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Sammanfattning  

Företagen riskerar att utsättas för förlustbringande värdeförändringar i tillgångar och skulder, 

eftersom de exponeras för olika marknadsrisker som fluktuationer i räntor, växelkurser, 

råvaru- och aktiepriser. För att skydda sig mot dessa fluktuationer och för att minimera 

exponeringen av marknadsriskerna, använder företag sig av olika typer av finansiella 

instrument. IFRS 7 är den standard som behandlar finansiella instrument och 

riskupplysningar. Standarden infördes år 2007, med avsikten att intressenten ska kunna 

tillgodoses relevant information om företagets hantering och exponering av finansiella risker.  

 

Syftet är att genomföra en studie på finansiella företag inom segmenten Large- och Small 

Cap och undersöka till vilken grad de efterföljer upplysningskraven beträffande 

marknadsrisker enligt IFRS 7, samt huruvida det förekommer något samband i 

upplysningsgrad och Cap-tillhörighet. 

 

Studien behandlar samtliga finansiella företag inom Large- och Small Cap-segmenten. 

Punkter i IFRS 7 som berör marknadsrisker har valts ut och företagens årsredovisningar har 

granskats för att undersöka upplysningsgraden och om det finns ett samband mellan 

upplysningsgrad och Cap-tillhörighet.   

 

Resultatet visar att företagen inom Large Cap-segmentet upplyste helt enligt kriterierna i 36 

fall av 64 och företagen inom Small Cap upplyste helt enligt kriterierna i 9 fall av 32. 

Resultatet indikerade således att det fanns ett samband mellan upplysningsgrad och Cap-

tillhörighet, de större företagen efterföljde standarden till en högre grad än vad de mindre 

företagen gjorde.   
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

Uppsatsen inleder med en kortare beskrivning av ämnesområdet och problematiken kring 

detta belyses. Detta leder fram till uppsatsens frågeställningar och syfte och slutligen 

presenteras den avgränsning som gjorts. 

___________________________________________________________________________  

 

De finansiella marknaderna har på senare år blivit alltmer volatila (Power, 2004). Ständiga 

förändringar och komplexa situationer ökar incitamenten för företag att arbeta med 

riskhantering och hantera osäkerheter i affärsverksamheten och dess omvärld (Wikland & 

Lindholm, 2010).  

 

Reglerna för riskrapportering har skärpts och det har gjorts nya investeringar i system för 

övervakning, mätning och hantering av framför allt marknadsrisker (Savvides & Savvidou, 

2012). Marknadsrisker innebär att räntor, växelkurser, råvaru- och aktiepriser fluktuerar, 

vilket kan innebära värdeförändringar i företagets tillgångar och skulder. IFRS 7 är den 

redovisningsstandard som behandlar riskupplysningar och syftet med den är att intressenten 

ska tillgodoses relevant information om företagets hantering och exponering av finansiella 

risker som exempelvis marknadsrisker (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010). 

 

Riskupplysning och riskhantering har blivit ett debatterat ämne på grund av den senaste 

globala finanskrisen. Riskupplysningarna har kritiserats för att vara otydliga och sakna 

transparens. Det har lett till ett ökat intresse för redovisningsforskning, framför allt sådan som 

belyser företagens upplysningar om riskprofil, riskhantering, toleransnivå och 

övervakningsprocesser (Dobler, Lajili & Zéghal, 2011). 

 

1.1 Bakgrund 

Risk kan beskrivas som en förändring i ett förväntat resultat, vilket kan vara både positivt och 

negativt (Power, 2004). Företagen kan utsättas för flera olika typer av risker som strategiska, 

operationella och finansiella. Strategiska risker är bland annat förknippade med etablering av 

nya aktörer på marknaden och de osäkerheter som detta kan innebära (Danielsson, 2011). 

Operationella risker härrör från mänskliga fel, felaktiga system eller misslyckade processer 

som orsakar indirekta eller direkta förluster (Power, 2009). De finansiella risker ett företag 
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kan stå inför är kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. Kreditrisk definieras som risken 

att en motpart eller kredittagare, inte fullgör sina förpliktelser. Likviditetsrisk är risken att ett 

företag möter svårigheter i sina åtaganden förknippade med finansiella skulder. Marknadsrisk 

är risken att verkligt värde eller framtida kassaflöde för ett finansiellt instrument kommer 

fluktuera, det vill säga skifta, på grund av förändringar i marknadspris. Benämningen 

marknadsrisk inkluderar riskerna: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker som aktie- och 

råvarurisk (Condon, 2008).  

 

Valutarisk avser risken att valutaenheter på marknaden kan fluktuera i förhållande till 

långivares respektive låntagares valuta (Zwi, 2008). Ränterisk är förknippad med den 

påverkan förändringar i räntan har på olika lån och placeringar (IFRS-volymen, 2012). 

Aktiekursrisk är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av 

samhällsekonomiska faktorer (Wihlborg & Bäckström, 2002). Råvaruprisrisk är kopplad till 

risken för prisförändringar i råvarurelaterade instrument (Svenska Handelsbankens 

årsredovisning, 2011:90). Fluktuationer i marknadsrisker som räntor, växelkurser och råvaru- 

och aktiepriser kan medföra förlustbringande värdeförändringar i företagens tillgångar och 

skulder (Finansinspektionen, 2012). 

 

Marknadsrisker uppstår ofta i de löpande affärsverksamheterna som inom kunddriven handel 

eller vid in- och utlåningsverksamhet (Finansinspektionen, 2012) och på grund av det 

globaliserade samhället sker även en betydande handel med varor och tjänster mellan företag 

över nationsgränserna. Det kan röra sig om handel med värdepapper, som aktier och 

obligationer eller investeringar som företagsförvärv. Varje export- och importaffär leder till 

en valutatransaktion, där en valuta växlas mot en annan och växelkurser kan röra sig i snabb 

takt, beroende på hur börser och räntor utvecklas (Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, 

2010).   

 

Marknadsrisker behandlas i standarden IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar. 

Standarden utvecklades som svar på ett nytt informationskrav som vuxit fram samt de nya 

tekniker för mätning och hantering av marknadsrisker som utvecklats (McDonnell, 2007). 

Syftet med standarden är att intressenterna ska få en insyn i företaget och kunna ta del av 

vilka eventuella risker företaget är exponerat för under redovisningsperioden och på 

balansdagen. Intressenterna ska även kunna bedöma hur pass betydande riskerna är och hur 

företaget hanterar dem. En intressent är en person som har intresse i ett företag, exempelvis 
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ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, statliga och kommunala myndigheter 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010). De finansiella rapporterna är företagens sätt att 

kommunicera med intressenterna och tillgodose deras informationsbehov. De ska även 

förmedla en rättvisande bild och utgöra underlag för finansieringsbeslut (Marton, Lumsden, 

Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010). Arbetet med riskhantering och riskupplysning i de 

finansiella rapporterna kan även vara en strategi för företagen att uppnå legitimitet. Företagen 

bevakas ständigt av tillsynsmyndigheter, media, kunder och politiker, dessa ställer krav och 

påtryckningar som företagen måste leva upp till (Lennartsson, 2010). Legitimiteten kan öka 

dels genom att uppfylla institutionella påtryckningar och dels genom att hantera 

intressenternas uppfattning om företaget (Oliveira, Rodrigues & Craig 2011).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den globala marknaden har de senaste åren präglats av turbulens och oro vilket kan ha 

påverkat tillväxten negativt. Världens börser har fallit kraftigt i värde, kursutvecklingen har 

varit volatil och marknadsräntorna har sjunkit. Situationen i Europa har präglats av stora 

statsskulder, vilket skapat en oro för hela euroområdet och det ekonomiska läget anses 

svårbedömt (Ratos årsredovisning, 2011:8, Novestra årsredovisning, 2011:74, Latour 

årsredovisning, 2011:5, Atrium Ljungberg årsredovisning, 2011:3 & Svolder årsredovisning, 

2011:43). Förändringar i aktiekurser bidrar till värdeförändringar i aktieportföljen, vilket 

kanske främst påverkar investmentbolagen. Investmentbolagens affärsidé bygger på att skapa 

mervärde genom förvärv, utveckling och försäljning av företag och aktier. Aktiekursrisken är 

därmed investmentbolagens främsta risk. Värdesvängningar i aktieportföljen skapar en 

instabilitet i både avkastningen för aktieägarna samt en värdeminskning i portföljen 

(Sevenius, 2011). 

 

Investmentbolagen räknas tillsammans med fastighetsbranschen och banksektorn som 

finansiella företag och de verkar på den finansiella marknaden. Det finansiella företag bland 

annat har gemensamt att de vanligtvis innehar mycket finansiella instrument och är generellt 

exponerade av marknadsrisker som ränte-, valuta- och aktiekursrisk 

(http://www.ne.se/lang/finansiell-marknad). Den finansiella marknaden utgör en viktig 

funktion i samhällsekonomin då den möjliggör kapitalflöde mellan olika aktörer i samhället 

(Sveriges Riksbank, 2012). En finansiell marknad kan ses som en ”mötesplats för aktörer 

http://www.ne.se/lang/finansiell-marknad
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som har med finanser att göra, t.ex. säljare och köpare av aktier” 

(http://www.ne.se/lang/finansiell-marknad). 

 

Fastighetsbranschens affärsidé bygger på försäljning, förvaltning och förvärv av fastigheter. 

Fastighetsbranschen är främst exponerad för ränterisk på grund av att marknadsvärdet av 

fastighetsinnehavet kan sjunka i värde. Det är en kapitalintensiv bransch som kräver 

långfristig finansiering genom räntebärande lån (Finansinspektionen, 2005). Söker företagen 

finansiering hos utländska aktörer, blir de även exponerade för valutakursrisk.  

 

Bankernas affärsidé bygger på att låna ut kapital, bygga upp kapital och ge avkastning på 

eget kapital. Två av banksektorns främsta risker är valuta- och ränterisk 

(http://www.ne.se/lang/risk) och finansiella instrument står i genomsnitt för mer än 90 

procent av de totala tillgångarna och skulderna (Bischof, 2009). 

 

Standarden IFRS 7 som behandlar finansiella instrument och riskupplysningar ska tillämpas 

av alla börsnoterade koncerner, dock är det rimligt att tro att de företag som innehar mycket 

finansiella instrument och vars främsta risker är marknadsrisker påverkas mer av 

värdeförändringar än andra företag. Detta samt uppgifter från tidigare forskare att 

riskupplysningarna är upprättade på ett bristfälligt sätt har väckt författarnas intresse att 

undersöka hur upplysningskravet enligt IFRS 7 efterföljs i finansiella företag. Författarna 

finner det även intressant att undersöka om större företag med rimligtvis mer resurser 

efterföljer kravet till högre grad. 

