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Bakgrund: Krav på ökad information och transparens i årsredovisningar har varit ett 

debatterat ämne de senaste åren. International Financial Reporting Standard (IFRS) har 

uppmärksammats med anledning av de ökad krav på upplysningar som standarden ställer 

däribland genom reglerna i IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar. Användandet av 

IFRS 7 blev lag år 2007 och gäller vid upprättande av en koncernredovisning. Kraven i IFRS 

7 syftar till att visa företags hantering av finansiella instrument och därmed öka 

redovisningens transparens. Med anledning av de ökade krav som ställs på företag vill denna 

studie se hur noterade bolag har anpassat och förändrat sin redovisning enligt standarden.     

 

Syfte: Studiens syfte är att analysera bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm 

Large Cap och deras redovisning enligt IFRS 7 för att se om någon förändring skett i 

mängden upplysningar som lämnats i årsredovisningar för år 2010 jämfört med år 2007.  

 

Metod: Den kvantitativa metoden har använts för att genomföra undersökningen. Den 

positivistiska inriktningen har varit i fokus då antaganden som gjorts på förhand blivit erkända 

eller förkastade genom en objektiv granskning av de kvantitativa data som samlats in. I 

undersökningen ingår 37 bolag och totalt har 74 årsredovisningar granskats. Följande punkter 

valdes ut och undersöktes sedan i de aktuella årsredovisningarna: Punkt 8 Rapport över 

finansiell ställning, Punkt 20 Rapport över totalresultat, Punkt 33 Kvalitativa upplysningar, 

Punkt 36-37 Kreditrisk, Punkt 39 Likviditetsrisk och Punkt 40-42 Marknadsrisk. Materialet 

som samlats in har förts in i kodningstabeller skapade i SPSS för att sedan analyseras.  

 

Slutsats: Det har sedan införandet av IFRS 7 år 2007 skett en förändring i redovisningen 

enligt de undersökta punkterna. Mängden ord som redovisas i samband med de undersökta 

punkterna har i årsredovisningarna för år 2010 ökat jämfört med mängden ord som 

redovisades år 2007. En ökning har också skett med avseende på antalet punkter som följs 

fullt ut. Flera av bolagen har också gjort någon typ av ändring beträffande placering, 

framställning, rubrik, borttagning eller tillägg av information vid redovisning enligt IFRS 7 år 

2010.    

 

 

  



 

 

Abstract 

 
Bachelor Thesis in Business Administration: Financial Accounting. School of Business and 

Engineering, University of Halmstad, Spring 2011.  

 

Title: Behind closed doors – How Swedish listed companies report disclosure requirements 

according to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures  

 

Author: Erika Gustafsson 

Mentor: Marita Blomkvist 

Examiner: Arne Söderbom 

 

 

Keywords: IFRS7, financial instruments, financial disclosures, disclosure requirements, 

financial reports, transparency 

 

Background: Requirements for increased information and transparency in annual reports has 

in recent years been a debated topic. International Financial Reporting Standards (IFRS) has 

been a discussed standard in response to the amount of disclosure requirements it contains. 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures is one standard included in IFRS which since year 

2007 requires listed companies to report their management of financial instruments and 

thereby increase the transparency. IFRS 7 was standardized in the year 2007 for companies 

that prepare consolidated financial statements. Due to the increased demands placed on listed 

companies this study wants to see how the companies have adapted and changed their 

accounting in accordance with the standard.  

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze public companies listed on OMX Nordic 

Exchange Stockholm Large Cap and their accounting in accordance with IFRS 7 in order to 

see if any changes are made in the amount of information provided in the financial statements 

for the year 2010 compared to 2007.  

 

Methodology: The quantitative method has been used to conduct this study and the 

positivistic objective has been in focus. The study sample included 37 companies and a total 

of 74 annual reports. The following parts were selected from IFRS 7 and examined in the 

annual reports: Paragraph 8 Balance sheet, Paragraph 20 Income statement and equity, 

Paragraph 33 Qualitative disclosures, Paragraph 36-37 Credit risk, Paragraph 39 Liquidity 

risk and Paragraph 40-42 Market risk. The information collected from the annual reports have 

been put in to a coding system created in SPSS and then analyzed.       

 

Conclusion: Since the standardization of IFRS 7 in year 2007 there has been a change in the 

way listed companies account in accordance with the examined parts. The amount of words 

related to the examined parts in the annual reports of year 2010 has increased compared to the 

amount of words disclosed in year 2007. The study also shows that more of the examined 

parts are accounted for. Several of the investigated companies have also made changes 

regarding the placement and the presentation of the information. Change of headline and 

removal of information also occurred. Additionally some companies added new information.           
 

 

  



 

 

Förkortningar 
 

EU – Europeiska Unionen 

IAS – International Accounting Standard 

IASB – International Accounting Standards Board 

IASC – International Accounting Standards Committee 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet och aktuell debatt 

runt IFRS beskrivs, därefter följer problemdiskussion och problemformulering. I 

den slutliga delen redogörs för uppsatsens syfte, avgränsningar och studiens 

fortsatta upplägg. 
 

 

1.1 Bakgrund  
 

Under det senaste årtiondet har debatten kring ökad information och transparens fått alltmer 

utrymme i diskussioner rörande redovisning och finansiella rapporter. En standard som 

uppmärksammats och kritiserats är International Financial Reporting Standard (IFRS) och de 

krav på upplysningar som standarden ställer.  

 

Transparens är en egenskap som idag anses vara nödvändig i finansiella rapporter då det leder 

till att upplysningar av högre värde lämnas (Osborne, 2004). Upplysningarna blir mer 

tillgängliga och kvaliteten på informationen ökar, dels genom högre aktualitet men också 

genom ökad relevans (Vishwanath & Kaufmann, 2001). I Balans nr 3 (2010) menar Jan 

Marton att IFRS har till syfte att uppnå ökad transparens och därmed krävs som han uttrycker 

det kvävande upplysningar i rapporterna.  International Accounting Standards Board (IASB) 

anger vidare att företag uppnår transparens genom att låta informationen som återges i de 

finansiella rapporterna spegla de intentioner som företagsledningen har (Marton, 2010).  

 

Tydligt är att kraven på upplysningar förbättrar för användarna av de finansiella rapporter 

men hur har företagen påverkats? I Svenska Dagbladet (Larsson, 2011) uttalar sig Skanskas 

finanschef Hans Biörck om det arbete som ligger bakom de finansiella rapporterna och han 

menar att mycket har förändrats under årens gång. Biörck säger att förr kunde man klumpa 

ihop siffrorna men låter oss förstå att det idag krävs förklaringar och detaljbelysning kring de 

siffror som framställs i redovisningen. NCC:s informationsdirektör Annica Gerentz menar 

även hon att arbetet med årsredovisningen är tidskrävande. Gerentz säger att årsredovisningen 

är ett sätt att kommunicera med marknaden och därför läggs tusentals timmar ner på arbetet 

med årsredovisningen (Danielsson, 2011). 

 

I likhet med debatten i Sverige har redovisningen genomgått förändringar i andra länder. 

Processen mot en mer harmoniserad redovisning har under en längre tid pågått ute i Europa 

(Aisbitt, 2004). Allteftersom ekonomin blivit mer global och marknaden för företag blivit mer 

internationell har behovet av att skapa jämförbarhet mellan företag i olika länder ökat 

(Marton, Falkman, Lumsden, Pettersson & Rimmel, 2008). Westermark (2005) uppger att 

International Accounting Standards Committee (IASC) har som åsikt att det bästa sättet att nå 

ökad harmonisering är genom innehållet i de finansiella rapporterna. Rapporterna ska ligga till 

grund för ekonomiska beslut och bör därför vara av sådan omfattningen att de uppfyller 

marknadens informationsbehov.  

 

Som ett led i arbetet med att öka jämförbarheten och harmoniseringen av redovisning mellan 

länder antogs år 2002 en EU-förordning (Marton et al., 2008). Förordningen stadgade att alla 

noterade bolag inom EU ska använda IFRS. Förordningen som även blivit kallad IAS-

förordningen (International Accounting Standard-förordningen) innebär en anpassning till 
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internationella redovisningsstandarder och började år 2005 gälla för företags 

koncernredovisning.  

 

Inom IFRS finns ett flertal standarder som berör olika aspekter inom redovisningen, av dessa 

kan några benämnas som upplysningsstandarder (Marton et al., 2008). Dessa standarder ska 

leda till att företag lämnar ytterligare information som ska vara till hjälp för marknaden vid 

bedömningar och jämförelser. IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar är en standard 

vilkens syfte är att ställa krav på att årsredovisningen innehåller upplysningar kring finansiella 

instrument. Utvecklingen är tydlig även inom detta område, finansiella instrument liksom den 

ökade transparensen inom redovisningen är ämnen som ofta debatteras.  De krav på 

upplysningarna som IFRS 7 ställer fyller därför två roller, dels klargörs eventuella frågetecken 

kring företagens hantering av finansiella instrument och dels ökar redovisningens transparens 

(McDonnell, 2007).   

 

Upplysningarna som funktion minskar således det avstånd som finns mellan företagen och de 

finansiella rapporternas användare och är därför av stor betydelse. För någon som bygger sina 

beslut gällande framtida investeringar på de finansiella rapporternas information är 

upplysningar som relaterar till företagets riskhantering viktiga för att kunna göra en rättvis 

bedömning av företagets framtid och den avkastning som kan förväntas (McDonnell, 2007). 

Om en riktig bedömning ska kunna göras krävs det följaktligen att de finansiella rapporterna 

går att jämföra och visar en korrekt bild av företaget. Jämförbarhet och tillförlitlighet är några 

av nyckelorden i IASB:s föreställningsram och utgör tillsammans med ytterligare kvalitativa 

egenskaper den teoretiska grund som IFRS är baserad på (Westermark, 2005) och som även 

ligger till grund för IFRS 7.  

 

 

1:2 Problemdiskussion 
 

Vilka risker som finns och hur företag hanterar dessa är den faktiska grunden i IFRS 7 enligt 

McDonnell (2007). Kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk tas i IFRS 7 upp som risker 

som kräver upplysningar och analyser i den årliga rapporteringen. Vidare utvecklar 

McDonnell att standarden ska göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att 

bedöma vilken betydelse de finansiella instrumenten har för företags ställning på marknaden. 

Standarden ska också möjliggöra bedömningar kring riskernas natur och omfattning samt hur 

dessa kan påverka siffrorna i resultat- och balansräkningen.  

 

Finansiella instrument hos företag kan innebära en tillgång, en skuld eller 

egetkapitalinstrument och definieras i IAS 32 som alla avtal som ger upphov till en sådan. 

Inom ramen för definitionen innebär finansiella instrument bl.a. kontanter, leverantörsskulder, 

kundfordringar, obligationer och aktier (Marton et al., 2008). Redovisningen av finansiella 

instrument har diskuterats flitigt de senaste årtiondena och detta till följd av den finansiella 

marknadens utveckling (Marton et al., 2008). Författarna menar vidare att finansiella 

instrument blir alltmer svårhanterade och strategierna för hur riskerna hanteras ständigt mer 

avancerade.  Utvecklingen av nya finansiella instrument leder till att förhållandet mellan den 

risk som finns och den avkastning som kan förväntas ständigt förändras. IFRS 7 har 

utvecklats som en följd av att företagens innehav av finansiella instrument ökat och därmed 

skapat ett behov av ökad data kring hur dessa hanteras för att kunna göra riktiga 

riskbedömningar (McDonnell, 2007). I och med osäkerheterna som följer med användandet 

av finansiella instrument uppstår frågan om hur mycket upplysningar som behöver lämnas 

utöver det redan redovisade materialet (Marton et al., 2008). I Svenska Dagbladets artikel 
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(Larsson, 2011) som tidigare nämndes sa Hans Biörck vidare att det idag är en större 

transparens och att det är tidskrävande att förse berörda parter och marknaden med all den 

information som krävs. Biörck påpekade också att det inte går att dölja någon information 

men att detta är något som kan önskas i 20 % av fallen. Anledningen till det är enligt Biörck 

viljan att hantera problem som uppstår innan de offentliggörs i rapporter. 

 

Det är tydligt att upplysningskraven i IFRS 7 innebär ökade arbetsinsatser och ansträngning 

från företagens sida. En avvägning måste göras mellan den kostnad som uppstår och den nytta 

som erhålls vilket ger utrymme för egna tolkningar från företagens sida gällande hur mycket 

upplysningar som är väsentligt för användarna och vilka som är överflödiga i sammanhanget 

(Marton et al., 2008). 

 

Med ovanstående diskussion i tanke vore det intressant att se i vilken utsträckning de nya 

kraven har påverkat mängden upplysningar om finansiella instrument i årsredovisningarna. 

Det finns forskning som visar att mängden upplysningar påverkas av det enskilda företagets 

situation. Det har också påvisats att kraven på ökad information minskar gapet mellan agent 

och principal. Vad som inte har granskats är hur den fortsatta anpassningen till ökade 

upplysningskrav ser ut, alltså ett förhållande över tiden efter det att regeln blivit tillämpad en 

första gång.  Att göra en uppföljning på hur upplysningskraven redovisas idag jämfört med 

hur de redovisades när standarden infördes 2007 kommer därmed bidra med kunskap till om 

hur processen med att implementera en ny standard fortgår inom noterade bolag. Intresset 

ligger i att granska utvecklingen inom redovisningen och tillämningen av IFRS 7 genom en 

jämförelse av årsredovisningar för år 2007 och år 2010. Studien ämnar se hur ökningen av 

upplysningskrav har påverkat företagens årsredovisningar och hur anpassningen till 

standarden ser ut när vi nu går in på det femte året med IFRS som krav.  

 

 

1:2:1 Problemformulering 

 

Presenterad bakgrund och problemdiskussion leder fram till studiens problemformulering. 

Frågeställningen har givit form åt studiens syfte och skapats för att ge ett bidrag till den 

gjorda och fortsatta forskningen inom redovisningsområdet.  

 

 

- Har bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm Large Cap-listan förändrat 

sin redovisning av upplysningskrav enligt IFRS 7 sedan införandet av standarden år 

2007 jämfört med år 2010?? 

 

 

1:3 Syfte  
 

Studiens syfte är att analysera bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm Large 

Cap och deras redovisning enligt IFRS 7 genom systematiska observationer. Studien syftar till 

att granska i vilken utsträckning valda delar av IFRS 7 implementerats i de finansiella 

rapporterna för år 2007 och år 2010. Det slutgiltiga målet är att bedöma om det skett någon 

förändring i den mängd upplysningar som redovisas i enlighet med IFRS 7 i årsredovisningar 

för år 2007 och år 2010. 
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1:4 Disposition 
 

I detta avsnitt visas en översikt av uppsatsens fortsatta disposition. Uppsatsen är vidare 

uppdelad i fyra kapitel som med sin ordning ska binda samman studien och leda fram till 

resultatet. Beskrivningen av de olika kapitlen är koncentrerad till huvudinnehållet och för en 

exakt förteckning av vad varje del innehåller hänvisas till innehållsförteckningen.     

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Källa: Egen bearbetning 

 

• Teoretisk referensram 
• Innehåller en presentation av de regelverk som 

ligger till grund för studien och för förståelsen av 
den. Två redovisningsteorier presenteras: 
Agentteorin och teorin om transprens. 
Informationen som ges här används för att 
analysera empirin. 

Kapitel 2 

• Metod 
• Presenterar forskningsmetod och ansats samt 

arbetets tillvägagångssätt. Förklarar olika val som 
gjorts under studiens gång. Materialet ligger till 
grund för insamlingen av empirin.  

Kapitel 3 

• Empiri & Analys 
• Behandlar de observationer som gjorts i samband 

med granskningen av årsredovisningarna. 
Innehåller en analys av resultatet från empirin och 
en diskussion förs utifrån den information och de 
antaganden som gjorts i teorin. 

Kapitel 4 

• Slutsats 
• Innehåller en slutdiskussion kring den gjorda 

studien och presenterar slutsatser som kan dras 
utifrån den gjorda analysen. Som avslutning ges 
förslag till fortsatt forskning. 

Kapitel 5 

Kapitel 1 

Inledning 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogörs för den teori som ligger till grund för studien och 

analysen. Inledningsvis presenteras normgivaren IASB och grunderna i 

ramverket tas upp. IFRS presenteras sedan som helhet och följs av två avsnitt 

där standarder som behandlar ämnesområdet tas upp. IFRS 7 Finansiella 

Instrument: Upplysningar och valda delar ur den presenteras därefter. Som 

avslutning redogörs det för transparens inom redovisning och agentteorin.  
 

 

2:1 Referensramens upplägg  
 

Tanken bakom den teoretiska referensramens upplägg utgår från min egen uppfattning om att 

IFRS är en komplex standard som kan skapa svårigheter om dess bakgrund och innebörd inte 

är klar. Referensramen består därför av fyra delar som ska bygga upp kunskap som ökar 

förståelsen för studien och dess utfall. Sammanfattningsvis kan sägas att de tre första delarna 

omfattar beskrivningar av regelverk och den sista delen behandlar teorier som kan kopplas till 

regelverkens grunder. 

 

Den första delen innehåller information som ska leda till en djupare förståelse av IFRS och 

därmed understödja den fakta som senare ges kring IFRS 7 Finansiella Instrument: 

Upplysningar. Genom förståelsen av grunderna i IASB och Föreställningsramen uppnås ett 

större sammanhang. Den andra delen består av tre avsnitt där först IFRS som helhet 

presenteras, därefter följer två avsnitt som behandlar IAS 32 och IAS 39 vilka innehåller 

viktig information som behövs för att förstå IFRS 7. Den tredje delen av referensramen 

beskriver kärnan i studien och består av sju avsnitt som rör IFRS 7. Samtliga punkter som ska 

granskas i årsredovisningarna beskrivs utifrån en egen tolkning av det som står skrivet i 

standarden. Den fjärde delen består av två avsnitt där agentteorin först förklaras och binds till 

ämnet och sedan ges en närmare beskrivning av transparens inom redovisning.  

 

 

2:2 Normgivare: IASB  

 
Normbildning inom olika sektorer i samhället är enligt Westermark (2005) resultatet av 

aktiviteter som drivs av en eller flera organisationer. Vanligt är att organisationerna arbetar 

fram olika former av regelverk och normsamlingar som sedan bildar riktlinjer för aktiva inom 

ett visst område. Något som blivit allt mer förekommande är utomrättslig normbildning, som 

den inom IASB vilket innebär att normsättningen görs av en organisation som inte agerar 

inom den statliga rättsordningen och domstolsorganisationen (Westermark, 2005).  

 

IASB utvecklar principbaserade redovisningsstandarder vilket innebär att det finns utrymme 

för egen tolkning och bedömning från företagens sida vid tillämpning av exempelvis IFRS 7. 

