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Sammanfattning 

Titel:  Jämförbarhet i finansiell redovisning - En studie av svensknoterade bolag i 

telekommunikations- och materialbranschen ur en potentiell investerares 

perspektiv 

Författare:  Fredrik Niklasson & Andreas Wittzell 

Handledare:  Henrik Sällberg 

Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Att ur en potentiell investerares perspektiv undersöka hur jämförbarheten i den 

finansiella riskredovisningen har förändrats på senare tid och hur innehållet 

förhåller sig till de regler och standarder som satts upp av IASB och IFRS. 

Uppsatsen ska också ge en uppdaterad bild av hur jämförbarheten i bolagens 

finansiella riskredovisning ser ut.  

Metod: Uppsatsen har genomförts via en empirisk studie av årsredovisningar på 

samtliga telekommunikations- och materialbolag på Stockholmsbörsens Large 

Cap-lista. En innehållsanalys har gjorts på kredit-, likviditets- och valutarisker, 

lokaliserade med hjälp av ett mätinstrument baserad på tidigare forskning. 

Årsredovisningarna som använts är från åren 2009-2011. 

Slutsatser: Vi finner att de enskilda bolagens redovisning av kredit-, likviditets- eller 

valutarisk inte har förändrats nämnvärt under perioden 2009 till 2011. Detta 

leder till att den potentiella investerarens möjlighet att jämföra mellan bolag, 

inom branscher och mellan branscher under samma år inte har förbättrats under 

perioden. Eftersom den finansiella riskredovisningen enligt tidigare studier har 

förändrats mellan perioder innebär de senaste årens avsaknad av förändring att 

jämförbarheten mellan perioder inom samma bolag ökar. Detta leder till en 

minskad kostnad för den potentiella investeraren när han vill ta fram 

prognosrelevant data för att bilda sig en uppfattning om utveckling i företagets 

finansiella riskredovisning. Denna utveckling tros minska 

informationsasymmetrin inom gruppen potentiella investerare. 
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Abstract 

Title: Comparability of financial statements - A field study of Swedish listed 

companies in the telecommunications and basic material industry from a 

potential investor's perspective 

Authors:  Fredrik Niklasson & Andreas Wittzell 

Supervisor:  Henrik Sällberg 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course:  Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: From a potential investor's perspective investigate how the comparability of the 

financial risk accounts has changed recently and how they relate to rules and 

standards set by IASB and IFRS. The purpose is also to provide an updated 

picture of the comparability of companies' financial risk disclosures. 

Method: The paper was carried out through an empirical study on financial statements 

of all telecommunications and basic material companies on the Stockholm 

Stock Exchange's Large Capital list. A content analysis has been conducted on 

credit, liquidity and currency risks, localized by using a measuring instrument 

based on previous research. The financial statements used are from 2009-2011. 

Results: We find that the individual companies' reporting of credit, liquidity and 

currency risk have not changed appreciably during the period 2009 to 2011. 

This leads to the potential investor's ability to compare between companies, 

within and between sectors in the same year has not improved during the 

period. The recent lack of changes of financial risk disclosures, opposed to 

what previous studies has shown, results in an increased comparability between 

periods within the same company. This leads to a reduced cost to the potential 

investor when he wants to produce relevant data forecasts and estimate the 

development of the company's financial risk disclosures. This trend is also 

believed to reduce information asymmetry within the group of potential 

investors. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Alla bolag i EU som handlas på en EU-reglerad börs måste sedan 2005 rätta sig efter 

redovisningsbestämmelser som sätts upp av International Financial Reporting Standards 

(IFRS) (IFRS Foundation, International Accounting Standards Board, 2012). Målet är att 

utveckla en global standard som baseras på klart uttryckta principer (IFRS Foundation, 

International Accounting Standards Board, 2012). 

 

”De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information 

om ett företags finansiella ställning och resultat samt om förändringar 

i den ekonomiska ställningen. Informationen är användbar för olika 

användare som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor.” 

(International Accounting Standards Board, 2001) 

 

För att nå en förbättrad redovisning och uppfylla användarnas informationsbehov har 

definitioner och kvalitativa egenskaper fastställts i International Accounting Standards Boards 

(IASB) föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. De överordnade kvalitativa 

egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (International 

Accounting Standards Board, 2001).  

 

Två besläktade användartyper som genom redovisningens innehåll påverkas av de kvalitativa 

egenskaperna är investeraren och den potentiella investeraren. Investerare vill kunna använda 

redovisningen som underlag för att öka, minska eller ligga kvar i sitt innehav (Smith, 2006). 

Den potentiella investeraren vill i sin tur kunna fatta beslut om hur mycket som ska investeras 

eller om det är bättre att avstå. För att underlätta beslutsfattande gällande ett innehav är det 

önskvärt att redovisningen har prognosrelevans och därmed kan användas för att bedöma 

framtida utdelningar, värdestegring och risk. Även återföringsrelevans, det vill säga att 

materialet kan användas för kontroll och verifiering, är av intresse för att bedöma vilken 

tillförlitlighet prognosmetoderna har (Smith, 2006). En distinktion mellan grupperna 
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investerare och potentiella investerare är att de kan ha olika intressen mot samma företag på 

grund av deras förutsättningar. Den potentiella investeraren bör troligtvis efterfråga en mer 

fullständig redovisning för att till fullo kunna bedöma företagets värde och risk. Den 

potentiella investeraren lägger således mindre vikt vid kostnaden för framtagandet av 

informationen eller om informationen påverkar företagets värdering. Investeraren, som redan 

har intresse av företagets framgång, vill förmodligen förutom att ha tillgång till prognosdata 

att företaget ska redovisa på ett sätt som maximerar företagets värdering. På grund av den 

eventuella intressekonflikten mellan parterna finns det vidare vinningar med att hålla ett mer 

neutralt synsätt där användaren inte i utgångsläget är investerad i företagets framgång. 

Påpekas bör att det finns viktiga likheter mellan grupperna varför investerarens perspektiv 

också behövs för att förstå den potentiella investeraren. 

 

För båda typer av investerare är dock jämförbarhet en viktig egenskap eftersom prognosdata 

måste kunna länkas samman på ett meningsfullt sätt mellan redovisningsperioder. En låg 

jämförbarhet mellan perioder skulle kunna innebära att värdet av prognoserna minskar då 

samma underliggande data skulle kunna generera olika resultat beroende på val av 

redovisningsmetod. Jämförbarheten kan också vara viktig mellan företag och är då relevant 

när företaget ska bedömas utifrån en referenspunkt. Precis som för jämförbarhet mellan 

redovisningsperioder är det önskvärt att redovisningen återges på ett liknande sätt eller genom 

förklaringar möjliggör en jämförelse på samma villkor. Detta gör att båda investerartypernas 

nytta av informationen blir högre då det går att se samband mellan både perioder och företag.  

 

Som tidigare nämnts har investeraren och den potentiella investeraren intresse av att kunna 

bedöma risk. En viktig del av årsredovisningen är upplysningarna om finansiell risk. 

Finansiell risk innehåller kredit-, likviditets- och marknadsrisk. Där kredit- och 

likviditetsrisker är vad som brukar kallas osystematiska risker, dvs. risker som investerare och 

potentiella investerare har möjlighet att diversifiera bort genom att blanda tillgångar i sin 

aktieportfölj (Oxelheim & Wihlborg, 2005). Marknadsrisk är i sin tur uppdelad i valuta-, 

ränte- och prisrisk (IFRS Foundation, 2011). Dessa risker kan inte investerare diversifiera bort 

utan gäller alla aktörer på marknaden, så kallad systematisk risk (Oxelheim & Wihlborg, 

2005). Det är även rimligt att anta att de båda investerartyperna också har användning av 

jämförbarhet i den finansiella riskredovisningen mellan perioder och mellan företag för att 

kunna bedöma investeringen. 
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Med denna bakgrund vill vi studera vilken betydelse den kvalitativa egenskapen jämförbarhet 

har och i vilken grad jämförbarhet är önskvärd i den finansiella riskredovisningen. Fokus 

ligger på de två osystematiska riskerna kreditrisk och likviditetsrisk och den systematiska 

valutarisken. Detta bör fånga båda risktyper och ge underlag för en bred diskussion. För att få 

en så hög kontrast som möjligt mellan företag och användargruppen investerare väljer vi att 

utgå från den potentiella investeraren, som inte redan har ett ägarintresse. 

1.2 Problemdiskussion 

När jämförbarhet presenteras i IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter grundläggs 

behovet på följande sätt: 

 

”Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i 

företagets resultat och ställning, genom att över en längre period jämföra 

de finansiella rapporter som företaget lämnar. Användare måste också ges 

möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter med avseende på 

finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. 

Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade 

transaktioner och andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett 

och samma företag under en längre tid, dels i olika företag.” (International 

Accounting Standards Board, 2001) 

 

Utifrån ovanstående citat och med bristande kontext om kvalitativa egenskaper och olika 

användarbehov är det lätt att tro att jämförbarheten är en enkel fråga, där den sammanlagda 

nyttan blir maximal samtidigt som jämförbarheten maximeras. Dock uppstår det konflikter 

och kostnader på flera plan och det blir snarast frågan om en balansgång mellan olika 

användares viljor och i förlängningen också mellan de olika kvalitativa egenskaperna. Detta 

gör det intressant att diskutera den potentiella investerarens nytta med hög jämförbarhet men 

också vad som orsakar begränsningarna i jämförbarhet. 
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Investerarens nytta med hög jämförbarhet är att informationen är användbar då det är frågan 

om att välja investeringsobjekt eller då det är frågan om att använda information från olika 

perioder i prognossyfte (Smith, 2006). Den potentiella investeraren har i detta fall samma 

behov. Speciellt är jämförbarhet mellan olika bolag i samma bransch önskvärd (Frasca, et al., 

2005). Ett problem som företag ställs inför när en hög eller fullständig jämförbarhet 

efterfrågas är att det potentiellt skulle kräva en stor informationsmängd. Detta skulle innebära 

större kostnader i ett företag för att den potentiella investeraren skulle få en låg extra 

marginalnytta. Ur den potentiella investerarens synvinkel är dock detta inget problem 

eftersom kostnaden faller på företagets ägare. Nackdelar som direkt påverkar den potentiella 

investeraren är att ett allt för högt krav på jämförbarhet skulle innebära att förbättrade 

redovisningsmetoder, med en högre relevans och tillförlitlighet, kanske inte omedelbart skulle 

tillämpas. Detta på grund av att en förändring i redovisningen gör det svårare att jämföra med 

tidigare perioder och eventuellt också med andra företag. Ett annat problem kan vara att en 

stor informationsmängd skulle sänka relevansen i materialet och därför innebära att den 

potentiella investeraren skulle få en ökad kostnad för att analysera innehållet. Detta är ett 

exempel på situationer där den potentiella investeraren skulle kunna ha nytta av en 

begränsning i jämförbarheten till förmån för andra kvalitativa egenskaper. 

 

Jämförbarheten som bör följa av regler formade av de kvalitativa egenskaperna och dessa 

reglers påverkan på redovisningen av finansiella risker är intressant att studera. Det har till 

exempel framkommit att enbart ett krav på riskupplysningar leder till både minskad osäkerhet 

bland investerare och en minskad fluktuation mellan olika investerares bedömning av 

företagens riskexponering (Lajili & Zéghal, 2005). Denna slutsats baseras på en undersökning 

där det framkommer att krav på riskupplysningar innebär en minskad känslighet i 

handelsvolymen som följd av förändringar i olika parametrar som räntor, råvarupriser och 

valutakurser (Linsmeier, et al., 2002). Detta samband kan finnas eftersom investeraren lättare 

kan bedöma förändringarnas påverkan på tillgången. En undersökning visar att när företagens 

risk är känd blir också investeraren mindre pessimistisk och mindre känslig för dåliga nyheter 

(Bird & Yeung, 2012). Den ökade jämförbarheten mellan bolag i EU bidrar också till ökade 

utlandsinvesteringar vilket således medverkar till bolags värdeökning. Detta genom att den 

potentiella investeraren med hjälp av finansiella rapporter kan identifiera och jämföra till 

vilken grad företag exponerat sig i en specifik risk och ifall åtgärder tagits för att minska en 

specifik risk (DeFond, et al., 2011). Med ett ökat krav på riskupplysningar och en ökad 
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jämförbarhet är det inte otänkbart att den potentiella investeraren också personligen lättare 

kan utnyttja företagens risktagande genom att exponeras mot önskade risker. Samtidigt som 

det på ett tillförlitligt sätt går att skapa egentillverkade motvikter mot risker den potentiella 

investeraren inte vill dela med företaget.  

 

Med en förståelse för den potentiella investerarens behov av jämförbarhet i den finansiella 

riskredovisningen och med vetskapen att redovisningen ofta förändras är det en naturlig tanke 

att frekventa lägesuppdateringar är värdefulla. Tidigare forskning visar också att de svenska 

bolagen på senare år ökat sin riskredovisning och framförallt redovisningen av finansiell risk 

(Rohdin & Wetterberg, 2007; Kramer & Snellman, 2010; Arendt & Wingren, 2011). Senare 

undersökningar visar dock på en brist i jämförbarhet mellan bolagens riskredovisningar samt 

en brist på redovisning av marknadsrisk enligt de regler uppsatta av IFRS (Papa & Peters, 

2011).  

 

Området vi anser måste belysas ytterligare är hur jämförbarheten på senare tid förändrats i de 

svenska bolagens finansiella riskredovisning. Detta är intressant eftersom företag genom 

redovisning inte kan maximera nyttan för sig själva och alla användare samtidigt, vilket leder 

till en föränderlig ojämnhet i information mellan olika användare och företag. Denna 

ojämnhet påverkar direkt vad den potentiella investeraren kan utläsa av den finansiella 

rapporteringen och påverkar också jämförbarheten mellan företag och perioder. Inte heller 

reglering är fast, utan följer efter de behov och restriktioner som användare och företag har. 