 

1.3 Frågeställning 

- Efterföljs upplysningskraven i IFRS 7 beträffande marknadsrisker? 

- Påverkar företagets storlek dess upplysningsgrad av marknadsrisker? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genomföra en studie på finansiella företag inom segmenten Large- och Small 

Cap och undersöka till vilken grad de efterföljer upplysningskraven beträffande 

marknadsrisker enligt IFRS 7, samt huruvida det förekommer något samband mellan 

upplysningsgrad och Cap-tillhörighet. 

 

http://www.ne.se/lang/finansiell-marknad
http://www.ne.se/lang/risk
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1.5 Definitioner  

Företagen inom Large Cap-segmentet har ett börsvärde över 1 miljard euro. 

Företagen inom Small Cap-segmentet har ett börsvärde understigande 150 miljoner euro. 

(http://www.nasdaqomxnordic.com/smallandmidcap/) 

 

1.6 Avgränsning 

Standarden innehåller totalt 45 stycken punkter. Författarna har valt att rikta in sig på 

avsnittet ”Karaktär och omfattning av risker som härrör från finansiella instrument” och 

punkterna 33, 40 och 41 vilka behandlar upplysningar om marknadsrisker. Punkt 33 a-c, 

behandlar kvalitativa upplysningar om marknadsrisker. I punkt 40 upplyses om kriterierna för 

en generell känslighetsanalys och i punkt 41 beskrivs kriterierna för en Value at Risk-analys 

(VaR-analys).  
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2. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen inleds med information om IASB, IFRS och finansiella 

instrument. IFRS 7:s olika delområden förklaras och avslutningsvis presenteras tidigare 

forskning inom ämnet samt de teorier uppsatsen bygger på. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 IASB:s föreställningsram  

Det ställs krav på att redovisningen ska kunna mäta företagens värdeskapande och skapa ett 

förtroende mellan företaget och dess intressenter. För att kunna bedöma företagets värde 

använder sig intressenten av de finansiella rapporternas resultat- och balansräkning, och för 

att kunna bedöma siffrorna är upplysningar i noter särskilt viktigt. Detta ligger till grund för 

att kunna prognostisera framtida aktiekurser och framtida avkastning. Det är därför viktigt att 

redovisningen präglas av transparens (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 

2010).  

 

För att redovisningen ska vara användbar för intressenterna innehåller IASB:s (International 

Accounting Standards Board) föreställningsram en rad kvalitativa egenskaper som bör 

uppfyllas. De fyra främsta av dem är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  

 

Begriplighet innebär att informationen i de finansiella rapporterna ska vara begriplig, 

samtidigt ska information inte uteslutas om den uppfattas som obegriplig. Det förutsätts att 

användarna har en viss kunskap inom området för att kunna ta till sig informationen.  

 

Relevans innebär att informationen är relevant om den bidrar till måluppfyllelse. För 

investerare är målet att informationen i de finansiella rapporterna ska hjälpa dem 

prognostisera företagets framtida kassaflöde. Minskar informationen osäkerheten om 

framtida utfall, är informationen relevant. 

 

Tillförlitlighet innefattar beståndsdelar som objektivitet, verifierbarhet och validitet. 

Tillförlitlighet kopplas främst till när något ska mätas. Om utfallet blir för högt eller för lågt i 

jämförelse med det korrekta värdet, brister informationen i sin tillförlitlighet. För att reducera 
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mätfel och osäkerheter i redovisningen, ska antaganden bygga på verifierbara antaganden och 

vara så objektiva som möjligt. 

 

Jämförbarhet innebär att redovisningen ska utformas på ett standardiserat sätt för att 

underlätta jämförelser. Informationen i de finansiella rapporterna ska även vara jämförbara 

över tiden (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010).  

 

2.2 IFRS redovisningsstandard 

IFRS är de redovisningsstandarder som utges av den internationella 

redovisningsorganisationen IASB och 1 januari år 2005, blev de internationella 

redovisningsreglerna IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial 

Reporting Standards) obligatoriskt att tillämpa i koncernredovisningen för svenska 

börsnoterade företag (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010). Införandet av IFRS var den 

största förändringen på årtionden och syftet med den nya standarden var att skapa en global 

samordning i redovisningen med ett gemensamt system och språk (McDonnell, 2005). 

 

Ett särskilt behov av harmonisering uppmärksammades på aktiemarknaden där investerare 

hade svårt att jämföra företag utifrån den finansiella information de hade att tillgå. IFRS-

standarderna utgår från principbaserad redovisning, vilket innebär att den ger relativt lite 

vägledning kring tillämpningen och hur principerna ska användas vid en särskild situation. 

IFRS innehåller ingen mall för hur de finansiella rapporterna ska vara utformade, det anges 

endast vilken minimiinfomation som företagen ska upplysa om i balans- och resultaträkning. 

IASB definierar endast målen med redovisningen, sedan är det upp till företagen att 

specificera hur de ska uppfylla de uppsatta målen (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson 

& Rimmel, 2010).  

 

2.3 Finansiella instrument 

Det finns tre olika standarder som behandlar redovisningen av finansiella instrument. I IAS 

39 beskrivs hur finansiella instrument ska redovisas och värderas, i IAS 32 återfinns regler 

kring hur olika typer av finansiella instrument ska klassificeras och i IFRS 7 finns 

information om vilka upplysningar om finansiella instrument som ska finnas tillgängliga i 

årsredovisningen. Finansiella instrument är ett samlingsnamn och kan bestå av bland annat 

optioner, terminer, swappar och aktier. Företagen använder finansiella instrument för att 
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skydda sig från svängningar på marknaden och riskfaktorer i framtiden. De används främst 

för riskhantering men även vid spekulation och investeringar (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 

2010). 

 

I standarden IAS 32 p. 11 definieras begreppet finansiellt instrument som ”Varje form av 

avtal som ger upphov till såväl en finansiell tillgång hos den ena parten som en finansiell 

skuld eller egetkapitalinstrument hos motparten.” (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010:173). 

Finansiella instrument kategoriseras som antingen derivatinstrument eller avistainstrument. 

Till gruppen derivatinstrument tillhör värdepapper som baseras på en underliggande tillgång, 

variabel eller ett index. Underliggande variabler kan vara räntenivåer, aktiekurser eller 

valutakurser. Till denna kategori återfinns optioner, terminer och swappar. Avistainstrument 

är värdepapper som innehas för handel och där betalning krävs vid kontraktets ingående, 

exempelvis aktier och fondandelar, skuldväxlar och obligationer (Artberg, 2005). 

 

2.4 IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar 

IASB utvecklade IFRS 7 i ett försök att ge mer relevant och transparent information till 

intressenterna. IFRS 7 har ersatt IAS 30 som behandlade specifika regler om upplysningar för 

banker och liknande finansiella institut (Condon, 2008). IFRS 7 är ett komplement till IAS 

32, som behandlar klassificering av finansiella instrument och IAS 39 som behandlar 

värdering och redovisning av finansiella instrument (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2010). 

Det fanns ett missnöje med IAS 39, vilket förvärrades på grund av den globala finansiella 

krisen. Internationella normgivare arbetar med att förbättra standarden för finansiella 

instrument och den är under ständig förändring (Hickey & Meerman, 2010). 

 

Införandet av IFRS 7 innebär att alla upplysningskrav för finansiella instrument nu är 

samlade i en enda standard (Condon, 2008). Syftet med standarden är som tidigare nämnts att 

intressenterna ska få en insyn i företaget och kunna ta del av vilka eventuella risker företaget 

är exponerade för under redovisningsperioden och på balansdagen. Intressenterna ska även 

kunna bedöma hur pass betydande riskerna är och hur företaget hanterar dem. Det finns både 

kvalitativa och kvantitativa upplysningskrav kring finansiella risker. De kvalitativa består av: 

exponering för risk och dess uppkomst, företagets mål, principer och metoder för att hantera 

och mäta risker och förändringar i detta från föregående period. Enligt de kvantitativa 

upplysningskraven ska företagen lämna sammanfattande uppgifter om dess exponering för 
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risken på balansdagen samt informera om koncentration av risker. Denna upplysning ska 

baseras på den information som internt rapporteras till nyckelpersoner inom företaget, till 

exempel företagets styrelse eller verkställande direktör (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010). 

Det ska även vara möjligt att bedöma de finansiella instrumentens påverkan på ett företags 

resultat, ställning samt förmåga att generera framtida kassaflöden (Andersson, 2008).  

 

Standarden ska vara informativ, men nivån på detaljerna är inte avsedda att överbelasta 

intressenten. Väsentlig information får inte skymmas med överdriven aggregering (Condon, 

2008). Detaljerad information i årsredovisningen måste balanseras så den lever upp till kravet 

på lättillgänglighet och överskådlighet (Wihlborg & Bäckström, 2002). 

 

2.5 Marknadsrisk 

Marknadsrisk består av tre typer av risker; valutarisk, ränterisk och andra prisrisker som 

aktie- och råvarurisk (Condon, 2008). Marknadsrisk är främst kopplad till den risk som är 

förknippad med valutaplaceringar och ränterisker. Valuta- och ränterisk innebär att det finns 

en risk att verkligt värde på ett finansiellt instrument eller på ett framtida kassaflöde från ett 

finansiellt instrument, varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser, respektive 

förändringar i marknadsräntor. Ränterisk uppkommer på grund av förändringar i räntan på 

olika lån och placeringar (IFRS-volymen, 2012). En valutarisk kan uppkomma från 

investeringsverksamheten genom exempelvis förvärv och avyttring av investeringar i 

utländska bolag och den kan uppstå i finansieringsverksamheten på grund av lån i utländsk 

valuta. Valutarisk kan även uppstå i den löpande verksamheten på grund av 

valutakursförändringar uppkommande från planerade utbetalningar från motparter i 

utrikeshandeln (Zwi, 2008).  

 

Andra marknadsrisker kopplade till finansiella instrument, är de fluktuationer som kan 

förekomma i aktie- och råvarupriser, vilka benämns som andra prisrisker. Fluktuationer på 

aktier kan till exempel uppstå vid innehav av aktier i ett annat företag, genom en investering i 

en förvaltningsfond, som i sin tur innehar investeringar i egetkapitalinstrument samt genom 

swappar som är knutna till aktier (IFRS-volymen, 2012). 