Det har visat sig att denna typ av flexibilitet inom IFRS anses försvaga den tolkning som görs 

av bl.a. revisorer (Al-Ajmi & Saudagaran, 2011). Att den öppna tolkningen anses vara 

försvagande visar vikten av att företag verkligen förstår regleringen och lägger ner tid på att 

framställa upplysningar regelrätt i de finansiella rapporterna.   
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International Accounting Standards Committee (IASC) bildades år 1973 på initiativ från 

revisorsorganisationer runt om i världen (Marton et al., 2008). Målet med IASC var att uppnå 

harmonisering inom redovisningen och underlätta för användare av finansiella rapporter. 

IASC reorganiserades år 2001 och blev International Accounting Standards Board (IASB). 

Anledningen till omorganiseringen var enligt Marton et al., (2008) ökad kritik mot 

organisationen. Ett av syftena med förändringen var att få in representanter med andra 

bakgrunder, inte bara revisorer vilket var fallet i IASC. De största och mest betydande 

skillnaderna mellan IASC och IASB är enligt Ball (2006) att den senare är bättre finansierad 

och har en större och oberoende arbetsstyrka, dock är kärnan i standarden densamma och 

fokus ligger på att skapa redovisning som är till nytta för investerare på kapitalmarknaden. 

Finansiering sker enligt Marton et al.,(2008) genom att de stora revisionsbyråerna och privata 

organisationer lämnar donationer. Företag bidrar också till att finansiera IASB verksamhet 

däribland ABB, Renault och BP.   

 

Standarder som gavs ut av IASC benämndes International Accounting Standards (IAS) och 

standarder som idag ges ut av IASB benämns International Financial Reporting Standards 

(IFRS). IAS reglerna anses fortfarande legitima och är erkända av IASB (Ball, 2006). När det 

idag sker en omarbetning på en standard som från början utvecklades av IASC och därmed 

benämns IAS krävs en väsentlig förändring i innehållet för att den ska få kallas IFRS (Marton 

et al., 2008). 

 

 

2:2:1 Föreställningsramen 

 
År 1989 fastställde dåvarande IASC en Föreställningsram för finansiella rapporter som 

också fastställdes av IASB år 2001. Föreställningsramen inte är någon redovisningsstandard 

utan är den teoretiskt utpräglade grund som IFRS baseras på och behandlar viktiga punkter 

som rör extern redovisning (Westermark, 2005). Redovisningsstandarder som IFRS 7 utgår 

från de principer som återfinns i Föreställningsramen (Marton et al., 2008). Det som 

föreskrivs i ramen används som vägledning när företag upprättar sin redovisning i enlighet 

med IFRS och är därmed inget krav utan mer ett hjälpmedel. 

 

I Föreställningsramen säger IASC:s styrelse att syftet med finansiella rapporter är att ge 

användarna av rapporterna riktig information som kan användas för att fatta beslut av 

ekonomisk karaktär. Anledningen till detta syfte är att i stort sett alla användare någon gång 

fattar ett ekonomiskt beslut baserat på innehållet i en finansiell rapport. Olika typer av beslut 

som rapporterna kan ligga till grund för presenteras i Föreställningsramens förord. Beslut kan 

röra försäljning eller köp av aktier, det kan handla om en bedömning av företagsledningens 

förvaltning eller en bedömning av ett företags ekonomiska ställning och möjlighet att fullfölja 

sina förpliktelser (FAR SRS, 2010). De finansiella rapporterna kan vara grund för statistiska 

uppgifter, för att fatta beslut i skattefrågor eller för att reglera företags verksamhet.  

 

Med avseende på ovanstående och för förståelsen av studien bör det klargöras vilka 

användarna av de finansiella rapporterna är och hur deras informationsbehov ser ut. I punkt 9 

i Föreställningsramen (FAR SRS, 2010) anges sju olika användare, däribland investerare vars 

behov utöver köp eller säljbeslut ligger i att bedöma olika typer av risker som en investering 

för med sig och beräkna den framtida avkastningen. Anställda vill veta om arbetsgivaren kan 

erbjuda tryggheter såsom lön, pension och fortsatt arbete. Företagens långivare, leverantörer 

och andra kreditgivare har intresse i den ekonomiska ställningen och återbetalningsförmågan. 

Kunderna på marknaden vill ha information om fortlevnadsförmågan och samhället i stort vill 
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veta att företaget fortsätter bidra till välfärden genom att erbjuda arbete och främja lokala 

leverantörer. Den nionde intressenten som beskrivs är de statliga myndigheterna och deras 

intresse i hur företag hanterar resurser. För att intressenterna och övriga marknaden ska ha 

användning av de finansiella rapporterna och fatta riktiga beslut krävs vissa kvalitativa 

egenskaper (Marton et al., 2008). Westermark (2005) menar att de kvalitativa egenskaperna är 

Föreställningsramens nyckelord. De fyra viktigaste egenskaperna som 

redovisningsinformation ska uppfylla för att vara användbar är enligt Föreställningsramen: 

 

- Begriplighet 

- Relevans 

- Tillförlitlighet 

- Jämförbarhet 

 

Information som framställs i finansiella rapporter ska vara lättbegriplig och tydlig för 

användaren. Föreställningsramen förutsätter dock enligt punkt 25 att användaren har 

förkunskaper inom området ekonomi och redovisning. Enligt Marton et al.(2008) är 

information som är användarvänlig och begriplig relevant information. Det finns därmed ett 

nära samband mellan egenskaperna som gör att saknaden av begriplighet leder till förlorad 

relevans.  

 

Punkt 26 i Föreställningsramen säger att relevant information är sådan som underlättar 

beslutsfattningen och påverkar bedömningen av materialet. Relevans i 

redovisningsinformation handlar om grad av måluppfyllelse och det innebär att om 

informationen minskar osäkerheten om framtida utfall och gör ställda förväntningar mindre 

osäkra, är den relevant (Marton et al., 2008, s. 25). Väsentlighet tas också upp i 

föreställningsramen som en kvalitativ egenskap men anses inte vara bland de viktigaste. 

Egenskapen ses som en tröskelnivå och är inte av grundläggande karaktär. Väsentligheten i 

informationen kan enligt punkt 29 anses vara kopplad till relevansen då den påverkas av hur 

nödvändig och betydelsefull informationen är.  

 

Tillförlitlighet till det som regleras i de finansiella rapporterna är av stor vikt och är ett grund 

antagande i denna studie då inga resurser kommer att läggas på att kontrollera uppgifterna 

riktighet. I punkt 31 i Föreställningsramen föreskrivs det att användbar information måste 

vara tillförlitlig. Marton et al. (2008) uttrycker på sidan 26 att information som är tillförlitlig 

avbildar det den ämnar avbilda och ska därmed inte vilseleda användarna. I punkt 32 skrivs 

det att även relevant information kan vara vilseledande om den redovisas fel. Företagen måste 

göra bedömningen om var och hur osäker information ska redovisas, om det är riktigt att 

kostnadsföra eller aktivera en viss händelse eller om det istället är riktigt att upplysa om den 

på annat sätt. 

 

Jämförbarhet är en av de fyra viktigaste egenskaperna som Förställningsramen behandlar och 

innefattar möjligheten för användarna av de finansiella rapporterna att följa upp företagets 

verksamhet. Uppföljningen innebär enligt punkt 39 i Föreställningsramen att användarna kan 

skapa sig en egen uppfattning om företaget genom att granska tidigare års finansiella 

rapporter och göra egna prognoser och trendanalyser. Jämförbarhet ska också vara möjlig 

mellan olika företag. Förutsättningen för detta är att företag använder likartade 

värderingsprinciper och presentationstekniker vid framställningen av information. Effekten 

blir att företagen måste lämna upplysningar när principer och tekniker byts ut och hur detta 

påverkar företagets redovisning. Denna egenskap kommer bli tydlig i denna studie då 

jämförelse kommer bli aktuell i båda varianter. Dels kommer samma företags årsredovisning 
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från två olika år granskas och sedan kommer materialet att sammanställas för att möjliggöra 

en jämförelse mellan samtliga bolag. Andra kvalitativa egenskaper som nämns i 

Förställningsramen är Korrekt bild punkt 33- 35, Neutralitet punkt 36-37, Fullständighet 

punkt 38, Tidsaspekten punkt 43 och Avvägning mellan kostnad och nytta punkt 44.  

 

 

2:3 International Financial Reporting Standard – IFRS 
 

Marton et al., (2008) säger att begreppet IFRS har två betydenheter, en specifik och en 

bredare. Den specifika innebörden är att IFRS är en serie standarder som utvecklas av IASB 

och sedan publiceras av densamma. De IFRS standarderna som utvecklas skiljer sig från den 

serie tidigare utvecklade IAS-regler. I en bredare mening innefattar IFRS alla aktuella och 

tidigare standarder och tolkningar utfärdade av IASB eller IASC. Det ska också påpekas att 

IAS/IFRS standarder är kronologiskt numrerade och inte indelade i ämnesområde eller efter 

relevans (Westermark, 2005).  

 

För EU:s medlemsländer sköts processen för standardisering av redovisningsregler helt av 

IASB och anpassningen till IFRS är omfattande (Deegan & Unerman, 2006). Betydelsen blev 

särskilt tydlig efter år 2005 då den förordning som EU antog år 2002 började gälla och som sa 

alla att noterade bolag ska tillämpa IFRS i sin koncernredovisning (Marton et al., 2008). 

Länder anslutna till den Europeiska Unionen är dock inte ensamma om att anpassa sin 

redovisning till IFRS. Enligt IFRS (AICPA IFRS Resources, 2011) uppskattas antalet länder 

som idag tillämpar standarden till 120 stycken. 

 

Tre olika standarder inom IFRS reglerar idag finansiella instrument: IAS 32, IAS 39 och IFRS 

7. Under år 2009 utfärdade IASB en ny standard, IFRS 9 Finansiella Instrument, som i 

framtiden kommer ersätta IAS 39. Idag reglerar IAS 39 redovisning och värdering av 

finansiella instrument samt behandlar säkringsredovisning medans IAS 32 numera behandlar 

frågor som rör klassificering och begreppsdefinieringar av finansiella instrument. Tidigare 

innehöll IAS 32 även de upplysningar som idag återfinns i IFRS 7 och som infördes den 1 

januari 2007. Skillnad är att IFRS 7 har utökats med omfattande krav på ytterligare 

upplysningar och ökad kvalitet på dessa (McDonnell, 2007). 

 

 

2:3:1 IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering 
 

Innan en djupare beskrivning av standarden IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar ges 

behövs en förklaring på vad finansiella instrument är och vad som ryms inom begreppet. 

Kunskap runt begreppet är viktigt för den fortsatta förståelsen av studien och det resultat som 

presenteras. Som tidigare nämnts innehåller IAS 32 definieringar på begrepp vilka kan 

hänvisas till finansiella instrument. I punkt 11 i IAS 32 (FAR SRS, 2010) definieras 

finansiella instrument som:  

 

- Varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och i en 

motpart leder till en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument. 

 

För att definitionen och förståelsen av finansiella instrument ska bli fullständig behöver 

ytterligare tre begrepp förtydligas (Marton et al., 2008). Vi börjar med att svara på två frågor. 

Vad är en finansiell tillgång? Och vad menas med finansiell skuld? En finansiell tillgång kan 

bestå av kontanter och olika former av egetkapitalinstrument i andra företag. Enligt Bilaga 
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Vägledning vid tillämpning, punkt VT3 i IAS 32 (FAR SRS, 2010) är kontanter en tillgång då 

det representerar den form som alla transaktioner redovisas och mäts i. Finansiella skulder 

innebär förpliktelser att betala något till en motpart eller är avtal som regleras med egna 

egetkapitalinstrument (FAR SRS, 2010). Enligt punkt VT4 är kundfordringar, 

leverantörsskulder, lånefordringar och långfristiga skulder exempel på finansiella tillgångar 

och skulder. Tillgångar och skulder som inte är kontanter beskrivs som andra typer av 

finansiella instrument t.ex. obligationer.  

 

För att öka förståelsen behöver en tredje fråga besvaras. Vad innefattar begreppet 

egetkapitalinstrument? Enligt IAS 32 täcker begreppet avtal som innebär en residual rätt att 

tillgå ett företags tillgångar efter avdrag för samtliga skulder (FAR SRS, 2010). Aktier är den 

vanligast förekommande formen av egetkapitalinstrument i företag och den residuala rätten 

innebär att aktieägare får vad som blir över när samtliga långivare fått sin del t.ex. vid en 

konkurs (Marton et al., 2008). En fullständig definiering av begreppen återfinns i IAS 32 

punkt 11 (se Bilaga 1 ”IAS 32”).    

 

Finansiella instrument kan vidare delas upp i två huvudgrupper, den ena benämns primära 

finansiella instrument och den andra derivat instrument (Marton et al., 2008). Rätten samt 

skyldigheten att byta tillgångar och skulder kan hänföras till derivatinstrument. I IAS 39 

punkt 9 ges en fullständig förklaring till derivatinstrument (se Bilaga 2 ”IAS 39”).  

 

 

2:3:2 IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering  

 

För att öka förståelsen runt processen med de finansiella rapporterna och användandet av 

finansiella instrument ges i detta avsnitt en närmare syn på hur företagen redovisar och 

värderar de finansiella instrumenten. På grund av att standarden är både omfångsrik och 

komplicerad (Westermark, 2005) kommer bara grunderna och det som anses vara av 

betydelse för förståelsen av studien att uppmärksammas. 

 

Syftet med IAS 39 är att fastställa principer inom redovisningen och ange hur finansiella 

tillgångar och skulder ska värderas (Westermark, 2005). Marton et al.(2008) uppmärksammar 

tre frågor som uppkommer vid värdering av finansiella instrument och vilka företagen måste 

ta hänsyn till under redovisningsprocessen. Den första frågan handlar om hur instrumentet ska 

behandlas i inledningsskedet. Det klargörs att det inte finns någon skillnad mellan finansiella 

tillgångar och skulder jämfört med andra tillgångar och skulder vilket innebär att posten 

värderas till verkligt värde då den anskaffas. Den andra frågan rör hur företag ska värdera den 

bokförda posten efter anskaffningstidpunkten och den tredje berör hur tänkbara 

värdeförändringar återges i redovisningen. 

 

IAS 39 punkt 9 (se Bilaga 2 ”IAS 39”) delar in finansiella instrument i fyra olika 

begreppsklasser. Den första är finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via 

resultatet och här ingår tre typer av poster (Marton et al., 2008): 

 

- Tillgång/skuld som innehas för handel på kort sikt. 

- Tillgång/skuld i form av ett derivatinstrument. 

- Tillgång/skuld som företaget valt att placera i denna kategori vid 

anskaffningspunkten. 
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Posterna ovan värderas till verkligt värde i balansräkningen medans vinster och förluster 

redovisas via resultaträkningen (Marton et al., 2008). 

 

Den andra kategorin är investeringar som hålls till förfall och innefattar tillgångar som har en 

begränsad löptid t.ex. optioner. Dessa värderas till upplupet anskaffningsvärde (Marton et al., 

2008). Den tredje kategorin lånefordringar och kundfordringar innehåller tillgodohavanden i 

andra företag som genereras genom den egna verksamheten och värderas till upplupet 

anskaffningsvärde (Marton et al., 2008). Den fjärde och sista benämns finansiella tillgångar 

som kan säljas och här placeras tillgångar som inte bedömts passa i någon av ovanstående 

nämnda kategorier. Tillgångar som placeras här värderas till verkligt värde och 

vinster/förluster förs direkt till eget kapital (Marton et al., 2008).     

  

 

2:4 IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar 

 
IFRS 7 började gälla den 1 januari 2007 och var ett resultat av den ökade efterfrågan på mer 

relevant information kring finansiella instrument i årsredovisningar (McDonnell, 2007).  

Kraven på upplysningar i IFRS minskar informationsasymmetrin och leder till att de 

finansiella rapporterna utgör bättre underlag för beslut och prognoser menar Hodgdon, 

Tondkar, Harless och Adhikari (2008). Enligt IFRS 7 punkt 1 är syftet med standarden att 

underlätta för användare av finansiella rapporter att göra bedömningar som kan påverkas av 

de finansiella instrumenten. Standarden ska göra det möjligt för användarna att avgöra hur de 

finansiella instrumenten påverkar företagets verksamhet och vilka risker som uppstår (FAR 

SRS, 2010).  

 

Till skillnad från tidigare standarder som behandlat upplysningar menar McDonnell (2007) att 

IFRS 7 innehåller stora förändringar i rapporteringen av kvalitativa och kvantitativa data som 

rör finansiella instrument. De kvalitativa upplysningarna ska nu omfatta en beskrivning av hur 

bolaget värderar risker som kan kopplas till finansiella instrument samt hur riskerna hanteras. 

IFRS 7:s nya krav kring kvantitativa upplysningar har att göra med exponeringen av bolagets 

finansiella risker. Lagstiftningen kräver här att uppgifter som lämnas ska vara av intern 

karaktär. Med intern karaktär menas den typ av information som företagets ledande 

befattningshavare får löpande och har tillgång till i sitt dagliga arbete (Westermark, 2005). 

Finansiella rapporter ska därmed spegla den information som företagsledningen har tillgång 

till samt visa hur informationen tolkas. 

 

IFRS 7 innehåller totalt 45 stycken punkter samt bilagorna A Definitioner och B Vägledning 

vid tillämpning (FAR SRS, 2010). Vilken mängd upplysningar som lämnas och hur väl dessa 

lever upp till de krav som ställs varierar mellan olika företag. Antalet upplysningar och dess 

karaktär påverkas av företagens individuella relation till finansiella instrument, i vilken 

omfattning de används samt hur riskexponeringen ser ut (Gornik-Tomaszewski, 2006). I 

Bilaga B tydliggörs det i punkt B 3 att företag själva avgör hur detaljerade uppgifter som ska 

lämnas och hur dessa sammanställs. Punkten framför vikten av att uppnå balans mellan risken 

att detaljerade uppgifter ges som inte är relevanta och risken för att information som är viktig 

döljs av en hög aggregationsnivå. Detta innebär enligt punkt B 3 att ett företag inte ska dölja 

viktig information genom att presentera den ihop med en stor mängd obetydliga upplysningar. 

Hur väl företag efterlever denna reglering är precis lika viktig som själva standarden (Hodgon 

et al., 2008) då kvaliteten på de finansiella upplysningar som lämnas kan ha effekt på 

kassaflödet i företag (Bushman & Smith, 2003).     
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I de sex följande styckena presenteras de punkter som kommer att behandlas i denna studie 

och därmed undersökas i de valda företagens årsredovisningar för år 2007 samt år 2010. 

För att se samtliga punkter i sin helhet hänvisas till Bilaga 3 ”IFRS 7 Finansiella Instrument: 

Upplysningar”.    