Regelverket skapar en slags gemensam miniminivå för vilka upplysningar som ska lämnas 

vilket i sin tur också påverkar jämförbarheten. Hur jämförbara finansiella rapporter är och hur 

jämförbarheten förändras är därför av vikt för den potentiella investeraren vid en bedömning 

av företagens finansiella risk. 

1.3 Frågeställning 

Vi kommer utifrån en potentiell investerares perspektiv undersöka följande: 

• Hur har jämförbarheten i den finansiella riskredovisningen hos svenska 

telekommunikations- och materialbolag förändrats mellan 2009 och 2011? 
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1.4 Syfte 

Syftet är att utifrån en potentiell investerares perspektiv undersöka hur jämförbarheten i den 

finansiella riskredovisningen har förändrats på senare tid och dessutom att undersöka hur den 

finansiella riskredovisningen ser ut i förhållande till de regler och standarder som 

börsnoterade företag ska följa. Vi vill med denna undersökning också försöka svara på om en 

potentiell investerare med hjälp av företags årsredovisningar kan jämföra olika bolags 

exponering mot finansiella risker samt ge en uppdaterad bild av hur jämförbarheten mellan 

bolagens finansiella riskredovisning ser ut. 

1.5 Definitioner av nyckelbegrepp 

Nedan följer definitioner av nyckelbegrepp så som de definierats av International Accounting 

Standard (IAS) 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, IAS 32 Finansiella 

instrument: Klassificering eller International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 

Finansiella instrument: Upplysningar. 

 

Derivat = ”… 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.” (International Accounting Standards, 2011) 

 

Finansiellt instrument = ”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov 

till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett 

annat företag.” (International Accounting Standards, 2011) 

 

Likviditetsrisk = ”Risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra förpliktelser som 

sammanhänger med finansiella skulder som regleras med kontanter eller annan finansiell 

tillgång.” (International Financial Reporting Standards, 2011) 
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Marknadsrisk = ”Risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett 

finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer 

av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker.” (International Financial 

Reporting Standards, 2011) 

 

Kreditrisk = ”Risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en skyldighet 

och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust.” (International Financial Reporting 

Standards, 2011) 

 

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

instrument varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser.” (International 

Financial Reporting Standards, 2011) 
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2 Regelverk och jämförbarhet 

2.1 Val av regelverk 

För att kunna svara på frågeställningen har regelverk som bygger på eller är besläktat med 

jämförbarhet, finansiella instrument och finansiella risktyper samlats in. Utgångspunkten är 

alltid det material som kommer direkt från IASB eller IFRS-dokument. Påbyggnad av 

eventuella förklarande källor är sekundär. 

 

Jämförbarheten tillhör de kvalitativa egenskaperna som listas av IASB. För att förstå 

jämförbarheten måste också denna sättas i relation till de andra kvalitativa egenskaperna, då 

dessa kan komma i konflikt och därför kan behöva balanseras mot varandra. Därför innehåller 

kapitlet också information om hur jämförbarheten sätts i relation till andra kvalitativa 

egenskaper samt också hur jämförbarheten begränsas av nytta och kostnad. 

 

Målet med informationen från det utvalda regelverket är att grundlägga förståelse om vad 

företag ska lämna upplysningar om för att uppnå överrensstämmelse med de minimikrav som 

upprättas av IFRS. Om ett företag uppnår minimikravet för innehåll i en finansiell rapport är 

det inte omöjligt att detta är ett första steg mot jämförbarhet. 

  

IFRS 7 är centralt för att förstå vilka upplysningar som måste lämnas i samband med 

finansiella instrument. I IFRS 7 ingår också de finansiella risktyperna som är relevanta för vår 

undersökning, nämligen kredit-, valuta- och likviditetsrisk. 

2.2 Kvalitativa egenskaper – Jämförbarhet 

I punkt 39 till 42 i IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter förklaras 

jämförbarhetens innehåll och begränsningar. Jämförbarhet måste finnas för att användare ska 

kunna bilda en uppfattning om trender i företagets resultat och finansiella ställning. Det ska 

också gå att jämföra olika företags resultat och finansiella ställning samt förändringar i 

finansiell ställning (International Accounting Standards Board, 2001). Principen för 

jämförbarhet är därför att lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt (Smith, 
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2006). Det finns också en mindre strikt definition som säger att användarna ska veta vilka 

regler som gäller vid redovisningen (Smith, 2006). Detta syns då det finns upplysningskrav 

gällande vilka redovisningsprinciper som tillämpats, eventuella förändringar av 

redovisningsprinciper och förändringarnas effekter (International Accounting Standards 

Board, 2001). Principerna är viktiga för att förstå på vilken nivå jämförbarheten ska ligga för 

att vara användbar och behövs för att ha en utgångspunkt i diskussionen om en tillräcklig 

jämförbarhet har uppnåtts.   

 

I föreställningsramen separeras jämförbarheten också i två huvudkategorier, dels jämförbarhet 

i samma företag över tid, dels mellan olika företag (International Accounting Standards 

Board, 2001). Skillnaden mellan jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan företag är 

påtaglig och kan av vissa betraktare ses som två olika egenskaper (Smith, 2006). Denna 

distinktion innebär att en analys om jämförbarhet kan delas för att på ett tydligt sätt fånga hur 

jämförbarheten ser ut inom samma bolag över tid och hur den ser ut mellan företag.  

 

Jämförbarhet mellan bolag är kopplat till den kvalitativa egenskapen relevans. Detta då 

exempelvis en investerare måste kunna jämföra information från olika rapporter för att på 

bästa sätt kunna bedöma investeringsalternativ (Smith, 2006). Relevans innebär i 

sammanhanget att informationen ska vara användbar för beslut (Smith, 2006), vilket alltså blir 

fallet för den potentiella investeraren då bolagen är jämförbara med varandra. Jämförbarhet 

över tiden krävs också eftersom en användare måste kunna skapa prognoser för framtida 

värdeförändringar, utdelningar och risk (dvs. materialet måste ha prognosrelevans). För att 

uppnå detta krävs det att det underliggande materialet redovisas på samma sätt över en 

tidsperiod (Smith, 2006). Även återföringsrelevans, det vill säga att materialet kan användas 

för kontroll och verifiering, är av intresse då en användare vill bedöma vilken tillförlitlighet 

prognosmetoderna har (Smith, 2006). Detta betyder att en undersökning om jämförbarhet 

mellan bolag till stor del kan ske under samma år eller över flera år för att studera hur 

jämförbarheten mellan bolag utvecklas över tid. Undersökningar över tid kan därför inriktas 

på om materialet har prognosrelevans flera år inom samma bolag och breddas till fler bolag 

om generaliserbarhet eftersträvas. 
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2.2.1 Jämförbarhetens relation till övriga kvalitativa egenskaper 

Vilken vikt som ska tillmätas jämförbarheten presenteras också i IASB:s föreställningsram. 

Här diskuteras också avvägning eller val mellan olika kvalitativa egenskaper. Vanligtvis ska 

en balans uppnås, men vilken vikt som ska tilldelas en egenskap är en professionell 

bedömning (International Accounting Standards Board, 2001). Hur detta sker är utifrån 

regelverket inte självklart, men relevans presenteras som den primära kvalitativa egenskapen 

(Smith, 2006). Vilket betyder att jämförbarheten är underordnad relevansen. 

 

Ett exempel där andra kvalitativa egenskaper tar överhanden mot jämförbarhet är då ett 

företag inte kan hålla kvar vid redovisningsprinciper som inte uppfyller krav på relevans och 

tillförlitlighet. De bör heller inte hålla kvar vid redovisningsprinciperna om mer relevanta och 

pålitliga alternativ finns (International Accounting Standards Board, 2001). Denna balansgång 

är viktig då en bedömning ska ske ifall jämförbarheten ska sättas i fokus eller om den av ett 

giltigt skäl blir något åsidosatt på grund av de andra kvalitativa egenskaperna. 

2.2.2 Jämförbarhetens relation till nytta och kostnad 

Avvägningen mellan nytta och kostnad är en mer övergripande restriktion. Nyttan av 

informationen bör vara större än kostnaden att tillhandahålla den. Avvägningen måste 

huvudsakligen baseras på bedömningar (International Accounting Standards Board, 2001). 

Vem som ska göra bedömningen framgår inte av regelverket, men normgivare, användare och 

de som upprättar finansiella rapporter måste vara medvetna om problematiken. Likt 

balansgången mellan jämförbarhet och övriga kvalitativa egenskaper gäller det här att 

jämförbarheten inte bör bli orimligt dyr för företaget bara för att få en marginell ökning av 

nyttan för vissa användare. 

2.3 IFRS 7 och finansiella risktyper 

IFRS 7 kräver både kvalitativa och kvantitativa upplysningar om risk. De kvalitativa 

upplysningarna ska för varje risk följa en berättandestruktur med följande komponenter 

(PricewaterhouseCoopers, 2007): 

• Identifiera riskexponeringen i finansiella instrument och hur de uppstår. 

• Identifiera mål, policy och processer för riskhantering och de metoder som används 

för att mäta risk. 
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• Beskriv förändringar sedan föregående rapportperiod. 

Dessutom ska sammanfattad kvantitativ data om riskexponering på balansdagen för varje 

risktyp lämnas (PricewaterhouseCoopers, 2007). De risktyper som listas är kreditrisk, 

likviditetsrisk och marknadsrisk (IAS Plus, 2012). Marknadsrisken innehåller valuta-, ränte- 

och prisrisk (IFRS Foundation, 2011). 

2.3.1 Kreditrisk och upplysningskrav 

Kreditrisk är risken att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullfölja sina skyldigheter. 

De upplysningar som lämnas angående kreditrisk är maximal mängd av exponering, 

beskrivning av säkerheter och vilken kreditkvalitet det finns på de finansiella tillgångarna 

(IAS Plus, 2012). Kreditrisken anses också viktig då den genomgående påverkar de flesta 

finansiella instrument (Papa & Peters, 2011). Därför är kreditrisken något den potentiella 

investeraren bör bedöma vid ett investeringsbeslut.  

2.3.2 Likviditetsrisk och upplysningskrav 

Likviditetsrisk är risken att en enhet kommer ha svårigheter att betala sina finansiella skulder i 

tid på grund av svårupplösta tillgångar. Här krävs en löptidsanalys och en beskrivning av den 

metod som används för riskhantering (IAS Plus, 2012). Den potentiella investeraren kan alltså 

genom likviditetsriskupplysningar bedöma om det är troligt att företaget kan dra på sig 

kostnader på grund av bristande likviditet. 

2.3.3 Valutarisk och upplysningskrav 

Marknadsrisken inkluderar ränterisk, valutarisk och övriga prisrisker. IFRS 7 beskriver dessa 

risker tillsammans, varför valutarisken måste diskuteras i samband med de övriga 

marknadsriskerna.  

 

Marknadsriskerna kan påverka verkligt värde eller de kassaflöden som uppstår från ett 

finansiellt instrument. De upplysningar som ska lämnas i samband med marknadsrisker är en 

känslighetsanalys för varje relevant marknadsrisk. Känslighetsanalysen ska kompletteras med 

information om den inte på ett tillräckligt bra sätt beskriver enhetens riskexponering (t.ex. om 

analysen är något inaktuell vid rapportidens slut). Istället för att ha en känslighetsanalys per 

marknadsrisk får dessa kombineras (IAS Plus, 2012). Förändringar från föregående period 
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måste förmedlas tillsammans med anledning till förändringar (PricewaterhouseCoopers, 

2007). 

 

Den potentiella investeraren bör genom känslighetsanalysen snabbt kunna bilda sig en 

uppfattning om hur fluktuationer i valuta, ränta eller pris påverkar företaget. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Val av teori 

För att ge stöd till frågeställningen behövs det en teoretisk anknytning. Här väljer vi att 

anlägga perspektivet att det finns en ojämnhet i information mellan företag och användare 

samt dessutom inom gruppen användare. Detta kan vara av vikt då det är dessa parter som 

ytterst påverkar redovisningens innehåll och därmed också jämförbarheten. Hur lagstiftaren 

påverkar ojämnhet i information presenteras också.  För att ge ytterligare mening till vårt 

resultat vill vi också knyta det till vad som visats i tidigare studier. Vi tror att kontexten som 

ges av en sådan sammanställning kommer att vara nödvändig för att kunna ge en bra analys 

och diskussion om utvecklingen av jämförbarhet.    

3.2 Informationsasymmetri 

Med utgångspunkten att företaget besitter en större kunskap eller förmåga att anskaffa 

kunskap om den egna verksamheten än vad en utomstående har förmåga att göra går det att se 

att det föreligger en informationsasymmetri. Informationsasymmetri är alltså när en eller flera 

parter har en bättre informationsmedvetenhet relativt andra deltagande parter (Clarkson, et al., 

2007). 

 

Det har visats att informationsasymmetri och marknadsdeltagare med olika mål kan leda till 

att marknaden förlorar sin effektivitet eller i västa fall sin funktion. Detta visas i det klassiska 

exemplet ”The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” 

(Akerlof, 1970). Analogt med detta exempel kan en investerare inte skilja ett bra och ett dåligt 

företag åt om informationen inte kan förmedla företagets värde på ett korrekt sätt. Eftersom 

informationen inte är fullständig för alla måste parterna komma fram till vilken information 

som är värd att dela. Användare och företag kan på denna fråga ha olika svar då deras nytta 

och syfte med informationsdelningen varierar. Lagstiftaren kommer här in som tredje part och 

grundlägger en miniminivå för vilken informationsdelning som måste ske. Har inte redan 

parterna mellan sig nått upp till minimikraven för informationsdelning kan det argumenteras 

för att lagstiftaren sänker informationsasymmetrin.  Som ett närliggande stöd för detta finns 
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förklaringar om varför ett företag kan vilja använda sig av internationella 

redovisningsstandarder. Ett införande av en internationell redovisningsstandard kan nämligen 

signalera till marknaden att företaget är redo att lämna mer information till investerarna och 

kan hantera högre krav från utomstående minoritetsägare, eftersom det blir lättare att ställa 

företaget till svars för sina handlingar. Detta gör att företagets ledning får svårigheter att 

handla för egen vinning. Just IFRS har dessutom mer omfattande upplysningskrav än många 

andra länders redovisningsstandarder  (Hope, et al., 2006). En standard som tvingas av 

lagstiftaren bör därför också innebära att jämförbarheten ökar, då det finns gemensamma 

upplysningskrav.  

