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Ämnesord

Sammanfattning

Arbetsmarknaden utsätts för en ständigt pågående globalisering där informationsspridning 
blir av allt större betydelse. Europeiska Unionen har sedan 2002 beslutat att det 
gemensamma redovisningssystemet IFRS skall införas. Detta med syfte till att underlätta 
fortsatt globalisering för företagen inom EU. Det nya redovisningssystemet som tas i bruk 
den första januari 2005, är framarbetad för att skapa harmonisering företagen sinsemellan. I 
syfte att skapa en enhetlig, integrerad och mer effektiv kapitalmarknad infördes att alla 
noterade bolag skulle ha anpassat sin koncernredovisning till den internationella 
redovisningsstandarden IFRS. De standarder som skulle komma att bli gällande skulle efter 
utarbetning godkännas av Europeiska kommissionen innan införandet 2005. Dock finns 
det några undantag vilket fick till följd att sex av de poster som kommissionen godkände 
inte hade någon motsvarighet i RR. En av dem är IAS 39. Denna post (IAS 39 Financial 
Instrument: Recognition and Measurement) behandlar värdering och redovisning av 
finansiella instrument. IAS 39 är den standard som blivit mest omdebatterad och väckte 
stora protester hos flera av medlemsländerna redan när den presenterades för 
kommissionen. Debatten angående IAS 39 grundade sig bland annat på hur den kom att 
påverka företagets resultat. Med detta som bakgrund blev syftet med denna uppsats hur 
företagen har informerat sina intressenter om huruvida denna post har haft den stora 
inverkan som man tidigare befarade. För att genomföra studiens syfte undersöktes alla A-
listade företag på stockholmsbörsen. De granskades på så vis att deras delårsrapporter 
studerades utifrån sju stycken frågor. Dessa frågor var formulerade på så vis att de 
besvarade om företagen redovisat specifikt för posten IAS 39. Den empiriska studien i 
uppsatsen visar att utav de 50 bolag som granskades i undersökningen var det åtta av dessa 
som inte hade utformat någon som helst information i sin delårsrapport om vare sig IFRS 
eller IAS 39. Endast två företag har redovisat enligt sex av de sju frågorna som upprättades 
för undersökningen. Huvudfrågan kan därmed sammanfattningsvis besvaras med att 
övergången till IFRS och IAS 39 inte har redovisats fullt ut utifrån de kriterier som 
sammanställts i forskningsfrågorna.

Upplysning om IFRS och IAS 39 anser vi vara viktigt för att intressenter av företagens 
finansiella information ska få en uppfattning om hur detta kommer att påverka bolaget. Ett
misstag med inte lämna eller lämna knapphändig information till sina intressenter är att det 
motverkar en effektiv kapitalmarknad.
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Abstract
The labor market is constantly affected by the ongoing globalization where the availability
of information is of great importance. The European Union have, since 2002, decided that 
international accounting standards, IFRS, are to be implemented. The purpose of this lies 
within the goal to ease the ongoing globalization for the companies within the European 
Union. The new accounting standards which will be taken into practice 1 January 2005, is 
formed to create harmony within the companies. To create a united, integrated and more 
effective capital market all companies registered on the stock market was to adapt their 
consolidated financial statements to the new international standards. The standards were
valid after the admittance of the European commission. However some of the standards 
were not to be admitted, six of the propositions did not have any correspondence with the 
Swedish accounting committee. One of them was IAS 39. IAS 39, Financial Instrument: 
Recognition and Measurement, treats the valuation of financial instrument. This is the one 
standard that has bin the most controversial and many of the member states protested 
strongly against it. The debate around the standard was mostly based on the effect it was 
expected to have on the companies’ results. With this as a background we based the pur-
pose of the study on how the companies has informed their share holders about whether 
the standard IAS 39 had influence on the company’s result or not. To be able to carry 
through the study 50 companies on the Stockholm stock market was observed. They were 
all examined by their interim reports and seven questions where taken into account. These 
questions where all formulated in a way that only concerned IAS 39. the empirical study in 
the essay reveal that by the fifty companies examined, eight of them did not have any in-
formation concerning IFRS or IAS 39, but only two of the companies had stated informa-
tion that covered six of the seven questions. The main question can therefor be answered 
with the implementation to IFRS and IAS 39 has not been accounted for in their interim 
reports.

We believe that information about IFRS and IAS 39 is of great importance for the public 
shareholder and investors. The registered companies on the Stockholm stock exchange 
who leaves their shareholders and investors outside this change makes a big mistake, not 
only because of the inquiries but also because of the indirect counterbalance of the effec-
tive capital market.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel ges en introduktion till det ämnesområde vi valt att studera. Här presenteras 
bakgrund, situation och problem. Vidare förklaras problemformuleringen, syftet med uppsatsen och de 
avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund
Ett av de främsta målen med den Europeiska Unionen är att skapa fri rörelse av kapital,
arbete, varor och tjänster. Genom att kontinuerligt reducera föreliggande handelshinder 
strävar man efter att skapa gynnsammare förutsättningar medlemsländerna sinsemellan. 
Detta görs för att skapa en enhetlig, integrerad och mer effektiv kapitalmarknad (Rundfelt, 
2002).

Det senaste steget i denna utveckling trädde i kraft i januari 2005 då det infördes att alla 
noterade bolag skulle ha anpassat sin koncernredovisning till den internationella 
redovisningsstandarden IFRS (SOU 2003:71). Det kommer från ett principbeslut i 
europaparlamentet år 2002 och har till syfte att harmonisera fram en enhetlig 
redovisningsstandard för medlemsländerna och därmed underlätta för transaktioner mellan 
länderna och understödja kapitalmarknaden. Något som resulterade i att Europa idag är 
världens största region med gemensamma redovisningsprinciper som anges i regeringens 
proposition 05:24, 2004. I samband med beslutet framhöll kommissionen ett flertal krav 
som skulle komma att ställas på medlemsländerna. Man påvisade bland annat betydandet 
av klarhet, tolkning och inte minst övervakning av tillsynsorgan (Artsberg, 2003).

 I och med beslutet gavs IASB uppgiften att på Europeiska kommissionens begäran arbeta 
fram de standards som skulle bli gällande för medlemsländerna. Enligt avtal skulle sedan 
kommissionen godkänna varje enskild standard innan införandet 2005. Standarderna skulle 
grunda sig på de internationella redovisningsstandarderna vilket innebar att 
övergångsarbetet skulle minska för de länder som var långt framskridna i den 
internationella anpassningen. (Artsberg, 2003) För svensk del blev komplexiteten av 
harmoniseringen till viss del begränsad. RR har nämligen sedan år tillbaka arbetat fram 
standarder som i väsentlighet överensstämmer med IFRS och majoriteten av RR:s 
rekommendationer utgår från de internationella redovisningsstandarderna. Dock finns det 
några undantag vilket fick till följd att sex av de poster som kommissionen godkände inte 
hade någon motsvarighet i RR. En av dem var IAS 39 (Finansinspektionen, 2004).

Denna post (IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement) behandlar 
värdering och redovisning av finansiella instrument. IAS 39 är den standard som blivit mest 
omdebatterad och väckte stora protester hos flera av medlemsländerna redan när den 
presenterades för kommissionen. Posten har varit omtalad och inslag i den mycket 
kritiserade varför den version som slutligen antogs var en omarbetning (Deloitte, IAS Plus,
2005). Förklaringen till debatten ligger i att implementeringen av IAS 39 innebär en 
betydligt mer åtstramad redovisning av finansiella instrument. Det är det inslaget i 
standarden som säger att värdering av finansiella instrument numera skall göras till verkligt 
värde som diskuterats. Något som medför att företagens tidigare möjlighet att välja 
värderingsmetod och därmed kunna ”manipulera” resultatet starkt har begränsats 
(Axelman, 2003). 
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1.2 Problemdiskussion
Mot bakgrund av debatten och komplexiteten som införandet av IAS 39 för med sig, fann 
vi det intressant att studera hur företag har redovisat konverteringen och själva 
implementeringen av standarden. I framarbetandet av forskningsfrågan sammanställdes 
därför de problemområden som kan anses mest omfattande i samband med 
konverteringen. Dessa problemområden grundar sig dels utifrån den offentliga debatten, 
dels den forskning som gjordes på området innan konverteringen och därigenom de 
spekulationer som fanns före konverteringen. Tanken var att därefter i studien kunna 
fastställa det egentliga utfallet av företagens redovisning. De valda områdena innefattar:

1) Övergången till IFRS och IAS 39 (hur implementeringen till den nya standarden 
skett) 

2) Klassificering och behandling (av finansiella instrument)
3) Jämförelseuppgifter
4) Volatilitet (som IAS 39 kan ha gett upphov till)

I samverkan fungerar dessa punkter som en bas för vår övergripande forskningsfråga, där 
vår avsikt är att studera hur konverteringen till IAS 39 har behandlats i företags finansiella 
rapporter.

1.2.1 Övergången till IFRS och IAS 39 

IAS 39 beskrivs som den mest omfattande standarden inom IFRS. Konverteringen som 
process är komplex och tidigare studier visar att intressenter som tagit del av de finansiella 
rapporterna tvingats till ett ”nytt tankesätt” vid implementeringen. För de som är insatta i 
problematiken kring bytet av redovisningsprincip blir omställningen lättare men för den 
mindre kunniga delen av marknaden kan det komma att ställas högre krav på företagens 
finansiella rapporter (Lawits, Bengtsson och Zhang, 2004). Med hänsyn till komplexiteten i 
bytet av redovisningsprincip kan en god kommunikation komma att kräva en tydlig 
presentation av själva övergången till IFRS i allmänhet och IAS 39 i synnerhet (Bengtsson 
och Johansson, 2004).