 

 

2:4:1 Punkt 8: Rapport över finansiell ställning 

 

Rapport över finansiell ställning är en ny benämning på den traditionella benämningen 

balansräkning. Enligt IAS 1 punkt 10 kan företag använda sig av andra benämningar än de 

som föreskrivs vilket innebär att den traditionella benämningen fortfarande kan användas 

(FAR SRS, 2010). 

 

I IFRS 7 punkt 8 anges vilka poster som ska redovisas i rapport över finansiell ställning (FAR 

SRS, 2010). Det rör sig om sex kategorier av finansiella instrument som fördelas över 

punkterna a. till f. Samtliga sex punkter ska anges i rapporten över finansiell ställning eller i 

en not. Fyra av kategorierna berörs i denna studie närmare i avsnitt 2:3:2 IAS 39 Finansiella 

Instrument: Redovisning och värdering. Anledningen till att det är sex kategorier och inte fyra 

är att en uppdelning av finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resultatet 

har gjorts. Punkt a. behandlar tillgångar medans punkt e. behandlar skulder. Det har också 

tillkommit en kategori under punkt f. över finansiella skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde. I den kategorin hamnar de skulder som inte bedöms höra hemma i 

finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet (Marton et al., 2008). 

 

Punkt a. och f. över finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultatet samt 

finansiella skulder värderade till verkligt värde över resultatet har vardera två underpunkter 

som kräver att tillgångarna/skulderna delas upp. Uppdelning ska ske mellan de 

tillgångar/skulder som vid första redovisningstillfället har identifierats som en tillgång/skuld 

värderade till verkligt värde över resultatet och de som bedöms innehas för handel. 

 

  

2:4:2 Punkt 20: Rapport över totalresultat 
 

Rapport över totalresultat är den nya benämningen på resultaträkning. I IFRS 7 punkt 20 

hittas kraven på vilka upplysningar ett företag ska lämna gällande sina intäkter, kostnader, 

vinster och förluster (FAR SRS, 2010). Upplysningarna kan valfritt lämnas i rapporten över 

totalresultat eller i noterna. Totalt omfattar punkt 20 fem punkter från a. till e. och sju 

undergrupper från i. till v.  

 

Punkt a. behandlar nettovinster eller nettoförluster, dessa delas in i fem undergrupper från i. 

till v. Den första undergruppen i. avser finansiella tillgångar eller finansiella skulder som 

värderas till verkligt värde över resultatet med uppdelning på de tillgångar/skulder som 

inledningsvis identifieras som sådan och de tillgångar/skulder som innehas för handel. 

Undergrupp ii. anger att upplysningar ska lämnas för finansiella tillgångar som kan säljas och 

information om vinst/förlust vid försäljning som skett under perioden ska anges separat. 

Undergrupp iii. till v. behandlar investeringar som hålls till förfall, lånefordring och 

kundfordring samt finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde.  

 

Punkt b. anger att företag ska lämna upplysningar rörande summan av ränteintäkter och 

summan av räntekostnader, dessa ska värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
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I punkt d. anges att upplysningar måste lämnas om ränteintäkter från finansiella tillgångar 

som skrivits ner. I den femte och sista punkten uppges att företag ska lämna information om 

nedskrivningar som görs för varje klass av finansiella tillgångar. Detta skulle kunna bli 

aktuellt vid risk för utebliven betalning vilket leder till befarad kundförlust och nedskrivning 

av kundfordring.      

 

 

2:4:3 Punkt 33: Kvalitativa upplysningar 

 

Enligt IFRS 7 punkt 31 ska företag lämna information som möjliggör bedömning av risker 

som uppstår vid användandet av finansiella instrument (FAR SRS, 2010). Punkt 33-42 

fokuserar på upplysningar kring riskerna som uppstår och hanteringen av dem. Risker som 

kan uppstå men som inte är uteslutande är enligt punkt 32 kreditrisk, likviditetsrisk och 

marknadsrisk. Företag ska numera ange kvalitativa upplysningar kring dessa risker i de 

finansiella rapporterna. Upplysningarna ska antingen lämnas direkt i de finansiella 

rapporterna eller genom hänvisning till annan del av årsredovisningen.    

 

De kvalitativa upplysningar ska i enlighet med punkt 33 a. återge hur företagets 

riskexponering ser ut och hur denna har uppstått för varje typ av risk. Enligt punkt b. ska 

också upplysningar i form av företagets mål, principer och metoder för riskhantering uppges 

samt vilket tillvägagångssätt som använda för att bestämma riskens omfattning. Företag ska 

dessutom återge förändringar som skett i förhållande till föregående period enligt punkt c. 

Förändringarna avser händelser som påverkar upplysningarna enligt punkt a. och b. 

  

    

2:4:4 Punkt 36-37: Kreditrisk 

 

Enligt Bilaga A Definitioner i IFRS 7 är kreditrisk risken för att en finansiell förlust uppstår 

med anledning av att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sin skyldighet (FAR 

SRS, 2010).   

 

Punkt 36 Kreditrisk består av fyra underpunkter från a. till d. vilka anger de upplysningar som 

företag måste redovisa för varje klass av finansiella instrument. Punkt a. fastställer att ett 

belopp som är jämförbart med den maximala kreditexponeringen i företaget ska uppges. I 

Bilaga B Vägledning vid tillämpning punkt B 9 förklaras detta som tillgångens uppskrivna 

anskaffningsvärde minskat med alla nettoredovisade belopp och alla nedskrivningar. I punkt 

B 10 uppges att kundfordringar, lånefordringar, derivatkontrakt, finansiella garantier och 

oåterkalleliga låneåtaganden ger upphov till kreditrisker och att den maximala 

kreditexponeringen motsvarar det redovisade värdet. Punkt c. stadgar att företag ska lämna 

information om kreditkvaliteten på de finansiella tillgångar som inte har förfallit till betalning 

eller vars värde har skrivits ner. 

 

Punkt 37 finansiella tillgångar som antingen är förfallna till betalning eller har nedskrivet 

värde består av tre delpunkter från a. till c. Punkt a. uppger att företag ska visa en 

åldersanalys för tillgångar som förfallit och vars värde inte skrivits ner. Enligt punkt b. ska 

också en analys över tillgångar som efter en individuell bedömning från företagets sida ansetts 

ha minskat i värde.  
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2:4:5 Punkt 39: Likviditetsrisk 

 

Enligt Bilaga A Definitioner i IFRS 7 är likviditetsrisk risken att ett företag inte kommer 

kunna fullgöra sina förpliktelser rörande finansiella skulder (FAR SRS, 2010). Punkt 39 

stadgar reglerna för upplysningar som rör likviditetsrisk och innehåller tre delpunkter från a. 

till c. Där a. uppger att företag ska lämna en löptidsanalys för finansiella skulder som visar 

återstående löptider som avtalats fram. Punkt b. säger att en särskild löptidsanalys ska 

utformas för finansiella skulder som är derivat och att analysen ska inkludera avtalade 

löptider. Löptiderna ska enligt Bilaga B Vägledning vid tillämpning punkt B 11 bestämmas 

genom företags egen bedömning och omfatta lämpligt antal tidsintervall. Företaget ska sedan i 

överensstämmelse med punkt c. också ge en beskrivning kring hur den inneboende 

likviditetsrisken enligt punkt a. och b. hanteras.  

 

 

2:4:6 Punkt 40-42: Marknadsrisk  
 

Enligt Bilaga A Definitioner i IFRS 7 (FAR SRS, 2010) är marknadsrisk risken för att det 

verkliga värdet på ett finansiellt instrument eller det framtida kassaflödet förändras på grund 

av att marknadspriset varierar. Tre typer av marknadsrisker beskrivs: valutarisk, ränterisk och 

andra prisrisker. Vid valutarisker förändras valutakursen, vid ränterisk sker en förändring av 

marknadsräntor och andra prisrisker innefattar det som faller utanför beskrivningen av de två 

föregående. 

 

Punkt 40 Känslighetsanalys föreskriver i punkt a. att företag för varje typ av marknadsrisk ska 

upprätta en känslighetsanalys som speglar situationen vid rapporttidens slut. Rapporten ska 

tydligt visa vilken påverkan tänkbara förändringar i riskerna har på resultatet och det egna 

kapitalet. Punkt b. kräver att metoder och antaganden kring känslighetsanalysen redovisas 

samt ska enligt punkt c. förändringar och orsaker till förändringar i dessa metoder och 

antaganden från föregående år uppges.   

 

Ett företag kan istället för att uppfylla kraven i punkt 40 välja att uppfylla det som föreskrivs i 

punkt 41. Det rör sig då om en alternativ känslighetsanalys som återspeglar samband mellan 

t.ex. ränterisk och valutarisk. Analysmodellen som nämns i punkt 41 är Value at Risk (VaR) 

och denna ska enligt punkt a. innehålla en beskrivning av metoden för analysen och uppge de 

antaganden som uppgifterna ligger till grund för. Känslighetsanalysen ska enligt punkt b. 

också beskriva vilket syftet med metoden är samt ange dess begränsningar. 

 

Punkt 42 Andra upplysningar om marknadsrisk är en undantagsregel som ska följas när 

företag anser att upplysningar enligt punkt 40 och 41 inte är representativa. Detta kan 

exempelvis ske när exponeringen av risken vid årets slut inte kan jämföras med hur 

exponeringen sett ut under övriga året. Upplysningar som förklara varför punkt 40 eller 41 

inte använts ska lämnas och företaget ska ange varför känslighetsanalysen inte är 

representativ.             

 

 

2:5 Agentteorin 
 

För att förstå en företagslednings beslut kring valet av redovisningsmetoder för finansiella 

instrument är kunskap om agentteorin viktig. Teorin kommer i analysen användas för att 

bedöma och diskutera varför mängden redovisning enligt IFRS 7 mellan åren 2007 och 2010 
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eventuellt har förändrats i praktiken och om regleringen påverkar företagen (agenterna) att 

lämna ytterligare information till användarna av de finansiella rapporterna (principalerna).  

Agentteorin bygger på den positiva redovisningsteorin vilken säger att alla individer handlar i 

egenintresse och sätter sin egen framgång först (Deegan & Unerman, 2006). Eftersom alla 

människor är olika skiljer sig deras beteende och behov inom en organisation sig åt. Varje 

individ kommer att nyttomaximera för att nå välgång (Schroeder, Clark & Cathey, 2009) och 

av den anledningen kan skillnader i de finansiella rapporterna uppstå.  

 

Fokus för agentteorin är utsträckt på förhållandet och samspelet mellan agenter och 

principaler. Inom den positiva redovisningsteorin anses agenten vara företagsledningen och 

principalen aktieägarna. Agenten har ett övertag gentemot principalen då information om 

företagets ställning och framtid är mer lättåtkomlig och tillgänglig. I fallet mellan de båda 

parterna uppstår problem kring informationsasymmetrin eftersom principalerna måste lita på 

att agenterna handlar i företagets intresse och inte i sitt eget, utan att kunna kontrollera detta 

på egen hand (Deegan & Unerman, 2006).  

 

När kontroll av agenten krävs uppstår agentkostnader, kostnaderna är en garanti för 

principalen att agenten handlar i företagets intresse och inte i det egna intresset (Deegan & 

Unerman, 2006). Orsaken till agentkostnaderna är att alla människor är självcentrerade och att 

det uppstår intressekonflikter dem emellan (Jensen, 1994). Teorin uppmärksammar det 

faktum att agenter och principaler har olika drivkrafter samt olika inställning till risktagande 

(Eisenhardt, 1989). Det innebär att deras tankebanor och handlingsmotiv är olika och därför 

blir agentkostnader nödvändiga för att minska informationsasymmetrin. Cormier, Ledoux och 

Magnan (2009) menar att skillnaden på tillgång till information som finns i förhållandet 

mellan agent och principal leder till ökad efterfrågan på transparens i de finansiella 

rapporterna.  

 

 

2:6 Transparens  
 

Transparens innebär i redovisningssammanhang ökad öppenhet i årsredovisningar och leder 

till förbättrad insyn i organisationer och större förståelse för de beslut som fattas (Osborne, 

2004). Den teori om transparens som återges i detta avsnitt kommer i analysen att användas 

för att bedöma vilka följder eventuella ökningar/minskningar av upplysningar har för 

företagen och för marknaden.  

 

Företagsledningar har idag blivit försvagade av minskat förtroende till följd av finansiella 

skandaler. När förtroendet minskat har vikten av hur ett bolag styrs och förvaltas blivit allt 

mer erkänt. Krav på ökad transparens i de finansiella rapporterna ses som en åtgärd för att 

skapa ny tillit till företag och deras redovisning (Osborne, 2004). Graden av transparens har 

stor betydelse då öppenhet är en grundläggande egenskap för att de finansiella rapporterna ska 

accepteras och inge förtroende (Bushman & Smith, 2003).  

 

I vilken omfattning företag väljer att öka transparensen påverkas av vilka kostnader som 

uppstår och hur de kan likställas med fördelar som fås till följd av ökat offentliggörande 

(Cormier, Ledoux & Magnan, 2009). Enligt tidigare gjord forskning från Hirst och Hopkins 

(1998) leder ökad transparens till mindre missvisande finansiella rapporter som avger en mer 

rättvis bild av företagets ställning. Vidare visar Hunton, Libby och Mazza (2006) i sin studie 

att desto högre kraven på transparens blir desto mer pålitliga blir rapporterna då krav på 

transparens minskar vilseledande information. Även Osborne (2004) menar att ökad 
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transparens minskar risken för falska uppgifter och leder till minskad anledning att ifrågasätta 

företagsledningars styre och beslutfattande.    

 

Vilka upplysningar som företag väljer att framställa beror enligt Deegan och Unerman (2006) 

på förändringar som sker i samhället. Krav från samhället på ökad transparens leder till att 

företagsledningar i större omfattning fattar beslut som gynnar aktieägare (Ball, 2006) och 

annat tryck influerar företagsledare till att ändra eller införa nya redovisningsrutiner som 

möter ställda förväntningar (Deegan & Unerman, 2006). Amran och Haniffa (2011) visar i sin 

studie bevis på detta då de konstaterar att olika typer av externt och internt tryck påverkar 

företag till att bli mer transparanta i sin redovisning samt att i större utsträckning uppnå högre 

socialt- och miljömässigt ansvar.   
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3. Metod 

 
Detta kapitel presenterar den metodik enligt vilken studien är gjord. 

Inledningsvis anges tankarna bakom referensramen för att följas av studiens 

inriktning samt vilken metod och ansats som valts. Sedan redogörs för studiens 

tillvägagångssätt, datainsamling och de två undersökningsmetoderna. Därefter 

förklaras det val av företag och undersökningspunkter som gjorts och som 

avslutning ges en beskrivning av analysens metod och uppsatsens tillförlitlighet.  
 

 

3:1 Studiens inriktning  
 

För att få svar på hur något förhåller sig i verkligheten och hitta förklaringar till varför, utförs 

empiriska undersökningar (Jacobsen, 2002). Denna studie är en empirisk undersökning av 

årsredovisningar för år 2007 och år 2010 med avsikt att besvara den framtagna 

frågeställningen och därmed bidra med kunskap. Studiens vetenskapsteoretiska inriktning är 

positivistisk. Inom positivismen beskrivs världen utifrån lagar, kunskap fås genom att 

antaganden görs på förhand och accepteras eller förkastas genom objektiv granskning av 

kvantitativa data (Jacobsen, 2002). Objektivitet uppnås genom att forskarens inverkan på det 

som studeras minimeras eller om möjligt helt elimineras (Kvale, 1997). Det talas om två typer 

av kunskap (Jacobsen, 2002) som har sitt ursprung i forskningen. Den ena är helt ny kunskap 

som tidigare aldrig existerat och den andra är kunskap som utgår från redan påvisade teorier 

men som bidrar till en utveckling av den redan existerade kunskapen. I denna studie är det 

fråga om kumulativ forskning. Den typ av forskning som bygger på tidigare gjorda 

undersökningar (Jacobsen, 2002) och som utvecklar samt bidrar till befintlig kunskap inom 

området företagsekonomi och standardisering av redovisning.   

 

För att veta hur information om det som ska studeras ska samlas in talas det i 

forskningssammanhang om kunskapsteori. Detta är antaganden om hur information som 

överensstämmer med verkligheten samlas in och sedan ger en objektiv bild av det som 

undersökts i verkligheten (Jacobsen, 2002). I denna studie hålls en distans till de företag som 

undersöks genom granskning av information i årsredovisningar. Denna granskning gör att en 

högre grad av objektivitet uppnås då företagen inte kan påverka materialet under 

undersökningens gång och inte heller inverka på tolkningen av underlaget.  

 

Oberoende av vilken typ av kunskap som är målet har forskningen olika avsikter (Jacobsen, 

2002). Två huvudtyper nämns: beskrivning och förklaring. Denna studie är beskrivande då 

den besvarar en fråga som rör om och hur något har förändrats. För att vara förklarande krävs 

att något uppstått som saknar förklaring och därmed behöver klarläggas genom att undersökas 

i en forskningsstudie (Jacobsen, 2002).   

 

 

3:2 Forskningsmetod och ansats  
 

I denna studie har den kvantitativa metoden använts då information samlats in i form av 

siffror för att besvara problemställningen. Enligt Jacobsen (2002) utgår den kvantitativa 

metoden från antagandet om att verkligheten kan mätas med hjälp av information i form av 

siffror istället för ord. Den här studien har för avsikt att mäta mängden av något och därför 
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uppstår behovet att kvantifiera informationen som samlas in och sedan generalisera resultatet 

till ett större sammanhang och då är den kvantitativa metoden mest lämplig (Eliasson, 2006).    

 

Då den kvantitativa metoden tagits i anspråk har den deduktiva forskningsansatsen blivit 

aktuell att följa. Den deduktiva ansatsen inleds med att antaganden görs på förhand kring ett 

särskilt fenomen för att sedan följas upp genom insamling och analys av aktuell empiri 

(Jacobsen, 2002). Meningar som görs i teorin syftar att ge en förståelse för det som berörs i 

studien och innehåller antaganden kring vad resultatet kan visa (Edling & Hedström, 2003). I 

denna studie gjordes inledande antaganden om att företagens redovisning förändras mellan 

olika år trots att regleringen varit oförändrad. Utgångspunkten i ansatsen är från teori till 

empiri (Jacobsen, 2002, s. 34) och detta innebär att informationen som framgår i den 

teoretiska referensramen har samlats in för att sedan kontrolleras mot verkligheten. Det bör 

framhållas, som Eggeby och Söderberg (1999) påpekar att metoden inte är något ändamål i 

studien utan är ett hjälpmedel för att analysera de data som samlas in för att besvara 

frågeställningen och leva upp till studiens syfte.  

 

 

3:3 Datainsamling  
 

De data som samlats in för att undersökas har enbart bestått av information som återfunnits i 

årsredovisningar för år 2007 och år 2010 från bolag noterade på OMX Nordic Exchange 

Stockholm och upptagna på Large Cap-listan. De finansiella rapporterna har hämtats från 

företagens hemsidor och mail har skickats ut till samtliga bolag som inte publicerat sin 

årsredovisning innan den 27 mars år 2011 och som inte lämnat information om när i sin 

finansiella kalender med en förfrågan om när den förväntas publiceras. Rapporterna har 

studerats i digital version på svenska men i de fall där det inte funnits tillgängligt har en 

engelsk version av rapporten använts. 