 

Det är inte bara mellan företag och användare som det finns en informationsasymmetri, den 

finns också inom användargrupper. Eftersom redovisningen genom upplysningar sprider 

information från vad som internt sker i ett företag till utomstående användare (däribland de 

potentiella investerarna) bör således informationsasymmetrin mellan en insider och 

utomstående part minska då redovisningens krav på upplysningar ökar. Lagstiftarens roll 

framkommer då återigen. Detta då det visas att en ökad överensstämmelse med 

upplysningskraven från IFRS minskar informationsasymmetrin och ökar förmågan för 

analytiker att producera mer korrekta prognoser (Hodgdon, et al., 2008).  

 

En sänkt informationsasymmetri i upplysningarna är också viktigt för att utjämna 

förutsättningarna mellan småinvesterare och professionella investerare. Detta då den 

professionella investeraren har större möjligheter att sammanställa information från fler källor 

(Ball, 2006). En annan studie finner också en positiv effekt efter införandet av IFRS för de 

företag som tidigare hade en låg informationskvalité och hög informationsasymmetri 

samtidigt som företag som tidigare hade hög informationskvalité får en positiv effekt på grund 

av den konvergens som uppstår i redovisningen (Armstrong, et al., 2009). Om införandet av 

IFRS kan sänka informationsasymmetrin innebär detta att den professionella investeraren och 

småinvesteraren blir mer jämställda. 
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3.3 Potentiella intressekonflikter mellan företag och investerare 

Ett syfte med redovisningen av finansiell risk är att visa hur företaget har minskat en 

potentiell förlust relaterade till dess risker. Men undersökningar visar att det finns flera skäl 

till att företagsledningen inte vill redovisa sina risker (Financial Management Accounting 

Committee (FMAC) of IFAC, 2002): 

• Kostnad för företaget. 

• Känslig information offentliggörs. 

• Affärsrisken är för komplex för att beskriva i en rapport. 

• Årsredovisningar är redan för lång, risk för allt för mycket information. 

• Många av läsarna/användarna av information är inte tillräckligt kunniga/insatta. 

• Framåtblickande information kan misstolkas som en definitiv prognos och potentiellt 

göra att investerares framtida investeringsbeslut baserade på sådan information. 

• Bättre upplysningar kanske inte minskar ett företags kapitalkostnad. 

Vissa investerare hävdar att den bristen på insikt i ett företag som detta skapar gör dem 

oförmögna att agera proaktivt och därmed hantera sin investeringsportfölj (Financial 

Management Accounting Committee (FMAC) of IFAC, 2002). Vilket kan ske genom att 

exempelvis diversifiera bort den osystematiska risken. Samtidigt har företagsledningar 

beskrivit flera fördelar med att effektivt hantera och redovisa sina risker vilket också är 

positivt för den potentielle investeraren. Riskchefer och ledande beslutsfattare tar bland annat 

upp nedanstående fördelar (Epstein & Rejc, 2005): 

• Att intressenterna ser företaget som lönsamt och framgångsrikt. 

• Att intressenterna betraktar företaget som förutsägbart och att analytiker har tilltro till 

företaget. 

• Företaget kan upprätthålla sitt rykte. 

• Företaget kan få en god kreditvärdighet. 

Dessa offentliggöranden är också viktiga eftersom finansiella instrument och försäkringar kan 

minska eller eliminera effekten av en finansiell risk och därmed hålla företagets värde stabilt 

(Financial Management Accounting Committee (FMAC) of IFAC, 2002). Upplysningarna 

kan till och med sänka företagens kapitalkostnad vilket speciellt de större företagen är 
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intresserade av (Graham, et al., 2005). Samma studie visar också att det finns ett starkt 

samband mellan viljan att redovisa sina finansiella risker och viljan att sänka sina 

kapitalkostnader. Detta sker direkt via bättre redovisningskvalitet genom att det bland annat 

ändrar investerares uppfattning om fördelningen av framtida kassaflöden (Lambert, et al., 

2006). Detta är extra betydelsefullt under svåra affärsförhållanden när lönsamheten pressas 

och kapitaltillgången är begränsad vilket sannolikt också gör att riskhantering hos företagen 

får en högre prioritet i investeringsbedömningar. Företag med sund riskhantering och tydlig 

information kan därmed komma att ses som mer intressanta av investerare, särskilt i volatila 

marknadsförhållanden, se Figur 1 Volatiliteten, vilket vi sett de senaste åren på börsen 

(Margow, 2008). 

 
Figur 1 Volatiliteten 

(Yahoo! Inc., 2012) 

Figuren ovan illustrerar sambandet mellan högre volatilitet och sjunkande marknadsvärde på 

börsen1.  

 

Positiva aspekter för potentiella investerare menar forskare är sänkt 

informationsbearbetningskostnad som troligtvis också gör att effektiviteten gällande 

prissättning på aktiemarknaden ökar och som i sin tur gagnar investeraren genom att 

marknadseffektiviteten ökar (Ball, 2006). Indirekt minskas företagets kapitalkostnader genom 

att ökad finansiell redovisning påverkar företagens verkliga beslut menar forskare, vilket 

                                                 
1 Standard & Poor’s 500 (S&P 500) är ett samlat index med 500 amerikanska bolag utvalda efter bland annat 
marknadsandel, likviditet och industri (Investopedia, u.d.). Liknande svenska OMX30. 
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sannolikt också minskar skillnader mellan företagets förväntade framtida kassaflöden och 

verkliga kassaflöden (Lambert, et al., 2006). 

3.4 Tidigare studier av svenska företags finansiella riskredovisning 

Tidigare forskning tyder på att svenska företags årsredovisningar går mot utökad och mer 

kvalitativ redovisning av de finansiella riskerna (Bergström, 2010; Kramer & Snellman, 

2010). Bergström (2010) har i sin studie tittat på de finansiella riskerna kreditrisk, 

likviditetsrisk och marknadsrisk (där valutarisk ingår) och hur utvecklingen av dess 

omfattning sett ut i Volvo AB och Sandvik från 1999 till 2009. Resultaten pekar på en tydlig 

trend i utvecklingen mot mer omfattande kvalitativ riskredovisning, speciellt från 2007 då 

IFRS kom med ökade krav på obligatoriska och mer detaljerade upplysningar. Denna studie 

visar också på att bolagen tydligare beskriver hur de beräknar sina risker och hur dessa risker 

kan påverka företaget. Kramer & Snellmans (2010) studie omfattar 22 företag registrerade på 

svenska OMX30-listan och studerar den relativa förändringen i deras finansiella 

riskredovisning. Resultatet visar att 86 procent av företagen förbättrat sin rapportering av 

finansiella risker mellan 2007 och 2009 och att det delvis kan förklaras med de då rådande 

förhållandena i världsekonomin, se Figur 1 Volatiliteten. Kramer & Snellman (2010) studerar 

dock inte kvaliteten på redovisningen eller förhållanden mellan de olika företagens finansiella 

riskredovisningskvalitet, det vill säga om de finansiella riskerna redovisas tillräckligt bra för 

att ligga tillgrund för investeringsbeslut. Slutsatsen som dras är dock att beslutsgrunden var 

bättre 2009 än 2007. 

 

Detta kan ställas i kontrast mot att endast 64 respektive 47 procent redovisade valutarisk 

respektive finansieringsrisk (att likställa med likviditetsrisk) 2001 (Mattsson & Abrahamsson, 

2001). Undersökningen studerade 74 bolag noterade på svenska börsens A-lista (kan jämföras 

med dagens storkapitalbolag, OMX:s Large Cap-lista) och om dessa företag bland annat 

redovisade sina valuta- och likviditetsrisk på sin hemsida, vilket i denna studie även 

innefattade årsredovisningarna men även andra rapporter författarna kunnat hitta på 

företagens hemsida. Undersökningen studerade också hur stor andel av de 74 företagen som 

beskrev någon policy för att hantera valuta- respektive likviditetsrisk och där visade resultaten 

att 62 procent redovisade en valutapolicy medan endast 24 procent redovisade en 

likviditetspolicy. Tittar vi enbart på materialbranschen i denna studie redovisade 73 procent 
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valutarisk och 55 procent likviditetsrisk. Att denna bransch låg över snittet förklarar 

författarna med materialbranschens aktiva handel över gränserna. Denna fördelning mellan 

riskerna syns även i nyare studier. I en undersökning från 2006, där industri- och 

hälsobranschen årsredovisningar från 2005 undersökts, visar resultatet även här på att 

upplysningar om valutarisk är vanligast förekommande, tätt följt av kreditrisk medan 

likviditetsrisken redovisas sämst i företagens årsredovisningar. Endast ca 40 procent av 

företagen hade då upprättat en känslighetsanalys av sina finansiella valutarisker, 23 procent av 

företagen redovisar en löptidsanalys och 23 procent ett belopp för maximal 

kreditriskexponering (Andersson & Cederfalk, 2006). 

 

I en annan studie från 2009 där författarna studerade årsredovisningar från 2008 och hur vida 

företagen, utifrån författarnas tolkning av IFRS 7, uppfyller kraven på upplysningar om 

valutarisk (Milosevic & Koseleva, 2009). Denna studie visade att då redovisade, förklarade 

och hanterade 86 procent av ett representativt urval på 28 undersökta företag från 

Stockholmsbörsens Large Cap-lista sina valutarisker. Samtidigt som endast 46 procent av 

dessa redovisar en fullgod känslighetsanalys enligt IFRS regler, dvs. företagen visade hur en 

rimlig förändring i växelkurs kan påverka företagens resultat och egna kapital. 

3.5 Tidigare studier om jämförbarhet 

I en omfattande studie från 2011 ansåg flera investerare att de finansiella riskerna var viktiga 

att lyfta fram i årsredovisningar. Studien baserades på intervjuer med 133 medlemmar i CFA 

Institute (professionella investerare) angående vad de ansåg om företags finansiella 

riskredovisning efter införandet av IFRS 7. Långt ifrån alla nöjda som var nöjda med hur de 

finansiella riskerna presenterades. Endast drygt en tredjedel av de tillfrågade var fullt belåtna 

med upplysningarna som företagen gav och författarna menade att reglerna i IFRS 7 utgjorde 

allt för lösa riktlinjer. Bland annat ansåg flera respondenter att konsekvensen och 

jämförbarheten i årsredovisningarna var låg. På denna punkt ansåg sig endast 20 procent vara 

nöjda samtidigt som knappt en tredjedel var missnöjda. En kreditanalytiker menade att trots 

att alla företag ser olika ut måste jämförbarheten och konsekvensen i rapporterna öka. 

Författarna ansåg att IFRS bör standardisera kvantitativa upplysningar för att uppnå en 

enighet i de finansiella rapporternas riskredovisning. Bland annat kommer forskarna fram till 

att: 
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• Maximala kreditexponeringen behöver förbättras genom bättre uppdelning av 

maximala kreditexponeringen, bland annat specificera exponeringen från derivat. 

• Löptidsanalysens jämförbarhet bör förbättras genom en gemensam förfallostruktur. 

Förfallostrukturen ska dock inte innehålla för få tidsperioder eller skopa ihop allt för 

många tidsperioder, exempelvis en förfallotidskategori på mellan 1-5 år. 

• Känslighetsanalysen bör förbättras genom att både sannolika och extrema scenarios 

vägs in. (Papa & Peters, 2011) 
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4 Metod 

4.1 Ansats 
Vi har valt att genomföra en empirisk studie där flera företags årsredovisning analyseras och 

jämförs individuellt och mot varandra. I enlighet med uppsatsens frågesällning och syfte anser 

vi denna metod mest lämplig då det i vårt fall är nödvändigt att studera flera företags 

årsredovisningar samtidigt. Vidare innebär det att vi som forskare måste reducera antalet 

risker och göra avgränsningar i tiden för att rent resursmässigt kunna ta oss igenom 

undersökningsprocessen samt att kunskapsmässigt kunna hantera de många upplysningarna. 

Denna ansats gör att vi ingående kan studera utvecklingen av finansiell riskredovisning med 

fokus på flera risktyper.   

 

Vårt metodval ger oss möjlighet att se hur ett enskilt företags rapportering av finansiella risker 

i årsredovisningen utvecklats. Det ger oss också möjlighet att se om och hur branschen som 

helhet förändrat företagsrapporteringen av finansiella risker samt att jämförelser mellan 

företag och branscher kan genomföras. Vi kan dessutom studera hur en finansiell risk 

utvecklats över tiden och hur förhållandet mellan de specifika finansiella riskerna ser ut. 

Genom att använda oss av redan beprövad teknik, i form av mätinstrumentet, samt företagens 

publicerade årsredovisningar undviker vi nackdelar med metoden så som att fältet är 

svårdefinierat och svårt att få tillgång till (Jacobsen, 2002).  Denna metod gör det även möjligt 

att jämföra vårt resultat med tidigare forskning. 

4.2 Informationsinsamling 
Vi har från respektive företags hemsida hämtat hem årsredovisningar från 2009-2011. Den 

övervägande delen av teoretisk information hämtades från sökningar på Google Scholar samt 

via artikelsök på EBSCOhost Business Source Premier, Wiley Online Library och SAGE 

Premier. Vi har även använt oss av relevant kurslitteratur och information från Malmö 

Statsbiblioteks facklitteratur. 

4.3 Urval 
Telekommunikationsbranschen är en av de populäraste branscherna för svenska folket att 

investera i och därmed blir en undersökning som inkluderar denna bransch intressant för 
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många investerare (Euroclear, 2012). Tidigare studier visar också att just denna bransch är 

den bransch på svenska börsen som redovisar minst finansiella risker (Axelsson, 2010). 