1.2.2 Klassificering och behandling 

Därutöver medför konverteringen en förändring genom en ny klassificering av finansiella 
tillgångar och skulder. Det är i IAS 39 grundläggande att behandlingen av instrumenten 
beror av hur de klassificeras och denna klassificering skiljer sig i viss mån från svensk 
redovisning. Klassificering är viktigt då det genom redovisning enligt IFRS är beroende av 
till vilken grupp ett finansiellt instrument klassas som det sedermera kommer behandlas 
och värderas. Något som medför att en tydlig och objektiv klassificering därmed är 
grundläggande för hur instrumentet hanteras (Axelman, 2003). 

1.2.3 Jämförelseuppgifter

För många företag har konverteringen till IFRS vidare medfört omfattande förändringar i 
balans- och resultaträkningen. Därav infördes ett jämförelseår, 2004, där företagen skulle 
presentera en redovisning i enlighet med IFRS och en i enlighet med tidigare gällande 
principer. Dock gjordes ett undantag i jämförelseåret just för IAS 39 där omräkning istället 
blev frivillig. Likafullt pekar mycket på att den största redovisade förändringen i 
konverteringen beror just av IAS 39. Standarden har bland annat fört med sig en 
förändring i balansomslutning i och med värdering till verkligt värde. Något som 
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exempelvis har en indirekt effekt på ett flertal nyckeltal. Vidare medför IAS 39 även ett 
krav på de finansiella instrumentens synliggörande i balansräkning. Det vill säga att de inte 
som tidigare får redovisas som off balancesheet-poster utan måste till fullo tas upp i 
balansräkningen vilket leder till ytterligare förändringar i balansomslutningen (Poon Wing 
W, 2004).

1.2.4 Volatilitet

Vidare kan värdering till verkligt värde ha en påverkan på resultatet. I Sverige har det 
tidigare generellt setts som fördelaktigt att kunna presentera jämna siffror under året. Det 
vill säga att man upprätthåller en låg volatilitet på resultatet (Artsberg, 2003). Detta har varit 
möjligt genom att använda sig av olika värderingsmetoder och därigenom till viss del styra 
resultaten. Dock har ju införandet av IAS 39 begränsat värdering av finansiella instrument 
till att endast värdera till verkligt värde varpå möjligheten att välja metod urholkats och 
volatiliteten riskerar bli ett extensivt problem (Kuhurana I K och Kim M-S, 2003). 
Företagens möjlighet att till viss del komma kring problemet är genom att tillämpa så kallad 
säkerhetsredovisning, som närmare förklaras i uppsatsen, men den kan i många fall vara 
krånglig och kostsam vilket riskerar att många företag undviker metoden. (Fagerström och
Lundh, 2005)

1.3 Finansiell information
Förändringarna är som sagt omfattande och inslag i de finansiella rapporterna såsom 
resultat och eget kapital har för flera företag ändrats markant. Vi tänker oss att detta är 
poster som i stor utsträckning studeras när man tar del av en finansiell rapport och vi anser 
det därmed vara av stor vikt för företagen att på ett tydligt och förståeligt sätt kunna 
redovisa övergången och införandet av IFRS såväl som effekter av förändringen. Mot 
bakgrund av att konverteringen till IFRS beror av att företagen går mot en alltmer 
globaliserad marknad är transparent finansiell information viktigare än någonsin. Därmed 
är vikten av trovärdig och tydligt information för investerarna att grunda sina beslut på 
avgörande och utan den kan förtroendet för företaget och dess möjliga köpare snabbt 
tillintetgöras (Örhlings Price Waterhouse Coopers, 2005). Denna information skall i sin tur 
tillfredställa olika typer av intressenter varav vi finner det viktigt att granska hur väl 
övergången har redovisats inte bara med hänsyn till professionella analytiker och expertis 
utan till den enskilde aktieägaren. I Sverige sparar idag 3,8 miljoner människor i aktier på ett 
eller annat sätt vilket bidrar till ett högt antal potentiella intressenter av finansiella rapporter 
(Föreningssparbankens aktieskola). Och då konverteringen är en komplex process samt att 
finansiell information kan vara svårt krävs extra tydlighet gentemot den mindre kunniga 
delen av marknaden (Lawits et al., 2004). 

1.4 Delfrågor och forskningsfråga
När vi skulle komma fram till vår forskningsfråga valde vi, som ovan nämnt, först ut de 
inslag i konverteringen till IAS 39 som skulle kunna komma att bidra till svårigheter för de 
intressenter som tar del av företagens finansiella information. Det vill säga de inslag i IAS 
39 som inom tidigare forskning belystes som komplexa och som kunde riskera att resultera 
i en försämrad kommunikation. Respektive av dessa problemområden resulterade sedan i 
de sju delfrågor som ligger till grund för vår studie. Delfrågorna har till syfte att avspegla i 
vilken omfattning övergången till IAS 39 har redovisats och hur utförlig redovisningen är. 
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Frågorna är precis som problemområdena formulerade utifrån de tidigare studier som 
gjorts på området, därefter närmare förklarade i den teoretiska bakgrund som ges i studien 
och slutligen implementerade i den empiriska studie som gjorts av företags finansiella 
rapporter. Den empiriska studien bygger i sin tur på företag som övergått till redovisning i 
enlighet med IFRS. Totalt inom Europa omfattar det 7000 företag varav vi avgränsade oss 
till bolag som finns noterade i Sverige (Axelman, 2003).

Vidare är frågorna utvalda mot bakgrund av eventuella brister i kommunikation gentemot 
den mindre kunniga delen av marknaden. De är därmed formulerade utifrån att 
intressenters förkunskaper inom området är begränsad. Tillsammans ligger detta till grund 
för vår övergripande forskningsfråga:

Hur har övergången till IAS 39 redovisats av företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista?

Tabell 1-1 Forskningsfråga; övergången till IAS 39

Implementering

   Klassificering

   Omräkning

   Volatilitet

1. Redogör företaget för övergången till 
IAS/IFRS?

2. Redogör företaget för IAS 39?

3. Beskrivs klassificeringen av finansiella 
instrument?

4. Förklaras därefter var de finansiella 
instrumenten tas upp?

5. När företaget i enlighet med 
upplysningsplikten redovisar förändring 
till följd av      IAS, härleds då den del av 
förändringen som kan hänvisas till IAS 
39?

6. Har jämförelsetalen för 2004 avseende 
finansiella instrument omräknats i 
enlighet          med IAS trots att ”First 
time adopter of IFRS” undantar IAS 39 

 7. Förs ett resonemang eventuell ökad 
volatilitet på resultatet till följd av IAS 39?

Ö

V

E

R

G

Å

N

G

T

I

L

L

I

A

S

39
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1.5 Syfte
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur företag noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista har underrättat sina intressenter i samband med införandet av IAS 39 avseende 
information om IFRS och IAS 39, klassificering och behandling, jämförelsetal och 
volatilitet.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att uppnå syftet med vår uppsats. Inledningsvis beskrivs den 
forskningsansats som använts när vi tagit oss an ämnet. Därefter följer en beskrivning av metodval, 
insamling av information och metodkritik.

2.1 Forskningsansats
Då redovisningskunskap diskuteras nämns huvudsakligen två olika tillvägagångssätt, 
induktion och deduktion. Att gå tillväga deduktivt innebär en utgång från redan befintlig 
teori och utav den bygger en empirisk process. Syftet är att, utifrån data, undersöka och 
avvisa eller bekräfta en viss teori. Till sin motsats eftersträvar man i induktiv metod att 
bygga teori och kunskap utifrån verklighet och praxis (Artsberg, 2003). Detta görs genom 
att utifrån empirisk data dra slutsatser som är generella. Slutsatser som i sin tur utgår från 
de kunskaper som forskaren besitter (Hult, 2004).

Tabell 2-1Samband mellan teori och empiri

Egen bearbetning (Hult, 2004).

De båda angreppssätten kan beskrivas som upptäcktens väg, induktion och bevisföringens 
väg, deduktion. (Andersen, 1998). Fördelar med det deduktiva tillvägagångssättet är att det 
reducerar betydelsen av forskarens egna uppfattningar och subjektiva antaganden. Detta 
med anledning av att utgångspunkten ligger i redan befintlig teori. Något som också kan 
vändas till en nackdel då ingen plats lämnas åt uppkomsten av nya idéer. (Patel och
Davidsson, 1994) Vidare kan den deduktiva metoden sägas generera en bild som säger 
mindre om verkligheten. Detta till trots att de slutsatser dras som är logiskt riktiga. (Hult,
2004) Motsvarande för det induktiva tillvägagångssättet är att omfattningen av subjektivitet 
kan färga forskningen alltför mycket men att syftet istället blir att upptäcka något som kan 
generera ny kunskap och nya idéer (Patel och Davidsson, 1994)

Deduktion Induktion

Från teori till 
slutsatser om 
verkligheten

Från verklighet 
till formulering av 

teori

Teori

Empiri
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Då vårt problemområde belyser redovisning av övergången till IAS 39 är tillgången till 
befintlig teori knapphändig. I den tidigare forskning som gjorts på området finns ett flertal 
spekulationer om de effekter som konverteringen kan tänkas innefatta. Det finns en uppsjö 
av teori inom områdena IASB, IFRS och IAS 39 att tillgå som därmed bidrar till en 
möjlighet att undersöka de antaganden som gjorts angående svårigheter i redovisningen i 
implementeringens inledningsskede. Trots detta är tidigare studier om de faktiska effekter 
som uppkommit under året mycket begränsade. Vid tiden för denna studie befinner vi oss i 
en förändringsprocess där övergången till IFRS nyligen genomförts vilket begränsar 
omfattningen av tidigare forskning. Därav finns det anledning att hävda att vår studie inte 
utgår från att undersöka redan befintlig teori utan att istället fastställa empiri. De 
forskningsfrågor som studien utgår ifrån är förvisso till viss del sprungna ur de antaganden 
som gjorts inom tidigare forskning men de är samtidigt färgade av en hög grad av 
subjektivitet. Detta dels utifrån vårt eget perspektiv och dels ställt utifrån vad vi anser kan 
krävas gentemot den mindre kunniga delen av marknaden. Något som i sin tur innebär att 
angreppssättet för vår studie skulle kunna klassas som induktivt. 