 

Genom att säkra sig för marknadsrisker kan företag minska och ibland även eliminera de 

eventuella värdeförändringar som kan komma att påverka resultatet. För att motverka 
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fluktuationer i marknadsräntor och valutakurser kan företag använda sig av olika typer av 

derivatinstrument (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010). Ett derivat är ett härlett finansiellt 

instrument, vilket betyder att det varierar i förhållande till ett annat underliggande instrument 

(Artsberg, 2005). Derivatinstrument som exempelvis terminsavtal används för att hantera 

valutarisker. Avtalet innebär en skyldighet för innehavaren att köpa eller sälja en specifik 

mängd valuta, till ett förutbestämt pris vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Genom att sluta 

ett terminsavtal i förväg till ett bestämt pris, kan företaget minimera eventuella 

kurssvängningar som kan komma att påverka resultatet (Schroeder, Clark & Cathey, 2011). 

För att hantera valutarisk kan även valutaswappar användas. Det innebär att två parter byter 

amortering på utländska lån med varandra. Lånet kommer sedan att värderas till motpartens 

valuta. Därmed blir det en koppling mellan ränte- och valutamarknaden genom att 

valutakursen på derivatet påverkas av ränteläget i respektive land (Artberg, 2005). Ett 

derivatinstrument som används vid exponering för ränterisk är ränteswappar. Det innebär att 

ett företag vänder sig till finansmarknaden, för att hitta en motpart som är villig att ingå ett 

avtal om att byta rörlig ränta till fast ränta, eller byta rörlig ränta mot annan rörlig ränta (Antl, 

1988). Åtagandet innebär att parterna betalar räntorna för varandras lån, lånen skiftas dock 

inte. Anledningarna till att vilja byta räntor med varandra kan vara att parterna har olika 

riskbenägenhet, och att skifta räntor kan vara lägligt om räntorna förväntas att sjunka eller 

stiga (Artsberg, 2005).  

 

Bartram, Brown och Conrad (2011) har genomfört en omfattande studie kring företags 

hantering av derivatinstrument. Syftet med studien var att undersöka hur användning av 

derivat påverkade företagens riskexponering och marknadsvärde. Resultatet visade att 

derivatinstrument var mer vanligt förekommande i större företag, samt företag som var starkt 

exponerade för valutarisk, ränterisk och råvaruprisrisk. Trots att företagen utsattes för stark 

exponering av marknadsrisk, hade de som använde sig av derivat minde svängningar i deras 

kassaflöden och totalt lägre riskexponering, än de som inte använde derivat (Bartram, Brown 

& Conrad, 2011).  

 

I El-Masrys (2006) undersökning om hantering av marknadsrisk, indikerade resultatet på att 

större företag var mer benägna att använda derivatinstrument jämfört med medelstora och 

mindre företag. Derivatinstrumenten användes främst vid exponering av valutarisk och 

därefter vid exponering av ränterisk. Företagens främsta anledning till att använda sig av 

derivatinstrument, var för att hantera volatiliteten i kassaflödet. De anledningar som angavs 
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för att inte använda dem, var främst för att riskexponeringen inte framstod som tillräckligt 

väsentlig. Andra anledningar var brist på kunskap om dem samt att det var svårt att 

kvantifiera prissättning, exponering och värdering. De ansåg även att nyttan inte kunde 

matchas med den kostnad som uppkommer av att upprätta och hantera dem (El-Masry, 2006).  

 

2.6 Känslighetsanalys 

För att intressenterna ska få en uppfattning om företagets marknadsrisker samt dess betydelse 

för den finansiella ställningen, ska en känslighetsanalys upprättas för samtliga typer av 

marknadsrisker som företaget är exponerade för. Enligt IFRS 7 ska ”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” (IFRS-volymen, 2012:210). Relevanta 

riskvariabler innebär exempelvis aktuella växelkurser eller marknadsräntor (IFRS-volymen, 

2012).  

 

Känslighetsanalyser kan upprättas i olika former. Value-at-Risk, (VaR) är en modell som 

visar sambandet mellan riskvariabler, till exempel sambandet mellan ränte- och valutarisk. 

Analysen är sannolikhetsbaserad (IFRS-volymen, 2012). Ett riskmått räknas fram med en 

vald konfidensnivå och vald tidshorisont. Riskmåttet ska sammanfatta en maximal förväntad 

förlustsiffra, som företaget ska undvika att passera under den valda tidsperioden (Pérignon, 

Deng, Wang, 2008). Vanligt förekommande konfidensnivå är 95 eller 99 procent och en 

tidshorisont på 10 dagar. För att simulera fram förlustrisken behöver företaget göra 

förenklingar och antaganden i modellen. De vanligaste förekommande metoderna är 

Parametisk VaR, Monte-Carlo Simulerad VaR och Historisk Simulerad VaR. För 

uppbyggnaden av sannolikhetsfördelningen behöver företaget skatta fram de parametrar som 

ska ingå i modellen. Parametrarna uppskattas från verklig data från en historisk tidsperiod. 

Om VaR-analysen innehåller flera tillgångsslag och finansiella instrument, växer 

komplexiteten i den. Det är vanligt att VaR-analysen kompletteras med scenarioanalyser och 

stresstester för att tydliggöra riskernas påverkan (Finansinspektionen, 2012). Företaget ska 

redovisa vilken metod, vilka antaganden samt viktiga parameter som ligger bakom 

känslighetsanalysen. Vidare ska företaget beskriva målen med den använda metoden, samt 

upplysa om begränsningar som kan innebära att verkligt värde på berörda tillgångar och 

skulder inte återges på ett tillförlitligt sätt (IFRS-volymen, 2012).  
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Anledningar till att använda en VaR-analys kan vara för att minska informationsasymmetrin 

mellan företaget och dess intressenter, vid upplysning av marknadsrisk eller för att använda 

modellens beräkningar som ett kapitalkrav. Den förlustsiffra som räknas fram anses vara den 

nivå som företaget måste rätta sig efter. Förlustsiffran indikerar hur stor buffert företaget 

behöver ha för att klara av ogynnsamma marknadsförändringar, exempelvis ränte- och 

valutafluktuationer. De problem som kan uppkomma med VaR-analyserna, är om 

beräkningarna bygger på siffror som är alltför överskattade. Motivet till att vilja överskatta 

marknadsriskers påverkan kan vara för att gardera sig. Det kan även förekomma att värden 

underskattas, exempelvis sambandet mellan riskvariablerna. Om detta sker betyder det att 

informationen blir mindre tillförlitlig (Pérignon, Deng, Wang, 2008). 

 

Om en generell känslighetsanalys upprättats ska metoder och antaganden samt förändringar i 

dessa från föregående period redovisas. Om ett företag har en skuld som löper med rörlig 

ränta ska företaget lämna upplysning om räntekostnader, det vill säga hur det påverkar 

resultatet. Upplysningen ska baseras på det innevarande året om räntan hade varierat med 

rimligt möjliga belopp. Uppskattningarna ska baseras på skäliga antaganden och inte 

innehålla ”worstcase”-scenarier (IFRS-volymen, 2012).  

 

2.7 Intressentmodellen  

Intressentmodellen är en modell som behandlar relationen mellan företaget och dess 

intressenter. Intressenterna i modellen utgörs av anställda, kunder, leverantörer, ägare och 

samhället i övrigt (Harrisson & Wicks, 2013).  

 

2.8 Legitimitetsteorin 

Teorin behandlar förhållandet mellan de värderingar som finns i samhället och om företagen 

måste efterfölja dem för att upprätthålla sin legitimitet. Oliveira, Rodrigues och Craig (2011) 

diskuterar i sin studie att ett företags frivilliga riskrapportering kan öka legitimiteten av två 

viktiga skäl, dels genom att uppfylla institutionella påtryckningar och dels genom att hantera 

intressenternas uppfattning om företaget. En annan studie genomförd av Bamber och 

McMeeking (2010) baserad på upplysningskraven enligt IFRS 7 visar på att företagen många 

gånger lämnar fler och mer detaljerade upplysningar om de finansiella riskerna än vad 

standarden kräver. Dessa frivilliga upplysningar som angavs hade inget med 
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upplysningskravet att göra, utan användes mer som en förklaring till vissa handlingar. 

Exempelvis kunde företaget redovisa att de råkat ut för stora derivatförluster och/eller att de 

förklarar sig varför de inte säkrar sig mot långsiktig ränterisk. De anser att denna 

extrainformation är kopplad till legitimitetsteorin och de spekulerar i huruvida företagen 

lämnar detaljerad och överflödig information för att legitimera och försvara sina handlingar 

(Bamber & McMeeking, 2010). 

 

2.9 Tidigare forskning  

Det har genomförts ett flertal studier kring riskupplysning och IFRS 7 och kortfattat visar 

resultatet att upplysningskravet inte efterföljs helt enligt kriterierna. Det har framkommit att 

viktig information angående riskupplysning och riskhantering har uteslutits samt att det är 

brist på samordning i redovisningen. Forskarna har även funnit ett flertal brister angående 

känslighetsanalysernas upprättande samt att det förekommer vissa skillnader i hur större 

respektive mindre företag tillämpar standarden/upplyser om marknadsrisk.  

 

Finansinspektionens (2012) har undersökt finansiella företags hantering av marknadsrisker 

och värdering av finansiella instrument. De genomförde en självständig marknadsriskanalys 

av varje företags innehav av finansiella instrument och jämförde sedan denna analys med 

företagets egna rapporter och metoder. Sammanfattningsvis kunde de dra slutsatsen att 

resultatet var varierande och att flertalet av de undersökta företagen håller låg nivå på sin 

hantering av marknadsrisker samt att företagen i vissa fall exkluderade väsentliga risker. De 

upptäckte bland annat att det var få av de undersökta företagen, framför allt de mindre, som 

använder sig av övergripande riskmått i den löpande verksamheten, vilket innebar att det var 

svårt att få en samlad bild av den totala risken (Finansinspektionen, 2012).  

 

Savvides och Savvidous (2012) undersökte upplysningspraxis på banker med olika storlek 

och geografiskt läge och resultatet indikerade på brister i riskupplysningarna. De flesta 

bankerna hade upprättat en känslighetsanalys enligt VaR-modellen och med numerisk 

information, men bara få av dem hade lämnat information om riskhanteringsmetoder och 

mätresultat. Resultatet visade även att marknadsriskerna i många fall inte specificerades, utan 

benämndes generellt som handelsrisk. De fann likaså ett positivt samband mellan bankens 

storlek och upplysningsgrad, det vill säga att de större bankerna hade generellt en högre 

upplysningsgrad än de mindre bankerna (Savvides och Savvidou, 2012). Enligt Birt, Rankin 
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och Song (2013) kan sådana samband bero på att de större företagen ofta har mer resurser. Ju 

mer resurser de har desto detaljerade upplysningar i de finansiella rapporterna (Birt, Rankin 

& Song, 2013).  