Samma studier visar samtidigt att materialbranschen redovisar mest finansiella risker. Valet 

av dessa två branscher blir därmed intressant att undersöka för att se om gapet kvarstår, 

minskar eller ökar och vad det får för konsekvenser för investeraren. Samt för att se hur 

jämförbarheten i den finansiella riskredovisningen mellan företagen i samma bransch 

utvecklats då det som tidigare nämnts var en viktig del för den potentielle investeraren. Men 

också för att undersöka om det går att jämföra två i vår mening skilda branschers finansiella 

riskredovisning. 

 

Det finns också skillnader i vilken utsträckning branscher utsätter sig för finansiella risker. 

Studier visar att IT/telekommunikationsbranschen i en jämförelse med konsumentbranschen 

och industribranschen har den största spridningen av finansiell risk vilket förklaras med att 

den branschen i större utsträckning än de andra är beroende av utveckling och teknologi 

(Brorsson, 2009). Företagen i IT/telekommunikationsbranschen kan inte i på samma sätt som 

de övriga i studien förlita sig på att deras materiella tillgångar minskar osäkerheten för 

investerare. 

 

Vi har valt att granska materialbranschen och telekommunikationsbranschen och företag 

registrerade på den svenska Nasdaq OMX:s Large Cap-lista (dvs. de största nordiska bolagen 

sett till marknadsvärde eller börsvärde på Stockholmsbörsen (Finanstidningen, 2012)). 

Bolagen har valts utifrån en branschgruppering gjord av Nasdaq OMX (Nasdaq OMX, 2012). 

Totalt består studien av samtliga bolag i telekommunikations- och materialbranschen på 

svenska Nasdaq OMX:s Large Cap-lista (för närmare beskrivning av bolagen se Bilaga 1 – 

Företagsbeskrivning): 

• Millicom International Cellular1 (Telekommunikation) 

• Tele2 (Telekommunikation) 

• TeliaSonera (Telekommunikation) 

• Boliden (Material) 

• Holmen (Material) 

• Lundin Mining (Material) 

                                                 
1 Hädanefter benämnt Millicom 
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• Semafo (Material) 

• SSAB (Material) 

• Stora Enso (Material) 

På grund av resursbrist kommer vi enbart titta på årsredovisningar från 2009-2011. 2009 är 

även så långt som de studier vi hittat sträcker sig.  

4.4 Bortfall 

Då det visat sig att Lundin Mining inte redovisat under IFRS 2009 och 2010 dessa 

årsredovisningar har därför inte tagits med. Semafo sekundärnoterades på Stockholmsbörsen 

under 2011, primärnoterat på Torontobörsen, och börjar inte använda sig av IFRS regler 

förrän årsredovisningen för 2012. Där med har även Semafos årsredovisningar tagits bort från 

undersökningen för att förhindra ett eventuellt snedvridet resultat. 

4.5 Mätinstrument 

För att besvara frågeställningen har vi initialt utarbetat ett mätinstrument, baserad på tidigare 

empirisk forskning i ämnet (Borgström, 2010; Kramer & Snellman, 2010; Andersson & 

Cederfalk, 2006; Milosevic & Koseleva, 2009). Vi anser att det inte funnits någon anledning 

för oss att utveckla ett helt nytt mätinstrument då detta innebär att våra resultat är jämförbara 

med vad som framkommit i tidigare studier. Data från vår undersökning kan jämföras med 

data från de tidigare studier vilket gör det möjligt att studera utvecklingen längre tillbaka än 

de tre år vi valt att granskat i denna undersökning. Vidare kommer vi som författare genom 

detta förhållningsätt att distansera oss från undersökningsobjektet. Målet är att vi inte vill 

färga resultatet och att andra forskare därmed kan utföra samma studie med samma resultat. 

 

I de tidigare studier som använts vid utformandet av mätinstrumentet har flera olika 

finansiella risker behandlats. Bland annat har forskarna granskat om och hur företagen 

redovisar kreditrisk, likviditetsrisk och valutarisk vilket är fokus i denna uppsats (Kramer & 

Snellman, 2010; Grönlund & Omeirat, 2008; Milosevic & Koseleva, 2009; Andersson & 

Cederfalk, 2006). Vi har baserat på dessa underökningar tagit fram fem frågor som ska ställas 

mot företagens årsredovisningar: 
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1. Redovisas kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk? 

2. Redovisas belopp för maximal kreditexponering? 

3. Redovisas en löptidsanalys? 

4. Lämnar företagen en känslighetsanalys? 

5. Hanteras de finansiella riskerna? 

För att fråga 1 ovan ska räknas som uppfylld krävs att företagens årsredovisning innehåller en 

rubrik som behandlar kreditrisk, likviditetsrisk och valutarisk. Vissa företag kan istället för 

rubriken kreditrisk ha använt sig av ”motpartsrisk” eller ”kundförluster” vilka är att likställa 

med innebörden av kreditrisk. En del företag har använt ”refinansieringsrisk”, 

”finansieringsrisk”, ”framtida kapitalbehov” eller ”finanspolicy” som rubrik i sin beskrivning 

av de finansiella riskerna vilket också faller under kategorin likviditetsrisk och har därför 

räknats in på denna punkt. (Andersson & Cederfalk, 2006). I fråga 2 undersöker vi om 

företagen redovisar ett belopp för maximal kreditexponering på balansdagen. Här läggs ingen 

vikt vid om det verkligen är det maximala beloppet som redovisas då detta svårt för oss som 

författare att veta. Redovisas en kvantitativ uppgift angående kreditexponeringen räknas 

denna punkt som uppfylld. (Andersson & Cederfalk, 2006; Kramer & Snellman, 2010). Fråga 

3 räknas som uppfylld om företagen redovisar en löptidsanalys för likviditetsrisk som visar 

återstående avtalade löptider (Borgström, 2010; Kramer & Snellman, 2010). Om företagen 

har upprättat en känslighetsanalys för sin valutarisk anses fråga 4 vara uppfylld. Detta kan 

göras på flera sätt. Antingen beskriver företaget hur resultatet och eget kapital har påverkats 

av rimligt möjliga förändringar i valutakurser vid årets slut. Företaget kan också, i enlighet 

med IFRS, använda sig av Value at Risk (VaR) för att återspegla sambandet mellan 

riskvariabler.  (Milosevic & Koseleva, 2009; Kramer & Snellman, 2010).  

 

Den sista frågan vi studerar är huruvida företagen ger information om att de aktivt arbetat för 

att förändra policyn som underligger hanteringen av de finansiella riskerna. Beskriver 

företaget i sin årsredovisning att de aktivt bevakar sina finansiella risker eller använder derivat 

för att kontrollera dem anses denna punkt vara uppfylld. Dock räcker det inte med att 

företaget skriver att en risk hanteras. Företagen ska här beskriva att de exempelvis 

kontinuerligt granskar sina risker, att de har bra relation med sina finansieringskällor vilket 

tyder på goda förutsättningar att hantera eventuella kortsiktiga likviditetskriser eller att 

företagen sprider sina riskkällor. Vidare kan även företagen beskriva att de har avsatt en 
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buffertsumma för att täcka eventuella, framtida förluster, upprättat handlingsplan för specifika 

händelser rörande de undersökta riskerna, använder sig av olika finansiella instrument så som 

terminer, optioner, swappar eller liknande. Denna fråga ansens även uppfylld då företagen 

matchar sina intäkter och kostnader i lokal valuta eller använder sig av korta kredittider. 

(Kramer & Snellman, 2010) 

 

Utifrån dessa fem frågor har vi upprättat nedanstående tabell där riskerna kategoriserats och 

där den översta raden visar vilket år som avses, vilken risk som studerats och vilka frågor, se 

ovan, som ställts, se Tabell 1 Kontroll av risker. När vi lokaliserat en risk noterar vi sidnumret 

i det aktuella företagets årsredovisning. Saknas en uppgift markeras detta med ett X. 

Proceduren gör sedan för alla år, ett företag i taget.  

År 20XX 
1 2 5 1 3 5 1 4 5 

Bransch Bolag 

K
reditrisk 

M
axim

al 
kreditexponering 

H
antering 

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

V
alutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

Telekom. Millicom International                   
Telekom. Tele2                   
Telekom. TeliaSonera                   
Material Boliden                   
Material Holmen                   
Material Lundin Mining                   
Material SSAB                   
Material Stora Enso                   

Tabell 1 Kontroll av risker 

Källa: egen (2012) 

 

Vi samlar i samband med fråga 2-4 också in informationen i vilken utsträckning företagen: 

• Rapporterar specifik exponering från derivat i samband med kreditrisk? 

• Vilken typ av förfallostruktur används i löptidsanalysen? 

• Uppger de både sannolika och extrema scenarios i känslighetsanalysen? 

Valen har gjorts utifrån Papa & Peters (2011) studier som visat att dessa kvalitéer skiljt sig åt 

bland företagen vilket bidragit till minskad jämförbarhet. Denna information sammanställs i 
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separata tabeller. Frågan om specifik exponering från derivat rapporteras i samband med 

kreditrisk besvaras per företag och år med ett Ja eller Nej, se Tabell 2 Exponering från 

derivat. 

 
Bransch 

Kreditrisk - Derivat 
Bolag 2009 2010 2011 

Telekom. Millicom 
Telekom. Tele2 
Telekom. TeliaSonera 
Material Boliden 
Material Holmen  
Material Lundin Mining 
Material SSAB 
Material Stora Enso 

Tabell 2 Exponering från derivat 

Källa: egen (2012) 

 

Förfallostrukturen i respektive bolag presenteras som exemplet nedan, Tabell 3 Exempel på 

förfallostruktur. Detta ger oss en bild av eventuella skillnader i löptidsanalysernas 

förfallostruktur mellan företagen. Undersökningen görs år för år. Den sista kolumnen 

redovisar antalet uppdelningar företaget gjort, exklusive totalbelopp. 

 
År 20XX    

Bransch Bolag Förfallostruktur   Uppdelning 
Telekom. Millicom <1 år 1-5 år >5 år  Totalbelopp 3 
Telekom. Tele2 <1 år  År 2 3-5 år > 5 år Totalbelopp 4 
Telekom. TeliaSonera    
Material Boliden    
Material Holmen     
Material Lundin Mining    
Material SSAB    
Material Stora Enso    

Tabell 3 Exempel på förfallostruktur 

Källa: egen (2012) 

 

Då Papa & Peters (2011) inte ger några exempel på vad som räknas till ”extrema scenarier” i 

känslighetsanalysen har vi valt att undersöka företagens känslighetsanalyser utifrån huruvida 

de i samband med dessa presenterar flera scenarier och vilken fluktuationsprocent1 som anges. 

Med flera scenarier menas om flera scenarier finns på valutarörelser med olika valutor. Det 

                                                 
1 Med fluktuationsprocent menar vi den procentsats som företag väljer för att redovisa vilken påverkan en 

valutaförändring har på företaget. 
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räcker här att beskriva en försvagning och en förstärkning med samma procentsats och svaren 

ges som Ja eller Nej. I IFRS 7 ges inte vilken variation i valutakurs som företag ska använda 

sig av vilket kan ge att företagens procentsats varierar. Därför har vi valt studera även denna 

aspekt i känslighetsanalysen. I tabellen återger vi den procentsats som respektive företag 

använder sig av, se Tabell 4 Exempel, Känslighetsanalysen. Undersökningen görs år för år. 

År 20XX  
Bransch Bolag Flera scenarier Fluktuationsprocent
Telekom. Millicom JA 10 
Telekom. Tele2 NEJ 5 
Telekom. TeliaSonera  
Material Boliden  
Material Holmen   
Material Lundin Mining  
Material SSAB  
Material Stora Enso  

Tabell 4 Exempel, Känslighetsanalysen 

Källa: egen (2012) 

4.6 Tillvägagångssätt vid dataanalys 

Med hjälp av ovan nämnda mätinstrument ämnar vi studera förändringen och jämförbarheten 

i kredit-, likviditets- och valutarisk. Nedan följer hur vi gått tillväga vid analysen. 

4.6.1 Initial analys 

Denna initiala insamling av data som beskrivs ovan ger oss en övergripande bild av hur 

många företag i vår studie som redovisar de tre finansiella riskerna (fråga 1), ger kvantitativa 

upplysningar (fråga 2-4) samt om de beskriver hanteringen av dessa (fråga 5). I Papa & Peters 

(2011) studie diskuteras att det kan antas att företags hantering och kvalitativa beskrivning av 

dessa skiljer sig mellan företagen. I vår analys kommer vi därför inte lägga någon vikt vid hur 

hanteringen genomförts eller beskrivits i företagens årsredovisningar då detta skulle ta upp en 

allt för stor del av arbetet. Vi kommer således enbart svara på om det sker en hantering av 

respektive finansiell risk. Dessa resultat ställs sedan mot tidigare empiriska studier för att 

kunna svara på om det skett någon utvecklig i företagens redovisning av finansiella risker. 

4.6.2 Analys av företagens utveckling och jämförbarhet inom företaget 

För att vidare kunna säga något om jämförbarheten inom företagets redovisning gör vi 

därefter en kvalitativ studie av respektive företags beskrivningar av de finansiella riskerna 
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(fråga 2-5). Vi studerar först varje specifikt företags årsredovisning från 2009 och hur de 

presenterar fråga 2-5 ovan samt ovanstående tre punkter. Vi har med hjälp av svarsmallarna 

som tidigare beskrivits lokaliserat de risker och den information vi har för avsikt att studera. 

Informationen har sedan kopierats och kategoriserats utifrån risk. Samma procedur har 

därefter gjorts för de nästkommande två årsredovisningar. Proceduren upprepas sedan för alla 

företag. Därefter har vi gått igenom varje specifikt företags riskbeskrivning, en finansiell risk i 

taget år för år. Genom detta sätt att arbeta har vi skapat oss en klar bild av hur respektive 

företags riskredovisning förändrats över tiden.  