Vidare kan man dela in de båda angreppssätten i att ha till avsikt att tala om hur någonting är
eller hur någonting bör vara. Dessa omnämns som deskriptiva respektive normativa 
redogörelser. Med ett deskriptivt syfte vill man beskriva verkligheten medan ett normativt 
syfte berör möjliga förbättringar och nya lösningar. (Artsberg, 2003) Då vår 
forskningsansats menar att belysa hur övergången till IAS 39 har redovisats av företagen 
kommer den att stödjas av en deskriptiv framställning. Det finns ingen anledning att hävda 
att några normativa inslag existerar. Just vid ett implementeringsskede hinner inte praxis 
växa fram och det finns mycket som talar för att företagen kommer att tolka IASB’s 
standards olika (Lawits et al., 2004). Därav är vårt syfte med studien inte att framhäva hur 
vi anser att företagen borde redovisa utan hur den faktiska situationen ser ut. 
Sammanfattningsvis kan man därmed göra gällande att ett induktivt/deskriptivt 
angreppssätt är mest fördelaktigt för att uppnå syftet med vår uppsats.

2.2 Metodval
Därefter fastställs vilken metod uppsatsen är uppbyggd utifrån. Vid empiriska 
undersökningar inom samhällskunskapen talar man om två skilda forskningsmetoder; den 
kvalitativa respektive den kvantitativa metoden (Andersen, 1998).  I allmänhet används den 
kvantitativa metoden för att pröva och verifiera en hypotes medan den kvalitativa ansatsen 
istället har till syfte att skapa förståelse kring ett unikt problem. (Ghauri, Grongaug och
Kristianslund, 1995). De flesta forskare inom området anser att problemet i sig och dess 
natur ligger till grund för valet av metod (Ghauri et. al, 1995) men att kvalitativ metod i 
många fall ses som en mindre vetenskaplig metod än kvantitativ. (Jankowicz, 1991, 
återgiven av Ghauri et. al, 1995) 

Kvantitativ metod skulle något förenklat kunna beskrivas som mätning av information i 
siffror och mängder (Holme och Solvang, 1997). Det som forskaren önskar sig är ett 
resultat som består av kvantifierbar data, vilket uppnås genom vetenskapliga tekniker i form 
av observationer och mätningar (Bell, 1993). Jämfört med den kvalitativa metoden uppnår 
kvantitativ metod en högre grad av formalia och struktur. Syftet är att ombilda information 
till siffror för att därigenom kunna utföra statistiska analyser. Observationer systematiseras 
och struktureras med avsikt att framhäva det gemensamma, genomsnittliga eller 
representativa (Holme och Solvang, 1997). 
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Kvalitativ metod är istället forskarens subjektiva bedömning där hans/hennes uppfattning 
och tolkning spelar in. Syfte är att utföra studier där man kan få fram det unika eller 
avvikande (Andersen, 1998). Den kvalitativa metoden känns lätt igen genom att resultaten 
inte uttrycks i numeriska data utan istället kommuniceras i ord (Backman, 1998). Vidare 
menar Lundahl och Skärvad 1998 att de objekt som utgör en kvalitativ undersökning är 
människor och deras omgivning. Forskaren har till avsikt att inge en förståelse för varför 
människor är som de är eller upplever en situation på ett visst sätt. Det finns därmed inte 
något som helst intresse i att förklara hur någonting är utan att syftet istället är att ta reda 
på varför. Andersen, 1998 hävdar vidare att detta medför styrkan av en helhetsbild och att 
det ger en inblick i de sociala processerna. 

Med tanke på ämnesområde, problemsyfte och kunskapssyfte finner vi det intressant att 
tillämpa både en kvalitativ och kvantitativ metod för att belysa syftet med vår uppsats. Den 
kvalitativa metoden motiveras genom subjektivitet. Företagen har upprättat delårsrapporter 
med deras egna subjektiva åsikter om vad som ska ingå i rapporterna. Vidare färgas även de 
forskningsfrågor som används av vår egen subjektivitet då vi belyst de problemområden 
som vi funnit komplexa. Kvantitativ metod har använts eftersom studien baserades på en 
binär mätning av informationen, som fanns i delårsrapporterna. Denna information 
sammanställdes därefter i siffror och mängder. Därmed består uppsatsen av både en 
kvalitativ och kvantitativ metod.

2.3 Informationsinsamling

Angående insamlingen av information omnämns inom metodteori att forskning baseras på 
två typer av data, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata beskrivs som befintlig och 
bearbetad information som tidigare är insamlad. Ofta har sekundärdata samlats in med ett 
annat syfte i åtanke (Holme och Solvang, 1997). Eftersom sekundärdata är bearbetad av 
någon annan och ofta för ett annat syfte så gäller det att vara kritisk och försäkra sig om att 
materialet är sanningsenligt (Jacobsen, 2002). Primärdata betyder förstahandsdata. Det 
innebär att skribenten själv samlar in och bearbetar information utifrån sitt specifika syfte 
(Holme och Solvang 1997). Primärdata anses främst vara observationer och interjuver av 
olika slag (Jacobsen., 2002).

Vår studie baserade sig inte på någon primärdata. Vare sig interjuver eller observationer har 
utförts. Insamlingen av material till uppsatsen, både för teori och empiri, har istället utgått 
ifrån sekundärdata. För den teoretiska referensramen upprättades litteraturstudier och 
sekundära källor studerades för att erhålla kunskap inom ämnesområdet. Aktuella 
avhandlingar, artiklar och litteratur granskades i första hand. Artiklarna inhämtades från 
aktuella hemsidor och genom sökning i databaserna LIBRIS, DIVA och JULIA. Vi 
använde oss främst av hemsidor från de fyra stora revisionsbolagen (Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers) för att få en djup förståelse för 
IAS/IFRS och dess innebörd. Vidare har vi nyttjat regeringens och EU kommissionens 
hemsidor för information om internationella redovisningsstandarder. För artikel sök i 
LIBRIS, DIVA och JULIA har sökord som ”IAS 39”, ”värdering till verkligt värde”, 
”delårsrapporter”, ”International accounting standard board” och ”IFRS” använts.    

Den empiriska undersökningen grundar sig på material inhämtat från delårsrapporter från 
bolag noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Materialet kan därav sägas bestå av 
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sekundärdata då det är befintlig data som redan är bearbetad. Vi granskade noterna 
tillhörande de poster som påverkas av IAS 39, för att erhålla en korrekt uppfattning om hur 
bolagen redovisat konverteringen. Noterna kan ses som en sekundär källa eftersom 
informationen tidigare är bearbetade av bolaget. För empirin har även OMX´s hemsida 
använts för att erhålla börsinformation. 

2.3.1 Val av företag

Övergången till IFRS berör alla de företag inom den europeiska unionen vars värdepapper 
finns noterade på en reglerad marknad som anges i regeringens proposition från 2004. Det 
innebär att det sammanlagt är 7000 företag inom Europa som drabbas (Axelman, 2003). 
Med anledning av att vi vill åskådliggöra de förändringar som konverteringen innebär 
gentemot tidigare principer har vi valt att avgränsa oss till företag som finns noterade på 
svensk börs.

För de företag som noteras på Stockholmbörsen finns en ökad informationsskyldighet. I 
samband med noteringen upprättas ett så kallat inregistreringskontrakt där företaget 
förbinder sig att ”ge allmänheten en utförlig och samtidig information”. Vidare ställs olika 
krav på företagen för var de sedermera listas. Exempelvis krävs det av ett företag som finns 
noterat på Stockholmsbörsens A-lista att antalet aktieägare måste uppgå till minst två tusen 
där respektive ägare innehar aktier till ett värde av minst ett halvt basbelopp. Detta kan 
jämföras med att kravet för O-listan endast är tre hundra aktieägare som vardera innehar 
aktier motsvarande minst en fjärdedels basbelopp (Föreningssparbankens aktieskola). 

Med anledning av att syftet för vår uppsats avser att studera kommunikationen gentemot 
de intressenter som kan sägas tillhöra den mindre kunniga delen av marknaden finner vi de 
bolag som finns noterade på A-listan intressanta att studera. I Sveriges äger som redan 
nämnt 44 % av befolkningen aktier i en eller annan form. Av de företag som listas på A-
listan är många välkända namn även för småsparare, bland annat de så kallade 
”folkaktierna” Telia-Sonera och Nordea (Föreningssparbankens aktieskola). Mot bakgrund 
av detta samt att det för att finnas på A-listan dessutom krävs ett högre antal aktieägare 
jämfört med de andra listorna finner vi det mer relevant att studera A-listan för att leva upp 
till vårt syfte. Vi anser att vi därmed utökar ett möjligt antal intressenter av denna studie 
och att vi bibehåller fokus gentemot den mindre kunniga delen av marknaden i större 
utsträckning. Vidare krävs för att uppnå möjligheten att kunna generalisera att en studie 
görs på ett urval av minst trettio företag (Aczel, 2003). Att studera A-listans 53 bolag utgör 
därav ett tillräckligt urval för att kunna besvara vår forskningsfråga.

