR metoden, är en uppskattning av risk, ofta baserade på 

historiska data, som bygger på idén att framtiden kommer att bli som tidigare74

 

. 

3.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
”Kvalitativa egenskaper är de egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna 

användbar för användarna. ”75

 

 

Tillförlitlighet utgör en av de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna i IASB: s 

föreställningsram. Korrekt bild, är en av de aspekter som tillhör tillförlitligheten, dvs. de 

finansiella rapporterna skall återspeglas på ett korrekt sätt. Problematiken ligger inte i att 

informationen är vinklad, utan ligger vid tillämpning och förståelse av mätmetoder samt 

presentationstekniken av informationen76

Begriplighet, är ännu en egenskap som uttrycker att den information som lämnas utav företag 

skall vara lättbegriplig för läsarna. Förutsättningar som gäller i lika hög grad är att läsaren 

skall behärska grundläggande förståelse inom redovisning och bland annat 

affärsverksamhet

. 

77

 

.  

3.6  Agentteorin 

För att på ett subjektivt sätt bedöma och tolka företagens valutariskhantering samt 

upplysningar och känslighetsanalys kring dessa, bör förståelse för agentteorin föreligga. 

Agentteorins grundsats är att alla individer nyttomaximerar, då önskemål hos de olika 

intressenterna skiljer sig sinsemellan, inom en och samma verksamhet78

                                                 
74 Linsmeier, T. Pearson, N. (2000) “Value at Risk”, Financial Analysts Journal, Vol. 56, No. 2, pp. 47-67 

.  

75 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 s. 12 
76 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 s. 12 
77 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 51 
78 Schroeder, R. Clark, M. Cathey, J. (2009) “Financial Accounting Theory and analysis: Text and cases” s. 125 
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Agentteorin berör motkrafter mellan två parter; agenten (ledning/anställde) och principalen 

(ägaren). Agenten är riskavert, dvs. ovillig att ta risker, och vill ha kompensation för gjord 

insats i form av bonus, medan principalen begär att få en så stor utdelning som möjligt79. 

Främsta problemet som uppstår är ledningens utmaning att nyttomaximera för ägaren och inte 

för sig själv. I försök att undvika detta problem kontrolleras agenten, något som kan visa sig 

bli väldigt kostsamt för företaget. Utifrån detta har olika redovisningsmetoder av olika 

omständigheter utvecklats i önskan att minimera agentkostnader.80

Utifrån denna teori kommer det i analysen att undersökas om det föreligger något motspel 

mellan kraven för upplysning i de finansiella rapporterna, och företagens tillämpning av 

regleringen i praktiken.  

 

 

                                                 
79 Sundgren, S. Nilsson, H. Nilsson, S. (2007) ”Internationell Redovisning – Teori och praxis” s. 44 
80 Schroeder, R. Clark, M. Cathey, J. (2009) “Financial Accounting Theory and analysis: Text and cases” s. 125 
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4. Empiri 
 
 

Här kommer författarna att åskådliggöra observationer som gjorts under undersökningen. 

 
 
Befintliga verksamhetsbeskrivningar är citerade från respektive företags årsredovisningar 

samt Nationalencyklopedin, se källförteckning. 

 
4.1 Telekommunikation 
 

TeliaSonera  

TeliaSonera inleder med att dela upp valutarisken som uppstår i företaget i två delar. De 

beskriver valutarisk i form av transaktionsrisk och omräkningsrisk samt hur dessa 

uppkommer. Genom operativa, (dvs. import/export), och finansiella, (räntor/amorteringar), in- 

och utflöden av valutor uppkommer transaktionsrisken. Sedan beskrivs att omräkningsrisken 

uppstår bl. a genom dotterbolag, intressebolag och joint ventures i utlandet, dvs. 

nettoinvesteringar i utlandet. För transaktionsrisken som rör fakturerade kassaflöden säkrar 

TeliaSonera sig via valutaterminskontrakt samtidigt som de finansiella flödena säkras med bl. 

a valutaswappar eller valutaterminskontrakt. Sedan nämner de att de tidvis kan använda sig av 

valutaoptioner. Mot omräkningsrisken har de ingen säkring. Verkliga värden uppger de i en 

tabell där summan för varje enskild valuta hittas samt totalsumman för samtliga valutor.  

  

I tillämpandet av känslighetsanalys beskriver företaget en känslighetsanalys separat för 

transaktionsrisk och omräkningsrisk. De redovisar summorna (10 %) som kan påverka 

företaget positivt/negativt beroende på hur valutariskvariabeln påverkas och resonerar och 

berättar om antaganden som görs för analysen. Det som däremot saknas i denna rapport är 

företagets metoder som känslighetsanalysen bygger på, samt om metoderna och dess 

antaganden har förändrats sedan föregående år.  

 

Tele2  

Tele2 inleder sina noter med att beskriva de olika risker som påträffas och hur de påverkar 

resultat och eget kapital. De delar upp valutarisk i en transaktionsrisk och en omräkningsrisk 

och beskriver innebörden av dessa. Därefter upplyser Tele2 att koncernens policy, inte är att 
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valutasäkra transaktionsexponering. De har betydande terminssäkringar, ca 39 %, mot de 

baltiska valutorna som de även uppger verkliga värdet på balansdagen. Vidare meddelar de att 

i fortsättningen kommer företaget inte att säkra sina nettoinvesteringar i utländsk valuta. Ingen 

information ges om de övriga derivatinstrumenten nyttjas. 

 

Företaget upprättar en känslighetsanalys där det framgår hur resultatet och det egna kapitalet 

påverkas utifall en valutafluktuation på en (1 %) sker. Det visar däremot inte vilka metoder 

och antaganden som känslighetsanalysen bygger på och dessutom redogörs inga möjliga 

förändringar i metoder samt antaganden.   

 

Millicom International Cellular  

Millicom International Cellular (MIC), lämnar en redogörelse om att företagets valutarisk 

uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt 

nettoinvesteringar i utländska verksamheter. MIC: s policy för att minska valutaexponering är 

genom matchning. Man matchar tillgångar och skulder i utländska valutor och man redovisar 

en tabell som uppvisar de totala beloppen som är matchade. MIC nämner inget om 

säkringsredovisning i dess finansiella rapport, förutom att skälet till varför man inte 

terminssäkrar beror på de relativt höga kostnaderna som finns i de valutor där koncernen är 

verksam.  

Företaget upprättar en känslighetsanalys där företaget redovisar hur resultatet skulle ha 

ökat/minskat beroende på olika valutavariationer. Det som däremot inte framgår är hur det 

egna kapitalet påverkas. MIC redovisar antaganden som kan vara till grund för dessa 

förändringar och uppger ett antal skäl. Företaget har ingen beskrivning av metoder samt om 

förändringar i metoder och antaganden har ändrats sedan föregående period.  

 

4.2 Informationsteknik  
 

TietoEnator  

TietoEnator delar upp valutarisk i två delar, där den ena delen är transaktionsrisken och den 

andra är omräkningsrisken. De uppger att skälen till valutarisk för koncernen är bl. a 

utrikeshandel, koncerninterna transaktioner och hantering av likviditet i icke-EU länder. 

TietoEnator uppger att företaget har en policy i att säkra alla betydande utländska 

valutaåtaganden. Det framgår i rapporten att de inte är känsliga för valutafluktuationer 

eftersom det är nästan helt säkrat, med undantag för interna lån. TietoEnator har under 2008 
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använt sig av valutaterminskontrakt, swappar och optioner för säkring. Det nämns att dessa tre 

derivatinstrument är de enda som är godkända i företagets finanspolicy. Ett verkligt värde på 

balansdagen uppges för dessa tre i en tabell, dock ej var för sig utan totalsumman. När det 

gäller omräkningsrisken uppger TietoEnator att de inte säkrar omräkningsrisk enligt sin 

finanspolicy. De har dock en tabell där det visas hur företaget är exponerat för diverse valutor.  

 

Känslighetsanalysen är sammanslagen med övriga upplysningar i tabellen där företaget med 

en fotnot i slutet av sidan uppger hur en procentuell förändring maximalt kan påverka 

företaget. Det framgår i tabellen hur stor vinst/förlust företaget får beroende på denna 

förändring, det uppgår dock inte om det gäller både resultatet och eget kapital för 2008 eller 

endast resultatet. Detta skrivs på tre rader i fotnoten och ingen information ges i rapporten 

gällande metoder och antaganden samt om det har skett förändringar från föregående period.  

 

 

Nokia 

Nokia framför i sin rapport att det är transaktionsexponering som bidrar till deras 

valutaexponering och att eftersom det är ett multinationellt företag så handskas de med olika 

lokala valutor. Nokia skriver i sin finansiella rapport att exponeringar mot valutor säkras med 

derivatinstrument, såsom valutaterminskontrakt och optioner. Summan på det verkliga värdet 

på balansdagen ges för säkringar av nettoinvesteringar i en tabell som även innehåller andra 

typer av säkringar. De skriver även att majoriteten av deras finansiella instrument som är 

menade att säkra valutaexponering har en varaktighet på mindre än ett år.  

 

Nokia använder sig av Value at Risk (VaR) metoden för att bedöma koncernens exponering 

mot utländsk valuta. VaR ger en uppskattning av potentiella verkligtvärdeförluster gällande 

marknadsriskkänsliga instrument som en följd av ogynnsamma förändringar i specificerade 

marknadsfaktorer. Nokia framför att Monte Carlo-metoden används för valutaexponeringar. 