4.6.3 Analys av jämförbarheten mellan företag i samma bransch 

Då empiriska och teoretiska studier visat att jämförbarhet även mellan företagens 

årsredovisningar inom samma bransch kan vara till nytta för en potentiell investerare studerar 

även vi denna aspekt. De kategoriserade riskerna vi använt oss av i analysen av jämförbarhet 

inom företagets årsredovisningar har då istället sorterats efter år och riskkategori. Där efter 

kategoriserats efter branschtillhörighet. Detta har gett oss möjlighet att jämföra exempelvis, 

känslighetsanalyserna i materialbranschen för år 2009.  Denna procedur har gjorts för varje år, 

bransch för bransch. Vi har i denna analys valt att inte studera hanteringen (fråga 5) då vi 

ansett att detta skulle ta allt för lång tid och göra materialet allt för omfattande för att rymmas 

i denna studies ramar. Denna del av analysen behandlar således enbart utvecklingen och 

jämförbarheten i företagens presentation av: 

• Maximal kreditexponering, samt om de i samband med detta redovisat exponering i 

derivat. 

• Löptidsanalys och hur förfallostruktur presenteras. 

• Känslighetsanalys och presentationen flera scenarier och fluktuationsprocent. 

4.6.4 Analys av jämförbarheten mellan branscherna 

Även jämförbarhet mellan branscher kan vara till nytta för potentiella investeraren. För att 

undersöka detta har vi först studerat resultatet från föregående analys. Kan vi se några 

mönster eller likheter i sättet respektive bransch presenterar dessa risker på? Även i denna 

analys studerar vi enbart: 

• Maximal kreditexponering, samt om de i samband med detta redovisat exponering i 

derivat. 

• Löptidsanalys och hur förfallostruktur presenteras. 
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• Känslighetsanalys och presentationen flera scenarier och fluktuationsprocent. 

Vi har därmed även här inte letat efter likheter i hur hanteringen (fråga 5) beskrivs inom 

branscher med samma motivering som tidigare. 

4.6.5 Övergipande analys 

Avslutningsvis sammanfattar vi våra resultat och beskriver likheter och skillnader på ett mer 

övergripande sätt. Resultaten i ovanstående undersökningar sammanfogas i en övergipande 

tabell en för varje år som undersökts, se Tabell 5 Övergipande tabell.  

År 20XX   
Kreditrisk 

   
Likviditetsrisk 

 
Valutarisk 

  

Bransch Bolag 
K

reditrisk 

M
axim

alt belopp 

H
antering 

Exponering i derivat

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

U
ppdelning 

Valutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

Flera scenarier  

Fluktuationsprocent

Telekom. Millicom                   
Telekom. Tele2         
Telekom. TeliaSonera                           
Material Boliden         
Material Holmen          
Material Lundin Mining         
Material SSAB         
Material Stora Enso                           

Tabell 5 Övergipande tabell 

Källa: egen (2012) 

 

Med hjälp av denna tabell vill vi kunna ge en övergripande bild av vårt resultat som vi sedan 

analyserar med hjälp av de teorier vi beskrivit i föregående kapitel. De sidnummer som 

tidigare beskrev var i årsredovisningarna informationen hittats, översätts i denna tabell till Ja 

vid avsaknaden av uppgifter förblir markeringen X. Under likviditetsrisk redovisas inte varje 

förfallostruktur utan här återger vi enbart uppdelningen för varje företag. Sammanställningen 

görs år för år. 

4.7 Tillförlitlighet   
Samtliga företag och årsredovisningar undersöks med samma mätinstrument vilket testats i 

äldre studier vilket ökar tillförlitligheten. För att undvika att en av författarna tolkar mallen 

annorlunda mot den andra och för att förbättra tillförlitligheten i svaren har alla företag 
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undersökts parallellt av författarna. Då samma resultat uppnås ger det undersökningen högre 

tillförlitlighet. Frågorna som mätinstrumentet är utformat efter kommer från IFRS:s regelverk 

vilket också det höjer tillförlitligheten i instrumentet. En nackdel med att använda sig av ett 

externt framtagen mätinstrument är att bedöma tillförlitligheten i källorna (Jacobsen, 2002). 

Detta undviker vi genom att själva noggrant gå igenom regelverket och stämma av med 

mallen. Då regelverket också ständigt förändras har vi granskat senaste versionen och 

kontrollerat att inga förändringar har skett under de paragraferna vi studerar. 

 

Mätinstrumentets utformning är också av det slag att det ska kunna användas av vem som 

helst och på alla årsredovisningar. Ifall undersökningen görs om förväntas samma resultat, så 

kallad extern tillförlitlighet. Tillförlitlighet i årsredovisningarna är även den hög då den 

informationen som presenteras där granskats av revisorer innan den publicerats och blivit 

tillgänglig för alla. Det kan dock vara så att företagen undanhållit information avsiktligt för att 

skydda sina egna intressen vilket i så fall kan dra ner tillförlitligheten i de data vi studerat.  

4.8 Giltighet  
Även om en hög tillförlitlighet i de data och metoder som används kan hävdas ger det inte 

automatiskt att undersökningens resultat är giltiga. Giltigheten i arbetet hänger på att relevant 

fakta tas fram. I undersökningen utgörs grunden av informationsinsamlingen av 

mätinstrumentet som vi baserat på tidigare studier samt redovisningsregler och normer 

presenterade i IFRS och IAS. Då vi använder IFRS definitioner, se kapitel 1.5, av de 

undersökta riskerna säkerställs att endast det som ämnas undersöka också blir det som 

undersöks. Detta tillvägagångssätt tillförsäkrar därmed att relevant fakta tas fram och en 

intern giltighet uppnås genom att de slutsatser och påståenden som gjorts i studien är väl 

förankrade i tidigare forskning och relevant teori.  

 

Innehållsvaliditeten har även tagits i beaktning och vår handledare har under arbetets gång 

uttalat sig om vår datainsamlingsteknik. Genom att noga gå igenom och redovisa vår 

undersökningsprocedur i detta metodavsnitt uppnår vi också en kommunikativ giltighet. Det 

viktigaste av allt må ändå vara att studien uppnår en pragmatisk validitet. Med detta menas att 

det som undersökts och den kunskap vi kommer fram till också är användbar. Genom 

noggrann bakgrundsundersökning och stor fokus på metod samt att vi i vår teoripresentation 
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gör läsaren uppmärksammad på varför just vårt ämne är av intresse för forskarvärlden är det i 

vår mening en högst användbar studie. 

 

Det finns dock vissa nackdelar med valet ansats. Resultaten ger oss en klar bild av det vi 

undersökt men det kan vara svårt, med det relativt låga antalet bolag, att generalisera 

resultatet. Slutsatserna i uppsatsen kan endast med säkerhet dras för de behandlade företagen, 

de undersökta årsredovisningarna och de studerade riskerna. Men då det ur resurssynpunkt 

inte varit möjligt att göra en större ingående studie har vi valt denna ansats. Därmed har en 

avvägning mellan reliabiliteten och validiteten gjorts till fördel för reliabiliteten och på 

bekostnad av validiteten. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultatets och analysens struktur 

Resultat och analys är uppdelade genom kapitlet. Först visas ett resultat eller 

resultatsammanställning vilket sedan följs av en analys. Kapitlet inleds med en 

resultatöversikt och analys kopplad till tidigare studier för att sedan gå in på en djupare 

resultatsammanställning och analys för varje risktyp. Kapitlet avslutas med ett övergripande 

resultat och analys. 

5.2 Mätinstrumentets resultat - initial jämförelse 

År 2011 1 2 5 1 3 5 1 4 5 

Bransch Bolag 

K
reditrisk 

M
axim

al 
kreditexponering 

H
antering 

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

V
alutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

 
Telekom. Millicom International 105 96 105 105-

106 106 105 104 104 104 

 
Telekom. Tele2 30 30 30 30 30 30 30 31 30 

 
Telekom. TeliaSonera 77 77 77 77-78 78 77-78 78-80 80 78-80

 
Material Boliden 78 78 78 77-78 79 77-78 77 30, 81 77 

 
Material Holmen 31 31 31 30 79 30 29 29 29 

Material Lundin Mining 

37, 
122 89 

37, 
89, 
122 

37 90 89 90, 
122 90 37, 

122 

 
Material SSAB 

43, 
100 100 43 98 98 99 43 99 101 

Material Stora Enso 104 105 104-
105 103 104 103 101-

102 
101-
102 

101-
102 

Tabell 6 Kontroll av risker 2011 

I Tabell 6 Kontroll av risker 2011 redovisas en sammanställning av sidhänvisningar till var i 

årsredovisningarna vi inhämtat svaren för 2011. De övriga två åren återfinns i Bilaga 2 – 

Referenser, dessa stämmer överens med resultatet för 2011. En lämnad sidreferens innebär att 

punkten är uppfylld. Vi finner att samtliga företag för samtliga år redovisar innehåll för de tre 

undersökta riskerna, kredit-, likviditets- och valutarisk. Vi återfinner också de underdelar vi 

eftersöker, nämligen:  
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• Maximal kreditexponering för kreditrisken, 

• Löptidsanalys för likviditetsrisken, 

• Känslighetsanalys för valutarisken och 

• Hantering för samtliga risktyper 

Detta innebär att resultatet har en fullständig överensstämmelse med de komponenter vi 

eftersöker, på en aggregerad nivå.  

5.3 Analys av mätinstrumentets resultat jämfört med tidigare studier 

De tidigare studierna som gjorts av finansiell riskredovisning skiljer sig från vårt resultat. 

Vissa av de tidigare studierna visar att redovisningen rör sig mot mer och mer kvalitativ 

redovisning (Bergström, 2010; Kramer & Snellman, 2010). Då studierna inkluderade eller 

följde de ökade krav på riskupplysningar som inträffade 2007 eller till följd av finanskrisen är 

kanske detta inte så överraskande. Vad vi kan se i vårt resultat är att denna utveckling tycks 

ha avstannat. Detta kan bero på att det nyligen inte har införts några krav som påverkat 

redovisningen på ett betydligt sätt. Det kan då finnas vinster med att inte införa några nyheter 

då detta skulle kunna sänka jämförbarheten mellan perioder (vilket skulle vara negativt för till 

exempel den potentiella investeraren) och dessutom kunna innebära ökade kostnader i 

företagen. Kramer & Snellman (2010) kommer fram till att beslutsunderlaget är bättre 2009 

än 2007 genom en förbättrad rapportering av finansiella risker. Vi kan inte genom vårt resultat 

dra slutsatsen att 2011 är bättre än 2009, men ser på grund av en potentiellt ökad jämförbarhet 

fördelar med att ligga kvar i positionerna. 

 

På längre sikt syns en större förändring. Enligt Mattson & Abrahamsson (2001) redovisade 64 

procent valutarisk och 47 procent likviditetsrisk när en undersökning genomfördes på 74 

bolag på svenska börsens A-lista. Denna undersökning räknade även in information från 

företagen som låg utanför årsredovisningen. Företagen som beskrev en policy för 

riskhanteringen var ännu lägre, speciellt för likviditetsrisken (Mattsson & Abrahamsson, 

2001). Detta visar en bild från redovisningen innan införandet av IFRS och detta tyder på en 

utveckling som idag innebär en bättre insyn i företagens risktagande. Vilket innebär att 

positionen för de potentiella investerarna på längre sikt har förbättrats. 
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I en undersökning av industri- och hälsobranschen från 2006 visas också att riskerna 

underrapporteras, speciellt likviditetsrisken. Ca 40 procent hade upprättat en 

känslighetsanalys för valutarisken och 23 procent hade en löptidsanalys och belopp för 

maximal kreditexponering (Andersson & Cederfalk, 2006). Hur detta kan ställas mot vårt 

resultat är inte självklart då vi inte undersökt dessa branscher och generaliserbarheten mellan 

branscherna är osäker. Dock är det möjligt att det finns en liknande utveckling här i och med 

införandet av IFRS. 

 

En studie som inriktar sig på valutarisk år 2009 fann att 86 procent av företagen på 

Stockholmsbörsens Large Cap-lista förklarade och hanterade valutariskerna. Dock hade bara 

46 procent en fullgod känslighetsanalys enligt IFRS regler (Milosevic & Koseleva, 2009). Här 

ser vi en tydlig förbättring, dock råder det osäkerhet om urvalet är representativt och kan 

användas för en direkt jämförelse då urvalet genomförts på ett annat sätt. 

5.4 Analys av resultatets relation till informationsasymmetri 

För att en potentiell investerare ska kunna ha användning av resultatet i denna uppsats måste 

det först och främst finnas redovisning som bygger på relevans vilken kan utjämna 

informationsasymmetrin och leda till att företagen värderas på ett så korrekt sätt som möjligt. 

En korrekt värdering, det vill  säga en låg informationsasymmetri mellan parter, krävs för att 

marknaden ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Detta bygger på Akerlof (1970) där det 

framkom att en hög informationsasymmetri till och med kan leda till att marknaden slutar att 

fungera eftersom parterna inte kan förmedla rätt värden och komma till ett avslut. En minskad 

informationsasymmetri är alltså ett första steg mot en högre relevans i redovisningen och 

därmed en förbättrad möjlighet för den potentiella investeraren att värdera ett företag. IFRS 

har också enligt Hodgdon, et al. (2008) på flera håll minskat informationsasymmetrin. På 

grund av de minimikrav som produceras av IFRS ökar alltså relevansen i materialet men 

också jämförbarheten då alla företag har liknande krav riktade på rapporteringen. Då 

relevansen enligt Smith (2006) är att likställa med vilken användbarhet information har för 

beslut går det att påstå att jämförbarheten också direkt ökar relevansen för den potentiella 

investeraren. Detta eftersom den potentiella investeraren kan använda jämförbart material för 

att till en låg kostnad rangordna företagens prestationer. 
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För att kunna sätta ett värde på ett företag är det en rimlig tanke att den potentiella 

investeraren också måste kunna värdera de risker som företaget utsätter sig för. Då vi med 

hjälp av tidigare studier och vårt resultat kommer fram till att informationsmängden i 

finansiella riskupplysningar på längre sikt ökat fram till år 2009 för att sedan, för våra 

undersökta företag, ligga still mellan 2009 och 2011 går det att dra paralleller med det 

underliggande regelverkets utbytande och utveckling. I de tidigare studierna såg vi en 

utveckling av jämförbarheten och informationsmängden som lämnas i upplysningarna vilket 

ligger i linje med vad det innebar att införa IFRS och att få ökade upplysningskrav därigenom. 