2.3.2 Information i delårsrapporter

Den data som vår empiriska studie är grundad på är hämtad från företagens delårsrapporter 
för andra kvartalet 2005. Vi valde att använda oss av dessa rapporter med anledning av att 
de bolag som finns noterade på A-listan är skyldiga att utöver årsredovisningen och en 
obligatorisk bokslutskommuniké dessutom tillhandahålla en delårsrapport som avser sex 
månader (Föreningssparbankens aktieskola). Det innebär i juni 2005 var första gången som 
bolagen på A-listan var skyldiga att lämna rapporter som redovisades i enlighet med IFRS. I 
praktiken lämnar dock cirka hälften av alla noterade företag delårsrapporter för respektive 
kvartal, men dessa är fortfarande frivilliga. (Föreningssparbankens aktieskola). 

Hur rapporterna skall framställas inom ramen för IFRS finns angivet i standarden IAS 34 
(Axelman, 2003). I vår studie har vi förutsatt att företagen har redovisat enligt de tvingande 
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bestämmelser i enighet med IAS 34 och istället sett till hur de presenterat information om 
konverteringen och om de förändringar den för med sig. Vi kommer längre fram i 
rapporten diskutera kring de upplysningskrav som finns i framställandet av finansiella 
rapporter för att därigenom kunna redogöra för vad vi anser att man kan förvänta sig 
ytterligare just vid övergången.

 Rapporterna har sedan granskats med ett tabellsystem där vi märkt de företag som uppfyllt 
de krav på våra ställda frågor med ett kryss. Utifrån givna kriterier bedöms antingen 
företaget uppnå kriterierna och tilldelas ett kryss, eller inte uppnå dem och heller inte få ett 
kryss. I undersökningsarbetet har vi alltså valt att inte betygsätta delårsrapporterna. 
Huruvida en betygssättning skulle öka eller bibehålla validiteten för vår studie kan 
diskuteras. Enligt Dahlström, 2000, är ett betygssystem där respektive svarsalternativ får en 
viss poäng viktigt för att sedermera kunna kvantifiera resultatet av bedömningen. För vår 
studie skulle möjligtvis en betygsättning med fördel kunna genomföras på de tre första av 
våra frågor. Dock är de återstående fyra frågorna konkreta och mer av ja eller nej karaktär 
varför ett betygssystem med hänsyn till dem skulle vara överflödigt och göra 
helhetsbedömningen missvisande. Med anledning av detta beslutade vi att 
”krysskategorisering” var mest lämplig för studien. 

För att ändock förtydliga bedömningen för läsaren har vi valt att exemplifiera de tre första 
frågorna med utdrag ur några av de redovisningar som ingått i vår studie. Vi har i de fallen 
valt att presentera både en redovisning som tilldelats ett kryss i studien och en som inte 
gjort det. Vi har även presenterat ett exempel där bedömningen var svårare att göra. 
Dessutom har vi även för de återstående fyra frågorna visat ett exempel för respektive fråga 
på en redovisning som vi bedömt lever upp till ett kryss. 

2.3.3 Variabler

För att senare ha möjlighet att analysera om det finns några faktorer som kan ha påverkat 
hur företagen har redovisat övergången, till IFRS och IAS 39, har vi valt att fokusera på tre
stycken variabler. Dessa variabler är:

1. total omsättning

2. mest omsatta aktie 

3. branschtillhörighet. 

Total omsättning används i studien som ett mått på företagets storlek där det finns 
anledning att studera om företag med större omsättning även har en mer omfattande 
redovisning. Mest omsatt aktie är vald med anledning av att dessa aktier är föremål för mer 
handel varpå antalet intressenter av de finansiella rapporterna kan tänkas vara större.
Branschtillhörighet har utsetts för att undersöka det finns några skillnader eller likheter 
mellan hur olika branscher redovisar övergången till IFRS.     

2.4 Validitet

Validitet kan beskrivas genom två begrepp; giltighet och relevans (Jacobsen, 2002). 
Giltighet syftar till att de empiriska och teoretiska delarna är samspelta. Relevans innebär 
hur relevant den empiriska och teoretiska delen är för forskningsfrågorna. För att uppnå 
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validitet, har litteraturstudier utförts, med fokus på problemformuleringen och den 
empiriska undersökningen. 

Validitet kan ytterligare delas in två oberoende variabler, inre och yttre validitet. Inre 
validitet mäter hur väl forskningsansatsen uppfyller sitt syfte. I vårt fall innebär inre 
validitet huruvida våra forskningsfrågor har mätt det vi har avsett att undersöka. Det är 
dock sällan forskningsansatsen helt uppfyller sitt syfte, men för att erhålla ett rättvisande 
resultat har vi i tidigt skede studerat relevant litteratur (Andesen Ib, 1998). Yttre validitet 
mäter hur pass väl verkligheten stämmer överens med forskningens resultat (Lundahl och 
Skärvad, 1999). För att uppnå hög yttre validitet satte vi upp kriterier för att uppnå ett kryss 
i respektive delfråga. Resultaten bygger därmed på hur företagen redovisat utifrån de 
kriterier som ställts.   

2.5 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att materialet ska vara trovärdigt och tillförlitligt, reliabiliteten kan öka 
under forskningens gång genom att forskarna är noggranna och uppmärksamma (Holme 
och Solvang, 1997). Vid studien av delårsrapporter uppnås reliabilitet eftersom företag 
noterade på Stockholmsbörsens A-lista är skyldiga att lämna delårsrapporter som stämmer 
överens med företagens verklighet (Föreningssparbankens Aktieskola, 2005). Genom att 
använda erkända och relevanta litteraturkällor uppnås även där reliabilitet. Ytterligare ett 
krav för hög reliabilitet är att inga slumpmässiga fel får ha förekommit i undersökningen, så 
som tillfällighet (Lundahl och Skarvad, 1999) varav delårsrapporterna har studerats 
ingående. I de fall det återgetts en hänvisning i delårsrapporterna till annan information om 
IFRS och IAS 39 har den studerats.   

För att reliabilitet skall kunna uppnås i rapporter såväl som studier bör författarna inte vara 
involverade personligt i studien (Eriksson, 2001). Av stor vikt är objektiviteten i uppsatsen. 
Vi anser oss ha uppnått denna objektivitet genom att granska för oss oberoende bolag. 
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3 Referensram
I detta avsnitt presenteras relevant teori för ämnesområdet. Kapitlet är uppbyggt i enlighet med 
problemställningen och inleds med övergripande information om IAS 39 och upplysningskrav. Därefter 
följs en redogörelse av klassificeringarna enligt IAS 39. Kapitlet avslutas med jämförelsetal i finansiella 
rapporter samt volatilitet som IAS 39 kan ha gett upphov till.     

3.1 Övergången till IFRS och IAS 39 
Här ges en förklaring till IAS 39´s bakgrund samt en kortfattad förklaring till IAS 39. Slutligen ges 
information om de upplysningar som måste ges till följd av införandet av de internationella redovisnings 
standarder.  

Bakgrund till IAS 39

Processen att ta fram gemensamma standards för redovisning av finansiella instrument har 
varit långtgående. För IASB har arbetet pågått från 1984 och IASC antog i juni 1995 delen 
IAS 32; Financial instruments: Disclosure and presentation (Jönsson och Lundmark, 1999). 
Både IAS 32 och IAS 39 behandlar området finansiella instrument och täcker tillsammans 
de delar som utgör ett underlag för redovisningen. IAS 32 ger dels stöd för själva 
klassificeringen av instrumenten. Dels påvisas vilka krav på upplysning som skall lämnas 
både för den andel instrument som förs till balansräkningen och den del som tas upp som 
”off balance-poster”. Arbetet kring IAS 39 fortgick från att IAS 32 antogs och godkändes 
1998 men började först gälla 2001. Det dröjde dock till 2004 innan ARC antog IAS 39:
Financial instruments, recognition and Measurement. IAS 39 var under en längre tid under 
revidering och det skett då ändringar till fair value option och till säkerhetsredovisning. 
Den lång dragna diskussionen kring IAS ledde till att konverteringen skedde först i januari 
2005 (Deloitte, IAS Plus, 2005).  

3.1.1 IAS 39 Financial Instuments, Recognition and Measurement

IAS 39´s syfte är att skapa en gemensam redovisning för finansiella instrument. De 
finansiella skulder och tillgångar som går under definitionen av finansiella instrument i IAS 
32 ska använda sig av IAS 39 som nämns i EU-kommissionens svenska översättning av 
IAS 39  från 2004 i punkt 2. De finansiella instrumenten som tas upp av en annan standard 
ska dock inte tillämpa sig av IAS 39. De främsta undantagen är finansiella instrument som 
ska tillämpa sig av IAS 27 (andelar i dotterbolag), IAS 31 (joint venture) och IAS 28 
(intresseföretag) och IAS 19 (pensionsåtagande) (Ernst & Young, 2005). 

Standarden IAS 39 indikerar vid vilken tidpunkt finansiella instrument skall redovisas i 
balansräkningen, internationellt benämnt recognition, och när det inte längre ska tas upp i 
balansräkningen, derecognition. En finansiell tillgång ska tas upp i balansräkningen när den 
ingår i ett kontrakt. IFRS posten behandlar dessutom själva värderingen inom dessa 
former, även kallat measurement (Axelman, 2003).