Två viktiga parametrar som anges är tiden och konfidensintervallet som används. Nokia 

framför tre viktiga antaganden som görs för användningen av VaR metoden men påpekar i sin 

rapport begränsningar som innebär att de potentiella förlusterna kan vara högre än 

beräkningarna.  
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Ericsson  

Ericsson skriver i sin finansiella rapport att de har signifikanta transaktionsvolymer samt 

tillgångar och skulder i annan valuta än den svenska och att resultatet därför påverkas av 

valutafluktuationer. Valutaderivaten som används som säkringsinstrument redovisas i en 

tabell, där det verkliga värdet uppges för alla derivat beroende på löptiden, allt från 3 månader 

till 5 år. Därefter redovisas en tabell med det totala värdet på derivaten. I tabellen delas de 

olika derivaten upp i bl. a derivat som används för kassaflödessäkringar och derivat som 

används för säkringar av nettoinvesteringar, och det verkliga värdet anges också för dessa.  

Ericsson anger att de säkrar sin transaktionsexponering medan omräkningsexponeringen inte 

säkras. Ericssons externa terminskontrakt klassificeras som kassaflödessäkringar, det gäller 

för större valutor och företag inom koncernen. Företaget förklarar grundligt vad dess metod 

för kassaflödessäkring är. De använder sig av valutaterminskontrakt. När det gäller säkringar 

av nettoinvesteringar använder Ericsson sig även där av valutaterminskontrakt.  

 

I känslighetsanalysen använder Ericsson sig av VaR-metoden för att säkra dess valuta- och 

ränterisk. Företaget vill med denna metod beräkna den maximala potentiella förlusten med en 

viss sannolikhetsgrad under en bestämd tidsperiod. Viktiga parametrar som används är en 

konfidensgrad på 99 procent och en tidshorisont på en (1) dag. Företaget förklarar målen med 

den använda metoden genom att motivera skälen till val av VaR-metoden. De poängterar att 

valet görs på grundval av marknadsvolatilitet och korrelationer baserade på historiska 

dagsuppgifter. Däremot framkommer inte en beskrivning av de begränsningar som kan 

innebära att informationen inte återspeglar verkligt värde på berörda tillgångar och skulder.  

 

4.3 Sjukvård 
 

Meda 

Valutariskerna delas upp i transaktionsrisk och omräkningsrisk. Företaget är exponerat för 

transaktionsrisk eftersom de har egna dotterbolag i omvärlden. Meda meddelar i sin 

finansiella rapport att exponeringen är relativt begränsad. Ingen uppgift lämnas om vilken typ 

av derivatinstrument som används, fastän företagets policy är att säkra större delen av de 

prognostiserade nettoflödena sex (6) månader framåt. När det gäller omräkningsrisken 

rapporterar Meda att de säkrar omräkningsexponeringen för nettoinvesteringar i utländska 

dotterbolag, men inga specifika instrument berörs.  
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Meda upprättar en känslighetsanalys i form av en tabell där de uppger hur de olika 

parametrarna i form av olika utländska valutor, står i förhållande till den svenska valutan. De 

visar med hjälp av tabellen hur resultatet och det egna kapitalet påverkas med en (1) procents 

förändring. Inga antaganden eller förändringar från föregående period berörs i Medas 

finansiella rapport.  

 

Getinge industrier 

Getinge industriers valutarisk fördelas i transaktionsexponering och omräkningsexponering. 

Transaktionsexponeringen säkras med hjälp av valutaterminer, valutaswappar och 

valutaoptioner och dess värden på balansdagen uppges i texten, inte separat. När det gäller 

omräkningsexponeringen delar företaget upp exponering i resultaträkning och balansräkning. 

Företaget skriver i rapporten att, för att kunna minimera effekterna av omräkningen säkras det 

med lån alternativt valutaderivat i dotterbolagen. Dock uttrycker företaget inte ett specifikt 

instrument. Längre ner i rapporten visas en tabell där det tydliggörs hur stor valutaderivatet är 

och dess verkliga värde. Dessutom kategoriseras derivaten i form av säkringar av verkligt 

värde och kassaflödessäkringar, och dess värden uppges på balansdagen.  

Getinge industrier upprättar en känslighetsanalys i form av en tabell där man uppger de 

förändringar som företagets egna kapital och resultat blir utsatt för, beroende på bestämda 

procentsatser. Företaget uppger estimerad kurs för år 2009 till fyra valutor, kanadensisk dollar 

(CAD), euro (EUR), brittisk pund (GBP) och amerikansk dollar (USD). Dessa estimeringar är 

med i företagets antaganden när de upprättar denna känslighetsanalys. Inget nämns om 

företaget har ändrat något sedan föregående period i metoder respektive antaganden.  

 

Elekta 

Elektas valutarisk delas upp i en transaktionsexponering och en omräkningsexponering. 

Transaktionsexponeringen säkras enligt Elektas policy med termins- eller optionskontrakt där 

omfattningen av detta bestäms av bolagets valutariskbedömning. När det gäller 

omräkningsexponeringen valutasäkrar företaget inte resultatet medan det egna kapitalet i 

utländsk valuta säkras när det anses lämpligt. Företaget redovisar en tabell vars uppgifter 

innehåller värden på säkringsinstrumenten på balansdagen. Därefter har de kategoriserat 

kassaflödessäkringar och säkringar av verkligt värde och angett värdet på dessa.  
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Elekta uppger i sin känslighetsanalys att företagets exponering främst uppstår genom 

kostnader i svenska kronor och brittiska pund mot intäkter i US-dollar och euro. En 

förändring av dessa valutakurser med en procentenhet (1) anger hur koncernens resultat 

påverkas, däremot uppges det i noten inte hur eget kapital påverkas. Ingen förklaring till 

metod som känslighetsanalysen bygger på, eller om det har skett förändringar sedan förra 

perioden.  

 

AstraZeneca 

Företaget uppger att valutaterminskontrakt och valutaoptionskontrakt används för att säkra sig 

mot valutarisker. AstraZeneca uppger att de i vissa fall kan ange finansiella instrument som 

säkring av verkligt värde eller säkring av nettoinvestering enligt IAS 39.  

Valutariskerna delas upp i transaktionsexponering och omräkningsexponering. I kategorin 

omräkningsexponering uppger företaget att de kommer att ha skulder i andra valutor än i 

USD, och att säkring av nettoinvestering kommer att tillämpas. Valutaswappar kommer även 

att användas som en del i omräkningsexponeringen. För år 2008 uppges i den finansiella 

rapporten att inga utestående säkringar finns. När det gäller transaktionsexponeringen uppger 

företaget att de valutakurssäkrar med valutaterminskontrakt fullt ut, när det är praktiskt 

möjligt. Dessutom uppges de metoder och antaganden som ligger till grund för hur 

uppskattningen av verkligt värde på de finansiella instrumenten görs. Vidare redovisas en 

tabell där det verkliga värdet på balansdagen för det finansiella instrument som används för 

att säkra (i detta fall) terminskontrakt, redovisas för koncernens huvudsakliga 

valutaexponeringar (6 huvudvalutor). Dessutom visar de tabeller från tre år bakåt i tiden som 

anger likadana kategoriseringar.  

 

När det gäller känslighetsanalysen börjar AstraZeneca först med att redogöra för de metoder 

och antaganden som görs för känslighetsanalysen. De uppger att de variabler som ingår i 

känslighetsanalysen återspeglar företagets bedömningar av rimliga och möjliga förändringar 

under en ettårsperiod. När de ska räkna ut hur resultatet och det egna kapitalet påverkas, 

framför företaget antaganden (t.ex. att det bara är valutakurs som ändras och att övriga 

variabler är oförändrade) som gjorts för förändringen. Företaget visar upp de olika 

variablernas förändring (förändring i valutan) med en 10 procentig ökning/minskning i en 

tabell. Tabellen har kategorierna: ökning/minskning på verkligt värde för finansiella 

instrument, påverkan på resultaträkning och påverkan på eget kapital. Denna typ av tabell 

finns för år 2008, 2007 och 2006. AstraZeneca uppger att det inte skett någon förändring 
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beträffande metoder och antaganden vid genomförandet av känslighetsanalysen under 

treårsperioden. Företaget följer hela punkt 40 gällande känslighetsanalysen.  

 

4.4 Dagligvaror 
 

Swedish Match 

Swedish Match inleder med att skriva att de mest använda finansiella derivaten är 

valutaterminskontrakt och valutaswappar. Därefter anger företaget det verkliga värdet på 

valutaderviaten. Detta görs med en totalsumma på de båda och inte separat. Sedan delar 

företaget upp valutarisk i transaktionsexponering och omräkningsexponering. Swedish Match 

menar att det finns en balans mellan in- och utflödena mellan företagets större använda 

valutor, euro och dollar, som i sin tur har begränsat transaktionsexponeringen. De uppger att 

det för år 2009 inte kommer att säkras mot transaktionsexponering. Inom rubriken 

transaktionsexponering uppger företaget att en förändring med en (1) procentenhet på den 

svenska valutan mot övriga transaktionsvalutor innebär en ökning/minskning av resultatet. 

När det gäller omräkningsexponering, skriver företaget att det finns en generell regel i att inte 

säkra nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Företaget har även i denna rubrik lagt in en 

förändring med en (1) procentenhet på hur det egna kapitalet påverkas med en förändring på 

den svenska valutan. De skriver i den finansiella rapporten att de finansiella derivaten alltid 

värderas till verkligt värde i balansräkningen.  

 

Företaget har ingen avskild del där det anges en känslighetsanalys utan detta inbäddas i 

transaktionsexponeringen och omräkningsexponeringen, och det anges inga antaganden eller 

metoder som ligger till grund för företagets känslighetsanalys. Dessutom anges inte om det 

har skett förändringar i metoder och antaganden sedan föregående period.  