Under perioden 2009 till 2011 har inte några signifikanta förändringar gjorts vilket i sin tur 

bör innebära att informationsasymmetrin under denna period inte kunnat påverkas på grund 

av regelverket, utan att förändringar snarare är begränsade till de frivilliga upplysningar som 

kan lämnas av företagen. Någon ökning av sådana upplysningar har vi inte kunnat se varför vi 

tror att informationsasymmetri mellan företag och potentiella investerare för de undersökta 

riskerna inte har förändrats under perioden. 

 

Då informationsasymmetri inte bara finns mellan användare och företag utan också inom 

gruppen användare och i förlängningen också inom samma användartyp är det relevant att 

analysera hur jämförbarheten påverkar detta förhållande. Då Ball (2006) kom fram till att en 

professionell investerare har bättre möjligheter än småinvesterare att samla in information 

från flera källor och skapa ett bättre beslutsunderlag ger detta ett direkt exempel på en 

informationsasymmetri inom gruppen potentiella investerare. Vi bedömer att utifrån detta att 

ingen direkt förbättring har skett mellan 2009 och 2011 vad gäller att tillhandahålla mer 

information genom årsredovisningen, vilket gör att småinvesterare i bästa fall ligger kvar i en 

oförändrad position jämfört med en professionell investerare. Däremot ser vi en indirekt vinst 

för den mindre investeraren då jämförbarheten mellan perioderna blir högre då redovisningen 

är oförändrad, vilket resulterar i en mindre kostnad för att bedöma informationen. En samlad 

och jämförbar information innebär då att den professionella investeraren får det svårare att 

skaffa sig ett informationsövertag jämfört med den mindre investeraren. 

5.5 Redovisning av kreditrisk 

Under de tre år som undersökts förändras sällan sättet som företagen presenterar sin kreditrisk 

på. De flesta bolag redovisar också denna information på samma ställe i sin årsredovisning 
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varje år. Endast de två materialbolagen Holmen och SSAB:s information ändras över tiden. 

Holmens årsredovisning från 2009 skiljer sig från de övriga i var informationen presenteras 

dock är innehållet nästintill identiskt. I SSAB:s fall är det 2011-års redovisning som skiljer sig 

från de andra två men även här är det bara var informationen presenteras och inte vad som 

presenteras som skiljer sig.  

 

Sättet som företagen presenterar sin maximala kreditexponering på skiljer sig inte inom något 

av företagen över tidsperioden, se Tabell 7 Exponering från derivat 2009-2011. Inom 

telekommunikationsbranschen finns det dock skillnader i hur denna information presenteras. 

TeliaSonera och Millicom redovisar sitt maximala kreditbelopp i tabellform medan Tele2 ger 

denna information löpande i texten. Tele2 utmärker sig genom att de har ett väldigt kort 

avsnitt om kreditrisk ingen information ges hur vida de använder sig av derivat i samband 

med kreditrisk. De två övriga bolagen redovisar att kreditexponering säkras med hjälp av 

derivat alla tre åren. TeliaSonera ger detta belopp i anslutning till presentationen av maximala 

kreditexponering medan Millicom inte anger ett specifikt belopp för derivat som används mot 

säkring av kreditrisk. 

 
 
Bransch 

Kreditrisk - Derivat 
Bolag 2009 2010 2011 

Telekom. Millicom NEJ NEJ NEJ 
Telekom. Tele21 X X X 
Telekom. TeliaSonera JA JA JA 
Material Boliden JA JA JA 
Material Holmen  JA JA JA 
Material Lundin Mining NEJ NEJ NEJ 
Material SSAB JA JA JA 
Material Stora Enso2 X X X 

Tabell 7 Exponering från derivat 2009-2011 

Källa: egen (2012) 

 

I materialbranschen är det endast Stora Enso som valt att redovisa maximalt kreditbelopp som 

tabell medan de övriga tar upp denna information löpande i texten. I Lundin Minings fall 

skiljer sig presentationen genom att företaget här värderar det maximala kreditbeloppet som 

det bokförda värdet på sina kundfodringar men utan att skriva ut detta värde i avsnittet som 
                                                 
1 Ingen information ges hur vida företaget använder sig av derivat eller ej. 
 
2 Uppger att företaget ej använder sig av derivat i samband med kreditrisksäkring. 
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behandlar kreditrisker. Det beloppet finns dock att hitta på ett annat ställe i årsredovisningen. 

Av materialbolagen använder sig alla utom Stora Enso sig av derivat i samband med säkring 

mot kreditrisk. Lundin Mining redovisar dock inte beloppet specifikt för kreditrisker. Övriga 

bolag redovisar dessa belopp löpande i texten. 

 

Eftersom skillnader finns inom båda branscherna ger det också att skillnader finns mellan 

branscherna. Vi finner också skillnader i TeliaSoneras tabell jämfört med Millicom och Stora 

Ensos. TeliaSonera väljer att dela upp sin maximala kreditexponering på olika delar i 

verksamheten medan de övriga två bolagen valt att göra denna uppdelning i tid från förfall 

istället. Derivat i samband med säkring mot kreditrisk används i båda branscherna och där det 

redovisats har det gjorts så löpande i texten. 

5.6 Redovisning av likviditetsrisk 

Den innehållsmässiga förändringen i respektive bolags redovisning av likviditetsrisk 

förändras inte nämnvärt över den studerade tiden. Likaså har löptidsanalysernas format inte 

ändrat i någon av de undersökta bolagens årsredovisningar och alla bolag redovisade sin 

löptidsanalys som en tabell. Dock noterar vi en förändring i Holmens löptidsanalys. 2009 var 

Holmens finansiella tillgångar och skulder uppdelade i fyra respektive fem kategorier, där 

ibland derivat. 2010 och 2011 har Holmen istället valt att minska på denna uppdelning till att 

nu endast två kategorier, derivat samt övrigt, per finansiell tillgång respektive skuld. Var i 

årsredovisningarna informationen finns hålls konstant i alla bolag. 

 

I telekommunikationsbranschen redovisar alla bolag löptidsanalysen på liknande sätt i 

tabellform och med totalbelopp över åren 2009-2011. Enda skillnaden ligger i hur de 

presenterar förfallen över tiden, se Tabell 8 Förfallostruktur 2009-2011. Då dessa inte 

förändrats över åren redovisas de i en tabell för alla tre åren. Förutom belopp för finansiella 

skulder som förfaller om mer än fem år skiljer sig telekommunikationsbolagens löptider åt.  

 

År 2009-2011 
Förfallostruktur 

 

Bransch Bolag Uppdelning1

Telekom. Millicom <1 år 1-5 år >5 år 
Totalt 
belopp       

3 

                                                 
1 Antalet uppdelningar av förfallostrukturen exklusive totalbelopp 
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Telekom. Tele2 <1 år 1-3 år 3-5 år >5 år 
Totalt 
belopp      

4 

Telekom. TeliaSonera 
Kvartal 

1 
Kvartal 

2 
Kvartal 

3 
Kvartal 

4 År 2 År 3 År 4 År 5 >5 år 
Totalt 
belopp 

9 

Material Boliden 
Totalt 
belopp <1 år År 2 År 3 År 4 År 5 >5 år    

6 

Material Holmen  <1 år År 2 År 3 År 4 >4 år 

Totalt 

belopp   

 

 
5 

Material Lundin Mining <1år 1-5 år        
2 

Material SSAB 
Totalt 
belopp <1 år År 2 År 3 År 4 År 5 >5 år    

6 

Material Stora Enso <1 år År 2 År 3 År 4 År 5 >5 år 

Totalt 

belopp  

 

 
6 

Tabell 8 Förfallostruktur 2009-2011 

Källa: egen (2012) 

 

Materialbranschen presenter också sina löptidsanalyser på liknande sätt i tabellform. I denna 

bransch har alla företag utom Lundin Mining valt snarlik förfallostruktur, se Tabell 8 

Förfallostruktur 2009-2011. Lundin Minings årsredovisningar är de enda som inte innehåller 

totalbelopp i löptidsanalyserna. Mellan branscherna är enda skillnaden den varierande 

förfallostrukturen.  

5.7 Redovisning av valutarisk 

Företagen väljer för de undersökta åren generellt att behålla uppläggen på både större och 

mindre detaljer och innehåll i valutariskredovisningarna. Detta innebär att ändringar över 

tiden inom samma företag är minimala.  

 

Valutariskupplysningarna är mellan bolagen lika varandra gällande innehåll. 

Presentationstekniken skiljer sig inte väsentligt utan förklaras både i löpande text och i 

förklarande tabeller. En skillnad är att materialbolagen i flera fall nämner valutarisken 

tillsammans med metallpriser och liknande. Boliden väljer att redovisa marknadsriskerna 

valutarisk och (metall-)prisrisk tillsammans. Den sammanlagda bedömningen är att 

valutariskredovisningarna inom telekommunikationsbranschen liknar varandra. I 

materialbranschen liknar valutariskerna varandra med skillnaden till vilken grad 

materialbolagen väljer att inkludera prisrisker. Variationen mellan valutariskredovisningarna i 

telekommunikations- och materialbranscherna bedöms också vara liten. 

 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

44 

 

Känslighetsanalysen sker på liknande sätt i samtliga företag. Presentation av valutaexponering 

finns med. Företagen förklarar antingen i tabell eller löpande text, eller båda, hur förändringar 

i valutakurserna kommer att påverka resultatet. Ett av undantagen är Lundin Mining, men 

detta kan bero på övergången och övergångsperioden från CGAAP till IFRS varför ingen vikt 

läggs vid just detta fall. Undantagsvis, i ett av åtta fall, finns det bedömningar för den 

kommande perioden. Fluktuationsprocenten i valutariskredovisning skiljer sig åt mellan 

bolag, men hålls i nästan alla fall konstant inom bolagen, se Tabell 9 Känslighetsanalys 2009-

2011. Materialbolag tar i vissa fall upp priskänslighet samband med känslighetsanalysen. 
 

Nedanstående tabell redovisar om företagen har fler än ett scenario i sin känslighetsanalys 

samt vilken fluktuationsprocent som har använts. Eftersom det finns få skillnader finns mellan 

åren redovisas samtliga år gemensamt. 

År 2009-2011  
Bransch Bolag Flera scenarier1 Fluktuationsprocent 
Telekom. Millicom JA 10 
Telekom. Tele2 JA 12, 5 
Telekom. TeliaSonera JA 10 
Material Boliden JA 10 
Material Holmen  JA 1 
Material Lundin Mining NEJ 10 
Material SSAB JA 5 
Material Stora Enso JA 10 

Tabell 9 Känslighetsanalys 2009-2011 

Källa: egen (2012) 

5.8 Ingående analys av kredit-, likviditet och valutarisk 

Förändringarna över tid i respektive bolag är minimala både vad det gäller presentationen och 

innehåll. Vi kan efter noggranna studier av årsredovisningarna se att företagen i stort sätt 

endast uppdaterar beloppen tillhörande respektive finansiella risk. Av de åtta undersökta 

företagens respektive tre årsredovisningar är det enbart två som förändrat sin struktur. Holmen 

vars årsredovisning från 2009 skiljer sig från de andra två och Stora Enso vars årsredovisning 

från 2011 skiljer sig något från de två tidigare årsredovisningarna. Dessa förändringar är dock 

marginella. Den enda förändringen som kan påverka jämförbarheten inom bolagets 
                                                 
1 Detta får svaret JA om flera scenarier finns på valutarörelser med olika valutor. Det räcker här att beskriva en 

försvagning och en förstärkning med samma procentsats. 

 
2 Ändrades från 1 procent 2009 till 5 procent 2010-2011 
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årsredovisningar skulle kunna vara Holmens val att 2010 och 2011 minska sin uppdelning av 

finansiella tillgångar och skulder. Vilket kan bidra till svårigheter för potentiella investerare 

att göra jämförelser i hur Holmens finansiella tillgångar och skulder förlöper. Detta leder till 

att prognosrelevansen i Holmens löptidsanalys försämras. Enligt Smith (2006) är det viktigt 

för användaren (däribland potentiella investerare) att prognosrelevansen är hög för att 

informationen ska vara användbar för att kunna blida en uppfattning om trender i företagets 

ekonomiska ställning. I Financial Management Accounting Committee (FMAC) of IFAC:s 

(2002) undersökning kom det fram att företagsledningar bland annat valde att undanhålla 

fullständig information i redovisning för att inte få en allt för lång och komplex rapport. 

Varför detta skett faller utanför undersökningens ramar. Att Holmen efter 2009 dragit ner på 

informationen i löptidsanalysen minskar dock i vår mening jämförbarheten inom Holmens 

årsredovisningar och bidrar således till minskad jämförbarhet för den potentiella investeraren. 

Förändringen i Holmens årsredovisning skulle kunna försvaras med att de som företag ansett 

att relevansen ökat i årsredovisningarna efter 2009 vilket i så fall faller inom ramarna för 

International Accounting Standards Boards (2001) föreställningsram.  

 

I övrigt anser vi att jämförbarheten är väldigt hög mellan de respektive bolagens tre 

årsredovisningar och detta gäller alla tre undersökta finansiella risker. De förändringar som 

sker är så pass små så det överlag inte borde bidra till att potentiella investerare får problem 

med jämförelsen av ett specifikt bolags utveckling. Papa & Peters (2011) visade på att 

konsekvensen i företags årsredovisningar var låg. Detta har vi inte sett i de undersökta 

företagens årsredovisningar. Denna skillnad kan förklaras med skillnader i 

undersökningsmetod och/eller att inga svensknoterade börsbolag in gick i Papa & Peters 

(2011) undersökning. De undersökta bolagen uppfyller målen om jämförbarhet över tiden 

inom samma bolag för kredit-, likviditets- och valutariskupplysningar från International 

Accounting Standards Board (2001) om jämförbarhet över tiden i samma bolag. Både de 

kvalitativa upplysningarna och sättet företagen presenterar sina kvantitativa upplysningar på 

hålls överlag intakt. Vi anser således att potentiella investerare inte kommer ha några problem 

med prognosrelevans eller återföringsrelevans inom bolagen och kan därför använda 

informationen både för att bilda sig en uppfattning om trender i företagets riskutveckling och 

för kontroll och verifiering i enlighet med Smith (2006).  
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Jämförbarhet inom samma bolag över tiden är inte det enda målet med reglerna från 

International Accounting Standards Board (2001). Potentiella investerare vill också ha 

möjligheten att med hög tillförlitlighet jämföra bolag i samma bransch vilket enligt Smith 

(2006) kräver att underliggande material redovisas på samma sätt. Då förändringen inom 

bolagens årsredovisningar i företagens sätt att presentera kreditrisk och valutarisk i vår 

mening anses vara försumbara behandlas endast 2011-års redovisning.  