 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har gjorts på databaser tillgängliga på Högskolan i 

Halmstad. Databaserna ABI/Inform Global, Emerald, FAR SRS Komplett och Google Scholar 

har använts för att hitta artiklar som rör ämnen vilka är aktuella i denna studie. Med hjälp av 

olika kombinationer av sökord kunde väsentliga artiklar hittas och väljas ut. Sökningar har 

gjorts på båda svenska och engelska, följande ord har bland annat ingått IFRS, finansiella 

upplysningar, upplysningskrav, finansiella rapporter och transparens. Övrig litteratur som 

jag inte själv haft tillgång till har lånats från stadsbiblioteket i Halmstad och har främst bestått 

av böcker som behandlar regelverk eller forskningsmetoder.  

 

 

3:3:1 Kvalitativ och kvantitativdata 
 

Det finns två typer av empiriska undersökningsmetoder: kvalitativ och kvantitativ. Det som 

främst skiljer den kvalitativa och den kvantitativa metoden åt ligger i distinktionen mellan två 

typer av data: ord och siffror (Jacobsen, 2002). Eliasson (2006) förklarar det som att 

kvantitativa metoder rör sådant som främst går att beskriva med siffror och därmed ger data i 

form av nummer och andelar. Den kvalitativa förklaras som en metod vilken hanterar ämnen 

som bäst beskrivs med ord och som går på djupet genom t.ex. personintervjuer.  

 

Det finns också två typer av ansatser för att samla in data till studien: induktiv och deduktiv. 

Vid en induktiv ansats samlar forskaren in empiri utan några uttalade antaganden och vid en 

deduktiv ansats gör forskaren vissa antaganden innan empirin samlas in (Jacobsen, 2002). 
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Kvantitativa metoder måste enligt Jacobsen (2002) i hög grad bygga på en deduktiv ansats 

eftersom antaganden görs innan information samlas in. Den induktiva ansatsen är därmed ofta 

förenlig med en kvalitativ studie där forskaren har en mer öppen ingång.     

 

Inom båda metoderna hanteras olika mängd observationsenheter och mängden information 

som hämtas från enheterna varierar likaså (Edling & Hedström, 2003). Kvalitativa data har ett 

mindre undersökningsurval jämfört med kvantitativa data men får mer djupgående 

information som varierar från en enhet till enhet. Edling och Hedström (2003) menar att de 

båda sätten kompletterar varandra men framhåller att den kvantitativa metoden vilar på en 

starkare grund och har ett högre anseende inom forskningsvärlden då den bygger på 

matematiska principer.   

 

 

3:3:2 Primär och sekundärdata 
 

Det finns två typer av data att samla in till en studie: primär och sekundär. Primärdata 

kommer från upplysningar som ges av personer eller grupper direkt till forskaren 

(Jacobsen, 2002). Denna typ av data erhålls genom användning av intervju, 

observation eller frågeformulär. Sekundärdata är data som forskaren samlar in utan 

någon direktkontakt med källan (Jacobsen, 2002). Kvalitativa sekundärdata består av 

texter medans kvantitativa sekundärdata består av statistiska uppgifter och olika typer 

av räkenskaper. I denna studie används sekundärdata i båda former dels genom 

användandet av litteratur och vetenskapliga artiklar, dels genom användandet av 

årsredovisningar för år 2007 och år 2010.     

 

 

3:4 Urval 
 

Av praktiska skäl måste det i en undersökning göras ett urval (Jacobsen, 2002). I 

denna uppsats bygger urvalet på de företag som är noterade på OMX Nordic Exchange 

Stockholm. Den 28 februari år 2011 var 252 stycken bolag noterade på OMX Nordic 

Exchange Stockholm (www.nasdaqomxnordic.com). Bolagen på Stockholmsbörsen är 

fördelade över tre segment som indikerar deras storlek, dessa benämns som Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap. Bolag som benämns Large Cap har ett börsvärde på mer 

än en miljard euro, Mid Cap bolag har ett börsvärde mellan 150 miljoner och en 

miljard, Small Cap bolag har ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner 

(www.nasdaqomxnordic.com). Börsvärdet räknas ut genom att aktiekursen för en 

enskild aktie multipliceras med antalet aktier som bolaget har på marknaden. Bolagen 

är också fördelade över tio olika branscher: Energi, Material, Industri, 

Sällanköpsvaror, Dagligvaror, Hälsovård, Finans, Informationsteknologi, 

Telekomoperatör, Tjänster. 

 

I denna studie ingår samtliga bolag på Large Cap-listan som följer IFRS, som inte 

klassas som finansbolag, som inte har ett brutet räkenskapsår och som innan den 20 

april 2011 hade publicerat sin årsredovisning. Bolagen vars verksamhet kategoriseras 

till branschen Finans har valts bort på grund av att dessa följer annorlunda regler och 

att deras aktiviteter skiljer sig från övriga bolags. I denna studie rör det sig om 14 

stycken bolag som uteslutits av den anledningen. Tre bolag har exkluderats med 

anledning av att deras finansiella rapporter upprättas enligt US GAAP regelverket, två 

bolag på grund av att deras räkenskapsår är brutet och därav inte omfattades av IFRS 7 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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vid upprättandet av årsredovisningen för år 2007.  Det blev inte aktuellt att utesluta 

något bolag med anledning av tidsaspekten då samtliga bolag i urvalet publicerat 

årsredovisningen för år 2010 senast den 20 april 2011.    

 

 

3:5 Val av undersökningspunkter 
 

Undersökningspunkterna har valts ur standarden IFRS 7 Finansiella Instrument: 

Upplysningar. I standarden redogörs det för samtliga upplysningar som krävs vid 

användandet av finansiella instrument, det rör sig om totalt 45 punkter och två bilagor. 

På grund av standardens omfattning begränsades antalet undersökningspunkter då alla 

punkter hade varit för tidskrävande att granska. Undersökningspunkterna minskades 

ner till de punkter som vid införandet av IFRS 7 var nya och inte tidigare behandlades 

i IAS 32, bland dessa valdes sedan sex punkter ut. De områden som ingår i studien och 

som i detalj presenteras i teoriavsnittet är: Rapport över finansiell ställning (p.8), 

Rapport över totalresultat (p.20), Kvalitativa upplysningar (p.33), Kreditrisk (p. 36-

37), Likviditetsrisk (p.39) och Marknadsrisk (p.40-42). De valda 

undersökningspunkterna inkluderas i studien i den form de presenteras i den teoretiska 

referensramen. I fyra av de valda undersökningspunkterna har delpunkter valts bort på 

grund av deras sällsynthet och för att de skapar bedömningssvårigheter.  

 

Vad gäller punkt 20 Rapport över totalresultat har delpunkt c. valts bort då den rör 

avgiftsintäkter och – kostnader som uppstår när företag har förvaltningsverksamhet. 

Denna typ av verksamhet hittas främst i finansiella bolag och av den anledningen 

kommer punkten inte att undersökas.  

 

I punkt 36 som rör kreditrisk har underpunkt d. tagits bort då denna rör omförhandling 

av villkor och vänder sig främst till bolag av finansiell karaktär. Underpunkt b. som 

rör erhållna säkerheter har uteslutits på grund av sambandet till finansiella 

verksamheter. I fråga om punkt 37 som också hör till kreditrisk och behandlar 

finansiella tillgångar som antingen är förfallna till betalning eller har nedskrivet värde 

har delpunkten c. uteslutits för att den handlar om upplysningar kring erhållna 

säkerheter. Erhållna säkerheter är ovanligt i bolag som inte är av finansiell karaktär 

och punkten anses därför inte relevant i denna studie. Punkt 38 som även den hör till 

kreditrisk behandlar erhållna säkerheter och andra arrangemang för att minska 

kreditrisken och har uteslutits av samma anledning som punkt 37 c.  

 

 

3:6 Tillvägagångssätt 
 

Vid kvantitativa undersökningar är förberedelserna viktiga eftersom det är svårt att 

komplettera forskningen i efterhand (Eliasson, 2006). Det första som gjordes efter att 

undersökningsföretag valts (Large Cap bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm) 

var att ta reda på vilka bolag som fanns på listan den 28 februari 2011. Samtliga bolag 

sammanställdes sedan i ett dokument där några direkt föll bort med anledning av att de följer 

andra regelverk, har ett brutet räkenskapsår eller tillhör finansbranschen.  

 

Sökandet av årsredovisningar påbörjades i februari och beslut fattades då om att företag som 

inte publicerat årsredovisningen för år 2010 innan den 20 april 2011 skulle uteslutas med 

anledning av tidsaspekten. Samtliga årsredovisningar har laddats ner i PDF-format från 
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företagens hemsidor av hänsyn till miljön och för att underlätta granskningen av materialet. 

Det ska också tydliggöras att det är bolagens koncernredovisning som granskas då det är den 

som omfattas av IFRS regelverk. 

 

För att kunna sammanställa ett överskådligt underlag med samtliga bolag i undersökningen 

och sedan kunna mäta det som frågeställningen syftar att mäta gjordes kodningstabeller i 

SPSS. Sex olika kodningssystem gjordes, ett för varje undersökningsområde som ingår i 

studien. För information om kodningstabellernas uppbyggnad och tillvägagångssättet för 

kodningen av varje punkt se avsnitt 3:7 Kodning av material.  

 

Undersökningspunkterna granskades efter sammanställandet i angiven ordning utifrån 

variablerna i kodningstabellerna. Företagen granskades i bokstavsordning och 

årsredovisningen för år 2007 granskades först och följdes av redovisningen för år 2010. 

Sökfunktionen i Adobe Reader 9 användes för att hitta rätt information i de finansiella 

rapporterna då dess placering varierar mellan bolagen. För att bestämma mängden 

information räknades ord, kopieringsfunktionen i Adobe tillämpades och det som kopierades 

klistras vidare in i Word där samtliga ord räknades. Ord som har räknats och därmed ingår i 

tabellen är ord som funnits i stycken som haft en rubrik eller överskrift som tydligt visar på ett 

samband med den undersökta punkten. Enstaka meningar som innehållit använda sökord har 

inte räknats med i den totala summan. I Figur 1 visas vilka sökord som använts för att hitta till 

rätt information i årsredovisningarna samt för att räkna ord. I punkterna 37-39: Kreditrisk, 39: 

Likviditetsrisk och 40-42: Marknadsrisk har inga ord räknats då dessa anses ha blivit räknade i 

samband med punkt 33: Kvalitativa upplysningar.  

 

 

 

Punkt Sökord: Svenska Sökord: Engelska 

8: Rapport över 

finansiell ställning 

 

Finansiella instrument 

Finansiella tillgångar/skulder 

Kundfordring/lånefordring 

Financial instruments 

Financial assets/liabilities 

Financial items 

Receivable/loans 

20: Rapport över 

totalresultat 

Finansiella intäkter/kostnader 

Ränteintäkt/räntekostnad 

Resultat av finansiella tillgångar 

Nedskrivning 

Finansnetto 

 

Financial income/expense 

Net profit/loss 

Interest income/expense 

Impairment 

Net interest income 

 

33: Kvalitativa 

upplysningar 

Finansiella risker 

Finanspolicy 

Riskhantering 

Kreditrisk, Likviditetsrisk,  

Marknadsrisk(Ränte/valuta/prisrisk) 

Financial risk 

Risk management 

Credit risk 

Liquidity risk 

 

Market risk(interest 

rate/foreign currency/price 

risk 

 

37-39: Kreditrisk Kreditrisk 

(Maximal) (kredit)exponering 

Åldersanalys 

(Analys) finansiella tillgångar  

Credit risk 

Exposure 

Financial assets 

Analysis  
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39: Likviditetsrisk Likviditetsrisk/profil 

Löptid/analys/profil 

Förfallo(struktur) 

Finansiella skulder 

Liquidity risk  

Maturity (analysis) 

Financial liabilities  

 

  

40-42: Marknadsrisk Marknadsrisk: ränte/valuta/prisrisk 

Känslighet(analys) 

VaR (value at risk) 

Market risk(interest 

rate/foreign currency/price 

risk 

Sensitivity (analysis)  

VaR (value at risk) 

 

Figur 1: Sökord                                                                                    Källa: Egen bearbetning  

 

 

När informationen utifrån undersökningen sammanställts i avsnittet Empiri & Analys (se 

kapitel 4) påbörjades analysen av materialet, för en närmare beskrivning se avsnitt 3:8 Metod 

för analys. 

   

 

3:7 Kodning av material 
 

Då informationen som återges i samtliga bolags årsredovisningar är att betrakta som 

omfattande blev det nödvändigt att koda den information som samladess in för att 

undersökas. Kodningen förenklar undersökningsprocessen och analysen. Lars 

Wahlgren (2008) uppger att kodning är nödvändigt vid användandet av 

statistikprogram som SPSS i detta fall. Svaren kodas i tabeller för att praktiskt 

underlätta analyseringen av data. Bryman (2011) menar att kodningen av materialet är 

en viktig fas i den kvantitativa forskningen och att den görs för att strukturera data 

som ofta återfinns i ostrukturerad form. Bryman delar in processen i två faser: 

kategorisering och tilldelning av siffror.  

 

Faserna innebär att först dela in svar på olika frågor i grupper (kategorisering) och 

sedan ge numeriska värden till kategorierna (tilldelning av siffror) för att kunna 

bearbeta materialet kvantitativt (Bryman, 2011). Totalt har kodningstabellen i denna 

studie sju variabler: Företag, Bransch, År, Revisionsbyrå, Uppfyllandegrad, Ändring 

och Ord. Företag avser det undersökta företagets namn, År syftar på det 

verksamhetsår som årsredovisningen avser och med Ord menas mängden kvalitativa 

upplysningar hänförliga till aktuell punkt mätt i antal ord. Resterande variabler har 

kategoriserats (kodats) för att förenkla undersökningsprocessen och beskrivs närmare i 

den följande texten. 

 

Bransch avser det område inom vilket företaget är verksamt. För att kunna analysera 

sambandet mellan bransch och förändring i mängden upplysningar blev en 

sammanslagning av flera branscher nödvändiga. Anledningen var den ojämna 

fördelningen av antalet bolag inom varje bransch. Sammanslagna branscher anses 

agera inom liknande marknader. Inom variabeln Bransch har följande koder tilldelats 

branscherna: 

 

- 1 = Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård 

- 2 = Energi/Material 
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- 3 = Industri 

- 4 = Informationsteknologi/Telekomoperatör 

 

Revisionsbyrå avser företagets anlitade revisionsbyrå och dessa har kodats som följer: 

 

- 1 = Deloitte 

- 2 = E&Y (Ernst & Young) 

- 3 = KPMG 

- 4 = PwC 

 

Variabeln Uppfyllandegrad innebär hur väl ett företag bedöms följa det som står 

skrivet i respektive undersökningspunkt. Då företag av fler anledningar inte alltid 

följer samtliga underpunkter har tre värden skapats som ger svar på till vilken del en 

punkt följs. Värdena har följande betydelse i kodningssystemet: 

 

- 0 = Ingen del 

- 1 = Till viss del 

- 2 = Till fullo 

 

Ingen del betyder att ett företag inte redovisar någon information enligt punkten eller 

punkterna och företaget har då fått en 0 i kodningstabellen. Till viss del betyder att ett 

företag av någon anledning inte följer alla de underpunkter som finns, detta har vid 

händelse förts in som en 1 i tabellen. Har företaget dock angett anledning till varför 

punkten inte följs eller om det tydligt framgått på annat sätt varför den inte följs har 

företaget fått en 2. 

 

Variabeln Ändring visar om det sedan år 2007 skett någon ändring i redovisningen av 

punkten med avseende på placering av uppgift, utseende/framställning eller 

borttagande av exempelvis en tabell. Med ändring i utseende har inte färg, stil på text 

eller andra mindre frekventa ändringar tagits hänsyn till. Det som har 

uppmärksammats är införande av tabell, ändring av 2007 års tabell eller användandet 

av en ny, annorlunda tabell. Placeringen avser om någon ändring skett angående var i 

redovisningen företaget presenterar uppgifterna som krävs enligt punkten. Följande 

värden har använts för att hantera informationen inom variabeln Ändring: 

 

- 0 = Ingen ändring 

- 1 = Utgångspunkt (Missing value) 

- 2 = En/Flera ändring/ar 

 

En 0 innebär alltså att det inte finns någon uppmärksammad ändring mellan 

årsredovisningen för år 2007 och den för år 2010. En 2 i tabellen innebär att en eller 

flera ändringar har skett i 2010 års redovisning jämfört med den för år 2007.  Om det 

inom en studie finns anledning att klargöra olika typer av bortfall som skett används 

s.k. ”missing value”-koder (Wahlgren, 2008). I denna studie har en 1 använts som 

denna typ av värde inom variablerna Ändring och Ord. Inom Ändring står den för 

bortfall av information angående ändring då ingen jämförelse gjorts med 

årsredovisningar för år innan 2007 och inom Ord står 1 för bortfall till följd av en 

skyddad PDF-fil.  Det ska tydliggöras att ingen tid har lagts ner på att försöka häva 
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skyddet eller hitta en ny fil med andra egenskaper. En överblick av kodningens 

utseende ges i Figur 2 och Figur 3 nedan.    

 

 

Företag Bransch År Uppfyllandegrad Ändring Ord 

Alfa Laval        2       

Alfa Laval   

 

     2       

Figur 2: Utdrag från kodningstabell för punkt 8 Rapport över finansiell ställning                                                                          

Källa: Egen bearbetning 

   
                                                                    

Företag Bransch År Uppfyllandegrad Ändring Ord 

Alfa Laval               Till fullo       

Alfa Laval          

 

     Till fullo                   

Figur 3: Utdrag från kodningstabell för punkt 8 Rapport över finansiell ställning  

(Value Labels) Källa: Egen bearbetning 

 

 

För variabeln Ord har ingen kategorisering gjorts vilket innebär att denna variabel inte 

kommer att användas för att bedöma samband mellan eventuell förändring och 

bransch samt revisionsbyrå. Ingen kategorisering har gjort då detta bedömdes ge en 

orättvis bild över den mängd kvalitativa upplysningar mätt i ord som lämnas i 

samband med uppfyllandet av varje punkt. Av den anledningen att ingen 

kategorisering gjorts kommer denna variabel enbart bedömas enskilt. Räkningen av 

ord har omfattat stycken med ett tydligt samband till punkten. För information om hur 

uträkningen av ord gått till se avsnitt 3:6 Tillvägagångssätt.  