 

Oriflame Cosmetics 

Oriflame delar upp valutarisken i transaktionsrisk, omräkningsrisk och strategisk 

valutaexponering. Gällande transaktions- och omräkningsexponeringen skriver företaget inget 

om vilka specifika derivat som används för att säkra. Det förklaras endast vad begreppen 

innebär, och var respektive ökning/minskning kommer att bokföras i resultat- och 

balansräkningen. Sedan har företaget delat upp valutarisken i en ytterligare kategori, 

strategisk valutaexponering. Detta innebär att man säkrar sig mot valutakursdifferenser för 

länder som inte är med i Europeiska monetära unionen (EMU) eller länder vars valutor inte är 
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knutna till euron. Här framgår det att företaget använder sig mestadels av 

valutaterminskontrakt, där även de verkliga värdena för de finansiella derivatinstrumenten 

anges. Företaget uppger i en tabell de verkliga värdena för de valutor som företaget har mest 

exponering för, åtta valutor. Detta ges även för 2007. Av dessa åtta valutor väljer företaget ut 

de fyra valutorna som mest bidrar till exponeringen och ger genomsnittskursen för år 2008 

och 2007.  

När det gäller känslighetsanalysen inleder företaget med att berätta om de metoder och 

antaganden som känslighetsanalysen bygger på. De antar att övriga variabler, såsom 

räntevariablerna, förblir konstanta under året. Sedan berättar de att de har gjort samma 

antaganden för föregående period. Företaget redovisar hur en (1) procents ändring mot övriga 

valutor kommer att påverka företagets resultat och eget kapital.  

 

Hakon Invest 

Företaget skriver i sin finansiella rapport, att valutarisker uppstår genom de transaktioner som 

sker i utländska valutor (transaktionsexponering) samt, att tillgångar och skulder innehas i 

utländska valutor. Företaget skriver även att flöden i utländsk valuta inte säkras i normala fall 

men att företaget kan besluta om avsteg. När tillgångar och skulder innehas i utländska 

valutor säkras dem ifall de utgör mer än två (2) procent av koncernens egna kapital.  

 

Gällande känslighetsanalysen uppger företaget endast en parameter som påverkar resultat, (10 

procent valutakursförändring mot euro). Inget skrivs om de metoder och antaganden som 

använts och inga förändringar från föregående perioder skrivs.  

 

Axfood 

Axfood uppger i den finansiella rapporten att de enda godkända instrumenten för 

valutasäkring är avistakontrakt, valutaterminskontrakt och valutaswapkontrakt. Under 2008 

har Axfood använt sig av avistakontrakt och valutaterminskontrakt för att säkra 

transaktionsexponering i utländsk valuta. Dess verkliga värde uppger företaget i sin 

finansiella rapport.  

 

I dess känslighetsanalys uppges hur resultatet påverkas beroende på hur en viss procentuell 

förändring sker, men inget skrivs om eget kapital. Företaget uppger de antaganden som ligger 

till grund för känslighetsanalysen, men inget skrivs om de metoder som görs. Slutligen nämns 

inga möjliga förändringar från föregående period och orsaker till detta.  



31 
 

4.5 Energi 
 

Alliance Oil Company 

Koncernen som helhet utsätts för valutarisker genom att dotterbolag har andra funktionella 

valutor än US-dollar (USD) som företaget är exponerad mot. Koncernen har valt att inte säkra 

sig mot befintliga valutarisker.  

Då företaget inte tillämpar säkringsredovisning vid hantering av valutarisker påträffas inte 

heller några upplysningar rörande säkring i årsredovisningen.  

 

Vad gäller upplysningar kring känslighetsanalys, nämner företaget i noter känslighetstalet 

som uppstår vid förändring i valutakurser för rysk rubel (RUB) i förhållande till USD och 

EUR. Känslighetstalet uppgår till +/- 10 % och visas i representerad tabell samt dess påverkan 

på koncernens resultat på balansdagen, dock ej på det egna kapitalet. Detta görs för både år 

2007 och 2008. Känslighetstalet är talet som används när valutarisken rapporteras internt till 

nyckelpersoner i företagsledningen. Det utgör en uppskattning av rimligt möjliga förändringar 

i valutakurserna. Alliance Oil Company utesluter dock information om tillvägagångssättet 

kring framtagande av känslighetstalet och därav saknas information om förändringar i 

metoder och antaganden sedan föregående period samt orsakerna till sådana förändringar.  

 

 

Lundin Petroleum 

Den internationella delaktigheten på olje- och gasmarknaden utesluter inte företagets 

exponering mot finansiella risker såsom fluktuationer i valutor. Bolagets känsligaste 

fluktuation berör variationen i USD, då de flesta av dotterbolagen har denna som funktionell 

valuta. Lundin Petroleums säkringsredovisning av valutor, sker i form av 

valutaterminskontrakt. Bolaget lämnar inte detaljerad beskrivning av de finansiella instrument 

som berör säkringsredovisning av valutakurser i sin årsredovisning. Det som är värt att 

påpeka är att valutaterminskontraktets verkliga värde på balansdagen redovisas.     

 

Inom känslighetsanalysen redovisas en tabell där de sammanfattar den inverkan på resultatet 

som uppstår ifall dollarns kurs ändras. Tabellen är otydlig i vilka parametrar den använder. 

Inget i tabellen visar hur det egna kapitalet påverkas. Bolaget uppger vilka metoder och 

antaganden som ligger till grund för analysen, dock ges ingen information gällande 

förändringar från föregående period.  
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4.6 Material 
 
Boliden 

I fråga om säkringsredovisning har Boliden visat stort intresse vid användning av denna 

standard. Företaget lämnar noggrann och utförlig information relaterad till 

säkringsredovisning, där typ av säkring, säkringsinstrumentets karaktär och dess värde på 

balansdagen, samt risken som säkringen är avsedd att minimera presenteras. Boliden föredrar 

valutaoptioner och terminskontrakt när företaget säkrar sig mot transaktionsexponering och 

strukturell exponering. Omräkningsexponering har företaget valt att hantera på följande sätt; 

genom valutaterminskontrakt och extern upplåning till utländska dotterbolag.  

 

Företaget lämnar i noterna, en känslighetsanalys, där en beskrivning av vilken typ av 

marknadsrisk företaget utsätts för, samt påverkan på resultatet och det egna kapitalet. Dock 

saknas förklaring kring antaganden som gäller metodiken vid framställande av en 

känslighetsanalys. Likaså påträffas inte information kring förändringar i metoder och 

antaganden sedan föregående period samt, orsakerna till sådana förändringar. 

 

Holmen 

Valutarisken delas upp i transaktionsexponering samt omräkningsexponering. I Holmens 

finansiella rapport ges en förklaring för vilka typer av säkring företaget säkrar sig mot, samt 

vilka typer av risker säkringen härrör från. I rapporten redogör företaget för att valutaterminer 

och valutaoptioner står i grund vid transaktionsexponering. Det verkliga värdet på 

valutaterminerna och valutaoptionerna ges på balansdagen. Vid omräkningsexponering brukar 

företaget inte säkra sig, däremot i de fall det blir aktuellt används lån i utländsk valuta samt 

valutaterminer. Även här anges de verkliga värdena. Beloppet samt verkliga värdet av 

säkringsinstrument på balansdagen anges.  

 

Holmen använder sig av en specifik procentsats (1 %) i känslighetsanalysen när de vill visa 

hur resultatet ändras. Detta görs inte för det egna kapitalet. Dessutom nämns det inte vilka 

metoder samt antaganden som känslighetsanalysen bygger på eller om det skett förändringar 

sedan föregående period.  
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Stora Enso 

  I företagets policy ingår en mycket ingående framställning av hur företaget följer 

säkringsredovisning och känslighetsanalys kring valutarisker. I noter framgår det tydligt till 

vilket värde valutaoptioner och terminer beräknades på balansdagen. Stora Enso uppger i sin 

finansiella rapport att företaget är utsatt för transaktionsexponering samt 

omräkningsexponering. De uppvisar en tabell med transaktionsflödena samt risksäkringen i de 

viktigaste valutorna för företaget. I tabellen ges de totala värdena på säkringarna, och inte de 

separata värdena. Gällande omräkningsrisken gör företaget på samma vis som med 

transaktionsrisken, dvs. de uppvisar en tabell med verkliga värden på derivatinstrument på 

balansdagen. Det specificeras dock inte vilka derivat det gäller.  

 

Stora Enso upprättar en känslighetsanalys, där de sammanfattar vilka förändringar som skulle 

ske vid eventuella förändringar i valutafluktuationer. De upprättar två känslighetsanalyser, en 

för transaktionsrisk och en för omräkningsrisk. Transaktionsanalysen innehåller parametrar på 

5 %, samt 10 %. Dessa procentsatser visar hur resultatet påverkas. Omräkningsanalysens 

känslighetstal ligger på 5 %, 10 % och visar hur det egna kapitalet påverkas. Stora Enso 

lämnade information kring antaganden för känslighetsanalysen. I den finansiella rapporten 

kunde inte metoden, och förändringar i metod och antaganden sedan föregående perioder 

utläsas. 

 

Svenska Cellulosa A (SCA) 

I SCA: s rapport framkommer det att vid säkringsredovisning av valutarisker används 

valutaterminskontrakt och säkringsoptioner i resoluta fall. Med hänsyn till 

säkringsredovisning kring nettoinvestering sker säkring i utvalda legala enheter. Ur ett utdrag 

från en not utav den finansiella redogörelsen ges användarna en historisk överblick kring 

prognoser från perioder mellan 2006-2009, och utfallet av dessa till belopp på förfallodatum 

för respektive år. Här redogörs även de verkliga värdena för respektive säkring till varje 

valuta. 