 

PwC (2008) genomförde en studie på  olag noterade på Nordic  rowth  arket (N  ) och 

    Nordiska  örs Stockholm inom  arge-, Mid- och Small Cap med syftet att undersöka 

hantering och upplysningar kring finansiella risker. De fann att upplysningsgraden varierade 

mellan företagen. Resultatet visade att företag noterade på Large Cap var mer benägna att 

redovisa en känslighetsanalys för de marknadsrisker de var exponerade för, än företagen 

noterade på Small Cap. För ränterisken var det cirka 70 procent av företagen inom Large 

Cap-segmentet som presenterade en känslighetsanalys i jämförelse med cirka 35 procent för 

företagen inom Small Cap (PwC, 2008). De upprepade studien år 2009 och det resultatet 

visade på ett flertal brister i upprättandet av känslighetsanalyserna. Det saknades i vissa fall 

information om de redovisade beloppen avsåg resultat före eller efter skatt och om 

rörelseresultat, finansnetto eller om något annat resultatbegrepp varit föremål för analysen. 

Likaså förklarades det inte varför en viss procentsats använts för förändring av resultatet och 

det framgick inte om den var schablonmässigt framtagen eller inte.  En majoritet av företagen 

använde endast 10 procents förändring för valutarisker och endast en procents 

ränteförändring vid förändringar i räntan för olika räntemiljöer. Ett flertal av företagen visade 

inte hur derivatinstrumenten hade beaktas i känslighetsanalysen. PwC anser att dessa faktorer 

tillsammans bidrar till att informationen förlorar i värde och att jämförbarheten mellan 

företagen försämras (PwC, 2009). Savvides och Savvidou (2012) anser också att det inte 

finns någon samordning i redovisningen, speciellt inte när det kommer till marknadsrisker. 

Samordningen är enligt dem långt ifrån vad tillsynsmyndigheter och internationella 

standarder syftar att uppnå. De anser att företagen inte upplyser om information angående 

risker på ett konsekvent och lättillgängligt och/eller användbart sätt. 
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3. Metod  

___________________________________________________________________________

Metodavsnittet inleds med val av undersökningsmetod, undersökt population och 

datainsamling. Därefter beskrivs bearbetning, tolkning och analys samt sammanställning av 

data. Avsnittet avslutas med validitet, reliabilitet och käll- och metodkritik.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Studien har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Studien utgår från teorierna 

intressentmodellen och legitimitetsteorin samt tidigare forskning inom området. 

Undersökningen är strukturerad och med hjälp av företagens årsredovisningar och en i förväg 

utformad undersökningsmall, har det undersökts om punkterna 33a, 33b, 33c, 40, 41 i 

standarden IFRS 7 efterföljs. Svaren har kategoriserats som ”ja”, ”delvis” och ”nej”. 

Författarna har varit objektiva vid kategoriseringen av svarsalternativen, men i vissa fall har 

det varit nödvändigt med vissa subjektiva tolkningar eftersom stor vikt har lagts på ord då 

datainsamlingen nästan uteslutande hämtades från löpande text (Olsson & Sörensson, 2001). 

 

3.2 Undersökt population 

Undersökningen är en totalundersökning och innefattar företag inom den finansiella sektorn 

inom Large- och Small Cap-segmenten, listade på NASDAQ OMX Nordic Stockholm. Till 

den finansiella sektorn räknas företag inom investment- och fastighetsbranschen samt 

banksektorn. Det totala antal företag i populationen är 24 stycken, varav 16 stycken inom 

Large Cap-segmentet och 8 stycken inom Small Cap-segmentet. De finansiella företagen 

fördelade enligt bransch: 14 stycken investmentföretag, 6 stycken fastighetsföretag och 4 

stycken banker. (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier). 

 

3.3 Datainsamling  

Data som använts till studien är företagens årsredovisningar samt IFRS-volymen. 

Årsredovisningarna är från 2011 och IFRS-volymen från 2012, det vill säga de senaste 

tillgängliga. Om företaget hade brutet räkenskapsår, användes den senaste versionen som 

fanns att tillgå. Eftersom årsredovisningarna samt IFRS-volymen inte är upprättade just för 

studiens syfte, innebär det att de utgör studiens sekundärdata (Bryman & Bell, 2005).  
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3.4 Bearbetning av data 

En undersökningsmall upprättades av författarna för att kunna besvara om de undersökta 

punkterna efterföljdes eller inte. Frågorna är baserade på innehållet i de utvalda punkterna 

och kan ses som en förenkling av dem. 

 

33a. Upplyser företaget om exponering för marknadsrisk och dess uppkomst? 

33b. Upplyser företaget om mål, principer/metoder och hantering av risk? 

33c. Upplyser företagen om eventuella förändringar i punkt a och b från förgående period? 

40, 41 Har företaget upprättat en känslighetsanalys enligt kriterierna i IFRS 7? 

 

Punkterna i sitt ursprungliga format: se bilaga 1. 

 

3.5 Tolkning och analys av data 

Svarsalternativen till frågorna i undersökningsmallen har kategoriserats ”ja”, ”delvis” och 

”nej”.  

 

Punkt 33a: Upplyser företaget om exponering för marknadsrisker och dess uppkomst? 

 

Upplyser företagen om uppkomsten för alla de risker de anser sig exponerade för, 

kategoriserades det som ett ”ja”. 

 

Upplyser företagen endast om uppkomst av en del eller inga av de risker de anser sig 

exponerade för, kategoriserades det som ett ”delvis”.  

 

Har företaget helt uteslutit att ange exponering samt uppkomst av marknadsrisker, 

kategoriserades det som ett ”nej”. 

 

Punkt: 33b. Upplyser företaget om mål, principer/metoder och hantering av risk? 

 

Upplyser företagen om mål och princip/metoder och hantering av risk för alla de risker de 

anser sig exponerade för, kategoriserades det som ett ”ja”.  
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Har företaget exempelvis angivit att de är exponerade för valuta-, ränte-, och råvaruprisrisk 

måste de ange ett mål och en princip/metod för samtliga av dessa risker samt hur de hanteras. 

Har företaget angivit att de endast är exponerade för ränterisk ska de endast ange mål, 

princip/metod samt hantering av ränterisken. 

 

Har företaget redovisat att de har generella mål och metoder gällande alla marknadsrisker har 

det accepterats, dock måste det då vara angivit att de generella målen inkluderar alla 

marknadsrisker företaget anser sig exponerade för och inte utesluta någon, för att det ska 

kategoriseras som ett ”ja”. Informerade företaget att metoden var att inte ha någon metod, 

kategoriserades även det som ett ”ja”. 

 

Uteslöt företaget att redovisa en eller flera av delfrågorna (mål, princip/metod och hantering) 

för någon risk, kategoriseras det som ett ”delvis”.  

 

Fanns ingen information att tillgå angående mål, princip/metod och hantering av de risker 

företaget ansett sig exponerat för, har det kategoriserats som ett ”nej”. 

 

33c. Upplyser företagen om eventuella förändringar i punkt a och b från förgående period? 

Denna punkt kan endast kategoriseras som ett ”ja” eller ”nej”. 

 

Har företaget redovisat någon eller några förändringar i punkt a och b från förgående period 

har det kategoriserats som ett ”ja”. 

 

Har företaget inte redovisat någon förändring i punkt a och b från förgående period har det 

kategoriserats som ett ”nej”. 

 

40, 41 Har företaget upprättat en känslighetsanalys enligt kriterierna i IFRS 7? 

 

Har företaget upprättat en känslighetsanalys enligt kriterierna i IFRS 7 för samtliga 

marknadsrisker de anser sig exponerade för har det kategoriserats som ett ”ja”. Har företaget 

angivit att de är exponerade för valuta-, ränte-, och råvaruprisrisk ska en känslighetsanalys 

enligt kriterierna upprättas för dessa tre risker. Har företaget angivit att de endast är 

exponerade för ränterisk ska de endast upprätta en känslighetsanalys enligt kriterierna för 

ränterisken.  
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Har företaget uteslutit att upprätta en känslighetsanalys för en eller flera av de risker som de 

ansett sig exponerade för eller uteslutit något eller några av IFRS 7:s kriterier för 

känslighetsanalys har det kategoriserats som ett ”delvis”.  

 

Har företaget helt uteslutit att redovisa en känslighetsanalys enligt kriterierna har det 

kategoriserats som ett ”nej”. 

 

3.6 Sammanställning av data 

Svarsalternativen redovisades i tabell- och diagramform. Två sammanfattande diagram 

upprättades över resultatet för samtliga frågor, för respektive segment. Ett urval av företagens 

upplysningar presenteras i löpande text, se bilaga 3 för hela sammanställningen. 

 

Ett diagram har utformats för varje punkt/fråga och resultatet för företagen i Large Cap- 

respektive Small Cap-segmenten redovisades separat.  

 

3.7 Validitet  

Undersökningen är en totalundersökning som syftar till att jämföra två populationer. 

Populationerna innefattar noterade företag inom den finansiella sektorn, inom Large- och 

Small Cap-segmenten, listade på NASDAQ OMX Nordic Stockholm. För att en 

undersökning ska anses ha hög validitet är det önskvärt att hela populationen omfattas, dock 

anser vi att validiteten är låg eftersom undersökningen endast berör enstaka punkter i IFRS 7. 

Undersökingen ger därmed endast en indikation hur upplysningskravet efterföljs (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

3.8 Reliabilitet  

Hela årsredovisningarna beaktades för att minimera risken att relevant information förbisågs 

och de granskades flera gånger, både enskilt och av författarna gemensamt. Undersökningen 

baseras på årsredovisningar och IFRS-standarden, vilket är lättillgängligt material. Dessa 

faktorer kan höja reliabiliteten, dock anser vi att reliabiliteten är låg eftersom undersökningen 

innehåller inslag av subjektiva bedömningar och författarna inser att replikerbarheten kan 

ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005, Patel & Davidson, 2011 och Hartman, 2004). 
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3.9 Käll- och metodkritik 

IFRS 7 är en komplex standard med omfattande upplysningskrav, vilket innebär att det finns 

risk att författarna tolkat kriterierna på ett felaktigt sätt. Likaså har vissa subjektiva 

bedömningar varit nödvändiga, eftersom det inte alltid var självklart om ett företag upplyst 

enligt kravet eller inte. Det förekom ibland vaga formuleringar författarna var tvungna att ta 

ställning till. Det kunde exempelvis upplysas om att företaget i normalfallet säkrade sina 

risker med derivatinstrument eller att företagets metod var att inte ha någon metod, vilket gav 

ett visst utrymme för subjektiv tolkning. 
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4. Resultat och analys 

___________________________________________________________________________ 

Avsnittet inleds med två diagram över resultatet för samtliga undersökta punkter i respektive 

segment. Sedan presenteras resultatet i diagramform för respektive punkt och ett urval av 

resultatet presenteras och analyseras i relation till tidigare forskning och de modeller som 

presenterats i avsnittet teoretisk referensram.  