Enligt IAS 39 kan de finansiella instrumenten redovisas till verkligt värde eller anskaffnings 
värde, posten tillämpar sig av en så kallad mixmodell. Huvudregeln är att man ska värdera 
alla finansiella instrument till verkligt värde givet att det sker på ett tillförlitligtsätt
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(Öhrlings, PriceWaterhouse Cooper, 2004).  Klassificeringarna som tas upp ingående i 1.2 
anger sedan hur de ska värderas.  

3.1.2 Upplysningskrav 

Genom konverteringen till IAS/IFRS ställdes det nya krav på upplysning som bolagen 
måste lämna angående sin årsredovisning. För att bedöma hur väl bolagen redovisat 
förändringen av IAS 39, krävs även en djupare förståelse angående den upplysning som är 
tvingad att lämna enligt de internationella redovisnings standarder. 

3.1.2.1 Upplysningskrav enligt IAS 32

De generella upplysningskraven återfinns i IAS 32 som även behandlar hur finansiella 
instrument ska klassificeras i balansräkningen (Axelman, 2003). IAS 32 endast tillämpas då 
bolaget innehar finansiella instrument och tillämpar IAS 39.  Standarden har likheter med 
redovisnings rådets RR 27 gällande upplysningskrav. IAS 32 kan delas upp i sju grupper 
(Axelman, 2004);

1) Information om hur bolaget kontrollerar sina risker. 

(Beskrivning av karaktären på de finansiella tillgångarna och skulderna samt villkor 
som kan beröra tidpunkt, storlek och risker angående framtida kassaflöden)  

2) Upplysning om vilka finansiella instrument och redovisningsprinciper som företaget 
tillämpat. 

(Förutom redovisningsprinciper och värderingsmodeller skall här även anges 
kriterier för redovisning i balansräkningen.)

3) Förfallotidpunkt och ränterisker måste preciseras.

4) Upplysning om de belopp som på bäst representerar den maximala exponeringen 
för kreditrisker på balans dagen inbegripet grundläggande koncentrationer. 

5) Information om verkligt värde för alla finansiella instrument.

(Alla instrument ska värderas till verkigt värde oavsett om de redovisas i balans 
räkningen eller ej. Om det inte är möjligt att fastställa det verkliga värdet på grund av 
omkostnader och tidsåtgång skall bolaget upplysa om detta samt informera om 
viktiga faktorer angående instrumentet) 

6) Upplysning om skälen till att finansiella instrument värderas över verkligt värde.

7) Information angående säkring av framtida transaktioner skall ges.

(Exempelvis om bolaget säkrar framtida valutaflöden, skall de ange tidsperioden när 
de anses inträffa, finansiella instrument som säkrar transaktionerna, storleken av 
orealiserad vinst/förlust samt när dessa kommer att redovisas) (Axelman, 2003).

3.1.2.2 Upplysningskrav enligt IAS 39 

IAS 39 innehåller kompletterande punkter till IAS 32 gällande upplysningskrav för 
finansiella instrument. Kraven innebär att både kvantitativ och kvalitativ information måste 
ges angående finansiell riskhantering samt säkerhets återgärder som vidtagits. Det ställs 
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även upplysningskrav på att redovisa vilka metoder som använts för beräkning av verkligt 
värde (Deloitte, 2004)   

3.1.3 Delårsrapporter enligt IAS 34

IAS 34 behandlas här för att ge en förståelse för vad som ska ingå och behandlas i en 
delårsrapport. Posten behandlades inte ingående då det ej är relevant för uppsatsen, detta 
eftersom syftet med uppsatsen inte är att studera hela delårsrapporten utan endast hur 
redovisningen till IFRS och IAS 39 har skett. En delårsrapport har till syfte att ge 
intressenterna en bild av vad som hänt sedan årsredovisningen upprättades. 
Delårsrapporten är dock inte lika utförlig som årsredovisningen, men ska ändå ge en god 
uppfattning om företagets finansiella ställning och utveckling (Fagerström och Lundh, 
2005). IAS 34 stämmer till största del överens med den svenska standarden, RR 20. De 
väsentligaste delarna är att en delårsrapport ska innehålla följande: Resultat och balans 
räkning ska redovisas i samman drag. Förändring i eget kapital ska visas i en uppställning. 
En kassaflödesanalys ska upprättas i sammandrag.  Vissa upplysningar för ytterligare 
förståelse ska ske genom noter. IAS 34 tar dock inte upp vilka företag som ska lämna 
delårsrapporter (Axelman, 2003). Enligt IASB:s är det de nationella myndigheterna som har 
till uppgift att bestämma vilka som är tvingade att lämna dessa rapporter Det är 
årsredovisnings lagens nionde kapitel som styr vilka företag som ska lämna rapporterna i 
Sverige (Fagerström och Lundh, 2005).  

Alla poster måste dock inte tas med i en delårsrapport. De poster som inte anses väsentliga 
behöver då inte ingå i rapporten, enligt IAS 34 punkt 23-25. IAS 34 nämner ytterligare i 
punkt 16 att noter till vissa poster ska lämnas. Dessa noter blir desto viktigare i en 
delårsrapport när det inte ges en fullständig och djupgående finansiell rapport angående 
företaget. Mer information och intensivare information sägs gynna kapitalmarknadens 
effektivitet. Informationen som lämnas måste även vara relevant och väsentlig för 
intressenterna för att upprätthålla den effektiva kapitalmarknaden (Fagerström och Lundh, 
2005).

Ytterligare krav på vad som ska tas upp i en delårsrapport finns, då det ej är väsentligt för 
uppsatsen behandlas de inte här. Relevant för uppsatsen är de nya redovisningsmetoder 
som tillämpas. Vid ändrade metoder för redovisningen ska uppgifter som avser tidigare 
delårsrapporter under räkenskapsåret omräknas med de nya principerna som tillämpas. 
Omräkning för innehavande år vid förändring av redovisningsmetoder, är IAS 8 en 
alternativ regel. Om däremot huvudregeln enligt IAS 8 tillämpas, skall uppgifter tillhörande 
tidigare års finansiella rapporter även omräknas enligt den nya principen (Axelman, 2003).       

3.2 Klassificering och behandling
Denna del behandlar klassificering av de finansiella instrumenten och hur de ska värderas. Det ges även en 
generell förklaring till finansiella instrument med fokus på de väsentliga för IAS 39, derivata 
instrumenten.    

3.2.1 Klassificering

Enligt IAS 39 kan de finansiella instrumenten delas in i fyra olika kategorier. Detta görs för 
att de olika kategorierna redovisas med olika metoder. Klassificeringen till de fyra 
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kategorierna ska göras i samband med anskaffandet av den finansiella tillgången eller 
skulden. Kategoriseringen är relevant på grund av att värderingen fastställs genom vilken 
kategori det finansiella instrumentet tillhör (Axelman, 2003). De finansiella instrumenten 
delas in i följande:

Finansiella tillgångar som innehas för handel Tillgångar som hör till denna kategori är aktier, 
värdepapper och alla derivat som ej kan redovisas som säkringar.  Dessa tillgångar har 
införskaffats för att generera företaget vinst genom prisförändringar (Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers, 2004). De finansiella tillgångarna i denna kategori värderas till 
marknadsvärde även nämnt verkligt värde. Värde förändringar som uppstår för tillgången 
redovisas i resultaträkningen, som visas i figur 3-1 (Axelman, 2003).

Investeringar som hålls till förfall Krav för denna klassificering är fastställbara betalningar, fast 
löptid och en tillgång som företaget behåller till den förfaller. I Kategorin faller 
räntebärande värdepapper och preferensaktier (Öhrlings Price Waterhouse Coopers, 2004). 
Värderingen av denna kategori sker till upplupet anskaffningsvärde med beaktande till 
eventuell nedskrivning, som sker via resultaträkningen (Axelman, 2003). 

Kundfodringar och lånefodringar Till klassificeringen hör tillgångar som kommer att ge upphov 
till betalningar från externa aktörer till ett fastställt belopp, som vid överföring av pengar, 
varor eller tjänster till den externa aktören (EU-kommissionens svenska översättning, 
2004). Dessa fodringar värderas till upplupet anskaffningsvärde med hänseende till 
amorteringar och nedskrivning (Axelman, 2003).

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Här återfinns alla aktier och aktierelaterade 
värdepapper som inte förvärvas för att genera vinst genom kortsiktigt prisförändringar. Det 
lägger grund för att man kan placera alla finansiella tillgångar i denna kategori om de inte 
uppfyller kraven i någon annan klassificering (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2004). 
Finansiella tillgångar som innehas för försäljning värderas till marknadsvärde även benämnt 
verkligt värde. Förändringar som uppstår redovisas direkt mot eget kapital eller i 
resultaträkningen. Om det väljs att redovisa över resultaträkningen ska detta göras när man 
först avyttrar den finansiella tillgången. De krävs dock att man använder samma metod för 
samtliga finansiella tillgångar i denna kategori (Axelman, 2003).