Valutaexponeringarna sker främsta dels i EUR, USD, Brittiska pund (GBP) samt behandlas i 

känslighetsanalysen och prövas i enlighet med ett känslighetstal på +/- 5 %. Analysen 

behandlar känslighetstalets påverkan på resultatet, dock exkluderas antaganden och tekniken 

bakom framtagande av detta tal. Dessutom saknas information kring ändringar från 

föregående period.  
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4.7 Industrivaror och tjänster 
 

Alfa Laval 

Heltäckande information lämnas i denna årsredovisning. Koncernen månar om att presentera 

en informationsrik rapport. Detta syns bland annat i beskrivningen av säkringsredovisningens 

implementering inom företaget. Valutarisker delas upp i transaktionsrisker och 

omräkningsrisker. Främsta redskapet i begränsning av valutakursförändringar är valutasäkring 

och fördelning av bolagets lånekostnader motsvarande bolagets nettotillgångar i olika valutor. 

”Säkringar av nettoinvesteringar vid finansiella förvärv sker genom att lån tas upp i samma 

valuta som nettoinvesteringslånet, och lånet utgör en säkring i respektive valutor.” 

Valutaoptioner och valutaterminer är främsta verktyget mot valutariskerna. Vid 

omräkningsexponering föredras lån och valutaterminer. De verkliga värdena på balansdagen 

redovisar företaget i form av en tabell där varje valuta påträffas. 

 

Angående känslighetsanalys berörs endast av eventuella förändringar i den svenska valutan 

mot de väsentligaste utländska valutorna ifall känslighetstalet ändras med +/- 10 %. 

Känslighetsanalysen anger ingen metod eller vilka antaganden som den bygger på, dessutom 

ges ingen upplysning ifall antaganden/metoder har ändrats sedan föregående period. 

 

Scania 

I sin finansiella policy berättar bolaget huruvida det handskas med valutarisker. Det 

framkommer att säkring av valutan sker främst genom derivat. Upplåning inom verksamheten 

härrör från treasuryenheten. Säkring av valutarisker sker i enlighet med kassaflödessäkring 

där prognostisering först sker och sedan säkras genom försäljning av valutaterminer, men 

även genom valutaoptioner. De verkliga värdena uppges i den finansiella rapporten, dock ej 

separat för varje instrument.  

 

Gällande känslighetsanalysen använder sig Scania av en bestämd procentsats (1 %) för att 

visa en förändring av resultatet men inte det egna kapitalet. Ingen mer information ges i den 

finansiella rapporten som berör känslighetsanalys. Scania skriver i sin finansiella rapport att 

både IAS 39 samt IFRS 7 används. 

 

 

 



35 
 

Skanska 

Valutaderivat och valutalån är de säkringar som Skanska använder sig utav vid säkring av 

valutarisker. Valutaterminskontrakt används i bolaget för säkring av nettoinvestering i 

utlandet. Vid transaktionsexponeringarna som uppstår hanterar Skanska dessa genom 

valutaterminer, medan omräkningsexponeringen främst hanteras genom lån och diverse 

valutaderivat. Vid upplåning sker även säkring genom valutaswappar. Företaget beskriver sin 

användning av derivaten, samt ger verkliga värden på dessa på balansdagen, separat för sig.  

 

Skanskas känslighetsanalys innehåller en bestämd procentsats (10 %) och åskådliggör 

förändringen på resultatet samt det egna kapitalet för 2008 i en tabell om den svenska kronan 

har en förändring mot valutor som företaget är exponerat för.  

Skanska utför sedan ytterligare två känslighetsanalyser, en gällande transaktionsexponeringar 

och den andra kring omräkningsexponering. Transaktionsexponeringar behandlas genom 

valutor såsom EUR, USD, RUB m.fl. med ett känslighetstal på +/- 5 %, där hänsyn har tagits 

till valutor och dess löptider. Omräkningsexponeringen däremot, lägger vikt på variationen 

med ett känslighetstal på 10 %. I känslighetsanalysen uppges inte de metoder eller antaganden 

som ligger till grund för analysen eller om det har skett en förändring gällande antaganden 

sedan föregående period.  

 

Volvo 

Volvo är ett företag vars försäljning sker mestadels utomlands. Genom detta utsätts företaget 

för olika risker varav valutarisk är en av de främsta. Förändring i valutarisken har en direkt 

påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat, balansräkning samt kassaflöde. I första hand 

utsätts koncernen för valutarisker såsom; kommersiell valutaexponering (förändringar i värdet 

av kontrakterade och förväntade framtida betalningsflöden), finansiell valutaexponering 

(förändringar i värdet av lån och placeringar) samt valutaexponering av eget kapital 

(förändringar i värdet av tillgångar och skulder i utländska dotterföretag). Säkring av 

nettoinvestering i utlandet redovisas som en separat post inom eget kapital. Terminskontrakt 

och valutaoptioner används av Volvo i syfte att säkra värdet av betalningsflödena i framtiden i 

utländska valutor. De verkliga värdena för derivatinstrumenten uppges separat på 

balansdagen.  

Utöver förklaringen kring tillämpning av säkringsredovisning förevisar även rapporten en 

känslighetsanalys om vilken påverkan en förändring i den svenska valutan mot andra valutor, 

med ett intervall på +/- 10 % har, på både nettoresultatet och på det egna kapitalet. 
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Antaganden ges även för vad känslighetsanalysen bygger på, dock ej hur metoden är för 

denna. Förändring av metod och antaganden från föregående period nämns inte i koncernens 

rapportering.  

 

4.8 Sällanköpsvaror och tjänster 

 
Electrolux 

Transaktions- och omräkningseffekterna utav valutarisker har visat sig ha en negativ påverkan 

på Electrolux rörelseresultat för räkenskapsåret 2008. Företaget utnyttjar terminskontrakt och 

lån i syfte att säkra vissa utländska nettoinvesteringar i utländska valutor. Företaget redovisar 

utförlig information kring tillämpning av olika typer av säkring, riskens karaktär och genom 

vilka säkringsinstrument detta sker.  

Utöver informationen kring säkringsredovisning lämnar företaget en uppställning med ett 

känslighetstal på +/- 10 % i förändring av den svenska kronan gentemot andra valutor. 

Resultat- och eget kapital - påverkan redovisas i Electrolux finansiella rapport. Dessutom 

uppges de metoder samt antaganden som känslighetsanalysen baseras på. Inga uppgifter 

lämnas om förändringar från föregående period.  

 

Autoliv 

Autoliv delar upp valutarisken i transaktionsrisk och omräkningsrisk. Gällande 

transaktionsrisken uppger Autoliv att de byter, dvs. swappar valutor mot andra valutor. Sedan 

uppges det totala värdet för dessa byten. Inget om säkringsredovisning omtalas i 

omräkningsrisken. Ingen information ges om känslighetsanalys.  

 

Husqvarna 

Husqvarna säkrar sig med hjälp av derivatinstrument mot transaktionsexponering. Säkring 

mot omräkningsexponering säkrar sig företaget inte mot. Företaget redovisar värdet på derivat 

på balansdagen för de valutor som är betydande, dock beskrivs inte specifikt vilka instrument 

det handlar om.  

Husqvarna är särskilt utsatt för fluktuationer i valutakursen mellan svenska kronor och euron.  

 

Företaget lämnar en känslighetsanalys med ett känslighetstal på en viss procentenhet (10 %) 

som innebär förändring (ökning/minskning) av den svenska kronan mot EUR och USD och 

dess påverkan på resultatet, dock ges ingen uppgift om hur det egna kapitalet påverkas. 
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Företaget uppger även metoden samt de antaganden som känslighetsanalysen bygger på. Det 

anges däremot inte om det skett en förändring i dessa antaganden från föregående period. 

 
 
H&M 

Valutarisk delas upp i transaktionsrisk och omräkningsrisk. När det gäller 

transaktionsexponeringen skriver H&M i sin finansiella rapport att dollar och euro är 

koncernens mest betydelsefulla valutor, och att förändringar av dollarkursen gentemot euron 

utgör den största transaktionsexponeringen i koncernen. För att kunna valutasäkra 

transaktionsflödena och reducera effekterna av valutakursrörelser använder sig H&M utav 

terminssäkringar. Dessa terminssäkringar redovisas i en tabell, där det verkliga värdet för 

balansdagen beskrivs för alla utestående terminskontrakt. H&M skriver i sin finansiella 

rapport att omräkningsexponeringen inte säkras.  

 

Någon känslighetsanalys hittades inte i H&M:s årsredovisning, fastän företaget skriver i den 

finansiella rapporten att IFRS 7 tillämpas.  
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5. Analys 
 
 

Observationerna kommer att analyseras av författarna i detta avsnitt, där det även kommer 

att finnas utrymme för egna tolkningar. 

 
 
Följande diagram är ett resultat från den genomförda undersökningen baserat på de tidigare 

nämnda företagens årsredovisningar. Dessa resultat är redovisade utifrån varje punkt.  