___________________________________________________________________________ 

 

I diagrammen åskådliggörs resultatet för samtliga punkter för respektive segment.  

 

Figur 4:1 Sammanställning över upplysningsgrad för Large Cap-segmentet 

 

 

Figur 4:2 Sammanställning över upplysningsgrad för Small Cap-segment 
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4.1 Exponering och uppkomst av marknadsrisker 

 

 

Figur 4:3 Upplysningsgrad enligt IFRS 7 p. 33 a för Large- och Small Cap-segmenten. 

 

Ett urval av de upplysningar som företagen redovisade presenteras nedan. För att se hela den 

sammanfattande texten för svarsalternativen ”ja”, ”delvis” och ”nej” se  ilaga 3.  

 

Investmentbolagen var exponerade för ränte-, valuta- och aktiekursrisk. Aktiekursrisken var 

den dominerande risken och den kunde exempelvis uppkomma genom värdeförändringar på 

kurser i aktiemarknaden. Investmentbolagen exponerades för valutarisk, exempelvis genom 

förändringar i valutakurser och de exponerades för ränterisk genom att investeringar i 

målföretag finansierades av räntebärande lån.  

 

Banksektorn var främst utsatta för ränte- och valutarisk. Valutarisken kunde exempelvis 

uppkomma eftersom inlåning och utlåning inte är denominerade i samma valuta. Ränterisken 

uppkom exempelvis på grund av räntebindningstiderna inte sammanfaller.  

 

Fastighetsbolagen var främst utsatta för ränterisker på grund av exempelvis ränteförändringar 

på lånen vilket bidrar till att resultatet och kassaflöde fluktuerar.  

 

Denna punkt redovisades i princip helt enligt kriterierna. Alla 16 företagen inom Large Cap-

segmentet upplyste om exponering och uppkomst för alla typer av marknadsrisker de ansåg 
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sig exponerade för. Small Cap-företagen uppfyllde i 7 fall av 8 kriteriet i denna punkt. Ett 

företag upplyste om att de var exponerat för tre typer av marknadsrisker, ränte-, valuta- och 

aktiekursrisk, men information om aktiekursriskens uppkomst förklarades inte och därav fick 

de ett ”delvis” på den punkten. 

 

Riskerna var specificerade och var i princip alltid redovisade under eget avsnitt. Savvides och 

Savvidou (2012) fann i sin studie att företagen i många fall inte specificerade vilka 

marknadsrisker de var utsatta för. Företagen hade beskrivit marknadsrisken mer generellt och 

benämnt det som en handelsrisk. Deras resultat skiljer sig därmed från vårt resultat eftersom 

vi fann att riskerna alltid var specificerade och detaljerat beskrivna. Finansinspektionen 

(2012) konstaterade i sin undersökning att företagen i vissa fall exkluderade risker som var 

att betrakta som väsentliga. De fann även att ett flertal företag, framförallt de mindre inte 

använde sig av ett övergripande riskmått, vilket gör det problematiskt att få en samlad bild av 

den totala risken (Finansinspektionen, 2012). Vi fann i vår undersökning att företagen i båda 

segmenten i hög grad upplyste vilka risker de var utsatta för samt dess uppkomst. De 

informerade även i många fall om risker de hade låg eller ingen exponering för.  

 

4.2 Mål, princip/metod och hantering av marknadsrisker 

 

 

Figur 4:4 upplysningsgrad enligt IFRS 7 p. 33 b för Large- och Small Cap-segmenten. 

 

Ett urval av de upplysningar som företagen redovisade presenteras nedan. För att se hela den 

sammanfattande texten för svarsalternativen ”ja”, ”delvis” och ”nej” se  ilaga 3.  
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Large Cap-segmentet efterföljde punkten bättre än Small Cap-segmentet. 11 av 16 uppfyllde 

punkten helt, det vill säga de angav mål, princip/metod för hantering av risk för samtliga 

risker de var exponerade för. 5 av 16 av dem uppfyllde den ”delvis”, det vill säga att 

företagen uteslutit att redovisa mål och/eller princip/metod för hantering för en eller flera av 

de risker de ansett sig exponerade för. 

 

Ingen av företagen inom Small Cap-segmentet uppfyllde kravet helt, 8 av 8 fick ”delvis” på 

den punkten, det vill säga att företagen uteslöt att redovisa mål och/eller princip/metod för 

hantering för en eller flera av de risker de ansett sig exponerade för. 

 

Företagen redovisade framförallt generella målsättningar. De generella målen kunde 

exempelvis informera om att det var styrelsen som fastställde en policy som innebar att 

identifiera, kontrollera och reducera risker eller att koordinera riskarbetet inom 

verksamheten, identifiera och kontrollera de risker som uppstår i den finansiella 

verksamheten samt utveckla befintlig riskmätningsmetodik och riskrapportering.  

 

En del företag angav specifika mål för varje typ av marknadsrisk de ansåg sig exponerade 

för. Vissa företag angav bara att det fanns ett mål uppsatt, men exakt vad gick inte att utläsa i 

årsredovisningen.  

 

Metoder för att hantera marknadsriskexponering var främst genom derivatinstrument som 

ränteswappar och valutaterminer.  

 

De flesta företag uppgav att de hade någon form av hantering av risker och i många fall var 

detta detaljerat beskrivet. Derivatinstrument var den vanligaste förekommande metoden för 

riskhantering och användes främst av de större företagen. I princip alla företag i studien var 

exponerade för valuta- och ränterisk och Bartram, Brown och Conrad (2011) menar i sin 

studie att derivatinstrument är mer förekommande i företag som är starkt exponerade för de 

riskerna. I vår studie fann vi att derivatinstrument användes i 10 fall av 16 av företag inom 

Large Cap-segmentet och de användes i 3 fall av 8 av företagen inom Small Cap-segmentet. 

El-Masry (2006) samt Bartram, Brown och Conrad (2011) fann liknande resultat i deras 

studier, större företag var mer benägna att använda sig av derivatinstrument. Vi fann att de 

företag som valde att inte säkra sig med derivatinstrument, ansåg sig i många fall inte vara i 
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behov av det eftersom marknadsriskens exponering ansågs låg och derivatinstrument är 

kostsamt, vilka var anledningar även El-Masry (2006) redovisade i sitt resultat. 

 

De företag som valde att inte säkra sina risker med derivatinstrument, angav även det bland 

upplysningarna i många fall. Vissa företag angav också att de säkrade risker med 

derivatinstrument i normalfallet, efter individuell bedömning, om det bedöms som lämpligt 

och möjligt och att ingen fastställd gräns för exponeringen fanns. Det vill säga att företagen 

valde att redovisa en vag beskrivning av metoder för riskhantering, istället för ingen alls. 

Flera företag som angav att de inte säkrar sina risker med hjälp av derivatinstrument angav 

även förklaringar till det. Ett företag informerade till exempel att de inte säkrar risken bland 

annat på grund av att det var kostsamt, det är svårt att bedöma hur en marknadsnedgång 

påverkar värdet på innehaven, marknaden för derivat är begränsad och för att risk är 

förknippad med möjlighet. Bamber och McMeeking, (2010) och Oliveira, Rodrigues och 

Craig (2011) diskuterar i sina studier att detaljerad information utöver upplysningskravet har 

som syfte att legitimera företaget och förklara deras handlingar.  

 

4.3 Upplysning om förändringar från föregående period 

 

 

Figur 4:5 upplysningsgrad enligt IFRS 7 p. 33 c för Large- och Small Cap-segmenten. 

 

Ett urval av de upplysningar som företagen redovisade presenteras nedan. För att se hela den 

sammanfattande texten för svarsalternativen ”ja”, ”delvis” och ”nej” se  ilaga 3.  
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För denna punkt dominerade svarsalternativet ”nej” för  åda segmenten. 12 av 16 av  arge 

Cap-företagen och 7 av 8 av Small Cap-företagen upplyser inte om någon förändring. 

Resterande 4 av 16 på Large Cap och 1 av 8 av Small Cap uppgav att någon förändring i 

punkt a och b, skett sedan föregående period.   

 

Exempel på förändringar företagen redovisade var en ökning av ränterisken eller nya 

swapavtal. Dock upplyste merparten av företagen inte om någon förändring i exponering, 

uppkomst, målsättning eller metodhantering från föregående period. 

 

4.4 Känslighetsanalys  

 

 

 

Figur 4:6 upplysningsgrad enligt IFRS 7 p. 40,41 för Large- och Small Cap-segmenten. 

 

Ett urval av de upplysningar som företagen redovisade presenteras nedan. För att se hela den 

sammanfattande texten för svarsalternativen ”ja”, ”delvis” och ”nej” se  ilaga 3.  

 

Känslighetsanalysernas utseende och innehåll varierade, de kunde presenteras i text, tabell- 

och diagramform och det dominerande svarsalternativet för denna punkt var ”delvis”.  arge 

Cap-segmentet hade ett något bättre resultat än Small Cap-segmentet med fler ”ja”-svar. 5 av 

16 hade upprättat känslighetsanalyser enligt kriterierna för samtliga risker de ansett sig 

exponerade för.  
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10 av 16 hade ”delvis” upprättat enligt kriterierna, det vill säga att företagen inte upprättat en 

känslighetsanalys för samtliga risker de ansett sig exponerade för eller att de hade uteslutit 

information i dessa.  

 

1 av 16 hade inte upprättat någon känslighetsanalys alls. Det företaget hade ansett sig 

exponerade för ränte- och aktiekursrisk, dock kunde ingen känslighetsanalys urskiljas i 

årsredovisningen.  

 

I Small Cap-segmentet hade 1 av 8 upprättat en känslighetsanalys enligt kriterierna för 

samtliga risker de ansett sig exponerade för. 

 

7 av 8 hade ”delvis” upprättat enligt kriterierna, det vill säga att företagen inte upprättat en 

känslighetsanalys för samtliga risker de ansett sig exponerade för eller att de hade uteslutit 

information i dessa. Resultatet indikerar därmed att Small Cap-företagen inte uppfyller kravet 

i samma utsträckning som Large Cap-företagen. 