Finansiella tillgångar Värdering Förändring i 
redovisat värde

Test av nedskrivningsbehov (om 
objektiva bevis finns)

Finansiella tillgångar som 
innehas för handel

Verkligt värde Resultat räkningen Nej

Investeringar som hålls till 
förfall

Upplupet 
anskaffningsvärde

Resultat räkningen Ja

Kundfodringar och 
lånefodringar

Upplupet 
anskaffningsvärde

Resultat räkningen Ja

Finansiella tillgångar 
tillgängliga för försäljning

Verkligt värde Eget kapital Ja

Tabell 3-1Värdering av finansiella instrument 

(Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2004) 

Nedskrivning får endast göras i tre av dessa klasser, vilket framgår i tabell 3-1. Investeringar 
som hålls till förfall, kundfodringar och lånefodringar och finansiella tillgångar tillgängliga 
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för försäljning. Det som skiljer IAS 39 mest mot de svenska redovisningsreglerna angående 
nedskrivning, är att värde minskningen inte måste vara bestående för att en nedskrivning 
ska ske.  Nedskrivning skall göras om det finns objektiva skäl och att relevanta faktorer 
indikerar att en nedskrivning bör utföras. Gällande framtida förluster, sannolika som icke 
sannolika, kommer dessa dock aldrig att redovisas enligt IAS 39. Nedskrivningar som görs 
redovisas i resultat räkningen. För finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning 
som redovisas över eget kapital först, ska förändringen återföras till eget kapital för att 
sedan påverka resultat räkningen (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2004).  

3.2.1.1 Finansiella instrument

För att kunna inge en förståelse av IAS 39 krävs även insikt i definitionen finansiella 
instrument. Nedan presenteras först definitionen i stora drag och därefter närmare vad ett 
finansiellt instrument är i praktiken. Då begreppet är grundläggande för denna 
forskningsansats finns det även ett värde i att närmare presentera några vanligt 
förekommande instrument.

Grund definitionen för ett finansiellt instrument återfinns i RR 27 som bygger på IAS 32. 
Där preciseras att ett finansiellt instrument är ett avtal som:

 Ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och 

 En finansiell skuld i ett annat företag eller ett egenkapitalinstrument i ett annat 
företag. (FAR, 2005)

Denna definition innefattar de tre begreppen finansiell tillgång, finansiell skuld och 
egenkapitalinstrument som presenteras nedan.

Finansiell tillgång “kan utgöras av kontanter, en rätt att erhålla kontanter eller annan finansiell 
tillgång från ett annat företag eller en rätt att byta ett finansiellt instrument mot 
ett annat under villkor som kan visa sig förmånliga.” 

Finansiell skuld ”en skyldighet att erlägga kontanter eller annan finansiell
tillgång till ett annat företag eller ett åtagande att byta ett finansiellt instrument
Mot ett annat under villkor som kan visa sig ofördelaktiga.”

Egenkapitalinstrument ”En residual rätt i ett företags nettotillgångar”.

Tabell 3-2 Finansiella instrument

(FAR, 2005)

Finansiella instrument brukar sedan klassas i två grupper, primärinstrument och 
derivatainstrument.

3.2.1.2 Primärinstrument

Som primärinstrument avses de finansiella instrument som företräder en specifik egendom. 
Det vill säga att det är en konkret tillhörighet och inte en framtida rättighet till köp eller 
försäljning. Exempel på primärinstument (även kallade avistainstrument) är aktier, 
obligationer, leverantörsskulder samt inhemsk eller utländsk valuta (FAR, 2005).



17

3.2.1.3 Derivatainstrument

Den andra typen av finansiella instrument namnges vanligtvis derivatainstrument. 
Derivatainstrument är ett gemensamt namn för finansiella instrument som inte ger upphov 
till någon egentlig affärstransaktion. Instrumenten används för att omfördela och sprida 
riskerna som företagens verksamhet kan leda till (Lundqvist, 2004). Ett derivatainstrument 
är ett kontrakt som innebär att innehavaren har en rättighet eller skyldighet till att köpa eller 
sälja, någon gång i framtiden. En underliggande egendom är alltid ett krav för ett 
derivatainstrument, den måste utgöras av tillgångar med ekonomiskt värde, så som aktier, 
valuta och råvaror som kan ses i figuren nedan. Derivatainstrumenten kan delas upp i 
optioner, terminer och swappar som ytterligare i sin tur kan delas upp.

Optioner

Optioner ger en rättighet att köpa eller sälja en underliggande egendom till ett fastställt pris 
vid ett visst datum. Rättigheten att köpa eller sälja innebär ingen skyldighet för innehavaren 
av optionen. Utfärdaren har dock skyldighet gentemot innehavaren att utföra optionen när 
den så önskar (Lundqvist, 2004). Innehavaren av optionen begränsar sin risk genom att 
betala en premie till utställaren vid förvärvet och på så sätt tar utställaren på sig risken 
(Hansson, 2001). Köpoption, medför att innehavaren har rätt att köpa egendomen. 
Säljoption innebär motsatsen, att innehavaren har rätt sälj när han behagar (Lundqvist, 
2004). 
FAR’s rekommendationer indikerar att optionens premium ska tas upp som skuld tills den 
löses, förfaller eller återköps. Optionens premium uppfyller dock inte alla kriterier för att 
vara en skuld, då ingen transaktion har skett, trots detta ska premien tas upp som skuld 
enligt FAR. En köpoption värderas enligt längsta värdes principen (LVP) för den 
underliggande tillgången. Säljoptionen värderas dock till lösenpriset (Artsberg, 2003).

Derivata

Instrument

Optioner Terminer Swappar

Ränte-
termin

Ränte-
Swapp

Råvaru 
swapp

Aktie 
swapp

Valuta 
swapp 

Råvaru 
Optio
n

Aktie 
option 

Valuta 
Termi
n 

Ränte-
option

Valuta
-
option

Råvaru
option

Aktieo
ption

Tabell 3-3 Derivata instrument

Egen bearbetning (Artsberg, 2003)
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Terminer

Terminer innebär en förbindelse mellan två parter att köpa eller sälja en underliggande 
tillgång vid ett fastställt pris och datum. Förbindelsen har inget direkt värde för någon av 
parterna förrän en pris- eller ränteförändring sker i den underliggande tillgången 
(Lundqvist, 2004). Efter en tid kommer därmed terminen leda till en positiv eller negativ 
effekt för någon av parterna.  

När man har köpt eller sålt den underliggande tillgången bokförs detta som en sedvanlig 
försäljning eller köp, detta enligt FAR rekommendationer (Artsberg, 2003).

Swappar

Två parter kommer överens om att utväxla åtagande. Parternas åtagande som utbyts, kan 
var så väl betalningsströmmar som lånevillkor under den tid som kontraktet löper. Vid 
Swappar förbinder sig båda parterna att fullfölja kontraktet.   

De vinster och förluster som uppstår vid swappar kommer att ta ut varandra om de 
redovisas enligt samma redovisnings princip. Detta trots att värderings principer är olika 
gällande skulder och tillgångar (Artsberg, 2003). 

Det kan vara svårt att redovisa derivata instrument till ett rättvistande värde, då värdet på 
den underliggande tillgången kan förändras under kontraktets löptid. Införskaffandet av 
den underliggande egendomen är betydligt längre vid användning av derivata instrument än 
om man direkt skulle ha anskaffat tillgången. Derivata instrumenten ger därmed upphov till 
en hävstångs effekt när den underliggande tillgången fluktuerar i värde (Lundqvist, 2004).

3.2.2 Behandling

En av de främsta andledningarna till en resultatpåverkan av IAS 39  kommer att vara 
företagens modifiering av värdering av tillgångar och skulder. För att få en inblick i hur 
olika principer kan komma att få skilda effekter är det relevant att redogöra för de aktuella
metoder som IASB hänvisar till. För att studera resultatpåverkan ur ett jämförande 
perspektiv är det dessutom av stor vikt att få en inblick i hur redovisning av tillgångar och 
skulder enligt svensk standard ser ut . Nedan presenteras svensk redovisning av tillgångar 
och skulder, IASB’s värderingsmetoder och därefter följer en beskrivning av verkligt värde 
samt resonemang kring värdering (Wahlström, 2000)

3.2.2.1 Svensk redovisning

För att öka förståelsen kring de effekter som IAS 39 har haft på företagens finansiella 
information och för att åskådliggöra en jämförelse är det relevant att närmare studera vad 
som tidigare varit gällande. I Sverige har det inte funnits någon enhetlig lösning för 
området finansiella instrument och någon direkt motsvarighet till IAS 39 har ej gått att 
finna. Detta är orsaken till att redovisning av finansiella instrument länge har beaktats som 
en av de mest invecklade och komplicerade delarna av svensk redovisning. (Wahlström,
2000). Istället har det vuxit fram reglering där instrumenten skiljs åt och behandlas olika. 
Den 1 januari 2003 kom RR med en rekommendation som rörde Finansiella Instrument: 
Upplysning och klassificering. Denna rekommendation har IAS 32 som bas och behandlar, 
så som namnet beskriver, klassificering av finansiella instrument och den upplysning som 
krävs kring dem. Följaktligen finns ingen vägledning i när de finansiella instrumenten skall 
tas upp eller när de inte längre skall visas i balansräkningen. (FAR, 2005) För att komma 
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tillrätta med detta ”hål” i rekommendationerna har istället allmänna redovisningsprinciper 
fått utgöra en bas.