 
 
Teckenförklaring: 

X = Följer hela punkten 

½ = Tillämpar punkten till hälften 

– = Följer inte punkten alls 

 

5.1  Punkt 22 A – Beskrivning av varje typ av säkring 
 

 
 

Efter sammanställningen av denna punkt visar det sig att 86 % av företagen har följt denna 

punkt fullständigt. 14 % av företagen har inte redogjort för denna punkt i sin finansiella 

rapport. En majoritet av företagen följer denna upplysning, vilket innebär att företagen lämnar 

en redogörelse för vilken typ av säkringar de använder sig utav. Anledningen till att en så stor 

andel av företagen väljer att tillämpa denna punkt fullt ut, tror författarna beror dels på att det 

endast behövs en återberättelse av innebörden och tillämpningen av typen, samt att 

valutarisken har en naturlig karaktär till nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.  
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5.2  Punkt 22 B – Beskrivning av säkringsinstrument och verkliga värden 
på balansdagen 

 

 
 

En sammanställning av denna punkt visar att 82 % av företagen har följt punkt 22b, medan 14 

% av företagen inte valt att redovisa denna och 4 % tillämpar den till hälften. En anledning till 

siffran 14 % förklaras av att ett fåtal företag i studien inte tillämpar säkringsredovisning, och 

på så sätt uppfyller de inte kravet för denna punkt. Att företagen inte tillämpar 

säkringsredovisning kan bero på att företaget inte har ett behov av detta, eller att det inte ingår 

i dess policy att säkra valutarisk. Annan orsak kan vara att företagen anser att valutasäkring är 

för dyrt för de specifika valutor som det finns ett behov av att säkra. Att företaget tvingas ta 

en risk som kan medföra en större valutakursförlust än med användning av derivat är något 

som företaget tvingas acceptera. En anledning till att en stor majoritet av företagen följer 

denna punkt tror författarna beror på att detta är något som uppfattas som självklart vid 

utlandshandel. Företag, vars huvudverksamhet har en tendens att ha vida internationella 

relationer utsätts för valutarisker, och på så vis har ett behov av att minimera dessa med hjälp 

av säkringar. Företaget vill troligen, genom att redovisa denna punkt, både visa sina 

investerare mindre riskbenägenhet gällande valutarisk, och möjliggöra en så stor vinst som 

möjligt.   
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5.3  Punkt 22 C – Säkrade riskens karaktär 
 

 
 

En redogörelse av denna punkt redovisar en tillämpning på 86 % från företagen. 14 % redogör 

inte för denna punkt i den finansiella rapporten.  

Även här redovisar en majoritet av företagen punkten. Detta förklaras med att flertal företag 

delar upp valutarisk i två karaktärer. På så sätt framgår det tydligt vilken karaktär som det 

säkras mot. Att företagen delar upp valutarisken tror författarna beror på att uppdelningen 

leder till en förenklad bild av de specifika valutariskkaraktärerna som företaget utsätts för. I 

och med att denna uppdelning uppstår kan företaget enklare förklara tillvägagångssätten för 

sin hantering kring de olika karaktärerna.  

 

5.4  Punkt 40 A – Typ av marknadsrisk och påverkan på resultat och 
eget kapital 
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Som det tydligt framgår i diagrammet, är det endast 46 % som redovisar hela punkt 40a. Den 

andra procentsatsen ligger på 39 % där punkten har redovisats, dock inte fullständigt.  

Detta innebär att punkten följs till hälften. Författarna anser att anledningen till detta är att 

företagen av någon orsak inte anser det vara relevant, och därför lämnas den andra delen 

oredovisad. 15 % av företagen valde att inte redogöra punkten i sina finansiella rapporter alls. 

Då det i denna punkt handlar om att redovisa hur resultatet samt det egna kapitalet påverkas 

av en rimligt möjlig förändring, anser författarna att resultatet som uppvisas är för lågt. En 

anledning till detta kan bero på att företagen anser det vara av större vikt att uppvisa 

resultatförändringen jämfört med förändringen i det egna kapitalet, eller vice versa. En annan 

förklaring till detta kan vara att företagen gör ett eget val, och drar nytta av punkt B 3 i 

standarden. Genom denna punkt får de välja omfattningen av redovisningen, samtidigt som 

det innebär att de inte bryter mot standarden om information som skall vara med inte 

redovisas. Men då det tydligt står att en påverkan skall uppvisas för både resultatet och det 

egna kapitalet tror författarna kan vara till företagens nackdel. Att exempelvis visa hur 

resultatet påverkas men inte hur det egna kapitalet, kan väcka frågor hos läsaren av rapporten. 

Finns det ett skäl till att man inte uppger egetkapitalpåverkan? Varför har företaget i sådana 

fall inte uppgett skälet i den finansiella rapporten? Om det uppstår funderingar kring punkt B 

3 och att företaget eventuellt har utnyttjat denna punkt funderar författarna kring skälet till 

detta. Punkt B 3 är till för att företagen efter bästa bedömning inte ska ”tynga” de finansiella 

rapporterna. Att uppge hur det egna kapitalet påverkas anser författarna inte kunna göra en 

rapport ”tyngre” att läsa.  

 

5.5  Punkt 40 B – Metoder och antaganden för känslighetsanalysen 
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En sammanställning av denna punkt, 40b, visar att det var 21 % av de undersökta företagen 

som valde att fullständigt redovisa denna punkt, medan 18 % valde att till hälften redovisa 

punkten. Dock var det 61 % av företagen som inte redovisade punkten alls.  

Att det var en så hög siffra som valde att inte redovisa denna punkt, tror författarna beror på 

den komplexa och avancerade metodiken som ligger bakom framtagandet av känslighetstal 

Om sådant är fallet kan det möjligen vara överflödigt att belasta de finansiella rapporterna 

med alldeles för mycket information, som i sin tur bidrar till att den väsentliga informationen 

försvinner i mängden. Även här anser författarna att företagen använder sig av punkt B 3 och 

anpassar sin redovisning efter eget behag. En tanke som uppstod hos författarna var att även 

om företagen inte uppger metoderna för känslighetsanalysen kan antaganden som gjorts för 

den innebära mycket viktig information för bland annat investerare. Att bilda sig en tanke om 

framtiden och företagets antagande för upprättande av en känslighetsanalys kan ha en positiv 

effekt för företaget. Företaget visar med ett redogörande för denna punkt ett lugn som kan 

smitta av sig på investerarna. Att utelämna för mycket information gällande dessa 

upplysningar kan skapa en misstänksamhet om att allt inte står rätt till i företaget, även om 

företaget tillämpar sig av punkt B 3 för att underlätta läsningen av den finansiella rapporten.  

 

5.6  Punkt 40 C – Förändringar sedan föregående period 
 

 
 

Efter sammanställningen av punkt 40c, visade det sig att hela 93 % av företagen inte valde att 

redovisa denna punkt, och endast 7 % redovisade hela punkten. Uppenbarligen har det inte 

lagts mycket tonvikt kring denna punkt då resultatet uppvisar denna höga siffra på antalet 

företag som inte redogör punkten alls. Författarna funderar kring om företagen anser att denna 

punkt inte är av betydelse. En misstanke finns om att företagen anser att de två ovannämnda 

punkterna är av större betydelse, och att koncentrationen därför ligger i att företagen uppvisar 
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dessa. Följaktligen hamnar punkt 40c i skymundan. Samtidigt funderar författarna kring om 

det verkligen är dessa skäl som ligger till grund för denna låga procentsats. Företagen har i de 

ovanstående punkterna inte skött sig vid redovisningen av punkterna. De fåtal företag som 

uppfyllde denna punkt gjorde detta med endast en mening, som var tillräcklig för att uppfylla 

kravet kring punkten. Detta innebär en större inblick för läsaren i huruvida det har skett en 

förändring eller inte. Om företagen utelämnar denna punkt försätts läsaren i ovisshet.  

 

5.7  Punkt 41 A – Metod, parametrar samt antaganden för 
känslighetsanalysen 

 

 
 

En sammanställning visade att 7 % av företagen valde att redovisa punkten, och de resterande 

93 % valde att inte göra det. Denna höga siffra på 93 % beror på att dessa företag istället har 

valt att tillämpa punkt 40. I resultatet upptäcktes det att endast Nokia och Ericsson (se bilaga 

3) tillämpade denna punkt. Författarna anser att detta kan bero på dessa företags omfattande 

verksamhet, och en vilja att tillämpa denna punkt för att låta läsaren kunna ta en så stor del 

som möjligt av årsredovisningen. En annan förklaring kan vara punktens komplexitet, som 

bidrar till att alltfler företag väljer att redovisa den punkt som är mindre omfattande och 

möjligtvis mindre tidskrävande (punkt 40). Dessa två nämnda företag kan möjligtvis ha ett 

behov av att använda sig av punkt 41, där användning av exempelvis Value at Risk-metoden 

som avspeglar samband mellan olika riskvariabler behöver redovisas.  
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5.8  Punkt 41 B – Beskrivning av mål för metod samt begränsningar 
 

 
 

På punkt 41b var det 4 % som redovisade hela punkten, 4 % som redovisade halva, och 92 % 

som inte redovisade alls. Viktigt att nämna här är att endast två företag valde att tillämpa 

punkt 41. Av dessa två företag var det endast Nokia som redovisade hela punkt 41b medan 

Ericsson valde att inte redovisa denna punkt till fullo. Författarna finner att en förklaring till 

att Ericsson inte väljer att redovisa hela punkten, är att det kan finnas bakomliggande skäl till 

att endast visa upp de mer positiva aspekterna i punkten. Detta antagande grundas på att 

Ericsson valde att inte redovisa de begränsningar som kan innebära att informationen inte helt 

reflekterar det verkliga värdet på de berörda tillgångarna och skulderna. På så vis visas inte de 

nackdelar som uppkommer med användandet av denna metod. Att analysera kring skälen till 

den utelämnade information är något som skulle kunna undersökas med en intervju av 

personal som är särskilt insatta i denna specifika del av verksamheten. 
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5.9  Företagens användning av derivat 
 
 

 
 

 

Detta diagram redovisar ett resultat av hur många företag som har valt att använda sig utav 

finansiella instrument, och om sådan är fallet, vilka företagen har valt att tillämpa. Terminer 

har som det tydligt framgår varit det mest attraktiva gällande dessa instrument. Optioner tar 

sig in på andra plats, och sist kommer swappar. Det har även visat sig förekomma att företag 

använder derivatinstrument, dock anger de inte typen. Det är viktigt att påpeka att de flesta 

företagen oftast använde sig av flera derivat, alternativt alla tillgängliga derivat. En anledning 

till att terminer är så använt av de undersökta företagen kan bl.a vara att till skillnad från 

optioner krävs det ingen avgift (premie) när företaget ingår i ett avtal. Har man betydande 

valutaexponering kan terminssäkringar uppgå till stora summor när man ska säkra sig mot 

riskerna. Siffran på de företag som har valt att inte använda dessa instrument är relativt låg, 

och detta beror på att dessa företag inte använder sig utav säkringsredovisning, alternativt att 

det är för kostsamt.   
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5.10 Sammanfattande analys 
 
Dessa resultat var något som McDonnell förutsåg, och även påpekade i sin artikel där han 

hävdade att standarden inte skulle vara lätt för företagen att anpassa sig till. Även El-Masry 

nämnde i sin artikel om företagens bekymringar kring upplysning av de finansiella 

instrumenten.  