 

VaR-analysen användes endast av de fyra bankerna. De som uppfyllde kriterierna använde 

sig av en 99 procents sannolikhetsnivå i sina beräkningar. Den valda tidshorisonten varierade, 

både en dag och tio dagar användes som tidshorisont. Savvides och Savvidou (2012) fann att 

företagen ofta uteslöt relevant information i VaR-analyserna. Få hade lämnat information om 

riskhanteringsmetoder och mätresultat. Vi fann att ett företag inte upplyste helt enligt 

kriterierna då det saknades information om innehållsperiod och konfidensintervall. 

 

Fastighets- och investmentföretagen redovisade generella känslighetsanalyser. Den 

procentsats som oftast användes var 1 procentenhet. Andra procentsatser som användes var 5 

och 10 procent. Få företag tog hänsyn till olika procentförändringar. Exempel på en generell 

känslighetsanalys: ”En försvagning av kronan med 10%  gentemot Ratos exponering av 

nettoflöden i NOK, DKK, GBP, USD och EUR skulle påverka resultaträkningen med cirka -

84 Mkr (-70) efter hänsyn tagen till valutasäkring” (Ratos årsredovisning, 2011:98).  

 

Information som ofta uteslöts var antaganden om förändring från föregående period samt om 

derivatinstrument inkluderades eller inte. För att visa procentförändringens påverkan 

användes olika resultatmått, det var exempelvis räntekostnaden som påverkades, årets 

resultat, resultat efter finansiella poster, aktieportföljens värde eller eget kapital.  
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PwC (2008, 2009) kom fram till liknande resultat i sina studier. De fann att företagen 

upprättade sina känslighetsanalyser på ett bristfälligt sätt. Många av företagen hade endast 

räknat på en procentsats samt så redovisade ett flertal företag inte hur den effekten av 

förändringen skulle påverka resultatet och eget kapital. De fann även att företagen i Large 

Cap-segmentet mer benägna att upprätta känslighetsanalyser för de marknadsrisker de var 

exponerade för. 
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5. Slutsats 

___________________________________________________________________________

I detta avsnitt presenteras de slutsatser författarna kommit fram till och uppsatsens 

frågeställning besvaras. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet var att genomföra en studie på finansiella företag inom segmenten Large- och Small 

Cap och undersöka till vilken grad de efterföljer upplysningskraven beträffande 

marknadsrisker enligt IFRS 7, samt huruvida det förekommer något samband mellan 

upplysningsgrad och Cap-tillhörighet. Resultatet indikerar att företagen inom Large Cap-

segmentet upplyste helt enligt kriterierna i 36 fall av 64 och företagen inom Small Cap-

segmentet upplyste helt enligt kriterierna i 9 fall av 32. Företagen inom Large Cap-segmentet 

har således fått fler antal ”ja”-svar än företagen inom Small Cap-segmentet. Författarna fann 

därmed i likhet med PwC (2008, 2009), Finansinspektionen (2012) och Savvides och 

Savvidou (2012) att det förekommer ett samband mellan Cap-tillhörighet och 

upplysningsgrad. 
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6. Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

Uppsatsen avslutas med en reflektion och diskussion kring metod, resultat och slutsatser. 

___________________________________________________________________________ 

 

Avsikten med uppsatsen var att undersöka riskupplysningsgraden samt huruvida det 

förekommer något samband mellan upplysningsgrad och Cap-tillhörighet. Resultatet visade 

på att i 28 fall av 64 hade de större företagen frångått kriterierna på något sätt, det vill säga de 

fick ett ”delvis” eller ”nej” och i 23 fall av 32 hade de mindre företagen frångått kriterierna 

på något sätt. De finansiella rapporterna ska enligt IASB:s föreställningsram vara begripliga, 

dock förutsätts det att användarna har kunskaper kring informationen som förmedlas. Därför 

inser vi att resultatet kan vara missvisande, eftersom det finns risk att författarna tolkat 

kriterierna felaktigt och/eller missat väsentlig information i de finansiella rapporterna.  

 

En annan aspekt som kan vara missvisande är att författarna  ehandlat punkt 33c ”Upplyser 

företagen om eventuella förändringar i punkt a och   från föregående period” på samma sätt 

som övriga frågor. Ett ”nej” på denna fråga inne är inte att företagen uppfyllt kravet sämre 

än företagen som upplyst om en förändring. Hade denna punkt uteslutits hade 

upplysningsgraden generellt varit högre i vårt resultat. Emellertid var resultatet för punkt 33c 

liknande för de båda segmenten och påverkar därmed inte resultatet för frågan huruvida det 

finns ett samband mellan Cap-tillhörighet och upplysningsgrad eller inte. Författarna anser 

även att denna punkt kanske inte var särskilt relevant för syftet och frågeställningarna och 

hade kunnat elimineras. Dock kan punkten vara relevant för intressenterna, om informationen 

i punkten minskar osäkerheten om framtida utfall. 

 

Resultatet visade att de större företagen hade en högre upplysningsgrad i förhållande till de 

mindre, vilket enligt Birt, Rankin och Song (2013) kan bero på att de har mer resurser att 

disponera till sina upplysningar, vilket även författarna finner som en rimlig förklaring. De 

finansiella rapporterna ska förmedla en rättvisande bild och utgöra underlag för 

finansieringsbeslut. Det är därför viktigt att redovisningen präglas av transparens. Med 

transparens menas att redovisningen ska vara utformad på ett standardiserat sätt för att 

underlätta jämförelse (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010). Trots att 

vårt resultat indikerar på att många företag inte uppfyller standarden helt anser vi att 
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jämförbarheten var god och att de finansiella rapporterna var utformade på ett standardiserat 

sätt. Det enda som egentligen skilde de finansiella rapporterna åt var redovisningen av 

känslighetsanalyserna. De kunde variera i både innehåll och form samt så var viss 

information i dessa ofta uteslutna. Beräkningarna och uppskattningarna i 

känslighetsanalyserna ska baseras på skäliga antaganden för att anses tillförlitliga. Och 

huruvida antagandena är skäliga kan vara svårt för en intressent att avgöra, däremot anser vi 

att informationen verkade tillförlitlig. Företagen använde ofta en schablonmässig 

procentförändring av hur resultatet skulle påverkas av en eventuell ökning eller sänkning av 

ränteriskexponering. 

 

Avsnitten om marknadsrisk fick ett relativt stort utrymme i de finansiella rapporterna. Vi 

anser likt Lennartsson (2010) att motiv till att ägna sig åt riskhantering kan vara för att uppnå 

legitimitet. Företagen är utsatta för övervakning av både massmedia, statliga myndigheter och 

en mängd olika intressenter. För att få deras förtroende och påverka synen på företaget, väljer 

de att upplysa om vilka risker de är exponerade för och hur de hanterar dem. Bamber och 

McMeeking (2010) konstaterar att det är viktigt för företagen att uppnå legitimitet. Vi fann 

att vissa företag som redovisat något som kan uppfattas negativt, också redovisade 

detaljerade förklaringar till det. Till exempel de företag som redovisat att de inte säkrade sig 

för risker angav också oftast varför de inte gjorde det, vilket vi fann intressant. Vi tolkar detta 

som extra information, utöver vad standarden kräver och anser att företaget försöker förklara 

sina handlingar och därmed uppnå legitimitet samt tillfredsställa intressenten. Många 

använde sig av termin- och swapavtal medan andra ansåg att det var för kostsamt och att 

fluktuationerna kan ta ut varandra över tiden. Vissa företag angav att de hade låg exponering 

av en viss risk och därför inte ansågs sig vara i behov av att hantera den. Därmed behöver det 

inte vara negativt att inte säkra sig för risk och det har författarna vägt in i sin tolkning. 

 

Till sist anser vi att informationen var lättillgänglig och överskådlig, trots stundtals väldigt 

detaljerad redovisning. Författarna känner sig tillfredsställda med upplysningarna i 

årsredovisningarna, trots att resultatet indikerade på att standardens kriterier inte var helt 

uppfyllda. Det vi bär med oss efter vår undersökning är att det kan vara en strategi att inte 

hantera riskerna samt att risk inte behöver innefatta någonting negativt. 
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Bilaga 1 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 

Karaktär och omfattning av risker som härrör från finansiella instrument 

Kvalitativa upplysningar 

33.  För varje typ av risk som härrör från finansiella instrument ska ett företag lämna upplysning om 

a. exponeringen för risk och dess uppkomst, 

b. företagets mål, principer och metoder för att hantera risk samt metoder för att mäta risken, och 

c. eventuella förändringar i a eller b i förhållande till föregående period. 

 

40. Om ett företag inte uppfyller kraven i punkt 41 ska det lämna 

a. en känslighetsanalys för varje typ av marknadsrisk som företaget är exponerat för vid 

rapportperiodens slut, utvisande hur resultatet och eget kapital hade påverkats av rimligt möjliga 

förändringar i den relevanta riskvariabeln per rapportperiodens slut, 

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

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

förändringar. 

 

Förordning (1274/2008/EG) 

 

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

mellan riskvariabler (exempelvis 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 

ska 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 återspeglar verkligt värde på berörda tillgångar och skulder. 
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Bilaga 2 

 

Sammanställning över frågor i uppsatsen.  

         
         Tabell 4:3 Absolut fördelning av 

undersökningsmallen.                              

        

 

Large Cap Small Cap 

  Ja Delvis Nej Summa Ja Delvis Nej Summa 

33 a. Upplyser företaget om 

exponering för marknadsrisk och 

dess uppkomst? 16 0 0 16 7 1 0 8 

33 b. Upplyser företaget om mål, 

principer och metoder för att 

hantera risk? 11 5 0 16 0 8 0 8 

33 c. Upplyser företagen om 

eventuella förändringar i punkt a 

och b från förgående period? 4 .. 12 16 1 .. 7 8 

40, 41. Har företaget upprättat en 

känslighetsanalys enligt 

kriterierna i IFRS 7? 5 10 1 16 1 7 0 8 
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Bilaga 3 

 

33 a. Upplyser företaget om exponering för marknadsrisk och dess uppkomst? 

Large Cap 

JA (16 stycken) 

Atrium Ljungberg: är exponerad för ränterisk vilken uppkommer på grund av utvecklingen av 

räntenivåer för kort- och långfristig upplåning samt på grund av aktuella marknadshyror.  

  

Castellum: är exponerade för ränte- och valutarisk. Ränterisken uppkommer genom förändringar av 

marknadsräntan och valutarisk uppkom då investering i Danmark gjorts. 