För att redovisa ett finansiellt instrument på balansräkningen är grundregeln att det skall gå 
under definitionen tillgång eller skuld. Tillgången skall i sin tur falla under definitionen 
anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Slutligen fodras det att instrumentet uppfyller 
mätbarhet, tillförlitlighet och relevans och det är här som definitionen blir mycket snäv. 
(Smith, 2002) Dessa krav har nämligen lett till en allmän tolkning där endast de instrument 
som är avsedda för allmän handel på värdepappersmarknaden anses uppfylla just mätbarhet 
och tillförlitlighet. Och vad har då redovisningen resulterat i? Jo, att det i princip bara är 
aktier och obligationer som tagits upp som finansiella instrument på balansräkningen. De är 
i stort sett de enda finansiella instrumenten som kan anses omsatta på 
värdepappersmarknaden. Övriga derivat, exempelvis avtal mellan företag, har behandlats 
som ”off balance sheet poster” (Deloitte, 2005)

Hur de instrument som tagits upp på balansräkningen sedan har redovisats beror på vilken 
definition de faller inom ramen för. Som tidigare nämnts delar tillgångar in i 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Utöver dessa finns också definitionen för 
skuld att ta hänsyn till. En generell regel för att skilja tillgångar åt är att utgå från vilken tid 
de anskaffats för. Finansiella anläggningstillgångar definieras som sådana tillgångar som 
införskaffats för ”stadigvarande bruk”. Ett begrepp som i sammanhanget betyder mer än 
ett år. Dessa tillgångar skall enligt ÅRL tas upp till anskaffningsvärdet. I de fall där en 
tillgångs aktuella värde understiger anskaffningsvärdet, och denna värdenedgång kan anses 
bestående, skall en nedskrivning göras. För finansiella instrument elimineras dock kravet på 
”bestående” och en nedskrivning är tillåten. De tillgångar som inte faller under definitionen 
för anläggningstillgångar klassas sålunda som omsättningstillgångar och skall skrivas ned i 
enlighet med lägsta värdets princip. Innebörden av detta är att tillgången skall tas upp till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Avslutningsvis skall även 
skulder redovisas med hänsyn till anskaffningsvärdet och det verkliga värdet men då istället 
det högsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet (Ernst & Young, 2005).

3.2.2.2 IASB’s värderingsmetoder

Då värdering kan leda till en hög grad av subjektivitet har IASB försökt ge stöd och tydliga 
riktlinjer för att redovisa så korrekt som möjligt. I den föreställningsram som togs fram 
2003 redogör de för fyra skilda värderingsprinciper:

Värdering till anskaffningsvärde:

Innebär för en tillgång att värdering görs till det värde som tillgången har 
anskaffats för. Motsvarande för en skuld gäller att värdering görs till det 
belopp som erhållits när skulden uppkom (Ernst & Young, 2005).

Värdering till återanskaffningsvärde:

För en tillgång innefattas här att den skall värderas till vad det för tillfället 
skulle kosta att anskaffa en motsvarande tillgång. Beträffande skulder anges 
det odiskonterade belopp som skulle behöva erläggas för att betala av 
skulden (Ernst & Young, 2005). 

Värdering till försäljningsvärdet:
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Omfattar värdering till det belopp som vid värderingstillfället skulle 
inbringas av försäljning. För skulder gäller samma som vid värdering till 
återanskaffningsvärde (Ernst & Young, 2005)

Värdering till nuvärde:

Är det diskonterade värdet av framtida nettoinbetalningar som tillgången 
förväntas ge upphov till vid normal verksamhet. Motsvarande för skulder kan 
förklaras med värdering till det diskonterade värdet av de utbetalningar som 
planeras för att betala av skulden (Ernst & Young, 2005).

Av dessa metoder är det värdering till anskaffningsvärde som sedan länge dominerat inom 
svensk redovisning. Något som bidragit till att begreppet ”försiktighetsprincipen” har haft 
en central plats inom området. Dock har en utveckling skett i motsatt riktning och den 
metod som fått utgöra en bas i IAS 39 är värdering till verkligt värde. Det vill säga att en 
post värderas till det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras genom 
avtal mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs (IAS 39, p 9). En förändring av värderingsmetod har inbegripit att tanken kring 
försiktighet har lyfts ut och istället lämnat plats åt en högre grad av matchningstänkande. 
Något som medför att tyngdpunkten istället ligger på att hänföra ett resultat till den period 
värdeförändringen faktiskt inträffade. Detta knyter an till IASB’s definition för värdering av 
tillgång som säger att tillgången ”förväntas innebära ekonomiska fördelar för företag i framtiden”.
Kort sammanfattat innebär detta att den metod som framför andra tillstyrks är värdering 
till verkligt värde. Det vill säga den värdering som ger det mest aktuella och ekonomiskt 
korrekta värdet för företagets tillgångar (Fagerström och Lund, 2005). Genom detta belyses 
att IASB’s syn på verkligt värde är att marknaden är den bästa källan för en korrekt 
uppskattning. Följaktligen kan verkligt värde ofta ses som synonymt med markandsvärdet. 

3.2.2.3 Hur skall värderingen göras

För att underlätta en relativt komplicerad bedömning i värderingsprocessen har IASB tagit 
fram och rangordnat ett antal metoder som ska användas. (Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers, 2004) I första hand skall, som ovan nämnt, det noterade 
marknadsvärdet användas för att fastställa ett instruments verkliga värde. Det skall i sådana 
fall handla om marknadsvärden på en aktiv marknad, något som inte alltid finns att tillgå. 
Såvida det inte är möjligt finns ett antal värderingstekniker fastställda. Det rör bland annat:

 Nyligen genomförda marknadstransaktioner

 Hänvisning till en trasaktion som i vid uträckning kan ses som motsvarande

 Diskonterade kassaflöden

 Optionsvärderingsmodeller

I störst utsträckning är det alltså beloppet som betalas eller erhålles för ett finansiellt 
instrument som ligger till grund för värderingen. Dock kan det ändå medföra svårigheter 
att genomföra ovanstående bedömningar. Ett sista rättesnöre ifrån IASB är då att värdera 
till anskaffningsvärdet med avdrag för nedskrivningar (Fagerström och Lund, 2005).
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3.2.2.4 Resonemang kring värdering till verkligt värde

Att gå från en tidigare använd värderingsmetod till att värdera till verkligt värde leder i
många fall till en hög resultatpåverkan. Den fördelen som främst kan lyftas fram är att 
värdering till verkligt värde förenklar för läsaren av de finansiella rapporterna. Den som 
använder sig av en rapport i sitt beslutsfattande ges en faktisk bild av företagets finansiella 
ställning. Detta görs på ett överskådligt sätt och medverkar till större öppenhet.  (Wahlen, 
2000). Även Barlev B och Haddad, J.R (2003) hävdar att en rapport där tillgångarna 
redovisas till verkligt värde ger en fullständig öppenhet samt en mer omfattande 
transparens. Dock anser de samtidigt att tillförlitligheten riskerar att minska och grundar 
detta resonemang kring den barriär som uppkommer när ett verkligt värde inte är 
tillgängligt på marknaden. De hävdar att då man för att bemästra detta genom olika 
värderingstekniker inkräktar på den objektivitet som ligger till syfte för värderingen. 
Resonemanget utvecklas av Culyer (1993) som finner att värdering till verkligt kan anses 
essentiellt endast i de fall där en marknadsplats finns utifrån var värden kan inhämtas. I 
andra fall kommer en sådan värdering endast resultera i inkonsekvens och subjektivitet där 
antagningar och individuella bedömningar innehar en stor roll.  I sin kritik mot värdering 
av verkligt värde hävdar de även att nyttan av denna värdering ej är överlägsen det 
merarbete och de kostnader som den innefattar.

3.3 Jämförelseuppgifter

3.3.1 Jämförelseuppgifter och omräkning enligt IAS 8

IAS 8 föreskriver att redovisningsprinciper endast skall ändras om någon rekommendation 
eller lag uppger att så ska ske. Det är även tillåtet att ändra redovisningsmetoder för att i 
finansiella rapporter ge en mer rättvis bild av händelser som skett i företaget. Om nya 
principer tillämpas för en mer rättvis bild av händelsen skall detta redovisa på samma sätt 
som vid lag eller rekommendations ändring. Redovisningsrådets rekommendation RR 5 
(redovisning av byte av redovisningsprinciper) tar upp liknade principer som IAS 8. IFRS 
standarden innehåller både en huvud- och alternativ regel (Fagerström och Lund, 2005). 
Den svenska principen RR 5 har bara gett en möjlighet åt bolagen, då endast huvudregeln 
varit tillämplig. Huvudregeln enligt IAS 8 anger att de effekter som de nya 
redovisningsmetoderna ger upphov till ska redovisas mot ingående eget kapital första
perioden som skall innehålla jämförande uppställning. Den jämförande uppställningen ska 
upprättas som de ändrade redovisningsprincipen anger. Uppgifter om jämförelse från 
tidigare period är endast tvingat om det är utförbart att kunna fastlägga hur det påverkat 
dess perioder (Axelman, 2003). Det finns dock inget som säger att detta ska tillämpas på 
IAS 39.
Däremot krävs inte en lika sträng retroaktiv tillämpning av de nya principerna som den 
alternativa regeln används. De effekter som de nya redovisningsmetoderna ligger till grund 
till skall redovisas i innehavande periods resultat räkning. Den alternativa regeln anger även 
att jämförelseuppgifter ska utföras pro forma enligt den nya principen. Det är dock inte 
tvingat att presentera jämförelseuppgifter, om man tillämpar alternativregeln, utan dessa ska 
endast lämnas om så är möjligt (Axelman 2003).