Författarna funderar kring orsaken till att McDonnell förutsåg svårigheterna som företagen 

skulle uppleva med denna standard. Den signifikanta utvecklingen som McDonnell påpekar i 

sin artikel, ledde till att de tidigare standarderna inte kunde upprätthålla samma takt som 

utvecklingen, därav den nya standarden IFRS 7. I och med att denna nya standard innehåller 

tidigare upplysningskrav som dessutom är mer utvecklade, och även krav som är nya för 

företagen, kan dessa i sin tur vara svåra för företagen att uppnå. Detta på grund av att det 

skiljer sig från tidigare tillämpning. Något som kan förklara denna studies resultat.  

El-Masrys forskning visade bl. a att de undersökta företagen hade svårigheter med 

upplysningskraven, något som även visade sig i denna studie. Författarna undrar om detta är 

ett slumpmässigt resultat eller om det verkligen är så att företag på den internationella arenan 

har så pass stora svårigheter med redovisningen av upplysningskraven. Funderingar har därför 

även uppstått gällande de normgivare som framställer dessa standarder. Om företag har 

svårigheter att upprätthålla de punkter som gäller, varför genereras sådana standarder som är 

så pass komplicerade att de inte följs? Orsaken till dessa svårigheter tror författarna beror mer 

på företagens medvetna möjlighet till val av punkt B 3, där de själva får välja omfattningen på 

informationen som skall ges.  

 

En tanke som uppstår är om harmoniseringen och jämförbarheten verkligen kan uppfyllas, 

med tanke på att företagen själva får avgöra hur pass mycket information de delar med sig. En 

motsägelse uppstår eftersom företagen bäst redovisar sina egna resultat, därför redovisar de på 

det sätt som gynnar dem själva bäst men ändå finns en harmonisering och jämförbarhet att 

uppnå. Frågan som uppstår är, hur skall detta möjliggöras? För de finansiella rapporternas 

användare samt investerare uppstår det bekymmer. Om upplysningskraven inte redovisas fullt 

ut, hur ska man kunna jämföra företag sinsemellan? Visserligen handlar denna studie om 

valutariskupplysning och författarna kan inte uttala sig om andra avsnitt i IFRS 7, men 

funderingar uppstår ändå. Om det har visat sig att företagen inte är alltför bra med redovisning 

av upplysningarna kring valutarisk, gäller det också för övriga upplysningar? Gäller det även 

de nya kraven i IFRS 7? Detta är frågor som normgivarna slutligen måste svara på, och 
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samtidigt hitta nya lösningar för att företagen på bästa sätt kan redovisa de existerande kraven 

samt de nya i framtiden.   

 

För att kunna tolka det befintliga resultatet efter den genomförda undersökningen har även 

utfallet analyserats utifrån de utvalda teorierna. För att analysera huruvida företag i 

verkligheten tillämpar standarder, har jämförelse mellan redovisningens kvalitativa 

egenskaper och empirin gjorts. Det man uppmärksammas på direkt är att även om 

redovisningens kvalitativa egenskaper säger att den informationen som företag lämnar i sina 

finansiella rapporter bör vara lättbegriplig och återspeglas på ett visst sätt, ser författarna att 

sådan är inte fallet. I de finansiella rapporternas noter har det varit svårt genom arbetets gång 

att alltid tydliggöra och förstå vissa av dess avsnitt. Problematiken ligger i att verkligheten 

inte kan återges precis som den är i de finansiella rapporterna. Den korrekta bilden kan inte 

återskapas, inte för att informationen vinklas eller försvåras för att förvirra användarna av de 

finansiella rapporterna, utan för att det är för komplicerat. Även om företag skulle satsa 

ytterligare resurser för att göra informationen lättbegripligare och på så sätt återspegla den 

korrekta bilden av verksamheten, betyder det inte att det är det främsta målet med de 

finansiella rapporterna för företagen. För att kunna förstå detta, måste en koppling mellan 

empirin och agentteorin dras.  

 

Agentteorin förespråkar att företagen nyttomaximerar och att det förekommer motkrafter 

mellan agenten och principalen. Utifrån denna teori, har undersökningen visat att alla företag 

redovisar kraven kring upplysningar på olika sätt. Även om standarden säger att samtliga 

punkter skall redovisas, påträffas det företag som inte har gjort detta. Författarna tror att 

nyttomaximering ligger till grund för detta resultat. Det finns ett motspel i verkligheten 

mellan kraven och den riktiga tillämpningen. Företagen i detta fall är agenten och principalen 

är standarden. Som det nämns i teorin, kan kontrollen av agenten bli väldigt kostsamt. Detta 

kan jämföras med utvecklingen av nya standarder som skall underlätta samspelet mellan 

företagen och standarden, samt möjliga sanktioner som företag riskerar utsättas för. Efter 

studiens resultat anser författarna att företag föredrar nyttomaximering, även om det innebär 

att standarder inte följs. Kraven på att redovisa, är inte densamma i praktiken. Den drivande 

faktorn bakom detta handlande tror författarna ligga i att vem, om inte företaget själv vet vad 

som är bäst för dess verksamhet. Spekulationer kan göras att företag förser användarna av de 

finansiella rapporterna med brist på information, möjligtvis görs det för att dölja eller till det 

motsatta framhäva den betydelsefulla informationen.  
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 

 
 

Slutligen kommer studien avslutas med att författarna besvarar sin problemformulering som 

tas upp i det inledande kapitlet. Diskussioner kommer att ske kring resultatet där kopplingar 

kring tidigare forskning kommer att finnas. Avslutningsvis kommer kritik mot uppsatsen 

framställas. 

 
 

6.1  Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning företag lämnar information 

om upplysningskraven gällande säkringsredovisning av valutarisker och känslighetsanalys. 

Utifrån den gjorda analysen kan författarna konstatera att redovisning av upplysningskraven 

kring säkringsredovisning samt valutarisker inte implementeras fullständigt av företagen. 

Vidare ser författarna att upplysningar som företag upprättar kring säkringsredovisning 

redovisas i högre grad än upplysningen kring känslighetsanalys.  

 

Som svar på frågorna som framfördes i problemformuleringen, kan det avslutningsvis dras 

följande slutsatser:  

 

  I frågan huruvida företag redovisar upplysningskraven kring säkringsredovisning och 

valutarisk, är svaret att företagen i relativt hög grad tillämpar säkringsredovisning och 

redogör för detta i sina finansiella rapporter. Av de undersökta företagen som följer 

upplysningskraven till fullo, redovisas uppgifterna i antingen textformat eller tabeller. 

Bland de företag som inte redogör upplysningar alls, tillämpas inte någon 

säkringsredovisning.   

 

 Kring upplysningskraven för företagens hantering av valutarisk samt dess 

känslighetsanalys fanns det mer variation. Företagen var olika bra på att redovisa 

dessa punkter. Detta på så sätt att vissa företag har redovisat punkterna helt och hållet, 

medan andra valt att redovisa hälften eller nästan inget alls.  

 

 När det gäller frågan om hur företag hanterar valutarisker och vilka metoder som 

används vid säkringsredovisningen, drar författarna slutsatserna att terminskontrakt 
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var det mest använda finansiella instrumentet bland de undersökta företagen. Därefter 

kommer optioner och swappar.  

 
6.2  Avslutande diskussion 

IAS 39 och IFRS 7 har under väldigt långt tid väckt uppmärksamhet och frågetecken bland 

företagen. Efter genomförandet av denna studie, kan det än konstateras att dessa 

ämnesområden ännu idag är aktuella och komplexa, som är värda att debattera kring. Som det 

har visat sig så är inte verkligheten som den förespråkas vara. Lagar, regler och standarder är 

de fåtal regleringar som är ämnade att rekommendera, i vissa fall kräva, företagens specifika 

handlingar och tillvägagångssätt.  

 

Efter att undersökningen är slutförd, har resultatet som författarna uppnått visat sig vara 

förvånande. Eftersom de tidigare standarderna IAS 30 och IAS 32 hade visat sig vara för 

komplicerade och svåra att tillämpa, blev IFRS 7 den nya lösningen. I och med att IFRS 7 

uppkom, såg författarna möjligheten till att företagen skulle ha det enklare att hantera denna 

standard. Som empiridelen tydligt har visat, har det upptäckts brister i att uppfylla även denna 

standards kriterium gällande redovisning av valutariskupplysning och känslighetsanalys. 

Författarna funderar kring om bristen ligger hos företagen eller hos standarden? Kan det 

finnas en möjlighet till att punkterna till den nya standarden inte var den så kallade ”nya 

lösningen”, utan bara var en standard med annorlunda krav? Om detta inte skulle vara fallet, 

varför visar de redovisade siffrorna brist på tillämpningen från företagens sida?   