 

För att kunna använda materialet i kodningssystemet till statistiska analyser sätts olika 

typer av datanivåer på värdena som mäts (Wahlgren, 2008). Dessa datanivåer kan 

även benämnas skaltyper och bestämmer vilken typ av analysmetod som kan 

användas. Tre typer av datanivåer används i denna studie: Nominalskala (Nominal), 

Kvotskala (Scale) och Ordinalskala (Ordinal). Alla variabler vars inskrivna värden 

består av text klassas i SPSS som Nominal och de vars värden består av siffor klassas 

som Scale (Wahlgren, 2008).         

 

För variabeln Bransch används en nominalskala trots att numeriska värden används 

vid kodningen, anledningen till det är att siffrorna bara är en indelning i kategorier och 

inga mätvärden (Wahlgren, 2008). Vid analys av Uppfyllandegrad och Ändring 

används en ordinalskala då deras värden inte är matematiska mätvärden utan resultatet 

av en kategoriindelning där svaren rangordnats.  För variabeln Ord används en 

kvotskala då detta är ett mätvärde som innebär en matematisk skillnad. 
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3:8 Metod för analys 

  
I analysen undersöks och evalueras den data som presenteras i empiridelen för att söka 

svar på frågeställningen. I denna studie presenteras empiri och analys under samma 

avsnitt för att göra den data som presenteras tydligare samt för att underlätta 

förståelsen av resultatet.  Analysen kan därmed anses vara en tolkning av resultatet, 

där tolkningen innebär att se resultatet i ett större sammanhang (Jacobsen, 2002). 

Tolkningen kan med vidare stöd av Jacobsen (2002) utföras på två sätt: jämförelse och 

användning av teori. De två tolkningssätten anses komplettera varandra och kommer 

därför att kombineras genom hela analysavsnittet för att förstärka tolkningsprocessen.  

 

Genom att tolka undersökningen utifrån en jämförelse mellan olika utfall fås en 

djupare förståelse för resultatet (Jacobsen, 2002). I denna studie kommer jämförandet 

ske mellan årsredovisningar för år 2007 och år 2010 samt genom en total bedömning. I 

den kombinerade empiri- och analysdelen presenteras resultaten från de båda åren 

separat men också totalt genom användandet av statistiska analyser. Denna typ av 

analys visar hur ett tillstånd utvecklas över en given tidsram då två skilda tidpunkter 

används för att göra jämförelsen (Jacobsen, 2002).  

 

Det går också att göra jämförelser mellan enheter vilket i denna studie görs genom 

jämförelsen av de olika företagen och den bransch de tillhör. Denna typ av 

komparation har då som syfte att sätta det enskilda resultatet i ett större sammanhang 

(Jacobsen, 2002). Frågan som ska ställas vid den här typen av jämförelse är: hur 

jämförbara är företagen? I denna studie har företagen i urvalet valts från en redan 

gjord fördelning. Bolagen på Large Cap-listan är alla inom samma storleksgrad och 

OMX branschindelning har gjorts för att kunna förenkla jämförelser inom och utanför 

Sverige och har därav en gemensam internationell karaktär som kan anses högst 

pålitlig. Inom det andra tolkningssättet används teorin för att förklara varför eventuella 

förändringar inträffat och vilka följder förändringarna kan få (Jacobsen, 2002). I denna 

studie blir det aktuellt att vid analys använda agentteorin för att förklara varför 

mängden upplysningar eventuellt skiljer sig år mellan de olika företagen. Teorin om 

transparens används i analysen för att avgöra vilka konsekvenser eventuella 

förändringar i mängden upplysningar kan ha.  

  

   

3:9 Reliabilitet och Validitet  
 

Metoden anger hur empirin ska samlas in och oberoende av vilken metod som valts och 

vilken typ av data som samlats in bör empirin vara båda valid och reliabel (Jacobsen, 2002). 

Valid betyder giltig och relevant medans reliabel är uttryck för tillförlitlighet och trovärdighet. 

Eliasson (2006) uttrycker att reliabiliteten innebär att uppsatsens resultat skulle bli detsamma 

om undersökningen upprepades under liknande förhållanden. Validiteten handlar om det 

faktum att det som mäts är det som avses mätas (Jacobsen, 2002). Validitet och reliabilitet har 

ett nära samband då graden av validitet aldrig kan överstiga graden av reliabilitet i en 

undersökning (Eliasson, 2006). Frågeställningen lägger grunden för validiteten eftersom det 

är i den det bestäms vad som ska mätas.  

 

Reliabiliteten i denna studie bör vara hög då informationen hämtas för årsredovisningar och 

dessa förändras inte över tiden utan årsredovisningarna för år 2007 och år 2010 kommer se 

likadan ut om tio år om någon då skulle välja att göra om undersökningen. Validitetens nivå 
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bör även den anses hög då informationen i årsredovisningarna granskats ut efter de valda 

punkterna och sedan bedöms enligt samma kriterier och förts in i liknande kodningssystem 

där frågeställningen har varit utgångspunkt för kriterierna.    

 

 

3:10 Kritiskdiskussion 
 

Den kvantitativa metoden innebär en större distans till det som undersöks vilket skapar delade 

meningar då vissa ser det som en fördel medans andra menar att det är en nackdel. Fördelen 

med distansen är att det blir lättare att göra objektiva bedömningar samt att hålla sig kritisk till 

informationen som erhålls då inga personliga band utvecklas mellan forskare och 

undersökningsobjekt (Jacobsen, 2002).  

 

I denna studie är undersökningsobjekten bolag noterade på OMX Nordic Exchange 

Stockholm Large Cap-listan och materialet som används för att svara på frågeställningen är 

sekundärdata i form av årsredovisningar för år 2007 och år 2010. Fördelen med att använda 

årsredovisningarna blir att bolagen inte kan påverka materialet under processens gång och 

därav kan inte heller resultatet av undersökningen påverkas. Nackdelen är att det kan bli 

svårare att tolka materialet då bolagens enskilda situation blir svårare att förstå jämfört med 

om intervjuer hade genomförts med samtliga bolags ekonomidirektörer i samband med 

granskningen av årsredovisningarna. Att branscher inom undersökningsurvalet har fått slås 

samman påverkar undersökningen negativt då det inte alltid ger en riktig bild av hur 

förhållandet ser ut i verkligheten. Hade ingen sammanslagning gjorts skulle dock en visad 

fördelning över resultaten inom branscherna blivit missvisande på grund av de stora 

skillnaderna i mängden bolag inom varje bransch. 

 

Något som också påverkar resultatet är att varje punkt har bedömts i sin helhet. Ett bättre 

tillvägagångssätt hade varit att bedöma underpunkterna inom varje punkt separat då detta 

hade gett en tydligare bild av vad varje bolag redovisar och vilken information varje 

årsredovisning innehåller. För att motverka att bolag blivit orättvist bedömda då en punkt inte 

redovisats eller kunnat hittas har extra tid lagts ner på att finna anledningar till varför bolaget 

inte redovisar enligt den aktuella punkten och på vilka alternativa ställen i årsredovisningen 

upplysningen kan placeras.      

 

Enligt Jacobsen (2002) är det fördelaktigt om en studie innehåller både primär- och 

sekundärdata. I fallet med denna studie fanns ingen möjlighet att inom tidsramen både 

granska årsredovisningarna och sammanställa samt analysera ett frågeformulär. Att inga 

primärdata använts kan ha haft en inverkan på resultatet. Om information fåtts från någon 

ansvarig på företagen vars årsredovisningar granskats hade undersökningen kunnat 

genomföras med en större bakomliggande kunskap och därmed större förståelse för varför 

vissa punkter inte redovisats vilket hade påverkat kodningen. Det kan också ses som en fördel 

då som tidigare nämnts ingen påverkan från bolagen ger en mer rättvis bild av vad 

årsredovisningen verkligen redovisar och inte redovisar för någon som inte är insatt i alla 

tillämpningsmöjligheter och undantag.  
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4. Empiri & Analys 
 

I detta kapitel ges en presentation av det som framkommit från granskningen av 

årsredovisningarna. Inledningsvis ges en kort introduktion till företagen som 

varit del av undersökningen. Resultatet från undersökningen ges sedan utifrån 

varje punkt som granskats. För att ge stöd till texten och underlätta förståelsen 

av de resultat som framkommit används diagram och tabeller. I samband med 

att de data som kommit fram presenteras ges också en analys av innehållet. 

Inom varje undersökningspunkt följs en ordning i presentationen av data. Först 

förklaras kodningen inom punkten och vad som har beaktats vid ifyllning av 

kodningstabellen. Sedan visas och diskuteras redovisningen av upplysningar 

med avseende på Uppfyllandegrad därefter förändringen i upplysningar utifrån 

Ändring och Ord varpå eventuellt samband mellan förändring och bransch samt 

revisionsbyrå presenteras. Som avslutning diskuteras det totala resultatet där 

analysen sker med beaktande av informationen i den teoretiska referensramen.   

 

 

4:1 Företagsbeskrivning 
 

Det ingår totalt 37 företag fördelade på åtta branscher i undersökningsurvalet. Samtliga 

företag har ett börsvärde på över en miljard euro och är nordiska företag noterade på 

Stockholmsbörsen OMX Nordic Exchange. Inom undersökningsurvalet hör 15 bolag till 

branschen Industri, fem bolag till Material, fyra bolag finns inom Dagligvaror. Branscherna 

Hälsovård, Sällanköpsvaror och Telekomoperatör har nio bolag jämt fördelade över varje 

bransch. Energi och Informationsteknologi har två bolag vardera. Vid sammanslagningen av 

branscherna blev fördelningen fem bolag i Informationsteknologi/Telekomoperatör, sju bolag 

i Energi/Material, tio bolag i Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård och resterande 15 

bolag hör till den största kategorin Industri.  

 

Inom bolagen som undersökts finns fyra återkommande revisionsbolag: Deloitte, Ernst & 

Young, KPMG och PwC. Under år 2007 anlitade tre bolag Deloitte, fem hade Ernst & Young, 

tolv anlitade KPMG och 17 av de noterade bolag hade PwC som revisionsbyrå. År 2010 hade 

sex av de undersökta bolagen anlitat en annan revisionsbyrå än den som var vald år 2007. 

Fördelningen av bolag var för år 2010 sådan att Deloitte hade fyra bolag, Ernst & Young var 

anlitad av sex, KPMG av tio och PwC hade oförändrat 17 av de 37 bolag i undersökningen. 

Två bolag hade bytt från PwC till Deloitte under tiden 2007-2010. Ett bolag gick från KPMG 

till Deloitte och ett från KPMG till PwC. Från Deloitte gick ett företag till Ernst & Young och 

ett till PwC. Tre bolag hade valda medrevisorer från en annan revisionsfirma än den som 

huvudrevisorn representerar. En medrevisor kom från Deloitte, en från Ernst & Young och en 

från KPMG, observera att dessa inte finns med i någon statistik som återges i studien. I Tabell 

1 visas fördelningen av revisionsbyrå på de 74 årsredovisningar som undersökts totalt för åren 

2007 och 2010. Samband mellan bransch och anlitad revisionsbyrå visas i Tabell 2. 
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Tabell 1: Anlitad revisionsbyrå                       Källa: Egen bearbetning 

Revisionsbyrå Total Frekvens Total Procent % 

Deloitte 7 9,5 

E&Y 11 14,9 

KPMG 22 29,7 

PwC 34 45,9 

Total 74 100,0 

 

      

Tabell 2 visar att inom branschen Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård har hälften av 

bolagen under båda åren anlitat KPMG för att utföra revison. Inom Energi/Material 

branschen hade 71,4 % av de sju bolagen anlitat PwC som revisionsbyrå för år 2007, denna 

siffra sjönk till 42,9 % för år 2010. Dock ökade PwC sin andel inom både 

Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård och Industri branschen och har därför en oförändrad 

total procent på 45,9. 80 % av bolagen inom Informationsteknologi/Telekomoperatör anlitade 

PwC under båda åren.  

 

 

Tabell 2: Bransch och anlitad revisionsbyrå 2007/2010                  Källa: Egen bearbetning 

Bransch företaget är verksamt inom * Anlitad revisionsbyrå * År som årsredovisningen avser 

År  Anlitad revisionsbyrå Total 

Deloitte E&Y KMPG PwC 

2007 Bransch  Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård 1 1 5 3 10 

Energi/Material 1 0 1 5 7 

Industri 0 4 6 5 15 

Informationsteknologi/Telekom 1 0 0 4 5 

Total 3 5 12 17 37 

2010 Bransch  Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård 0 1 5 4 10 

Energi/Material 2 1 1 3 7 

Industri 1 4 4 6 15 

Informationsteknologi/Telekomoperatör 1 0 0 4 5 

Total 4 6 10 17 37 

 

 

För en närmare beskrivning av företagen vars redovisning undersökts i denna studie hänvisas 

till Bilaga 5 ”Företagspresentation” 

 

 

4:2 Rapport över finansiell ställning  

  
Punkt 8 i IFRS 7 berör företagens kategorisering av finansiella tillgångar och finansiella 

skulder. Det finns flera olika varianter på uppställning av dessa kategorier och det 
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förekommer skillnader mellan hur tabellerna över kategorisering av finansiella instrument ser 

ut och skillnader i deras innehåll. En 2 har getts till bolag som i tabell kategoriserat de 

finansiella instrumenten efter vad punkten föreskriver samt redovisat deras värde. Ett av 

företagen har för år 2007 fått en 2 utan att ha redovisat någon tabell men då istället angett 

värdena för de olika kategorierna i löpande text i en not. En 1 har fyllts i om ett företag inte 

har delat upp sina finansiella instrument i de kategorier som anges i punkt 8. Dock har 

företaget kunnat få en 2 om de i samband med tabell eller beskrivning av kategoriseringen 

angett att de inte innehar en viss typ av finansiellt instrument som preciseras i punkt 8. En 0 

har företag fått om det inte görs någon uppdelning av de finansiella instrumenten enligt vad 

som föreskrivs, en omvärderingstabell över instrumenten har inte godkänts utan har medfört 

en 0.   

 

Inom variabeln Ändring har det bedömts om företagen har gjort någon förändring med 

avseende på presentationen av upplysningarna enligt punkten. Företag som har bedömts 

uppfylla kraven i punkten på ett bättre eller sämre sätt jämfört med föregående år har 

automatiskt fått en 2 i variabeln Ändring. Ett företag som fått en 2 utan att ha förändrat sin 

Uppfyllandegrad kan ha fått det på grund av det gjort en förändring i placeringen av 

informationen exempelvis från en gemensam not till en egen. Det kan också bero på 

framställningen av upplysningen där det exempelvis kan ha lagts till en analys av det verkliga 

värdet på de finansiella instrumenten. Slutligen kan det även bero på en förändring av 

utseendet på tabellen exempelvis en ny uppställning. 

 

I variabeln Ord har ord räknats som funnits i samband med överskrifter som syftat till något 

av de sökord som använts (se avsnitt 3:6 och Figur 1). Har sökorden hittats i stycken som 

enligt rubriken haft ett tydligt samband med annan punkt som undersöks har dessa inte 

räknats. Vanligt var att information om finansiella tillgångar och skulder hittades under en 

rubrik som till exempel Riskhantering, dessa ord, meningar eller stycken räknades då inte med 

eftersom de skulle komma att räknas vid granskningen av redovisning enligt punkt 33. 

Bestämmelser om verkligt värde har räknats med om det haft en egen rubrik som behandlat 

något av sökorden då detta var vanligt bland företagen exempel på rubrik kan vara Verkligt 

värde på finansiella instrument. Bestämmelserna om verkligt värde kunde också hittas i direkt 

samband med tabellen som kategoriserad instrumenten och då räknades orden in i totalen. I ett 

fåtal årsredovisningar förkom ordet Finansiella instrument i rubrik som hade samband med 

information om ersättning till ledande befattningshavare vid dessa tillfällen räknades inte 

orden in då stora delar av informationen inte har något samband med det som undersöks i 

denna studie.    

 

Sammanställningen av Uppfyllandegrad enligt resultatet i kodningstabellen för punkt 8 (se 

Bilaga 6 ”Kodningstabeller”) visar följande frekvenser fördelat på år 2007 och år 2010: 

 

 

Tabell 3: Uppfyllandegrad p.8                              Källa: Egen bearbetning 

 Ingen del Till viss del Till fullo 

2007 5 (13,5 %) 2 (5,4 %) 30 (81,1 %) 

    

2010 1 (2,7 %) - 36 (97,3) 

    

Totalt 6 (8,1 %) 2 (2,7 %) 66 (89,2 %) 

 



32 

 

Att det har skett en förändring i hur bolagen redovisar enligt punkt 8 framgår tydligt av Tabell 

3. Mellan åren 2007 och 2010 har antalet bolag som följer punkten fullt ut ökat med 20 % (6 

bolag) och därav har företagen som inte redovisar enligt punkten alls eller till en viss del 

minskat med 80 % (4 bolag) respektive 100 % (2 bolag). Denna förändring är inte bestämd i 

tiden till år 2010 bara för att detta år ingått i undersökningen utan kan vara ett resultat av 

förändring från annat år i intervallet år 2007-2010. Med avseende på vilken bransch företagen 

anses tillhöra respektive anlitad revisionsbyrå ser fördelningen inom uppfyllandegraden ut på 

följande sätt: 

 

 

  
Diagram 1: Uppfyllandegrad/Bransch p.8                        Diagram 2: Uppfyllandegrad/Rev.byrå p.8 

Källa: Egen bearbetning                                                      Källa: Egen bearbetning 

 

 

Både Diagram 1 och 2 visar att bolagen oberoende av bransch och revisionsbyrå redovisar det 

som punkten förskriver utan någon stor avvikelse sett till antalet bolag inom varje kategori.   

 

Inom variabeln Ändring har 18 företag inte gjort någon förändring i redovisningen enligt 

punkt 8 för år 2010 jämfört med år 2007, 19 företag har ändrat något sedan första gången 

redovisning enligt IFRS 7 var lag. Av de 19 företag som gjort någon form av ändring gick 

fyra från uppfyllandegrad 0 till 2 och två bolag gick från 1 till 2. Av de 19 företag som gjort 

en eller flera ändringar gick 13 stycken från uppfyllandegrad 2 till 2 och totalt var det 30 

företag som för både år 2007 och år 2010 fick 2 i uppfyllandegrad. Detta betyder att 13 

företag har gjort förändringar som inte fordrats då de redan i årsredovisningen för år 2007 

uppfyllt de krav som ställs enligt den undersökta punkten. I diagrammen som följer visas 

fördelningen av hur många bolag som gjort ändringar eller inte med avseende på bransch 

respektive revisionsbyrå. 
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      Diagram 3: Ändring/Bransch p.8                                    Diagram 4: Ändring/Rev.byrå p.8: 

      Källa: Egen bearbetning                                                    Källa: Egen bearbetning 

 

 

I Diagram 3 visas att fördelningen av årsredovisningar som inte innehåller några ändringar 

respektive har gjort ändringar är runt 50/50 inom varje bransch dock ses en större avvikelse 

inom branschsammanslagningen Energi/Material där 71,4 % av årsredovisningarna innehåller 

en eller flera ändringar. I Diagram 4 visas att det är bolagen som anlitat PwC som avviker från 

mängden genom att majoriteten av deras årsredovisningar inte innehåller några ändringar.      