 

Fabege: är exponerade för ränterisk, som uppkommer vid förändringar i ränteläget vilket påverkar 

koncernens upplåningskostnad. 

 

Hufvudstaden: är exponerade för ränterisk, som uppstår på grund av att upplåningen är räntebärande.  

 

Industrivärden: är exponerade för aktie-, ränte- och valutarisk, som uppkommer på grund av 

förändringar i kurser på aktiemarknaden, förändringar i marknadsräntorna och valutarisk är främst 

kopplad till de utestående konvertibellånen i euro. 

 

Investor: är exponerade för valuta- ränte- och aktiekursrisk. Valutarisken uppkommer endast indirekt på 

grund av kärninvesteringar noterade på utländska börser eller har utländsk valuta som prisvaluta. 

Ränterisken uppstår i förvaltningen av överskottslikviditeten och i finansieringsverksamheten, 

aktiekursrisken är framförallt kopplad till kärninvesteringarna. 

 

Kinnevik: är exponerade för aktiekurs-, ränte- och valutarisk, som uppkommer från värdeförändring i 

den noterade aktieportföljen, förändringar i marknadsräntor och på grund av sitt ägande av aktier i 

noterade bolag, med utländsk verksamhet. 

 

Latour: är exponerade för valuta-, ränte- och aktiekursrisk. Valutarisken hänför sig till köp och 

försäljning i utländsk valuta och vid omräkningsexponering. Ränterisken uppkommer från upplåningen 

som är räntebärande. Aktiekursrisken uppkommer på grund av värdeförändringar på kurser i 

aktiemarknaden.   
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Lundbergföretagen: är exponerade för ränte- och aktiekursrisk, som uppkommer av förändring i 

marknadsräntan och i kurser på aktiemarknaden.  

 

Melker Schörling: är exponerade för aktiekurs- och ränterisk, som uppkommer på grund av 

förändringar i kurser på aktiemarknaden och marknadsräntor.  

 

Nordea Bank: är exponerade för valuta- och ränterisk, som uppkommer genom investeringar i 

dotterbolag och intressebolag i utländsk valuta samt från räntepositioner i de nordiska valutorna, euro 

och dollar.   

 

Svenska Handelsbanken: är exponerade för ränte-, aktiekurs-, valutakurs- och råvaruprisrisk. Riskerna 

uppkommer i utlåningsverksamheten, genom kundhandel, bankens egna aktieinnehav, verksamheter 

utomlands och genom kunddriven handel på de internationella råvarumarknaderna. 

 

Swedbank: är exponerade för ränte-, valutakurs- och aktiekursrisk som uppkommer på grund av att 

räntebindningstiderna inte sammanfaller, förändringar i valutakurser och förändringar i aktiekurser. 

 

SEB: är exponerade för ränte-, valutakurs-, aktiekurs-, råvarupris-, som uppkommer på grund av 

förändringar i räntor, fluktuationer i valutakurser, aktiekurser och råvarupriser. 

 

Wallenstam: är exponerade för ränte- och valutarisk, som uppkommer genom förändrade 

marknadsräntor och valutakurser.  

 

Ratos: är exponerade för ränte- och valutarisk som uppkommer på grund av dotterföretagens 

långfristiga upplåning och förändringar i valutakurser. 

DELVIS (0) 

NEJ (0) 

 

Small Cap 

JA (7 stycken) 

Catena: är exponerade för ränterisk, som uppkommer på grund av förändringar i marknadsräntor. 
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Havsfrun Investment: är exponerade för valuta-, ränte- och aktiekursrisk. Ränteriskerna återfinns i 

penningsmarknads placeringarna och de indirekta i hedgefonderna. Den direkta valutarisken 

uppkommer på grund av placeringar i främmande valutor och den indirekta valutarisken, uppkommer av 

placeringar i utländska fonder. Aktiekursrisken uppkomst är i huvudsak de direkta och indirekta riskerna 

för värdeförändringar på aktiemarknaden som helhet eller på enskilda aktier. 

 

Midway: är exponerade för ränte-, valuta- och aktiekursrisk, som uppkommer av förändringar i 

räntenivå och valutakurser, samt på grund av aktieplaceringar som värderas till verkligt värde. 

 

Novestra: är exponerade för aktiekursrisk-, valuta- och ränterisk, som uppkommer av volatila 

aktiemarknader, aktieinnehav i utländska valutor och likvida medel samt räntebärande skulder.  

 

Svolder: är exponerade för aktie, indirekt valuta- och ränterisk, som uppkommer av förändringar i 

marknadspriser, portföljbolagens verksamhet utomlands och förändringar i marknadsräntor. 

 

Luxonen SDB: är exponerade för valuta-, aktie- och ränterisk som uppkommer av förändringar i 

valutakurser, marknadspriser och ränterisker. 

 

Traction: är exponerade för aktie-, valuta- och ränterisk som uppkommer på grund av förändringar i 

aktiekurser, innehav i internationell verksamhet och förändringar i marknadsräntor. 

 

DELVIS (1 stycken) 

NAXS Nordic: är exponerade för aktie-, ränte- och valutarisk. Uppkomst beskrivs vid ränte- och 

valutarisk, det vill säga från överskottslikviditeten samt investeringar i utländska fonder. 

Aktiekursriskens uppkomst redovisas inte.  

 

NEJ (0) 

 

33 b. Upplyser företaget om mål och metoder för att hantera risk? 

Large Cap  

JA (11 stycken) 
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Atrium Ljungberg: det anges att styrelsen årligen fastställer mål avseende de finansiella riskerna. 

Ränteswapavtal används för att hantera riskerna. 

  

Castellum: målet för ränte- och valutarisk redovisas i tabellform och handlar om genomsnittlig 

räntebindningstid, andel ränteförfall inom viss period och andel som skall finansieras i lokal valuta vid 

utländsk investering. Olika ränte- och valutaderivat har använts för att begränsa/hantera riskerna. 

 

Fabege: policy för ränterisker är att räntebindning skall ske utifrån bedömd ränteutveckling, kassaflöde 

och kapitalstruktur. Ränteswappar används för att begränsa ränteriskerna. 

 

Hufvudstaden: målet är att förfallostrukturen på hyresavtalen ska beaktas vid bestämmande av 

räntebindningstid samt att det finns en avvägning mellan bedömd löpande kostnad för upplåningen. 

Upplåning görs normalt till rörlig ränta och för att uppnå önskad räntebindningstid används 

derivatinstrument. 

 

Lundbergföretagen: bedrivs enligt en finanspolicy som styrelsen i respektive bolag har fastställt och 

har det gemensamt att de syftar till en låg risknivå. Metoden beskrivs i ett allmänt avsnitt om finansiella 

risker och strategin är att skapa en långsiktig värdetillväxt med bibehållen finansiell balans, ställning 

och en låg skuldsättningsgrad 

 

Melker Schörling: en övergripande policy för den finansiella riskhanteringen är att vid varje given 

tidpunkt, begränsa de negativa effekterna på bolagets resultat till följd av marknadsfluktuationer. De 

hanterar aktiekursrisken genom ett aktivt ägande och ränterisken hanteras genom att företaget strävar 

efter en räntebindningstid som syftar till att bland annat minimera lånekostnaden och volatiliteten i 

kassaflödet över tiden.     

 

Nordea Bank: det anges att styrelsen har det yttersta ansvaret för att begränsa och följa upp koncernens 

risker. Risker mäts och redovisas enligt enhetliga principer och riktlinjer som fastställs av styrelsen. 

Grundprincipen för att eliminera marknadsrisken är att matcha tillgångar, skulder och 

ansvarsförbindelser. 

 

Ratos: det anges att riktlinjer för hantering av finansiella risker är finanspolicyn och den fastställs 

årligen av styrelsen. För att hantera risker används ränteswappar och valutaterminer. 
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SEB: anger som mål för riskhanteringen att risk-, och kapitalfrågor identifieras, övervakas och hanteras 

i god tid för att säkerhetsställa koncernens stabilitet. Det anges även att styrelsen har beslutat om fyra 

centrala riskmått för att mäta och begränsa koncernens totala marknadsriskexponering.  

 

Swedbank: anges att styrelsen antagit en policy vilken beskriver riskramverket, riskhanteringsprocessen 

samt roller och ansvar inom riskhanteringen. Riskerna hanteras genom swapavtal, valutaterminer och en 

riskmatris.  

 

Wallenstam: har ett flertal övergripande mål beskrivna, till exempel att arbeta aktivt för att nå en låg 

refinansieringsrisk och hög flexibilitet avseende räntebindning och säkerheter. Riskerna hanteras genom 

ränteswappar och terminskontrakt 

 

DELVIS (5 stycken) 

Industrivärden: målet avseende marknadsrisker går inte att utläsa i årsredovisningen. 

Ett aktivt ägande anses minska aktierisken, ränteswappar användas i syfte att begränsa räntekostnaderna 

samt justera löptiden. Företaget anger att de huvudsakligen valutasäkrat de utländska lånen. 

 

Latour: bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy, som präglas av en låg risknivå. Alla 

risker hade policyer angivna, men ingen metod för dem kunde utläsas. 

 

Investor: upplyser att målet för aktiekursrisker inte är definierat, på grund av deras långsiktiga 

ägarfilosofi, och aktieprisrisken säkras inte. Mål för valuta- och ränterisker går att utläsa och de skyddar 

sig mot dem genom derivatinstrument.  

 

Kinnevik: bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd policy, som syftar till att identifiera, kontrollera och 

reducera risker. Under avsnitten ränte- och valutarisk fanns specifika policyer angivna men inte för 

aktiekursrisken. Ingen metod för ränte- och valutarisk gick att utläsa, dock fanns en strategi angiven för 

aktiekursrisken som går ut på att aktivt vara delaktig i de bolag koncernen investerar i.  

 

Svenska Handelsbanken: det anges att vd och cfo beslutar om kompletterande riskmått och närmare 

riktlinjer. För att hantera marknadsriskerna används ränteswapavtal, matriser, tillgångar och skulder i 

möjligaste mån matchas i samma valuta. Metod för att hantera råvaruprisrisk redovisas inte, dock anser 

det att den utgör en liten del av bankens totala marknadsrisk.  
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NEJ (0) 

 

Small Cap 

JA (0) 

 

DELVIS (8 stycken) 

Catena: målet avseende marknadsrisker går inte att utläsa i årsredovisningen. Derivatinstrument har 

används för att minimera exponeringen mot stigande räntor.  