 

Enligt förordningen 1606/2002/EG skall IFRS/IAS tillämpas i syfte att uppnå en 

harmonisering. Den berörda standarden i denna studie, IFRS 7 har författarna funderingar 

kring. De uppenbara bristerna i tillämpningen av standarden kan innebära att det inte finns 

någon harmonisering överhuvudtaget, eller om det fortfarande krävs ytterligare utformning 

för att uppnå denna. Dessa brister är även något som skapar en sämre jämförbarhet, trots att 

denna skall fungera som en garant för att gemenskapens kapitalmarknad och den inre 

marknaden skall fungera ändamålsenligt. I och med att företagen själva avgör hur mycket 

information som uppges, tror författarna att jämförbarheten inte kan uppnås fullständigt. Detta 

för att olika företag har olika policys, och olika bedömningar om vad som är viktigt att 

redovisa.  

Som tidigare nämnts var ett krav för företagen att lämna upplysningar kring valutarisker, i 

syfte att upplysa användarna om de finansiella instrumentens betydelse för företagets 
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finansiella ställning och resultat. Även om företagen inte bryter mot denna standard med stöd 

av punkt B 3 är det ändå fråga om hur pass bra upplysningar användarna samt investerarna 

kan få, i och med att upplysningarna inte redovisas fullständigt.  

 
 

6.3  Metodologi 
Det som författarna har kommit fram till i denna studie måste ifrågasättas. Först och främst 

kan man inte indikera på att dessa resultat omfattar hela Large Cap listan, alternativt 

branscherna dessa företag befinner sig i eftersom det endast undersöktes 28 företag. Dessutom 

finns det en viss skillnad mellan företagen, i form av storlek (ex. antal anställda), börsvärde, 

omsättning för varje år mm. För det andra måste det tas hänsyn till författarnas tolkningar av 

standarderna. I och med att tolkningar har gjorts utifrån författarnas egna erfarenheter och 

tankesätt innebär det att det inte kan undvikas att undermedvetet påverka studien, detta i form 

av val av metoder och teorier såväl som påverkan av tidigare forskning. En viktig synpunkt 

som ska tas med i beaktning är företagens synsätt på dessa standarder. Då det ständigt pågår 

ett arbete i att utveckla olika standarder har företagen även en hel del press på sig. Att kunna 

följa med i den ständiga utvecklingen har visat sig vara svårare än vad man kanske tidigare 

har trott. Företagen har säkert rutiner och policys som är inarbetade och att sedan anpassa sig 

till en standard som är under ständig utveckling och blir alltmer detaljrikare, är kanske något 

som företagen inte går med på lika lätt. Att företagens tolkningar och författarnas tolkningar 

skiljer sig åt är något som måste tas hänsyn till. Något som författarna exempelvis anser vara 

viktigt att ha med i den finansiella rapporten kan företaget ha en annan synpunkt på.  
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7. Vidare forskning  
 
 
Förslag till vidare forskning anser författarna kunna vara en kvalitativ undersökning bland 

företagen på exempelvis Large Cap listan. Undersökningen kan baseras på punkt 40 b & c: s 

metodik och antaganden samt förändringar i dessa från föregående period, och dess relevans i 

regleringen.  

Författarna finner det även intressant att undersöka hur företagen tolkar och följer den nya 

standarden, IFRS 9, som blir fullständig under 2010. Redovisas de nya upplysningarna i större 

utsträckning i den nya standarden? Här får man tidigast svar under 2011 alternativt 2012, i 

och med att företagen anpassar sin redovisning till den nya standarden.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. Begreppsförklaring 
 
Centrala termer i IAS 39 är: 

 

 Finansiellt instrument: Ett avtal som grundar sig i en finansiell tillgång hos ena parten 

och till en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument hos den andra parten 

 Finansiell tillgång:  

o Kontanter 

o Egetkapitalinstrument i ett annat företag 

o Avtal med rätt att erhålla kontanter eller andra finansiella tillgångar 

o Avtal med rätt att byta finansiella instrument med ett annat företag med 

förmånligare arbetsvillkor. 

 Finansiell skuld: ett avtal som innebär en rättighet eller skyldighet att 

o Erlägga kontanter eller andra finansiella tillgångar 

o Byta finansiella instrument med ett annat företag med avtalsvillkor som är 

oförmånliga.  

 Egetkapitalinstrument: avtal som medger rätten till det andra företagets tillgångar, 

efter avdrag för alla dess skulder81

 

.   

Bilaga 2. IFRS 7 Tillämpning 
 

Denna bilaga är ett utdrag ur standarden IFRS 7, Bilaga B.  

 

B 17. Enligt punkt 40 (a) skall en känslighetsanalys lämnas för varje typ av marknadsrisk som 

företaget är exponerad för. I enlighet med punkt B 3 avgör ett företag hur det aggregerar 

information för att visa på den övergripande bilden utan att kombinera information av olika 

                                                 
81 Westermark, C. (2005) ”EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS” s. 419 
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karaktär om exponering för risk som härrör från väsentligt olika ekonomiska miljöer. 

Exempelvis  

a) skulle ett företag som handlar med finansiella instrument kunna lämna upplysning om detta 

separat för finansiella instrument som innehas för handel och instrument som inte innehas för 

handel,  

b) skulle ett företag inte aggregera sin exponering för marknadsrisker i områden med 

hyperinflation med sin exponering för samma marknadsrisker i områden med mycket låg 

inflation.  

 

Om ett företag endast är exponerat för en typ av marknadsrisk i endast en ekonomisk miljö 

skulle det inte behöva dela upp informationen. 

 

B 18. Enligt punkt 40 (a) skall känslighetsanalysen utvisa hur resultatet och det egna kapitalet 

skulle ha påverkats av rimligt möjliga förändringar i den relevanta riskvariabeln (t.ex. aktuella 

marknadsräntor, växelkurser, aktiekurser eller råvarupriser). I detta syfte 

a) behöver inte företag fastställa vad resultatet för perioden skulle ha blivit om de 

relevanta riskvariablerna hade varit annorlunda. I stället lämnar företaget upplysning 

om effekten på resultatet och det egna kapitalet på balansdagen, förutsatt att en rimligt 

möjlig förändring i den relevanta riskvariabeln hade inträffat på balansdagen och hade 

tillämpats på den riskexponering som förelåg på den dagen. Om ett företag exempelvis 

har en skuld med rörlig ränta i slutet av året, skulle företaget lämna upplysning om 

effekten på resultatet (dvs. räntekostnad) för det innevarande året om räntan hade 

varierat med rimligt möjliga belopp, 

b) behöver inte företag lämna upplysning om effekten på resultatet eller det egna 

kapitalet för varje förändring inom ramen för ett intervall av rimligt möjliga 

förändringar av den relevanta riskvariabeln. Det skulle vara tillräckligt att lämna 

upplysningar om effekterna av förändringar vid gränserna för detta intervall av rimligt 

möjliga förändringar.  

 

B 19. Vid fastställandet av vad en rimligt möjlig förändring i den relevanta riskvariabeln är, 

bör ett företag beakta 

a) de ekonomiska miljöer i vilka det är verksamt. En rimligt möjlig förändring bör inte 

inkludera avlägsna eller ”värsta” scenarier eller ”stresstester”. Om dessutom 

förändringstakten i den underliggande riskvariabeln är stabil behöver företaget inte 
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ändra den valda rimligt möjliga förändringen i riskvariabeln. Exempelvis, förutsatt att 

räntan är 5 procent och ett företag fastställer att en fluktuation i räntan på ± 50 punkter 

är rimligt möjlig. Det skulle lämna upplysning om effekten på resultatet eller det egna 

kapitalet om räntan skulle förändras till 4,5 procent eller 5,5 procent. Under nästa 

period har räntan ökat till 5,5 procent. Företaget fortsätter att anse att räntan kan 

fluktuera ± 50 punkter (dvs. att förändringstakten i räntan är att stabil).  Företaget 

skulle lämna upplysning om effekten på resultatet eller det egna kapitalet om räntan 

skulle förändras till 5 procent eller 6 procent. Företaget skulle inte behöva revidera sin 

bedömning att räntan rimligtvis kan fluktuera med ± 50 punkter, såvida det inte finns 

belägg för att räntorna har blivit betydligt mer volatila,   

b) den tidsram inom vilken det gör bedömningen. Känslighetsanalysen skall utvisa 

effekterna av förändringar som anses rimligt möjliga under perioden fram till det att 

företaget kommer att presentera dessa upplysningar nästa gång, vilket normalt är nästa 

årliga rapporteringsperiod.  