 

Inom variabeln Ord ser resultatet från undersökningen ut som följer: 

 

 

Tabell 4: Mängd kvalitativa upplysningar p.8 Källa: Egen bearbetning 

Kvalitativa upplysningar  

Antal ord total 2007: 24097 

Antal ord total 2010: 30931 

  

Förändring i antal ord (st.): + 6834 

Ökning/minskning i procent (%): + 28,36 

 

 

Tabell 4 visar att från år 2007 till år 2010 har företagen ökat den kvalitativa informationen 

kring finansiella tillgångar och finansiella skulder med 28,36 %. Det ska observeras att det är 

åtta årsredovisningar som inte är medräknade då ord inte har räknats i dessa på grund av 

skyddade filer. Det uträknade medelvärdet för år 2007 är 730,21 ord och för år 2010 har 

medelvärdet ökat till 937,30 ord. Ett 95 % konfidensintervall för medelvärdet visade år 2007 

en nedre gräns på 576,85 och en övre på 883,57. År 2010 var den nedre gränsen 791,39 och 

den övre 1 083,22.  Detta ger ett standardfel för år 2007 på 75,288 och 71,635 för år 2010. 

Innebörden blir att i 95 % av fallen kan studien säkerställa att medelvärdet ligger inom dessa 

gränser för genomsnittet av bolagen i urvalet (Bryman, 2011). Standarfelens storlek säger att 

avvikelsen från normalfördelningen är stor och att antalet redovisade ord skiljer sig mellan 

bolagen. Nämnas ska också att det lägsta antal ord som registrerats i en årsredovisning har 

ökat med 242 ord för år 2010 från 69 till 311 stycken. Variationen på mängden ord kan bero 
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på att de tabeller som bolagen använder utvisar olika mycket information och det blir då 

nödvändigt för bolag att utveckla, förklara eller komplettera den kvantitativa informationen 

med kvalitativa upplysningar.    

 

 

4:3 Rapport över totalresultat  

 
Punkt 20 behandlar intäkts- och kostnadsposter samt vinster eller förluster som uppstår i 

samband med användandet av finansiella instrument. Redan i granskningens början märktes 

en markant nedgång i mängden företag som uppfyllde kraven enligt denna punkt jämfört med 

punkt 8.  Vanligt förekommande var att företagen som redovisade enligt denna punkt bara 

följde någon eller några av de fyra underpunkter som den består av. Orsaken till att mängden 

bolag som fått 1 är hög kan vara att bolagen inte redovisar enligt underpunkterna gällande 

nedskrivningar för att inga nedskrivningar har förekommit men har detta inte angetts eller 

tydligt framgått på annat sätt har inte en 2 kunnat ges. Dock har kraven på uppfyllande inte 

varit lika hårda vid granskning av underpunkt e. på grund av tolkningen av textens innehåll 

som säger att belopp avseende eventuella nedskrivningar ska anges. Har ett bolag inte nämnt 

eller på annat sätt visat några nedskrivningar har det antagits att dessa inte varit 

förekommande. Har ett bolag däremot angett att nedskrivningar gjorts men sedan inte 

redovisat dessa för varje kategori av finansiella tillgångar har underpunkten inte ansetts 

uppfylld.  

 

Det har också förefallit att bolag redovisat ett finansnetto för finansiella intäkter och kostnader 

men inte delat upp dessa i de kategorier som krävs enligt punkten. Det samma gäller vid 

redovisningen av summa ränteintäkter och kostnader, flera av bolagen som fått en 0 har 

redovisat summor men inte tydliggjort vilka finansiella tillgångar och skulder som avses. 

Därav behöver inte en 0 betyda att bolaget strider mot kraven i IFRS 7 utan att deras tolkning 

av punkten skiljer sig från min eller att punkten inte är aktuell för bolaget och att punkten 

därför har lämnats okommenterad. Det ska förtydligas att skillnaderna mellan två bolag som 

båda fått en 1 kan vara stor då ett företag som uppfyller en av de fyra underpunkterna får 

samma uppfyllandegrad som ett bolag som uppfyller tre av de fyra underpunkterna. 

Variablerna Ändring och Ord har bedömts på samma sätt som i undersökningen av punkt 8 

(se avsnitt 4:2 Rapport över finansiell ställning). För att se ifylld kodningstabell över punkt 

20 hänvisas till Bilaga 6 ”Kodningstabeller”. 

 

 

Tabell 5: Uppfyllandegrad/år p.20                        Källa: Egen bearbetning 

 Ingen del Till viss del Till fullo 

2007 15 (40,5 %) 21 (56,8 %) 1(2,7 %) 

    

2010 14(37,8 %) 21(56,8%) 2 (5,4 %) 

    

Totalt 29 (39,2 %) 42 (56,8 %) 3 (4,1 %) 

 

 

Tabell 5 visar uppfyllandegraden hos antal företag i årsredovisningar för år 2007 och år 2010 

med avseende på punkt 20 och visar att det mellan åren inte är någon markant skillnad i 

uppfyllandegraden. Avvikelsen finns med anledning av att två bolag har gått från 

uppfyllandegrad 0 till 1 och ett bolag från 1 till 2. Värt att nämna är att ett bolag avviker från 

de andra då det har gått från uppfyllandegrad 1 till 0, skälet är att bolaget i sin redovisning för 
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år 2007 uppger i not över räntekostnader att dessa är hänförliga till finansiella instrument som 

inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen enligt underpunkt b. och har då fått en 

1. År 2010 är informationen borttagen och det finns ingen redovisning över räntekostnader 

enligt underpunkt b. Tänkbart är att räntekostnaderna fortfarande är hänförliga till finansiella 

instrument men att företaget av någon anledning valt att inte längre lämna denna upplysning 

eller har företaget inte några räntekostnader som kan hänföras till finansiella instrument och 

väljer att helt utelämna information av den anledningen. Fördelningen av ändringar över 

bransch respektive revisionsbyrå beskrivs med följande diagram:  

 

 

       
Diagram 5: Ändring/bransch p.20                           Diagram 6: Ändring/Rev.byrå p.20         

Källa: Egen bearbetning                                           Källa: Egen bearbetning 

 

 

I Diagram 5 syns tydligt att mängden årsredovisningar som innehåller ändringar är låg och att 

det inte finns någon betydlig skillnad branscherna emellan och det samma gäller med 

avseende på revisionsbyrå (se Diagram 6).    

 

Inom variabeln Ord ser resultatet från undersökningen ut som följer: 

 

 

          Tabell 6: Mängd kvalitativa upplysningar p.20 Källa: Egen bearbetning 

Kvalitativa upplysningar  

Antal ord total 2007: 2268 

Antal ord total 2010: 3655 

  

Förändring i antal ord (st.): + 1387 
Ökning/minskning i procent (%): + 61,16 

           

 

Från år 2007 till år 2010 har företagen ökat den kvalitativa informationen kring finansiella 

intäkter och kostnader med 61,16 % enligt Tabell 6. Det ska observeras att det är åtta 

årsredovisningar som inte är medräknade då ord inte har räknats i dessa på grund av skyddade 

filer. Det var bolag tio bolag år 2007 och åtta bolag år 2010 som inom denna punkt inte 
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redovisade några kvalitativa uppgifter. Medelvärdet på antal ord som redovisades för år 2007 

var 68,73 och för år 2010 var medelvärdet 110,76 ord med standardfel på 14,031 respektive 

22,427.    
 

 

4:4 Kvalitativa upplysningar  
 

Punkt 33 redogör för krav på kvalitativa upplysningar kring de risker som förknippas med 

användandet av finansiella instrument. Då det står i punkten att ett företag ska lämna 

kvalitativa upplysningar för varje typ av risk som härrör från finansiella instrument har 

kraven för att få en 2 i uppfyllandegrad varit att bolaget ska ha lämnat information om 

kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. Inom marknadsrisk har kraven varit att 

upplysningar ska ha lämnats om valutarisk, ränterisk och prisrisk om företaget inte tydligt 

framställt vilka finansiella risker som det är utsatt för. För kreditrisk har benämningen 

Motpartsrisk varit vanligt förekommande och därmed godkänts. Beskrivning av likviditetrisk 

har bland delar av företagen förekommit under rubrikerna Finansieringsrisk och 

Refinansieringsrisk vilket har godkänts. Underpunkten c. har inte bedömts lika hårt som 

övriga två underpunkter då denna anger att eventuella förändringar från föregående år ska 

kommenteras och antagandet att utelämnad information innebär att ingen förändring har ägt 

rum har då gjorts. Förändring i mängden ord från år 2007 till år 2010 har inte påverkat 

variabeln Ändring och inte heller förändringar av tabeller (med kvantitativ information) då 

dessa granskas i punkterna 36-37 Kreditrisk, 39 Likviditetsrisk och 40-42 Marknadsrisk. För 

att få en 2 inom variabeln Ändring krävs att de kvalitativa upplysningarna har fått en ny 

placering, fått en ny rubrik eller presenteras på ett annorlunda sätt exempelvis genom 

uppställning i tabell där kvalitativ information fördelas över mål, princip och metod för 

hantering. Uppgifterna enligt denna punkt presenterades ofta på två ställen i företagens 

årsredovisningar, en inledande beskrivning i förvaltningsberättelsen över vilka risker som 

företaget är utsatt för och en mer ingående redogörelse för riskerna gavs i en not över 

riskhantering.  

 

Det krävs inga tabeller eller diagram för att presentera resultatet gällande hur väl denna punkt 

efterlevs då alla företag uppfyller samtliga krav som ställs i alla de undersökta 

årsredovisningarna (för ifylld kodningstabell hänvisas till Bilaga 6 ”Kodningstabeller”). Det 

finns därmed inget intresse att söka eventuellt samband mellan hur väl punkten efterlevs i 

förhållande till bransch respektive vald revisionsbyrå. 

 

Inom variabeln Ändring har 24 av de 37 undersökta bolagen gjort någon eller några ändringar 

i årsredovisningen för år 2010. Det betyder att 35,1 % av bolagen inte gjort någon registrerad 

ändring vilket inte kunde förväntas då bolagen redan i årsredovisningen för år 2007 uppfyllde 

kraven enligt punkten. Fördelningen mellan bransch samt revisionsbyrå med avseende på 

ändringar i årsredovisningen för år 2010 visas i Diagram 7 och 8 på nästa sida.  
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Diagram 7: Ändring/bransch p.33                                 Diagram 8: Ändring/Rev.byrå p.33    

Källa: Egen bearbetning                                                   Källa: Egen bearbetning 

   

 

Diagram 7 visar att den största förändringen har skett inom företag i 

Informationsteknologi/Telekomoperatör där fyra av fem bolag har gjort någon form av 

ändring. Inom Energi/Material branschen har fem av sju bolag gjort någon typ av ändring. 

Inom branscherna Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård och Industri har 60 % bolagen 

gjort någon form av ändring. I Diagram 8 framgår det att bolag som har Ernst & Young som 

revisionsbyrå står för den största andelen ändringar då 83,3 % vilket motsvara fem bolag har 

gjort en eller flera ändringar. 

 

Inom variabeln Ord ser resultatet från undersökningen ut som följer: 

 

 

Tabell 7: Mängd kvalitativa upplysningar p.33 Källa: Egen bearbetning 

Kvalitativa upplysningar  

Antal ord total 2007: 46359 

Antal ord total 2010: 49879 

  

Förändring i antal ord (st.): + 3520 

Ökning/minskning i procent (%): + 7,59 

 

 

Det redovisade medelvärdet inom punkt 33 för år 2007 ligger på 1 404,82 ord och för år 2010 

på 1 511,48 ord. Med ett 95 % konfidensintervall för medelvärdet visade år 2007 en nedre 

gräns på 1 157,78 och en övre på 1 651,86. År 2010 låg den nedre gränsen på 1 290,78 ord 

och den övre på 1 732,19 ord. Standardfelet för år 2007 ligger på 121,279 och på 108,351 för 

år 2010. Även om resultatet i Tabell 7 visar en ökning av ord hänförliga till riskhantering har 

tolv av bolagen minskat sin redovisade information räknat i antal ord. Att bolag väljer att 

minska de kvalitativa upplysningarna kan kopplas till det som föreskrivs i punkt B 3 i Bilaga 

B IFRS 7. Bilaga B tydliggör att det är företagen själv som bedömer hur mycket information 

som ska redovisas och om ett bolag då ansett att informationen i årsredovisningen för år 2007 
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var för detaljerad eller dolde den informationen som var viktig kan minskningen av ord 

förklaras.    

 

 

4:5 Kreditrisk 
 

Punkt 36 stadgar att företag ska ange maximal kreditriskexponering för varje kategori av 

finansiella instrument. Punkten stadgar också att ett företag ska ge information om 

kreditkvaliteten på finansiella tillgångar som varken har förfallit till betalning eller har 

nedskrivet värde. Punkt 37 föreskriver att en åldersanalys ska anges över finansiella 

tillgångar som antingen är förfallna till betalning eller har nedskrivet värde samt att företaget 

ska analysera finansiella tillgångar som har minskat i värde. Vid bedömning av variabeln 

Uppfyllandegrad har båda punkterna och deras underpunkter bedömts lika hårt och 

anledningarna till att bolag fått en 1 har varierat. Förekommande har varit att bolagen inte 

redovisade någon analys över nedskrivning av tillgångar och att det fattats en åldersanalys. 

Inom variabeln Ändring har det bedömts om någon eller några ändringar förekommit i 

förhållande till 2007 års redovisning av punkten. Ändringar som förekommit har omfattat 

utformningen och placeringen av upplysningarna enligt punkten samt tillägg och borttagning 

av upplysning. 

 

Inom variabeln Uppfyllandegrad har det varit en låg andel av de undersökta 

årsredovisningarna som följt samtliga krav som punkten föreskriver. Totalt sett över båda åren 

har 29,7 % av årsredovisningarna innehållit samtliga upplysningar som punkten kräver. Sett 

till år 2010 redovisade 35,1 % av bolagen samtliga uppgifter jämfört med 24,3 % år 2007 

vilket innebär en ökning av uppfyllda krav. Majoriteten av bolagen uppfyllde punkten till viss 

del, 70,3 % år 2007 och 64,9 % år 2010. Två bolag uppfyllda inga krav år 2007 medans 

samtliga bolag uppfyllde punkten till någon del år 2010. Fördelningen av uppfyllandegrad 

över bransch respektive revisionsbyrå totalt sett visas i Diagram 9 och 10.  

 

       

      
Diagram 9: Uppfyllandegrad/Bransch p.36-37       Diagram 10: Uppfyllandegrad/Rev.byrå p. 36-37  

Källa: Egen bearbetning                                               Källa: Egen bearbetning 
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Sett till antalet bolag inom branschen har bolagen i industribranschen den lägsta 

uppfyllandegraden och informations- och telekombolagen den högsta med 50 % som 

redovisar punkten till fullo och resterande 50 % till viss del enligt Diagram 9. Vid granskning 

av Diagram 10 syns det att bolag med KPMG som revisionsbyrå har störst andel 

årsredovisningar som uppfyller punkten till någon del eller helt och hållet. Två 

årsredovisningar med PwC som anlitad revisionsbyrå har inte uppfyllt några av de krav som 

punkten ställer dock har bolag som anlitat PwC den näst högst andelen årsredovisningar som 

följer punkten fullt ut. 

 

          

    
Diagram 11: Ändring/Bransch p. 36-37                      Diagram 12: Ändring/Rev.byrå p. 36-37 

Källa: Egen bearbetning                                                 Källa: Egen bearbetning 

       

 

I Diagram 11 framgår det att 57,1 % av årsredovisningar inom branschsammanslagningen 

Energi/Material har gjort en eller flera ändringar detta är den högsta andelen inom 

kategorierna. Inom övriga branscher har majoriteten av årsredovisningarna inte innehållit 

några ändringar. Sett till vilken revisionsbyrå som varit anlitad vid granskningen av 

årsredovisningen visar Diagram 12 att ett av sex bolag som har Ernst & Young redovisar 

ändrat innehåll inom punkten jämfört med Deloitte där 50 % av bolagen har gjort en eller 

flera ändringar.    

 

   

4:6 Likviditetsrisk 
 

Punkt 39 föreskriver att bolag ska upprätta en löptidsanalys för både finansiella skulder som 

är derivat och finansiella skulder som inte är derivat. Benämningen förfallostruktur var inom 

de undersökta bolagen en vanligt förekommande benämning istället för löptidsanalys. Bland 

bolagen som fått en 1 i hur väl punkten efterlevs var det två som redovisade garantiavtal utan 

att presentera någon löptidsanalys. Det fanns också bolag som inte redovisade någon 

löptidsanalys med avseende på finansiella skulder som är derivat vilket enligt punkten är 
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viktigt då de avtalade löptiderna är en avgörande faktor för att kunna förstå de val av 

tidpunkter som företaget gjort angående kassaflödena. Ändringar som gjorts har dominerats 

av tillägg av en löptidsanalys för klass av finansiell skuld och av användandet av nya tabeller 

för löptidsanalysen. 

 

Inom punkt 39 var uppfyllandegraden hög bland bolagen som undersökts. År 2010 redovisade 

94,6 % av bolagen enligt samtliga krav som ställs i punkten vilket motsvara 35 bolag. Två 

bolag redovisade delar av punkten vilket betyder att samtliga bolag redovisade någon del av 

punkten. I Diagram 13 och 14 visas fördelningen av uppfyllandegraden sett till bransch 

respektive revisionsbyrå. 

 

 

 
Diagram 13: Uppfyllandegrad/Bransch p.39                    Diagram 14: Uppfyllandegrad/Rev.byrå p.39   

Källa: Egen bearbetning                                                         Källa: Egen bearbetning 

 

 

Det framgår i Diagram 13 att inom samtliga branscher uppfylls kraven enligt punkten till fullo 

i över 80 % av årsredovisningarna. Sett till revisionsbyrå är det bolagen som anlitat KPMG 

och Deloitte som i samtliga undersökta årsredovisningar redovisar det som punkten 

föreskriver. Bolag som anlitat PwC har i 32 av 34 undersökta årsredovisningar uppfyllt 

punkten till fullo   
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      Diagram 15: Ändring/Bransch p.39                       Diagram 16: Ändring/Rev.byrå p.39 

             Källa: Egen bearbetning                                            Källa: Egen bearbetning                     

 

 

Inom variabeln Ändring har 13 bolag gjort någon form av ändring och nio av dessa uppfyllde 

redan kraven för punkten fullt ut i årsredovisningen för år 2007. För två av dessa nio kan 

förklaringen ligga i bytet av revisionsbyrå. Diagram 15 visar att branschindelningen 

Energi/Material har flest bolag som gjort någon typ av ändring medans majoriteten av 

årsredovisningarna för bolag inom övriga branscher inte innehåller några ändringar. I 

Diagram 16 framgår det att hälften eller mindre av årsredovisningarna som kan hänföras till 

respektive revisionsbyrå redovisar en eller flera ändringar.    