 

I jämförelsen av kreditrisk inom branscherna har vi inte lyckats se några mönster som är 

specifika för varken telekommunikationsbranschen eller materialbranschen. I 

telekommunikationsbranschen redovisar Millicom och TeliaSonera att de använder sig av 

derivat i samband med kreditexponering medan Tele2 inte upplyser om de använder derivat 

eller inte. I Millicoms årsredovisningar har vi dock inte lyckats hitta det specifika beloppet för 

derivat kopplade till kreditrisk. Detta resultat överensstämmer med Papa & Peters (2011) som 

också visat på brister i årsredovisningarna gällande jämförbarhet mellan bolags maximala 

kreditrisksexponering och derivat relaterade till kreditrisker, se Tabell 7 Exponering från 

derivat 2009-2011 ovan. Även i materialbranschen finner vi brister i Lundin Minings 

årsredovisning relaterade till denna upplysning. Papa & Peters (2011) undersökning visade att 

knappt en tredjedel av deras respondenter var missnöjda med jämförbarheten mellan bolagens 

riskredovisningar och däribland specifik exponering i derivat i samband med 

kreditexponering. Det kan tänkas att den potentiella investeraren avstår från att investera på 

grund av bristande jämförbarhet. 

 

Löptidsanalyserna inom telekommunikationsbranschen skiljer sig åt i hur företagen valt att 

presentera förfallostrukturen sina finansiella tillgångar och skulder, se Tabell 8 

Förfallostruktur 2009-2011 ovan. TeliaSonera har den mest uppdelade strukturen med förfall 

uppdelade i nio kategorier medan Millicom och Tele2 endast har tre respektive fyra 

kategorier. Detta kan minska jämförbarheten menar Papa & Peters (2011). I 

materialbranschen delar fyra av fem bolag upp sina finansiella tillgångars och skulders förfall 

på samma sätt. Lundin Mining har i sin löptidsanalys delat upp förfallen över tid på de som 

förfaller inom ett år och de som förfaller mellan 1-5 år. Detta sätt att skopa ihop tidsperioder 

på bidrar också till att minska jämförbarheten enligt Papa & Peters (2011). Den potentiella 

investeraren kan därmed få svårigheter att jämföra Lundin Mining med övriga materialbolag 

samt även i jämförelse med bolag i andra branscher. Vilket även Smith (2006) menar minskar 
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potentiella investerares möjlighet att på bästa sätt bedöma investeringsbeslut. Att det skulle 

vara en kostnad för Lundin Mining, som tidigare inte gått efter IFRS regler, att anpassa sin 

redovisning efter övriga i branschen anser vi vara ett rimligt antagande. Detta ges också i 

Financial Management Accounting Committee (FMAC) of IFAC, (2002) studie som skäl av 

företagsledningar att inte vilja redovisa sina risker. Men om nyttan av denna utökade 

informationen inte skulle väga upp för detta sträcker sig utan för denna studies ramar och 

kommer därför lämnas obesvarad. 

 

Valutarisk behandlas i stort sätt på samma vis i samtliga bolag. En viktig skillnad är att 

materialbolag i vissa fall inkluderar prisrisker tillsammans med valutarisken i både kvalitativa 

och kvantitativa beskrivningar. Enligt IFRS 7 får marknadsrisker dock kombineras och 

förklaras tillsammans (International Financial Reporting Standards, 2011). Vi ser dock att 

detta redovisningssätt passar bra då både prisrisken och valutarisken kan behandlas på ett 

liknande sätt och dessutom kan presenteras bra i en gemensam känslighetsanalys. Vi tror inte 

att jämförbarheten  för valutarisken på grund av detta påverkas negativt i någon betydande 

utsträckning. 

 

Gällande känslighetsanalysen behandlas den på något skiljande sätt i alla bolag men på det 

stora hela är informationen som lämnas jämförbar. I Papa & Peters (2011) undersökning som 

visade att många professionella investerare var missnöjda med informationen i den finansiella 

riskredovisningen framkom förslag på förbättringar av känslighetsanalysen. Forskarna ansåg 

att företag skulle väga in både sannolika och extrema scenarion i känslighetsanalysen. Vad 

som menas med sannolika och extrema scenarion framgår inte med bestämdhet, men från vad 

vi har sett i våra undersökta företag finns det inte något som kan liknas vid detta. Det som 

däremot syns i flera företag är ett fast exempel på en procentsats som återanvänds från år till 

år. Hur trolig eller extrem denna fluktuation är redovisas inte. I många fall redovisas både en 

uppgång och nedgång med huvudvalutan jämfört med övriga valutor. Vissa företag visar 

också flera exempel på hur olika valutafluktuationer påverkar resultatet, se Tabell 9 

Känslighetsanalys 2009-2011 ovan. 
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5.9 Övergripande resultat och analys 

Som redovisats ovan förändras inte företagens årsredovisning under de tre undersökta åren 

vad vid vi valt att återge en tabell med resultatet för samtliga år, se Tabell 10 Övergipande 

resultat 2009-2011. De bolag som är här visar sig vara närmast varandra i sin presentation är 

materialbolagen Boliden, SSAB och Stora Enso. De skiljer sig endast i vilken 

fluktuationsprocent som SSAB använder sig av i känslighetsanalysen. Resultat visar att 

bolagen följer IFRS regelverk och att bolagens årsredovisningar är jämförbara på en 

grundläggande nivå men som vi diskuterat i ovanstående analyser uppstår skillnader när vi 

studerar varje risk mer ingående. Detta resultat stämmer väl överrens med Papa & Peters 

(2011) undersökning där 133 analytiker menade att IFRS regler utgjorde allt för lösa riktlinjer 

vilket orsakat att bland annat att jämförbarheten mellan företagens årsredovisningar är för låg. 

Mattson & Abrahamsson (2001) såg även i sin studie att materialbranschen var bättre än 

övriga branscher på att rapportera sina risker. I vår studie kan vi se att materialbranschen 

ligger före telekommunikationsbranschen vad det gäller jämförbarhet då skillnaderna inom 

denna bransch i vår mening överlag är små. Att Lundin Mining skiljer sig på flera punkter kan 

förklaras med den sena adopteringen av IFRS regelverk vilket i så fall skulle kunna höja 

jämförbarheten i materialbranschen än mer och ytterligare ökar den potentielle investerarens 

användbarhet av rapporterna. 
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År 2009-2011 Kreditrisk Likviditetsrisk Valutarisk 

Bransch Bolag 

K
reditrisk 

M
axim

alt belopp 

H
antering 

Exponering i derivat 

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

U
ppdelning 

Valutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

Flera scenarier 

Fluktuationsprocent 

Telekom. Millicom JA JA JA NEJ JA JA JA 3 JA JA JA JA 10 
Telekom. Tele2 JA JA JA X1 JA JA JA 4 JA JA JA JA 5 
Telekom. TeliaSonera JA JA JA JA JA JA JA 9 JA JA JA JA 10 
Material Boliden JA JA JA JA JA JA JA 6 JA JA JA JA 10 
Material Holmen  JA JA JA JA JA JA JA 5 JA JA JA JA 1 
Material Lundin Mining JA JA JA NEJ JA JA JA 22 JA JA JA NEJ 10 
Material SSAB JA JA JA JA JA JA JA 6 JA JA JA JA 5 
Material Stora Enso JA JA JA X3 JA JA JA 6 JA JA JA JA 10 

Tabell 10 Övergipande resultat 2009-2011 

Källa: egen (2012) 

 

Effekten av en allt för låg jämförbarhet mellan bolagens årsredovisningar är som tidigare 

nämnts att nyttan av rapporten minskar för bland annat den potentielle investeraren. Kramer 

& Snellman (2010) förklarade sitt resultat, som visade på att 86 procent av företagen 

förbättrat sin rapportering av finansiella risker mellan 2007 och 2009, med det dåvarande 

läget i världsekonomin. Ställt mot vårt resultat kan det möjligen vara så att företagen inte 

upplevt lika stora påfrestningar mellan 2009-2011 som de gjorde under åren 2007 och 2009 

vilket orsakat att den ökning av riskrapportering som Kramer & Snellman (2010) noterat inte 

visat sig i vår undersökning. 

                                                 
1 Ingen information ges hur vida företaget använder sig av derivat eller inte i samband med kreditrisksäkring. 
2 Uppger ej totalbelopp. 
3 Uppger att företaget ej använder sig ej av derivat i samband med kreditrisksäkring 
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6 Slutsatser 

I den teoretiska referensramen tar vi upp fördelarna med redovisning av kredit-, likviditets- 

och valutarisk för en potentiell investerare. Tidigare forskning visar att detta inte alltid 

redovisats tillfullo men att utvecklingen gått framåt. Vi kan i vår studie visa att alla 

telekommunikations- och materialbolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista 

redovisat dessa risker över åren 2009-2011. I enlighet med studiens syfte har vi utifrån en 

potentiell investerares perspektiv också undersökt om informationen i dessa risker går att 

jämföra. Jämförelser har genomförts mellan bolagens egna årsredovisningar men även mellan 

bolagen i samma bransch och mellan branscher. Efter att ha studerat detta har vi kommit fram 

till att det råder hög jämförbarhet inom de enskilda bolagens finansiella riskredovisning då 

denna information inte förändrats nämnvärt över det tre undersökta åren. Svaret på vår 

frågeställning blir att jämförbarheten inte har förändrats på grund av förändringar i den 

finansiella riskredovisningen. Däremot har jämförbarheten ökat så till vida att en avsaknad av 

förändringar ökar möjligheterna och minskar kostnaderna för den potentiella investeraren att 

jämföra mellan perioder inom samma bolag. På grund av detta får vi alltså två svar på vår 

frågeställning beroende på om vi diskuterar jämförbarhet mellan bolag eller över tid. På grund 

av att företagen inte har ändrat sin egen redovisning på ett nämnvärt sätt mellan 2009 och 

2011 finner vi också att det inte finns en förändring i jämförbarhet inom branscherna eller 

mellan branscherna. Branschernas utveckling över tid bör dock ha en högre jämförbarhet och 

en lägre associerad kostnad än vad som varit fallet om företagen förändrat sin redovisning 

mellan åren.  

 

Mellan bolagen finns dock variationer, både mellan branscherna men även inom 

telekommunikations- och materialbranschen. Här råder det skillnader framförallt i 

redovisningen av derivat i samband med kreditexponering, vilka uppdelningar företagen gör 

av tid då de redovisar löptidsanalyser samt i vilken utsträckning företagen tillhandahåller 

information om olika valutariskscenarier. Denna variation har även setts i andra studier (Papa 

& Peters, 2011) där författarna menat att IFRS bör standardisera hur denna information 

presenteras för att uppnå målet med jämförbarhet i företagens årsredovisningar och bidra till 

användarvänligheten för den potentiella investeraren. 
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Metoden har inte varit utan begränsningar. Det vi ser som tydliga förbättringsförslag är att 

undersöka djupare och med mer detalj för varje risk. Både vad gäller tröskeln för att anse att 

en riskbeskrivning är fullgod, samt att bredda till att diskutera alla delmängder av riskerna. 

Metoden skulle också kunna utökas från att vara ett mätinstrument som söker efter specifika 

minimikrav till att också undersöka frivilliga upplysningar som företagen lämnar och ha dessa 

med i beräkningarna när jämförbarheten bedöms. Vidare kan generaliserbarheten förbättras 

om antalet företag och branscher ökas. 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Då denna studie enbart behandlar telekommunikations- och materialbranschen skulle det vara 

av intresse att utöka omfattningen för att se om liknande resultat uppnås i andra branscher. 

Här kan också tänkas att fortsatta studier breddas till att även inkludera bolag som är mindre 

kapitalstarka än Large Cap-bolagen. Vidare anser vi det intressant om djupare studier av 

regelverket genomförts för att inkludera fler detaljer och aspekter i fortsatta studier av 

jämförelse mellan företags finansiella riskrapportering. Det kan även tänkas att framtida 

studier väger in exempelvis bolagens storlek eller vilken redovisningsbyrå de använder sig av 

för att se om det har någon påverkan på jämförbarheten. Vi anser också intressant för fortsatta 

studier att ta reda på varför företag valt att redovisa sina finansiella risker på ett eller annat 

sätt. Slutligen ser vi det som intressant att få reda på om företagen i vår studie i framtiden 

närmar sig varandra i sin finansiella redovisning på de punkter vi i dag sett skillnader. 

 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

52 

 

Litteraturförteckning 
Akerlof, G. A., 1970. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, pp. 488-500. 

Andersson, K. & Cederfalk, M., 2006. Upplysningar enligt IFRS 7 - Kommer IFRS 7 leda till 

användandet av företagens finansiella rapporter får en bättre bild av företagens 

finansiella risker och riskhantering?, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Arendt, T. & Wingren, A., 2011. Upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer, 

Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

Armstrong, C. S., Barth, M. E., Jagolinzer, A. D. & Riedl, E. J., 2009. Market Reaction to the 

Adoption of IFRS in Europe. Accounting Review. 

Axelsson, P., 2010. Risker och osäkerhetsfaktorer - Upplysningskillnader mellan 

delårsrapport och årsredovisningar, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Ball, R., 2006. International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for 

investors. Accounting and Business Research, pp. 5-27. 

Bergström, T., 2010. Upplysningar om finansiella risker - En fallstudie av Sandvik och AB 

Volvo, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Bird, R. & Yeung, D., 2012. How do investors react under uncertainty?. Pacific-Basin 

Finance Journal, Volym 20, pp. 310-327. 