 

B 20. Enligt punkt 41 kan ett företag använda en känslighetsanalys som avspeglar samband 

mellan riskvariabler, såsom Value at Risk (VaR), om det använder denna analys för att 

hantera sin exponering för finansiella risker. Detta gäller även om en sådan metod endast 

mäter den potentiella förlusten och inte den potentiella vinsten. Ett sådant företag skulle 

kunna uppfylla punkt 41 (a) genom att lämna uppgift om den typ av VaR-modell som använts 

(t.ex. huruvida modellen bygger på Monte Carlo-simulering), en förklaring om hur modellen 

fungerar och de viktigaste antagandena (t.ex. innehavsperiod och konfidensintervall). Företag 

skulle också kunna lämna upplysning om den historiska observationsperiod som använts och 

viktade data som tillämpats på observationer inom den perioden, en förklaring på hur optioner 

hanteras i beräkningarna, och vilka volatiliteter och korrelationer (eller, alternativt, 

sannolikhetsbaserade Monte Carlo-simuleringar) som använts.82

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s.167-168, Punkterna B 17-B 20 
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Bilaga 3. Tabell 
 
 

Företag   Punkt 
22 

    Punkt 
40 

  Punkt 41 

                  
  A B C A B C A B 

Alfa Laval X X X ½ - - - - 
Alliance Oil Company - - - ½ - - - - 
Astra Zeneca X X X X X X - - 
Autoliv - X X - - - - - 
Axfood X X X ½ ½ - - - 
Boliden X X X X - - - - 
Elekta X X X ½ - - - - 
Electrolux X X X X X - - - 
Ericsson X X X - - - X ½ 
Getinge Industrier X X X X X - - - 
H&M X X X - - - - - 
Hakon Invest - - - ½ - - - - 
Holmen X X X X - - - - 
Husqvarna X ½ X ½ X - - - 
Lundin Petroleum X X - ½ X - - - 
Meda  X - X X - - - - 
Millicom International 
Cellular 

- - - ½ ½ - - - 

Nokia X X X - - - X X 
Oriflame Cosmetics X X X X X X - - 
Scania X X X ½ - - - - 
Skanska X X X X - - - - 
Stora Enso X X X X ½ - - - 
Svenska Cellulosa X X X ½ - - - - 
Swedish Match X X X X - - - - 
Tele2 X X X X - - - - 
TeliaSonera X X X X ½ - - - 
Tieto Corporation X X X ½ - - - - 
Volvo X X X X ½ - - - 

 
 
 
Bilaga 4. Företagsbeskrivning 
 
TeliaSonera  

”TeliaSonera är ett telekombolag vars verksamhet går ut på att tillhandahålla 

telekommunikationstjänster i bl. a Norden och Baltikum, på olika tillväxtmarknader i 

Eurasien inklusive Ryssland, Turkiet samt Spanien. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm och Helsingsfors.”  
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Tele2  

”Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil 

telefoni, Internet, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Företaget grundades 1993 och är 

sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Tele2 är verksamt i ett antal europeiska länder, 

som t.ex. Tyskland, Frankrike och Holland mm. Sverige utgör dock företagets största 

marknad.”  

 
Millicom International Cellular  

Detta företag är en mobiloperatör som erbjuder sina kunder förbetalda mobiltelefonitjänster i 

18 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Bolagets största marknad står Centralamerika 

för, med 40 % av intäkterna.  

 
TietoEnator  

”TietoEnator är ett IT-service företag som erbjuder olika IT- och konsulttjänster. Företaget 

är ett av de ledande IT service företagen i norra Europa och ett globalt ledande företag inom 

vissa segment. Dess huvudmarknader är norra Europa, Tyskland och Ryssland. Företaget är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och Helsingfors.”  

 
Nokia 

”Nokia är en finländsk telekommunikations- och elektronikkoncern. Moderbolaget är 

börsnoterat. Nokia producerar system och utrustning för telekommunikation. Verksamheten 

expanderade under 1990-talet mycket kraftigt – speciellt inom mobiltelefoniområdet, där 

Nokia genom framgångsrik produktutformning, effektiv produktion och marknadsföring har 

blivit en ledande tillverkare med en marknadsandel i världen på 28 %.”83

 

 

 
Ericsson  

”Ericsson är en av världens ledande telekommunikationskoncerneri. Ericssons helt 

dominerande affärssegment benämns System. Det omfattar enheterna för mobilnät, fasta nät 

och professionella tjänster och svarar för den största delen av koncernens totala försäljning. 

Fasta och mobila telekommunikationssystem, för vilka utvecklingen under senare decennier 

gått mot en sammansmältning av telefoni, data, video och medier, finns installerade i ca 140 

länder. ” 84

                                                 
83 

 

http://www.ne.se/lang/nokia-group 2009-12-18 

84 http://www.ne.se/lang/ericssonkoncernen 2009-12-18 

http://www.ne.se/lang/nokia-group�
http://www.ne.se/lang/ericssonkoncernen�
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Meda 

”Meda är ett pharmaföretag som är specialiserat på marknadsföring och marknadsanpassad 

produktutveckling. Bolaget prioriterar läkemedel som används vid kroniska sjukdomstillstånd 

och specialiserade läkemedel riktade mot en mindre patientgrupp.  

Medas aktier är sedan 1995 noterade på Stockholmsbörsen och sedan 2006 på Nasdaq OMX 

Stockholm på Nordic Large Cap-listan.”  

 
Getinge industrier 

”Getinge är en global leverantör av utrustning, system och lösningar inom sjukvård. Bolagets 

kunder finns inom sjukvårds- och Life Science-indstrin. Getinges största marknad är Europa, 

som står för mer än hälften av omsättningen. ” 

 
Elekta 

”Elekta är en internationell medicinteknisk koncern inriktade mot cancersjukdomar och 

sjukdomar i hjärnan. Bolagets kunder är onkologer, radioterapeuter och neurokirurger vid 

mer än 5000 sjukhus världen över. Produkterna är inriktade på precis strålterapi, bildstyrd 

och stereotaktisk strålterapi, gammaknivskirurgi, stereotaktisk neurokirurgi och kartläggning 

av hjärnans funktioner.”  

 
AstraZeneca 

”AstraZeneca är ett internationellt läkemedelsföretag verksamt inom segmentet 

receptbelagda läkemedel. US-dollar är koncernens viktigaste valuta. Därför presenteras 

koncernens resultat i USD och exponeringar hanteras gentemot USD i enlighet med detta.”  

 
Swedish Match 

”Swedish Match tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, 

cigarrer, piptobak och tändprodukter. Den operativa verksamheten bedrivs i tre divisioner: 

Nordeuropa, Nordamerika och Swedish Match International. Tillverkning sker i egna 

produktionsanläggningar i 11 länder: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dominikanska 

republiken, Sverige m.fl.” 

 
Oriflame Cosmetics 

”Oriflame är ett kosmetikföretag som säljer skönhets- och hudvårdsprodukter genom en 

självständig försäljningskår, utanför den traditionella detaljhandeln. Produktsortimentet 
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marknadsförs i 59 länder och består av hudvårdsprodukter, dofter, färgkosmetik, 

toalettartiklar och accessoarer.” 

 
Hakon Invest 

”Hakon Invest bedriver aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på 

handelsinriktade företag i Norden.” 

 
Axfood 

”Axfood bedriver handel med dagligvaror inom svensk detalj- och partihandel. Verksamheten 

är uppdelad i två affärsområden: Detaljhandel och Partihandel.” 

 
Alliance Oil Company 

”Bolaget Alliance Oil Company är ett självgående oljeföretag med en vertikalt integrerad 

verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Bolaget är verksamt sedan 1998, och har idag 

anmärkningsvärda oljereserver och handlas sedan maj 2007 på NASDAQ OMX Nordic i 

Stockholm.” 

 
Lundin Petroleum 

”Lundin Petroleum är ett svenskt prospekterings- och produktionsbolag i olje- och 

gassektorn. Produktionen kommer från tillgångar i Frankrike, Nederländerna, Norge, 

Ryssland, Storbritannien, Indonesien, Vietnam, Malaysia, Kambodja, Sudan, Kongo, 

Etiopien, Kenya, Venezuela och Tunisien. Storbritannien är största marknaden och står för 

32 % av omsättningen.”  

 
 
 
Boliden 

”Bolidens verksamhet är inriktad på första stegen i förädlingskedjan kring prospektering, 

gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning av kopparmetall och 

zinkmetall. Återvinning av metall, är det verksamhetsområde där företaget har lyckats 

förskaffa sig en ledande position i världen.”  

Holmen 

”Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar och säljer tryckpapper, kartong och 

trävaror. Koncernen äger också skogs- och krafttillgångar. Holmen är ett publikt bolag, vars 

aktieserier A och B är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.” 
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Stora Enso 

”Stora Enso är ett globalt pappers- förpacknings och skogsproduktföretag med tillverkning 

av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsument kartong, 

industriförpackningar och träprodukter. Koncernen har produktionsanläggningar i över 35 

länder runtom i världen. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i 

Helsingfors och Stockholm.” 

 
Svenska Cellulosa A (SCA) 

”SCA erbjuder personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och 

sågade trävaror i över 90 länder.”  

 
Alfa Laval 

”Alfa Laval levererar lösningar till kunderna i tre nyckelteknologier, 

separering, värmeväxling och flödesteknik.” 

 
Scania 

”Scanias verksamhet är inriktad på att utveckla och tillverka fordon som ska vara marknads 

ledande vad gäller prestanda, driftsekonomi över fordonets livscykel, kvalitet samt 

miljöegenskaper.”  

 
Skanska 

”Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade 

tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där företaget är verksamt.” 

 
 
 
Volvo 

”Volvokoncernen är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar 

med produkter som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och 

industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller 

också finansiella tjänster till sina kunder.”  

 
Electrolux 

”Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsprodukter samt motsvarande 

utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-

produkter på mer än 150 marknader varje år.” 
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Autoliv 

”Autoliv utvecklar och tillverkar produkter för bilsäkerhet till kunder verksamma inom 

fordonsindustrin. Krockkuddar står för två tredjedelar av försäljningen och resterande del 

utgörs av säkerhetsbälten, bilbarnstolar, rattar och liknande produkter. Bolaget är verksamt i 

ett 30-tal länder och har sin viktigaste marknad i Europa, som står för hälften av 

försäljningen.” 

 
Husqvarna 

”Husqvarna är världens största tillverkare av gräsklippare och motorsågar samt handhållna, 

bensindrivna trädgårdsprodukter som trimmare och lövblåsare. Koncernen är också ledande 

på världsmarknaden inom diamantverktyg och kaputrustning för byggnads- och 

stenindustrierna.” 

 
H&M 

”Hennes & Mauritz (H&M) är en klädvarukedja verksam inom detalj- och distanshandel. 

Bolaget bedriver verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien samt via franchiseverksamhet 

i Mellanöstern.”  
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