 

 

4:7 Marknadsrisk 
 

Ett företag ska enligt punkt 40 lämna en känslighetsanalys som anger hur resultatet och eget 

kapital påverkas av en förändring i den riskvariabel som analysen avser. Analysen ska lämnas 

för varje marknadsrisk ett företag är utsatt för och företaget ska beskriva vilka metoder samt 

antaganden som gjorts vid upprättandet av känslighetsanalysen. Underpunkt c. vilken avser 

upplysningar om förändringar i metoder och antaganden kring analysen har inte bedömts 

enligt samma kriterier som övriga då saknaden av denna uppgift bedömts som att ingen 

förändring skett men har det dock tydligt framgått att en förändring har skett och detta inte har 

kommenterats av bolaget har punkten inte godkänts. Har företaget inte upprättat en 

känslighetsanalys enligt punkt 40 säger punkt 41 att en känslighetsanalys som uttrycker 

samband mellan riskvariabler får användas istället och ett exempel på analys som kan 

användas är VaR (Value at Risk). Punkt 42 blev aldrig aktuell att beakta då inget företag 

uppgav att känslighetsanalysen inte var representativ. Bedömningen av variabeln 

Uppfyllandesgrad gjordes genom att ränterisk, valutarisk och prisrisk först bedömdes var för 

sig och om en känslighetsanalys med medföljande beskrivning redovisats för varje typ av risk 

fick företaget en 2. Om det tydligt framgick i årsredovisningen att någon av riskerna inte var 

aktuell att redovisa för bolaget godkändes punkten och en 2 fylldes i. Den största anledningen 

till att företag har fått en 1 har varit att någon av riskerna inte analyserats utifrån känslighet 

trots att det i redovisningen framgår att bolaget är exponerat för risken. Ändringar har skett 
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utav flera anledningar men främst är det tillägg av uppgifter som saknats i redovisningen för 

år 2007 som haft verkan på resultatet.  

Inom variabeln Uppfyllandegrad har en ökning av bolag som redovisar enligt punkten fullt ut 

skett med 36,36 %. Ökningen beror till stor del på att bolagen som redovisar till viss del 

minskat med 53,85 % från år 2007 till år 2010.  År 2007 var det 22 bolag som redovisade 

enligt punkten fullt ut och år 2010 var denna siffra 30. Detta betyder att 70,3 % av de 

undersökta årsredovisningarna innehöll fullständiga upplysningar enligt punkten. Tabell 17 

och 18 visar hur väl punkten följts sett till bransch respektive anlitad revisionsbyrå. 

 

        

  
Diagram 17: Uppfyllandegrad/Bransch p.40-42             Diagram 18: Uppfyllandegrad/Rev.byrå p. 40-42 

Källa: Egen bearbetning                                                       Källa: Egen bearbetning 

 

 

I Diagram 17 visas det att bolag inom branschsammanslagningarna 

Dagligvaror/Sällanköpsvaror/Hälsovård och Energi/Material har den största andelen 

årsredovisningar där det redovisar enligt punkten fullt ut. Det framgår även att bolag inom 

industribranschen är ensamma om att ha årsredovisningar där någon del av punkten redovisas 

i samtliga årsredovisningar som undersökts. Diagram 18 visar på att antalet årsredovisningar 

från bolag som anlitat PwC eller Ernst & Young innehåller större andel uppfyllda punkter.        

 

Vid granskningen av om några ändringar gjorts vid redovisningen enligt denna punkt kom det 

fram att mer än hälften av bolagen inte gjort någon ändring jämfört med år 2007. Sett till 

bolagen som har gjort någon förändring är det sex stycken som ändrat utan att det funnits 

något ytterligare krav att uppfylla enligt punkten. Åtta bolag har gjort ändringar som lett till 

att punkten följs till fullo i redovisningen för år 2010. Av de åtta bolagen är det ett bolag som 

bytt revisionsbyrå. Fördelningen av resultatet enligt variabeln Ändring visas i Tabell 19 och 

20 över bransch respektive revisionsbyrå.      
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Diagram 19: Ändring/Bransch p.40-42                             Diagram 20: Ändring/Rev.byrå p. 40-42 

  Källa: Egen bearbetning                                                       Källa: Egen bearbetning 

 

 

I Diagram 19 framgår det att branschsammanslagningen 

Informationsteknologi/Telekomoperatör är den enda bransch inom vilken majoriteten av 

årsredovisningarna innehåller en eller flera ändringar. Inom övriga branscher är över 50 % av 

årsredovisningarna utan ändring. Sett till anlitad revisionsbyrå är det bolag som har PwC som 

avviker mest då tolv av 17 undersökta årsredovisningar inte innehåller några ändringar. 

Övriga bolag med annan anlitat revisionsbyrå ligger inom intervallet 50 % - 67 %.  

   

 

4:8 Resultat: Samtliga punkter 

 
Bolagen i undersökningen har för år 2010 ökat redovisningen av kvalitativa upplysningar mätt 

i ord. År 2007 redovisades totalt 72 724 ord i samband med de undersökta punkterna och 

siffran steg med 16,16 % till 84 465 ord för år 2010. Sett till uppfyllandegraden fylldes 132 

stycken 2 i vid granskningen av punkterna för år 2007 och denna siffra steg till 153 för år 

2010. Ifyllda 0 minskade från 25 till 16 och ifyllda 1 minskade från 65 till 53. Innebörden blir 

att antalet uppfyllda punkter har ökat mellan åren 2007 och 2010. Inom variabeln Ändringar 

har 91 stycken 2 fyllts i vilket medför att 0 fyllts i 131 gånger. Summan på 222 kommer från 

att sex punkter har bedömts och 37 årsredovisningar har granskats för varje punkt. Sett till 

helheten har majoriteten av bolagen inte gjort någon ändring jämfört med år 2007 med 

avseende på placering, framställning, rubrik, borttagning eller tillägg av information. Om 

branschtillhörigheten eller anlitad revisionsbyrå har något tydligt samband med hur väl en 

punkt efterlevs eller om några ändringar gjorts har inte säkerställts men sambanden som 

diskuteras i anslutning till tabellerna har säkerställts genom användandet av korstabeller.   

 

Det har efter genomförd undersökning gått att konstatera att bolagens årsredovisningar och 

den information som redovisas där i är jämförbar både inom det egna företaget och utanför. I 

och med att den redovisade informationen har ökat och att bolagen gjort ändringar som lett till 

att ytterligare punkter inom IFRS 7 uppfyllts skapas en grund för bättre framtida 

beslutsunderlag vilket var vad Hodgdon, Tondkar, Harless och Adhikari (2008) menade i sin 

studie. Att det har skett en förändring inom implementeringen av IFRS 7 i årsredovisningarna 
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för år 2010 kan förklaras av McDonnell (2007) påstående om att IFRS 7 innehåll innebar 

stora förändringar för företagen vilket kan innebära att det var svårt att anpassa sig fullt ut vid 

första redovisningstillfället år 2007 och att det därför har påvisats en ökning i upplysningar.  

Gornik-Tomaszewski (2006) förklarade att skillnader i mängden upplysningar mellan företag 

påverkas av det enskilda företagets ställning och förhållande till finansiella instrument vilket 

kan föras över på jämförelsen mellan år 2007 och år 2010. Företagens egen tolkning av punkt 

B 3 i Bilaga B IFRS 7 kan också vara en förklarande faktor till varför mängden upplysningar 

skiljer sig åt mellan företagen då denna tillåter en egen bedömning av vilken mängd 

upplysningar som lämnas samt vilken karaktär informationen ska ha.  

 

Utifrån agentteorin som säger att alla individer nyttomaximerar kan förhållandet mellan 

årsredovisningens användare och personer som har direkt inflytande på innehållet i rapporten 

appliceras. I detta fall skulle teorin innebära att personer i företagsledningen i de undersökta 

bolagen skulle ha incitament att dölja information som skulle påverka bolaget negativt och 

därmed slå tillbaka på dem själva i form av minskade arvoden eller ökad press utifrån. Det 

finns ingenting i den gjorda undersökningen som tyder på att något bolag försökt dölja 

information dock har inte granskningen varit av en sådan djupgående karaktär att detta kan 

sägas med säkerhet. För att kunna bedöma om bolagen haft någon baktanke med att redovisa 

lite respektive mycket information krävs en annan inriktning på studien där bolagets historia 

och tidigare årsredovisningar måste studeras samt analyseras utifrån nyckeltal och 

förändringar i viktiga parametrar. Undersökningen har däremot visat att regleringen i IFRS 7 

påverkat företagen (agenterna) att lämna mer information till årsredovisningens användare 

(principalerna). Kraven från marknaden på ökad transparens har därmed gett utdelning i form 

av årsredovisningar med en högre andel uppfyllda punkter enligt kraven i IFRS 7 och ökad 

kvalitativa upplysningar räknat i ord. Osborne (2004) hävdade att ökad transparens leder till 

ökad tillit för företagen och deras redovisning vilket kan visa på att företagsledningar kan ha 

haft sin egen vinning i tanke men att det sett till helheten var nödvändigt att öka 

upplysningarna för företagets välfärd likväl som för samhället. Konsekvenserna av den ökade 

transparensen blir att årsredovisningarna utgör ett bättre beslutsunderlag för intressenterna 

samt leder till ökat förtroende för bolagens verksamhet. Totalt sett kan det sägas att resultatet 

ifrån ovanstående analys visar att företagen lyssnat till debatten och mött efterfrågan på ökad 

information.  
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5. Slutdiskussion 
 

I detta avslutande kapitel knyts uppsatsen samman och svar på frågeställningen 

ges genom slutsatser underbyggda av den gjorda undersökningen och analysen. 

I det första avsnittet ges en objektiv beskrivning av de slutsatser som kan dras 

utifrån analysen. Studien avslutas med att forskningsförslag ges som kan vara 

en inspiration till framtida studier inom det aktuella området. 

 

 

5:1 Slutsatser 
 

Det har blivit tid att besvara den problemställning som varit en av grundpelarna i uppsatsen. 

Innan svar ges ska en återblick göras på vilket syftet med uppsatsen var och hur detta har 

uppfyllts.  

 

Första delen av syftet angav att studien skulle analysera bolag noterade på Stockholmsbörsen 

och deras redovisning enligt IFRS 7. Detta skulle uppfyllas genom systematiska 

observationer. Sett till denna första del har bolagen analyserats genom granskningen av 

årsredovisningarna varpå systematiska observationer utifrån valda punkter har gjorts för varje 

bolag och årsredovisning. Den andra delen av syftet sa att studien skulle granska i vilken 

utsträckning valda delar av IFRS 7 implementerats i årsredovisningar för år 2007 och år 2010. 

Detta har uppfyllts genom att valda undersökningspunkter granskats med avseende på hur stor 

del av punkten som följs, om någon ändring har skett samt med avseende på antal ord som 

redovisas i anknytning till punkten. Den sista delen av syftet angav att målet med studien var 

att kunna bedöma om någon förändring skett i den mängd upplysningar som redovisats. 

Denna bedömning har gjorts möjlig genom att analyser gjorts av materialet i 

kodningstabellerna.  

 

När syftet är uppfyllt kan studiens problemställning besvaras:        

 

 

- Har bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm Large Cap-listan förändrat 

sin redovisning av upplysningskrav enligt IFRS 7 sedan införandet av standarden år 

2007 jämfört med år 2010? 

 

Bolagen har i olika hänseenden förändrat sin redovisning enligt punkterna: Rapport över 

finansiell ställning (p.8), Rapport över totalresultat (p.20), Kvalitativa upplysningar (p.33), 

Kreditrisk (p. 36-37), Likviditetsrisk (p.39) och Marknadsrisk (p.40-42). Förändring har skett 

sett till hur väl en punkt efterlevs och om någon ändring har gjorts vid redovisning av punkt i 

årsredovisningen för år 2010. Bolagen har också ökat mängden ord som redovisas i samband 

med punkterna vilket bevisar att bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm Large 

Cap-listan förändrat sin redovisning av upplysningskrav enligt IFRS 7 sedan införandet av 

standarden år 2007. Detta innebär att företag fortsätter att anpassa sin redovisning eller 

utveckla sin anpassning till en standard även efter det att den blivit lag. Detta kan bero på att 

delar av företagen inte uppfyllt samtliga krav i en punkt och därför fortsätter sin 

implementering av standarden men det har också visats i den studie att bolag som redan 

uppfyller kraven enligt en punkt fortsätter utveckla sin tillämpning av standarden.   
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Dock ska det påpekas att denna förändring inte kan anses spegla samtliga bolag på Large Cap-

listan utan bara de bolag som ingår i studiens urval. Då urvalet är litet kan resultatet inte anses 

vara generaliserbart till företag inom liknande bransch eller som anlitat någon av de berörda 

revisionsbyråerna.     

 

 

5:2 Forskarens reflektioner  
 

Under studiens gång har tankar uppstått rörande orsaker som kan vara bidragande vid en 

eventuell förändring av det redovisade materialet i de undersökta bolagens årsredovisningar. 

När det sedan i empiri och analysgenomgången visade sig att förändringar hade skett i 

varierande utsträckning blev det av större vikt att ha med denna diskussion där egna tankar 

kring faktorer som kan ha påverkat bolagen mellan år 2007 och år 2010 diskuteras.  

 

Att mängden upplysningar som lämnas enligt IFRS 7 och de undersökta punkterna i denna 

studie varierar mellan bolagen skulle kunna förklaras av det faktum att normgivaren IASB 

utvecklar standarder som är principbaserade. Bolagen har möjligheten att själva tolka det som 

finns stadgat samt göra en bedömning av vad som bäst speglar bolagets situation och som 

leder till att bolagets intressenter får den information som är viktig för att till exempel kunna 

ta investeringsbeslut. När utrymme finns till egen interpretation av det som föreskrivs blir det 

självklart att skillnader kommer uppstå mellan bolagens redovisning. Bolag har olika 

affärsstrategier och mål med sin verksamhet, därav kan skillnader uppstå mellan hur 

redovisningen utformas och vilka metoder som används.   

 

Även om variablerna Bransch och Revisionsbyrå visar på att det i flera fall finns skillnader (ej 

statistiskt säkerställda) emellan bolagen beroende på vilken kategori de tillhör uppstår ändå 

tanken att det borde finnas en annan utomstående extern faktor som i sin tur påverkar dessa 

variabler. När det kommer till varför det skett en ökning av uppfyllda punkter enligt IFRS 7 

och varför mängden ord som redovisas ökat i majoriteten av bolagen kan förklaringen finnas i 

att det mellan åren 2007 och 2010 varit en finanskris som haft en stor påverkan på ekonomin. 

Att finanskrisen kan vara en extern faktor som både har påverkat redovisningen inom de olika 

branscherna men också revisionsbyråernas syn på granskningen av redovisningen och hur den 

bör utformas verkar inte helt omöjligt. För att i krisen framstå som ett bolag med en ärlig 

redovisning som speglar verklighetens förhållande kan företagen ha resonerat att ökade 

upplysningar och därmed ökad transparens leder till en större säkerhet för intressenterna och 

ett ökat förtroende. Att det under finanskrisen uppdagats så kallade redovisningsskandaler 

kan också ha influerat bolag till att förändra sin redovisning för att undvika spekulationer på 

marknaden kring den egna redovisningen och de val som gjorts vid upprättandet.       

 

Det kan också föras ett resonemang kring att företagen anser att fördelarna som kommer med 

ökade upplysningar och ökad transparens överstiger nackdelarna i form av ökade kostnader 

och arbetsinsatser som uppstår vid redovisningsarbetet. Om bolagen inte funnit att ökade 

upplysningar och ökat arbete hade någon positiv inverkan på verksamheten eller på den 

respons som allmänheten på olika sätt kan ge hade förmodligen inte någon förändring gjorts 

som det inte genom lag ställts krav på.     
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5:3 Framtida studier: Forskningsförslag 
 

Förslagsvis skulle en liknande studie vara möjlig att göra över bolagen noterade på Small Cap 

eller Mid Cap för att se om det finns några skillnader mellan hur reglerna i IFRS 7 redovisas i 

bolag av olika storlek. Det vore även intressant att se en studie av IFRS 7 på bolag utanför 

Stockholmsbörsen eller se en jämförande studie mellan svenska börsbolag och utländska med 

avseende på redovisningen av upplysningar kring finansiella instrument.  

 

För att undersöka transparens och synen på de ökade upplysningskraven inom börsbolagen 

skulle en liknande studie med kompletterande kvalitativa inslag vara gynnande. En intervju 

eller annan typ av observation skulle leda till en djupare förståelse för bolagens val kring 

mängden kvalitativ information som redovisas och hur tillämpningen av standarden går till.       

 

Då Bushman & Smith (2003) anger att kvaliteten på finansiella upplysningar kan inverka på 

ett företags kassaflöde vore det av intresse att se en studie där detta samband undersöks 

närmare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 ”IAS 32” 
 

Denna bilaga innehåller utdrag från berörda punkter i IAS 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ur punkt 11: 

En finansiell tillgång är varje tillgång i form av  

 

a. kontanter,  

b. egetkapitalinstrument i ett annat företag,  

c. avtalsenlig rätt att  

i. erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, eller  

ii. byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under 

villkor som kan vara förmånliga för företaget, eller  

d. avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna 

egetkapitalinstrument och är  

i. ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller 

kan bli förpliktigat att erhålla ett variabelt antal av företagets egna 

egetkapitalinstrument, eller  

ii. ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än 

genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång 

mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. I detta 

syfte ingår inte i "företagets egna egetkapitalinstrument" inlösbara 

finansiella instrument som är klassificerade som egetkapitalinstrument 

enligt punkterna 16 A och 16 B, instrument som ålägger företaget att vid 

likvidation överlämna en proportionell andel av företagets nettotillgångar 

till en annan part och som klassificeras som egetkapitalinstrument enligt 

punkterna 16 C och 16 D, eller instrument som i sig själva är avtal om 

framtida erhållande eller erläggande av företagets egna 

egetkapitalinstrument.  

— En finansiell skuld är varje skuld i form av 

  

a. avtalsenlig förpliktelse att  

i. erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, eller  

ii. byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under 

villkor som kan vara oförmånliga för företaget, eller  

b. avtal som kommer att eller kan komma att regleras med företagets egna 

egetkapitalinstrument och är  

i. ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller 

kan bli förpliktigat att erlägga ett variabelt antal av företagets egna 

egetkapitalinstrument, eller  

ii. ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än 

genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång 

mot ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument.  
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Forts. punkt 11: 

För detta ändamål utgör teckningsrätter, optioner eller teckningsoptioner för 

att förvärva ett fastställt antal av företagets egetkapitalinstrument för ett 

fastställt kontantbelopp i vilken som helst valuta egetkapitalinstrument om 

företaget erbjuder teckningsrätterna, optionerna eller teckningsoptionerna 

proportionellt till alla sina befintliga ägare till samma slag av 

egetkapitalinstrument som inte är derivatinstrument. Även, för dessa 

ändamål, företagets egna egetkapitalinstrument. 