Havsfrun Investment: mål avseende marknadsrisker går inte att utläsa i årsredovisningen. De uppger 

att de ibland begränsar ränterisken genom terminshandel, men har för närvarande ingen fastställd gräns 

för den exponeringen. Placeringar i utländsk valuta skyddas i normalfallet genom valutaterminer. För 

aktiekursrisken redovisades ingen metod för riskhantering. 

 

Midway: finanspolicyn anger ramar för hur olika typer av finansiella risker skall hanteras och med 

vilken riskexponering verksamheten ska bedrivas, samt en specifik räntepolicy som är att så långt som 

möjligt använda sig av rörlig ränta. Hantering av valuta- och aktiekursrisken sker genom valutaterminer 

och spridning av placeringar, ingen metod beskrivs för hantering av ränterisk. 

 

NAXS Nordic: målet för ränterisk är att maximera avkastningen inom NAXS fastställda policy. Inget 

mål redovisas för aktiekurs- och valutarisk. Allmänna metoder för hantering av finansiella risker 

presenteras, bland annat aktivt ledningsarbete.  

 

Novestra: anges att styrelsen fastställer policyer för riskhantering och riskuppföljning. Ingen metod för 

hantering av marknadsrisker redovisas.   

 

Svolder: det enda mål som redovisas är för aktiekursrisk och det är en placeringspolicy som anger att 

risker kan säkras om det bedöms lämpligt och möjligt, men i regel säkras inte marknadsrisken bland 

annat för att det är kostsamt, dock placeras likvida medel i räntebärande värdepapper med korta löptider 

i syfte att starkt begränsa ränterisken. 

 

Traction: det anges att finanspolicyn definierar ansvar, befogenheter rörande all verksamhet relaterad 

till finansieringen av koncernen. Terminssäkring sker efter individuell bedömning och används för att 
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hantera valutarisken. Ingen metod för att säkra aktie- och ränterisken anges, dock bedöms ränterisken 

som låg.   

 

Luxonen SDB: det anges att riskhanteringen utförs av vd:n och cfo:n, enligt policyer fastställda av 

styrelsen. Risker hanteras genom valutaterminskontrakt och spridning i investeringarna. För hantering 

av ränterisken finns ingen metod angiven, dock anser företaget att de inte direkt är påverkade av den. 

 

NEJ (0) 

 

33 c. Upplyser företagen om eventuella förändringar i punkt a och b från 

föregående period? 

Large Cap 

JA (4 stycken) 

Fabege: upplyser om en försäljning av en markfastighet i Belgien och äger numera inga tillgångar 

utomlands, därmed är de inte längre exponerade för valutarisk. De upplyser även om att de under året 

valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå swapavtal.  

 

Nordea Bank: upplyser om att marknadsrisken minskats rejält under året. 

 

Swedbank: upplyser om en ökning av ränterisken som uppstått sedan föregående period, på grund av 

uppbyggnad av likviditetsportföljen. 

 

SEB: upplyser om en minskning i handelslagret jämfört med föregående period, som beror på en gradvis 

reducering av emittentrisken i likviditetsportföljen. 

 

NEJ (12 stycken) 

Ingen upplysning om förändring har återfunnits i följande företag: 

Atrium Ljungberg 

Castellum 

Hufvudstaden 

Industrivärden 

Latour 
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Investor 

Kinnevik 

Lundbergföretagen 

Melker Schörling 

Ratos  

Svenska Handelsbanken 

Wallenstam  

 

Small Cap 

JA (1 stycken) 

Midway: per den 24e januari hade exponeringen successivt minskat till 135 Mkr. 

 

NEJ (7 stycken) 

Inga noteringar om förändring har återfunnits i följande företag: 

Catena 

Havsfrun Investment 

NAXS Nordic 

Novestra 

Svolder 

Luxonen SDB 

Traction 

 

40, 41. Har företaget upprättat en känslighetsanalys, enligt kriterierna i IFRS 7? 

Large Cap 

JA (5 stycken) 

Investor: generella känslighetsanalyser på alla marknadsrisker har upprättats, där alla kriterier är 

uppfyllda. 

 

Svenska Handelsbanken: en VaR-analys har upprättats, enligt kriterierna.  

 

Swedbank: både generella känslighetsanalyser och en VaR-analys har upprättats, enligt kriterierna. 

 

SEB: en VaR-analys har upprättats, enligt kriterierna. 



46 

 

 

Ratos: generella känslighetsanalyser för alla marknadsrisker har upprättats, enligt kriterierna.  

 

DELVIS (10 stycken) 

Atrium Ljungberg: en generell känslighetsanalys för marknadsrisk har upprättats i tabellform, som 

visar hur förändringar av räntenivån på 1 procent skulle påverka resultatet. Antaganden från föregående 

period redovisas inte. 

 

Castellum: endast en generell känslighetsanalys för ränterisken har upprättats. Den visar hur en 

förändring av räntenivån på +/- 1 procent skulle påverka resultatet, nästkommande 12 månader. 

Antaganden från föregående period redovisas inte. En känslighetsanalys för valutarisken är inte 

upprättad, dock informeras det om i annat avsnitt, att denna risk anses obetydlig. 

 

Fabege: en generell känslighetsanalys i tabellform har upprättats, som visar hur en förändring av 

räntenivån på 1 procent, skulle påverka resultatet och kassaflödet. Det upplyses även om att 

känslighetsanalysen utgår från en oförändrad lånevolym och räntebindning. Antaganden från föregående 

period redovisas inte. 

 

Hufvudstaden: en generell känslighetsanalys har upprättats både i löpande text och i tabellform. 

Tabellen visar hur en förändring av räntenivån på 1 procent skulle påverka resultat, exklusive 

värdeförändringar före skatt. Det upplyses även om att känslighetsanalysen är upprättad utan hänsyn till 

räntebindning med derivat. Antaganden från föregående period redovisas inte. 

 

Industrivärden: en generell känslighetsanalys för varje marknadsrisk har upprättats i löpande text, som 

visar hur förändringar på 1 procent skulle påverka resultatet efter finansiella poster. Antagande från 

föregående period redovisas inte. 

 

Latour: en generell känslighetsanalys har endast upprättas för två av tre marknadsrisker i löpande text. 

Känslighetsanalysen för prisrisken visar hur en förändring på 5 procent skulle påverka totalresultatet och 

eget kapital och antaganden från föregående period redovisas. Känslighetsanalys för ränterisk visar hur 

en förändring av räntenivån på 1 procent skulle påverka årets resultat, inga antaganden från föregående 

period redovisas. Ingen känslighetsanalys för valutarisk är upprättad. 
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Kinnevik: en generell känslighetsanalys för varje marknadsrisk har upprättats i löpande text, som visar 

hur förändringar på 1 respektive 5 procent påverkar resultatet och nettotillgångarna. Antaganden från 

föregående period redovisas endast för valutarisk. 

 

Lundbergföretagen: en generell känslighetsanalys för varje marknadsrisk har upprättats i löpande text, 

som visar hur förändringar på 1 procent skulle påverka finansnetto och aktieportföljens värde. 

Antaganden från föregående period redovisas inte.   

 

Nordea Bank: en VaR-analys har upprättats för att mäta den samlade marknadsrisken, dock saknades 

det antaganden om innehållsperiod och konfidensintervall. 

 

Wallenstam: endast en generell känslighetsanalys för ränterisken har upprättats. Den redovisas i 

löpande text, som visar hur en förändring av räntenivån på 1 procentenhet skulle påverka deras 

kostnader. Antaganden från föregående period redovisas inte. Ingen känslighetsanalys för valutarisk är 

upprättad. 

 

NEJ (1 stycken) 

Melker Schörling: ingen känslighetsanalys har upprättats. 

 

Small Cap 

JA (1 stycken) 

Luxonen SDB: en generell känslighetsanalys har upprättats, enligt kriterierna. 

 

DELVIS (7 stycken) 

Catena: en känslighetsanalys i löpande text samt i tabellform har upprättats, som visar hur en 

förändring av räntenivån på 1 procent skulle påverka räntekostnaderna. Antaganden från föregående 

period redovisas. 

 

Havsfrun Investment: endast en känslighetsanalys har upprättats för valuta- och aktiekursrisk i 

tabellform, som visar hur en förändring på 5 procent skulle påverka substansvärdets känslighet för 

valuta- och kursförändringar. Antaganden från de två förgående perioderna redovisas samt en notering 

att känslighetsanalysen inkluderar en övrig fordran med marknadsrisk. En känslighetsanalys för 

ränterisken har inte upprättats.  
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Midway: endast en känslighetsanalys för ränte- och aktiekursrisk har upprättats i löpande text, som 

visar hur förändringar på 1 procent skulle påverka finansnettot och årets resultat. Antaganden från 

föregående period redovisas endast för ränterisk samt en upplysning ges om att känslighetsanalysen är 

upprättad utan hänsyn till eventuella ränteswappar. En känslighetsanalys för valutarisk är inte upprättad. 

 

NAXS Nordic: endast en känslighetsanalys för valutarisk har upprättats. Den redovisas i tabellform och 

visar hur en valutaförändring på 10 procent skulle påverka resultatet. Antaganden från föregående 

period redovisas för valutarisk. Ingen känslighetsanalys för aktie- och ränterisk är upprättad.  

 

Novestra: en generell känslighetsanalys för ränterisk har upprättats i löpande text, som visar hur en 

förändring av räntenivån på 1 procent skulle påverka resultatet. Antaganden från föregående period 

redovisas för ränterisken. En generell känslighetsanalys har upprättats i tabellform och visar effekten av 

valutafluktuationer i olika procentsatser. Antaganden från föregående redovisas inte för valutarisken. En 

generell känslighetsanalys har upprättats för aktiekurs i löpande text samt i tabellform. 

Känslighetsanalysen i den löpande texten visar vad effekten på värdena på de noterade aktierna skulle 

bli med 1 procents förändring samt redovisas antaganden från föregående period. Känslighetsanalysen i 

tabellform visar försäljningstillväxten med olika procentsatser.   

 

Svolder: en generell känslighetsanalys för marknadsriskerna har upprättats i löpande text och i 

tabellform och som visar hur förändringar på 1, 5 och 10 procent skulle påverka resultatet och eget 

kapital. Antaganden från föregående period redovisas inte. 

 

Traction: endast en generell känslighetsanalys för aktierisk har upprättats i löpande text, som visar hur 

en förändring på 10 procent skulle påverka värdet på koncernens aktier. Antaganden från föregående 

period redovisas för aktierisken. Känslighetsanalys för valuta- och ränterisk har inte upprättats. 

 

NEJ (0) 

 

 