Boliden, 2012. Boliden Årsredovisning 2011, Stockholm: Boliden AB. 

Borgström, T., 2010. Upplysningar om finansiella risker - En fallstudie av Sandvik och AB 

Volvo, Göteborg: Göteborgs universitet. 

Brorsson, J., 2009. Finansiell risk i svenska börsbolag - Vad påverkar exponeringen?, 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Clarkson, G., Jacobsen, T. E. & Batcheller, A. L., 2007. Information asymmetry and 

information sharing. Government information quarterly, pp. 827-839. 

DeFond, M., Hu, X., Hung, M. & Li, S., 2011. The impact of mandatory IFRS adoption on 

foreign mutual fund ownership: The role of comparability, u.o.: Journal of Accounting and 

Economics. 

Epstein, M. J. & Rejc, A., 2005. Identifying, Measuring and Managing Organizational Risks 

for Improved Performance — Management Accounting Guideline. u.o.:The Society of 

Management Accountants of Canada. 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

53 

 

Euroclear, 2012. Aktieinnehav. [Online]  

Available at: http://www.euroclear.eu/975_SVE_ST.htm 

[Använd 26 04 2012]. 

Financial Management Accounting Committee (FMAC) of IFAC, 2002. Managing Risk to 

Enhance Stakeholder Value, New York: International Federation of Accountants and the 

Chartered Institute of. 

Finanstidningen, 2012. Finanstidningen. [Online]  

Available at: http://www.finanstidningen.biz 

Frasca, R., FSA & Tucker, G., 2005. Financial Statment Disclosure: The Needs and Practices 

Related to Financial Risk, u.o.: Society of Actuaries. 

Graham, J. R., Harvey, C. R. & Rajgoplal, S., 2005. The economic implications of corporate 

financial reporting. Journal of Accounting and Economics, pp. 3-73. 

Grönlund, K. & Omeirat, T., 2008. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Hodgdon, C., Tondkar, R. H., Harless, D. W. & Adhikari, A., 2008. Compliance with IFRS 

disclosure requirements and individual analysts' forecast errors. Journal of international 

accounting, auditing & taxation, pp. 1-13. 

Hope, O.-K., Jin, J. & Kang, T., 2006. Empirical Evidence on Jurisdictions that Adopt IFRS. 

Journal of international accounting research, pp. 1-20. 

IAS Plus, 2012. IFRS 7 - Financial Instruments: Disclosures. [Online]  

Available at: http://www.iasplus.com/en/standards/standard47 

[Använd 26 April 2012]. 

IFRS Foundation, International Accounting Standards Board, 2012. Who we are and what we 

do. [Online]  

Available at: http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/1D35BB5F-6E59-446F-9861-

A84F9288CBB4/0/WhoWeAre2012MarchEnglish.pdf 

[Använd 10 04 2012]. 

IFRS Foundation, 2011. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, u.o.: u.n. 

International Accounting Standards Board, 2001. Föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter, u.o.: u.n. 

International Accounting Standards Board, 2001. Föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter, u.o.: u.n. 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

54 

 

International Accounting Standards, 2011. IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering, u.o.: 

u.n. 

International Accounting Standards, 2011. IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 

värdering, u.o.: u.n. 

International Financial Reporting Standards, 2011. IFRS 7 Finansiella instrument: 

Upplysningar, u.o.: u.n. 

Investopedia, u.d. Investopedia. [Online]  

Available at: http://www.investopedia.com/ 

[Använd 14 06 2012]. 

Jacobsen, D. I., 2002. Vad, hur och varför? Om metod val i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. 1:a red. Lund: Studentlitteratur. 

Kramer, M. & Snellman, J., 2010. Företags riskrapportering - Effekter av en finansiell kris, 

Uppsala: Uppsala universitet. 

Lajili, K. & Zéghal, D., 2005. A Content Analysis of Risk Management Disclosures in 

Canadian Annual Reports. Canadian Journal of Administrative Sciences, 22(2), pp. 125-

142. 

Lambert, R., Luez, C. & Verrecchia, R. E., 2006. Accounting Information, Disclosuer, and the 

Cost of Capital, u.o.: The Wharton School University of Pennsylvania. 

Linsmeier, T. J., Thornton, D. B., Venkatachalam, M. & Welker, M., 2002. The Effect of 

Mandated Market Risk Disclosures on Trading Volume Sensitivity to Interest 

Rate,Exchange Rate, and CommodityPrice Movements. The Accounting Review, 77(2), pp. 

343-377. 

Lundin Mining, 2012. 2011 Annual Filings, Toronto: Lundin Mining Corporation. 

Margow, B., 2008. Risk management disclosure in volatile markets. The finsia journal of 

applied finance, pp. 16-20. 

Mattsson, T. & Abrahamsson, C., 2001. Finansiell riskredovisning - En studie av finansiell 

riskredovisning från svenska A-listade företag, u.o.: Blekinge Tekniska Högskola. 

Milosevic, I. & Koseleva, A., 2009. Företagens upplysningar av finansiella instrument – 

Implementering av IFRS 7, Södertörn: Södertörns högskola. 

Nasdaq OMX, 2012. OMX Stockholm 30 Index. Nasdaq OMX Nordic. [Online]  

Available at: 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser/?Instrument=SE0000337842 

[Använd 10 04 2012]. 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

55 

 

Nordnet, 2012. Nordnet Bank AB. [Online]  

Available at: https://www.nordnet.se 

Oxelheim, L. & Wihlborg, C., 2005. Corporate Performance and the Exposure to 

Macroeconomic Fluctuations. 1: upplagan red. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. 

Papa, V. T. & Peters, S. J., 2011. User Perspectives on Financial Instrument Risk Disclosures 

under IFRS, u.o.: CFA Institute. 

PricewaterhouseCoopers, 2007. IFRS 7 - ready or not. [Online]  

Available at: http://download.pwc.com/ie/pubs/ifrs7_ready_or_not.pdf 

[Använd 10 Juni 2012]. 

Rohdin, K. & Wetterberg, M., 2007. Riskredovisningens förändring över tid i svenska 

börsbolag, Stockholm: Södertörns Högskola. 

Smith, D., 2006. Redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur. 

SSAB AB, 2012. Årsredovisning 2011, Stockholm: SSAB AB. 

TeliaSonera, 2012. Årsredovisning 2011, Stockholm: TeliaSonera AB. 

Yahoo! Inc., 2012. Yahoo! Finance. [Online]  

Available at: http://finance.yahoo.com/ 

 

 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

56 

 

Bilaga 1 – Företagsbeskrivning 

Telekommunikationsbranschen 

Nedan följer en kort beskrivning av företagen i telekommunikationsbranschen och dess 

verksamhet. 

Millicom International Cellular  

En mobiloperatör som erbjuder förbetalda mobiltelefonitjänster. De har verksamhet i 13 

länder i Latinamerika och Afrika. Samt även bredbandsverksamhet i Centralamerika. Bolagets 

tjänster marknadsförs huvudsakligen under varumärket Tigo. Flest användare fanns i Afrika, 

men högst omsättningen Centralamerika med ca 40 procent av omsättningen, följt av 

Sydamerika och Afrika. (Nordnet, 2012) 

Tele2 

Telekommunikationsoperatör som erbjuder produkter och tjänster inom telefoni, bredband 

samt datanät Tele2 erbjuder också kabel-TV till privat- och affärskunder. Fokus ligger på 

mobiltjänster som i vissa länder komplimenteras med fast bredband. Mobiltelefoni utgör 68 % 

av Tele2:s omsättning. Bolaget är verksamt i bland annat Norge, Ryssland, Estland, Litauen, 

Lettland, Tyskland och Österrike. Sverige utgör dock bolagets största marknad. (Nordnet, 

2012) 

TeliaSonera 

TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och elkommunikationstjänster. 

De är idag verksamma i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på 

tillväxtmarknaderna i Eurasien, däribland Ryssland och Turkiet. Tjänsterna marknadsförs 

under arton varumärken däribland Telia, Sonera, Halebop och Azercell. (TeliaSonera, 2012) 
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Materialbranschen 

Nedan följer en kort beskrivning av företagen i materialbranschen och dess verksamhet. 

Boliden 

Ett metallföretag vars kärnverksamhet består av prospektering, gruvor, smältverksamhet och 

metallåtervinning. Huvudmetallerna i produktionen består av zink och koppar men inkluderar 

även bly, guld och silver. Verksamheten är indelad i tre affärsområden. Marknad inkluderar 

metallförsäljning och koncernens råmaterialflöden, smältverk inkluderar framställning av 

metaller och återvinning av elektronikskrot, samt gruvor. (Boliden, 2012) 

Holmen 

En koncern inom skogsindustrin som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. De bedriver 

utöver det verksamhet inom skogsbruk och energi.  Koncernens tre produktinriktade områden 

är uppdelade på Holmen Paper som tillverkar tryckpapper för dagstidningar, tidskrifter, 

kataloger, reklam och böcker vid två svenska och ett spanskt bruk, Iggesund Paperboard som 

producerar kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål vid ett svenskt och ett 

engelskt bruk samt Holmen Timber vilka tillverkar trävaror vid två svenska sågverk.  De 

råvaruinriktade affärsområdena består av Holmen Skog som ansvarar för koncernens skogar 

och Holmen Energi vilka ansvarar för koncernens svenska virkes- och elförsäljning.  

Lundin Mining 

Lundin Mining Corporation är ett kanadensiskt gruvbolag med verksamhet i Portugal, 

Sverige, Spanien och Irland. Företagets gruvor producerar koppar, zink, bly och nickel. 

Dessutom har Lundin Mining en pipeline utvecklingsprojekt som omfattar en utbyggnaden 

vid Neves-Corvo i Demokratiska republiken Kongo. Lundin Minings största marknad är 

Europa. (Lundin Mining, 2012) 

SSAB 

SSAB tillverkar höghållfast tunnplåt och kylda stål i grovplåt. Verksamheten är uppdelad i 

fyra affärsområden. SSAB EMEA som står för tillverkningen och svarar för största delen av 

bolagets omsättning. SSAB Americas vilka levererar företagets stålprodukter i Nord- och 
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Latinamerika. SSAB APAC som tillverkar nischprodukter som säljs direkt till slutkunder i 

bland annat fordonsindustrin. Samt Tibnor vilka distribuerar stål till den svenska marknaden. 

(SSAB AB, 2012) 

Stora Enso 

Stora Enso är ett pappers-, förpacknings och skogsproduktföretag med verksamhet över hela 

världen. Bland annat tillverkas tidningspapper, industriförpackningar och träprodukter. 

(Nordnet, 2012) 
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Bilaga 2 – Referenser 

Denna bilaga visar om och i så fall var i årsredovisningen företagen tar upp respektive risk 

samt ger upplysningar om dessa. 

2009 

År 2009 1 2 5 1 3 5 1 4 5 

Bransch Bolag 
K

reditrisk 

M
axim

al 
kreditexponering 

H
antering 

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

V
alutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

 
Telekom. Millicom International 98 90 98 99 99 99 98 98 98 

 
Telekom. Tele2 24 24 24 24 40 24 23-24 24 24 

Telekom. TeliaSonera 54 54 54 54-55 55 54-55 55-56 56 55, 
56 

Material Boliden 
37, 
68 68 37, 

68 37, 68 69 37, 
68 

37, 
67 71-72 37, 

67-68

Material Holmen 64 64 64 63 63 63 47-48 
62 47-48 47 

Material Lundin Mining1 32 71-72 32, 
104 72 72 72 32 72 104 

 
Material SSAB 94 94 94 92 92, 

84 92 93 93 95 

Material Stora Enso 102 103 102-
104 100 101 100 98 98-99 98-

100 
Tabell 11 Kontroll av risker 2009 

Källa: egen (2012) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bortfall pga. att företaget går under Canadian GAAP 
 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

60 

 

2010 

År 2010 1 2 5 1 3 5 1 4 5 

Bransch Bolag 

K
reditrisk 

M
axim

al 
kreditexponering 

H
antering 

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

V
alutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

 
Telekom. Millicom International 107 98 107 107 107 107 106 106 106 

 
Telekom. Tele2 27 27 27 27 27 27 27 28 27 

 
Telekom. TeliaSonera 70 70 70 70-71 71 70-71 71-72 72 71-72

 
Material Boliden 72 72 72 71-72 73 71-72 71 41, 75 71 

 
Material Holmen 39 39 39 38 75 38 37 37 37 

Material Lundin Mining1 
34, 
73 73 105 73 73 73 34, 

73-74 74 73, 
105 

 
Material SSAB 104 104 107-

108 102 102 102 103 103 103 

Material Stora Enso 
104-
105 105 104-

105 102 103 102-
103 100 100-

101 
100-
102 

 
Tabell 12 Kontroll av risker 2010 

Källa: egen (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bortfall pga. att företaget går under Canadian GAAP 
 



Fredrik Niklasson Jämförbarhet i finansiell riskredovisning 

Andreas Wittzell  

 

61 

 

2011 

År 2011 1 2 5 1 3 5 1 4 5 

Bransch Bolag 

K
reditrisk 

M
axim

al 
kreditexponering 

H
antering 

Likviditetsrisk 

Löptidsanalys 

H
antering 

V
alutarisk 

K
änslighetsanalys 

H
antering 

 
Telekom. Millicom International 105 96 105 105-

106 106 105 104 104 104 

 
Telekom. Tele2 30 30 30 30 30 30 30 31 30 

 
Telekom. TeliaSonera 77 77 77 77-78 78 77-78 78-80 80 78-80

 
Material Boliden 78 78 78 77-78 79 77-78 77 30, 81 77 

 
Material Holmen 31 31 31 30 79 30 29 29 29 

Material Lundin Mining 

37, 
122 89 

37, 
89, 
122 

37 90 89 90, 
122 90 37, 

122 

 
Material SSAB 

43, 
100 100 43 98 98 99 43 99 101 

Material Stora Enso 104 105 104-
105 103 104 103 101-

102 
101-
102 

101-
102 

 
Tabell 13 Kontroll av risker 2011 

Källa: egen (2012) 