 

Undantag är att ett instrument som kan definieras som en finansiell skuld klassificeras 

som egetkapitalinstrument om det har de egenskaper och uppfyller de villkor som anges i 

punkterna 16 A och 16 B eller punkterna 16 C och 16 D.  

— Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett 

företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder. 

— Verkligt värde är det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 

regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av 

att transaktionen genomförs. 

— Ett inlösbart instrument är ett finansiellt instrument som ger ägaren rätt att kräva att 

emittenten återlöser instrumentet mot kontanter eller mot annan finansiell tillgång eller 

som automatiskt återinlöses av emittenten när en osäker framtida händelse inträffar eller 

när ägaren av instrumentet avlider eller går i pension. 
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Bilaga 2 ”IAS 39” 
 

Denna bilaga innehåller utdrag från berörda punkter i IAS 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur punkt 9. 

—   Definition av ett derivat   Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal som 

faller inom denna standards tillämpningsområde (se punkterna 2–7) med samtliga tre 

nedanstående kännetecken  

a. dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven räntesats, priset på ett 

finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, ett 

kreditbetyg eller ett kreditindex eller annan variabel (som ibland kallas 

”underliggande” variabel), 

b. det krävs ingen inledande nettoinvestering eller en inledande nettoinvestering som är 

mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas reagera 

på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer, och 

c. det regleras vid en framtida tidpunkt. 

—   Definitioner av fyra kategorier av finansiella instrument   En finansiell tillgång eller en 

finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet är en finansiell tillgång eller 

finansiell skuld som uppfyller något av följande villkor.  

a. Den klassificeras som att den innehas för handel. En finansiell tillgång eller 

finansiell skuld klassificeras som att den innehas för handel om den:  

i. förvärvades eller uppkom med huvudsyfte att säljas eller återköpas på kort 

sikt, 

ii. vid det första redovisningstillfället ingick i en portfölj med identifierade 

finansiella instrument som förvaltades tillsammans och för vilka det fanns ett 

nyligen uppvisat mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller 

iii. ett derivat (förutom ett derivat som är ett finansiellt garantiavtal eller ett 

identifierat och effektivt säkringsinstrument). 

b. Vid det första redovisningstillfället identifieras som en post värderad till verkligt 

värde via resultatet. Ett företag kan endast använda denna identifiering när detta är 

tillåtet enligt punkt 11 A eller när detta leder till mer relevant information, eftersom  

i. den eliminerar eller i betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i 

värdering eller redovisning (”bristande överensstämmelse i redovisningen”) 

som annars skulle uppkomma vid värdering av tillgångar eller skulder eller 

redovisning av vinsterna och förlusterna avseende dem på olika grunder, 

eller 

ii. en grupp av finansiella tillgångar, finansiella skulder eller en kombination av 

dem förvaltas och resultatet utvärderas baserat på verkligt värde, i enlighet 

med en dokumenterad riskhanterings- eller investeringsstrategi och 

information om gruppen tillhandahålls internt på denna grund till företagets 

nyckelpersoner i ledande ställning (enligt definition i IAS 24 Upplysningar 

om närstående, efter omarbetning 2003), exempelvis företagets styrelse och 

verkställande direktör. 

   

 

Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som inte är derivat med 

fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som ett företag har för avsikt 

och förmåga att hålla till förfall (se bilaga A, punkterna VT 16–VT 25) med undantag av  

a. de som ett företag vid första redovisningstillfället identifierar som tillhörande 
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Forts. punkt 9 

Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som inte är derivat med 

fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som ett företag har för avsikt 

och förmåga att hålla till förfall (se bilaga A, punkterna VT 16–VT 25) med undantag av  

a. de som ett företag vid första redovisningstillfället identifierar som tillhörande 

kategorin poster värderade till verkligt värde via resultatet, 

b. de som ett företag identifierar som att de kan säljas, och 

c. de som motsvarar definitionen på lånefordringar och kundfordringar. 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har 

fastställda eller fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad, med 

undantag av  

a. sådana som företaget avser att sälja omedelbart eller inom en nära framtid, som ska 

klassificeras som att de innehas för handel, och sådana som företaget vid det första 

redovisningstillfället identifierat som tillhörande kategorin poster värderade till 

verkligt värde via resultatet, 

b. sådana som ett företag vid det första redovisningstillfället identifierar som att de 

kan säljas, eller 

c. sådana för vilka det finns en risk att ägaren inte kommer att återfå huvudsakligen 

hela den inledande investeringen annat än på grund av kreditrisk, som ska 

klassificeras som att de kan säljas. 

Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat där 

tillgångarna identifieras som att de kan säljas eller inte klassificeras som  

a. lånefordringar och kundfordringar, 

b. investeringar som hålls till förfall, eller 

c. finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet. 
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Bilaga 3 ”IFRS 7 Finansiella Instrument: Upplysningar” 

 

Denna bilaga innehåller utdrag ur IFRS 7 och de punkter som granskas i årsredovisningarna 

för år 2007 och år 2010.  

 
  

 

8. De redovisade värdena för var och en av följande kategorier, enligt definitionen i IAS    

39, ska anges i rapporten över finansiell ställning eller i not:  

a. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, med ytterligare 

uppdelning på  

i. de som vid första redovisningstillfället har identifierats som sådana, och  

ii. de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.  

b. Investeringar som hålls till förfall.  

c. Lånefordringar och kundfordringar.  

d. Finansiella tillgångar som kan säljas.  

e. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet, med ytterligare 

uppdelning på  

i. de som vid första redovisningstillfället har identifierats som sådana, och  

ii. de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.  

f. Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.  

 

20. Ett företag ska lämna upplysning om följande intäktsposter, kostnadsposter, vinster 

eller förluster antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna:  

a. nettovinster eller nettoförluster avseende  

i. finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde 

via resultatet, med separat angivelse av de finansiella tillgångar eller 

finansiella skulder som vid första redovisningstillfället har identifierats 

som sådana, och de finansiella tillgångar eller finansiella skulder som 

klassificeras som att de innehas för handel i enlighet med IAS 39,  

ii. finansiella tillgångar som kan säljas, med separat angivelse av det 

vinstbelopp eller förlustbelopp som redovisats i övrigt totalresultat under 

perioden och det belopp som omklassificerats från eget kapital till resultat 

för perioden,  

iii. investeringar som hålls till förfall,  

iv. lånefordringar och kundfordringar, och  

v. finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde,  

b. summa ränteintäkter och summa räntekostnader (beräknade enligt 

effektivräntemetoden) för finansiella tillgångar eller finansiella skulder som inte 

värderas till verkligt värde via resultatet,  

c. avgiftsintäkter och -kostnader (andra än belopp som räknats med vid 

bestämmande av effektiv ränta) som härrör från  

i. finansiella tillgångar eller finansiella skulder som inte värderas till verkligt 

värde via resultatet, och  

ii. depositions- och annan förvaltningsverksamhet som innebär hållande eller 

investeringar av tillgångar åt personer, stiftelser, pensionsplaner eller 

andra institut,  

 

ränteintäkter från nedskrivna finansiella tillgångar, i enlighet med punkt VT 93 i IAS 39, 

och  
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Forts. punkt 20 

d. ränteintäkter från nedskrivna finansiella tillgångar, i enlighet med punkt VT 

93 i IAS 39, och  

e. belopp avseende eventuella nedskrivningar för varje klass av finansiella 

tillgångar.  

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. 

 

 34. För varje typ av risk som härrör från finansiella instrument ska ett företag lämna:  

a. Sammanfattande kvantitativa uppgifter om företagets exponering för risken vid 

rapportperiodens slut. Dessa uppgifter ska baseras på den information som internt 

rapporteras till nyckelpersoner i ledande ställning inom företaget (enligt 

definitionen i IAS 24 Upplysningar om närstående), exempelvis företagets 

styrelse eller verkställande direktör.  

b. De upplysningar som krävs enligt punkterna 36-42, om dessa inte tillhandahålls i 

a, såvida risken inte är väsentlig (se punkterna 29-31 i IAS 1 för en diskussion om 

väsentlighet).  

c. Uppgifter om koncentrationer av risker, om detta inte framgår av a och b.  

 

36. För varje klass av finansiella instrument ska ett företag ange  

a. det belopp som bäst motsvarar den maximala kreditriskexponeringen vid 

rapportperiodens slut utan hänsyn till säkerheter som innehas eller andra 

arrangemang för att minska kreditrisken (exempelvis ramavtal rörande kvittning 

som inte uppfyller förutsättningarna för nettoredovisning enligt IAS 32),  

b. med avseende på det belopp som uppgivits enligt a, en beskrivning av säkerheter 

som innehas eller andra arrangemang för att minska kreditrisken,  

c. information om kreditkvaliteten på finansiella tillgångar som varken har förfallit 

till betalning eller har nedskrivet värde, och  

d. redovisat värde för finansiella tillgångar som annars skulle redovisas som 

förfallna till betalning eller skrivas ned och vars villkor har omförhandlats.  

37. För varje klass av finansiella tillgångar ska ett företag ange  

a. en åldersanalys av de finansiella tillgångarna som är förfallna, men inte 

nedskrivna, vid rapportperiodens slut,  

b. en analys av finansiella tillgångar som företaget, efter individuell bedömning, 

bedömt har minskat i värde, inklusive de faktorer som företaget beaktat för att 

avgöra om tillgångarna ska skrivas ned, och  

c. med avseende på de belopp som uppgetts enligt a och b, en beskrivning av 

erhållna säkerheter och andra arrangemang för att minska kreditrisken samt, 

såvida det inte är ogenomförbart, en bedömning av deras verkliga värden.  
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38. Om ett företag erhåller finansiella eller icke-finansiella tillgångar under perioden 

genom att ta kontroll över säkerheter eller ta i anspråk andra arrangemang för att minska 

kreditrisken (exempelvis garantier), och sådana tillgångar uppfyller kriterierna för 

redovisning enligt andra standarder, ska företaget lämna upplysning om  

a. tillgångarnas karaktär och deras redovisade värden, och  

b. sina strategier för att avyttra tillgångarna eller använda dem i rörelsen, när 

tillgångarna inte enkelt kan omvandlas till kontanter.  

39. Ett företag ska lämna följande upplysningar:  

a. En löptidsanalys för finansiella skulder som inte är derivat (däribland utfärdade 

finansiella garantiavtal) som visar återstående avtalade löptider.  

b. En löptidsanalys för finansiella skulder som är derivat. Löptidsanalysen ska 

innefatta de återstående avtalade löptiderna för dessa finansiella skulder som är 

derivatinstrument för vilka avtalade löptider är avgörande för en förståelse av 

valen av tidpunkter för kassaflödena (se punkt B 11 B).  

c. En beskrivning av hur företaget hanterar den inneboende likviditetsrisken i a och 

b. 

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.  

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.  

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

representativa för en inneboende risk i ett finansiellt instrument (exempelvis därför att 

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

detta och skälen till varför det inte anser att känslighetsanalysen är representativ. 
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Bilaga 4 ”Urval: Företag" 
 

I denna bilaga visas hur urvalet av företag minskats ner till de 37 företag som ingår i 

undersökningen. 
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Bilaga 5 ”Företagspresentation” 

 

I tabellen nedan presenteras en genomgång av samtliga företag som undersöks i studien. 

Uppgifterna har hämtats från företagens hemsidor den 18 april 2011. 

  

Företag 

 

Beskrivning 

1 Alfa Laval Industriföretag med omkring 11 500 anställda. Verksamheten är 

fokuserad till tre huvudområden: värmeöverföring, separering 

och flödeshantering. Produkter finns till försäljning i 100 länder 

och produktion sker i 20 länder.  

2 Alliance Oil Company Oljeföretag med verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Oljan 

säljs vidare till bensinstationer och oljeprodukts depåer.  

3 Assa Abloy Ett företag som tillverkar lås och säkerhetssystem för olika typer 

av dörrar. Koncernen bildades år 1994 har cirka 37 000 anställda 

över hela världen. 

4 AstraZeneca Läkemedelsföretag med 23 produktionsanläggningar i 16 länder. 

Verksamheten är förlagd till forskning, utveckling, tillverkning 

och marknadsföring av receptbelagda mediciner.  

5 Atlas Copco Industriföretag som opererar inom tre affärsområden: 

kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik samt 

industriteknik. Koncernen hade 33 000 anställda år 2010 och 

tillverkning sker i 20 länder.   

6 Axfood Ett företag inom dagligvaruhandeln med tre egenägda 

matvarukedjor: Willys, Hemköp, PrisXtra.   

7 Boliden Metallföretag som bedriver sin verksamhet inom två områden: 

gruvor och smältverk. Metaller som framställs är bl.a. koppar, 

zink och guld. Koncernen har 4 400 anställda.    

8 Electrolux Ett företag specialiserat på hushållsapparater med verksamhet i 

150 länder.   

9 Ericsson Ett företag som levererar telekommunikationsutrustning och 

mobila tjänster i cirka 175 länder och har 90 300 anställda.    

10 Getinge Global leverantör av teknik inom medicin med cirka 11 500 

anställda. Företaget har tre affärsområden inom medicin och 

hälsovård fördelat över tre kundsegment: hälsovård, medicinsk 

utrustning och forskning.   

11 Hakon Invest Investmentbolag som investerar i handelsföretag i Norden. 

Ägarandelen i ICA AB är grunden i verksamheten.  

12 Hexagon Leverantör av mätsystem baserat på 3D lösningar. Verksamheten 

bedrivs i 42 länder med 12 000 medarbetare.  

13 Holmen Bedriver verksamhet inom skogsindustrin med 4 241 anställda. 

Tryckpapper, kartong och trävaror ingår i tillverkningen liksom 

produktion av vattenkraft.  
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14 Husqvarna Tillverkande företag inom detaljhandeln. Produkter av 

utomhuskaraktär inom trädgård, bygg- och stenindustrin samt 

bevattning produceras.   

15 Lundin Petroleum Ett företag som prospekterar efter samt producerar olja och 

naturgas. Produktionen kommer från tillgångar i bl.a. Frankrike, 

Indonesien och Ryssland.    

16 Meda Läkemedelsföretag med fokus på marknadsföring och utveckling 

av medicin. Egna försäljningsorganisationer finns i 50 länder 

men produkterna sälj vidare i cirka 120 länder.  

17 Millicom Ett företag som levererar mobiltjänster och är främst inriktade på 

s.k. emerging-markets i länder som Latin Amerika och Afrika.  

18 Modern Times Group Internationellt mediebolag där TV-verksamheten når 33 länder 

och 125 miljoner tittare.  

19 NCC Bygg- och fastighetsbolag som har huvudverksamheten i 

Norden. Inom koncernen finns fyra affärsområden som bl.a. 

bygger bostadshus, butikslokaler och infrastruktur. Antalet 

anställda uppgår till 17 000.  

20 Oriflame Kosmetikföretag med ungefär 7500 anställda och försäljning i 

över 60 länder. 

21 PEAB Bygg- och anläggningsföretag som finns representerat på över 

100 orter i Sverige och med omkring 14 000 anställda 

22 SAAB Företag som tillhandahåller lösningar, produkter och tjänster 

inom militärt försvar och civil säkerhet. De viktigaste 

marknaderna är Europa, Sydafrika, Australien och Nordamerika. 

Företaget har omkring 12 500 medarbetare. 

23 Sandvik Verkstadskoncern som sysslar med metallbearbetning, 

materialteknik, gruv- och anläggningsindustri. Verksamheten har 

47 000 anställda och finns representerad i 130 länder.   

24 SCA Tillverkande företag med fyra huvudsakliga affärsområden: 

personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar och 

skogsindustriprodukter. Produkterna säljs i över 100 länder och 

verksamheten sysselsätter 45 000 anställda.  

25 Scania Tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer. Produktionen är centrerad till Europa och Latin 

Amerika. Företaget är verksamt i omkring 100 länder och har 

över 35 000 anställda. 

26 Seco Tools Ett företag som tillverkar verktyg för skärande bearbetning. 

Verksamheten finns representerad i ungefär 60 länder och har 

runt 4500 anställda.  

27 Securitas Ett företag inom säkerhetsbranschen, vars verksamhet återfinns i 

45 länder och har 280 000 medarbetare. 

28 Skanska Ett företag med verksamhet inom projektutveckling och 

byggrelaterade tjänster. Företagets verksamhet är förlagd på nio 

s.k. hemmamarknader och har 51 000 anställda.   
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29 SKF Leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom fem 

huvudområden: rullningslager, tätningar, mekatronik, service 

och smörjsystem. Företaget återfinns i 130 länder och har över 

100 tillverkningsplatser.   

30 SSAB Stålföretag som levererar höghållfasta stål och har 8 700 

anställda i över 45 länder.  

31 Stora Enso Ett företag verksamt inom skogsindustrin med tre 

huvudområden: papper, förpackningar och träprodukter. 

Verksamt i mer än 35 länder och har omkring 26 000 anställda. 

32 Swedish Match Ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom tre 

områden: snus, andra tobaksprodukter och tändprodukter. 

Produkterna tillverkas i 11 egenägda produktionsanläggningar 

och säljs i över 100 länder. Antalet anställda är omkring 12 000.    

33 Tele2 Ett företag som erbjuder kommunikationstjänster som mobil 

telefoni och bredband. Marknaden omfattar 11 länder indelad i 

fyra regioner: Norden, Ryssland, Centraleuropa & Eurasien samt 

Västeuropa.  

34 TeliaSonera Ett företag som levererar nätanslutning och 

telekommunikationstjänster. Verksamheten är organiserad över 

tre affärsområden: mobilitetstjänster, bredbandstjänster och 

Eurasien.  

35 Tieto Oyj IT-tjänsteföretag med huvudmarknad i Norden, Ryssland och 

Polen. Verksamheten har en personalstyrka på cirka 18 000. 

36 Trelleborg Global industrikoncern med verksamhet i över 40 länder och     

20 000 anställda. Produkterna utvecklas för industriella miljöer 

där de ska täta, dämpa och skydda.  

37 Volvo Fordonstillverkare med 100 000 anställda. Produktion sker i 25 

länder och försäljningen är fördelad på 185 marknader.  
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Bilaga 6 ”Kodningstabeller” 

 

                    Punkt 8 Rapport över finansiell ställning 
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Punkt 20 Rapport över totalresultat 
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Punkt 33 Kvalitativa upplysningar 
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Punkt 36-37 Kreditrisk
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Punkt 39 Likviditetsrisk 
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Punkt 40-42 Marknadsrisk 
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