IAS 8 behandlar även presentation av resultat och extraordinära poster och hur redovisning 
av korrigerade bedömningar och uppskattningar ska ske (Axelman 2003). Då detta ej är 
relevant för uppsatsen så behandlas det inte ytterligare.
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3.3.2 Jämförelseuppgifter enligt IFRS 1

Europeiska unionens kommission har antagit förordningen IFRS 1, first time adoption of 
IFRS. I förordningen anges hur företag skall gå till väga för att konvertera från lokala 
redovisnings standarder till det nya redovisningssystemet i sina finansiella rapporter 
(Axelman, 2003). Förordningen är framtagen för att underlätta konverteringen för 
företagen. Huvudregeln i IFRS 1 är att alla de standarder som godkänts den dag rapporten 
upprättas skall tillämpas retroaktivt enligt kommissionens förordning nr 707/2004. 
Följaktligen upprättar då företaget en ingående balans redan den 1 januari 2004 (Deloitte, 
2005). Att kunna uppföra jämförbarhet företag emellan är ett av målen för IFRS. IFRS 1 
kräver därför av bolagen att jämförelsetal för 2004 skall upprättas i enighet med IFRS 
(Deloitte, 2005).
Företagen som tillämpar IFRS för första gången 2005 har då upprättat jämförelsetal som är 
harmoniserade med de rapporter från företag som redan tillämpar IFRS. En av 
anledningarna till att det först nu har godkänts en förordning för att underlätta övergången 
är att antalet förstagångsanvändare år 2005 kommer att överstiga de europeiska företag som 
påbörjat tillämpningen av IFRS redan innan år 2005 (Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, 
2005)
Företagets tillgångar och skulder skall redovisas enligt IFRS. De tillgångar och skulder som 
innan övergången redovisats med basis av god redovisningssed, behöver inte uppfylla de 
krav som IFRS har på tillgångar och skulder. Fortsättningsvis redovisas inte dessa tillgångar 
och skulder i balansräkningen. Den skillnaden som uppkommer mellan god 
redovisningssed och IFRS ska redovisas direkt mot eget kapital i öppningsbalansen 
(Deloitte, 2005).
IFRS 1 understryker dessutom vikten i att följa de krav på tilläggsinformation i de 
finansiella rapporterna som företaget upprättar (Deloitte, 2005). Detta är huvudsaklig 
information om hur företagen kan underlätta konverteringen till IFRS. Eftersom 
redovisningssystemet tillämpas för första gången 2005 har kommissionen bestämt att vissa 
undantag mot förordningen kan tillämpas av företagen. Detta inte bara för att underlätta 
konverteringen men även för att vissa poster är under arbete och beräknas förändras en del 
under året. Dessa undantag är valfria för företagen att bruka. IFRS 1 har dessutom tre 
tvingande undantag (Ernst & Young, 2005). De frivilliga undantagen behandlar bland annat 
följande:

 Om företaget har möjlighet att beräkna anskaffningsvärde för materiella 
anläggningstillgångar, skall detta ligga om grund för redovisningen. Har bolaget 
ingen rimlig möjlighet att genomföra beräkningarna skall anskaffningsvärdet den 
dag övergången sker till IFRS gälla (Axelman, 2003).

 IAS 19 anger en alternativ redovisningsmetod, Employee Benefits, denna post 
innebär att aktuella vinster och förluster periodiseras. Denna får dock inte användas 
då ingångsbalansen upprättas(Axelman, 2003).

 Transaktioner som företaget tidigare har benämnt som en säkring kommer 
följaktligen redovisas enligt IAS 39. trots alla de krav och regler gällande 
säkerhetsredovisning i IAS 39, kan man här bortse från det och tillämpa effektiv 
säkring (Axelman, 2003).

 Om den sammanlagda omräkningsdifferens som uppstått vid oberoende 
utlandsverksamheter inte kan fastställas inom rimliga gränser med tanke på tid och 
kostnader kan företaget använda sig av tidigare redovisade belopp i den ingående 
balansen (Axelman, 2003).
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 De jämförelsetal som påvisas starkt av IFRS 1, kan företaget bortse ifrån när det 
kommer till posterna IAS 32 och 39. dessa poster är omdiskuterade och är under 
bearbetning och kan därför bortses ifrån när företaget tillämpar de tvingande 
jämförelsetalen (Deloitte, 2005).

IFRS 1 innehåller dessutom tre tvingande undantag som företagen ofrånkomligt måste 
använda sig av.

 Det är förbjudet för företaget att ta in finansiella tillgångar och skulder som 
bokats ur redovisningen enligt god redovisningssed senast 31 december 2000 
(Axelman, 2003).

 Säkerhetsredovisningen i företagen är som nämnt ovan mycket strikt även när 
det kommer till tillämpningen ska den inte tillämpas retroaktivt på de perioder 
som ligger innan öppningsbalansen 1 januari 2005 (Axelman, 2003).

 Vikten i retroaktiva bedömningar ska baseras på den information som 
tillhandahölls vid den tidpunkt då den ursprungliga bedömningen enligt god 
redovisningssed gjordes (Axelman, 2003).

3.4 Volatilitet
I detta avsnitt redogörs det för hur IAS 39kan påverkat företagens volatilitet. Därefter följer återgärder 
som kan motverka ökad volatilitet, så som säkerhetsredovisning.

3.4.1 Upphov till volatilitet

Konverteringen till IFRS har medfört en global diskussion angående volatiliteten i 
företagens rapporterade resultat samt eget kapital (Deloitte). När EG-kommissionen 
godkände den omarbetade IAS 39, accepterades den nya versionen med tillägg om två 
undantag, detta eftersom omarbetningen var fortgående under 2005. Ett av dess undantag 
var angående vissa av kraven för att kunna tillämpa säkerhetsredovisning för att företagen 
till viss mån skulle ha möjligheten att kontrollera eventuell förändring till följd av 
implementeringen av IFRS (Finansinspektionen). Undantaget gällande 
säkerhetsredovisning var framtaget efter en omfattande diskussion avseende komplexiteten 
av användandet av säkerhetsredovisning enligt posten IAS 39.  För att företagen skall 
kunna reglera sina finansiella instrument har då bolagen möjlighet att tillämpa 
säkerhetsredovisning (Deloitte, 2005). Undantaget för säkerhetsredovisning motiveras av 
synpunkter och protester av en majoritet av europeiska storbanker. Diskussionen har 
främst tagit upp möjligheten om att kunna förenkla arbetet med att säkra företagens 
finansiella instrument. Effekten av att företagen inte kan bruka säkerhetsredovisning kan 
leda till både oplanerade kostnader till följd av implementering samt leda till oberättigad 
volatilitet (Finansinspektionen, 2004).
Implementeringen av IAS 39 medför bland annat att företagens finansiella instrument skall 
redovisas i balansräkningen (Deloitte, 2005). För att ha möjlighet att bruka 
säkerhetsredovisning krävs enligt IFRS omfattande upplysningskrav och 
informationsbeskrivning av det finansiella instrumentet (Fagerström och Lund, 2005).
Tillämpningen av säkerhetsredovisning har följaktligen förenklats något med tanke på 
undantaget (Finansinspektionen, 2004). Har företagen fortfarande ingen möjlighet att 
lämna denna omfattande information, trots att undantaget förenklar tillämpningen, 
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blockeras möjligheten att använda sig av säkerhetsredovisning. Följaktligen kan det därför 
medföra en ökad volatilitet i resultat såväl som eget kapital per aktie (Deloitte, 2005). Den 
eventuella volatilitet på eget kapital samt resultat bidrar till att de företagen som påverkas av 
att redovisningen av att säkringar av finansiella instrument har förändrats kommer att viss 
mån visa en förändring i deras finansiella rapporter som kan ses som missvisande.

3.4.2 Säkerhetsredovisning   

Införandet av de nya redovisnings standarder som togs i bruk årsskiftet 2005 har i många 
fall påverkat en kraftig svängning i resultaten för många företag. Denna förändring är 
främst beroende på att företagen numer skall redovisa till verkligt värde till skillnad från 
tidigare då den svenska redovisningen baserades starkt på införskaffningsvärde. 
Beskrivningen av de nya regler som rör detta område beskrivs i IAS 39 där anges när 
finansiella instrument skall inkluderas respektive exkluderas i balansräkningen, men även 
när säkerhetsredovisning skall tillämpas (Fagerström och Lundh, 2005). IAS 39 påvisar att 
alla finansiella instrument inklusive derivat med vissa undantag skall tas upp till verkligt 
värde i balansräkningen, exempel på derivat i form av säkerhetsinstrument är swapavtal och 
terminskontrakt (Hansson, 2001).

Säkerhetsredovisning som tillämpas frivilligt av företagen brukas mycket på grund av att 
volatiliteten i resultatet kan harmoniseras, detta eftersom ett derivat redovisas mycket tidigt 
i processen så kommer framtida förändringar belasta resultaträkningen, detta oavsett om 
man har försäkrat sig mot värdeförändringar. Det är just denna effekt som man vill undgå 
eftersom förändringen kommer att påverka det redovisade resultatet (Fagerström och 
Lundh, 2005). För att kunna undgå denna värdeförändring tillämpas 
säkerhetsredovisningen på så sätt att även den säkrade tillgången redovisas till verkligt 
värde och det är då dess förändring som kommer att redovisas i resultaträkningen. 
Påföljden av detta resulterar i att de förändringar som skett i både derivat såsom tillgången 
kommer att harmoniseras och ta ut varandra och därigenom inte påvisa en större 
resultatförändring i resultaträkningen (EU-kommissionens svenska översättning, 2004). 

 För att ett företag skall kunna tillämpa säkerhetsredovisning måste samtliga krav för 
säkerhetsredovisning enligt IAS 39 vara uppfyllda. Dess krav är enligt många företag 
mycket komplicerade och i vissa fall svåra att uppnå. Exempel på ett av dessa krav är att 
företagen skall kunna redogöra för vad det är för risk man säkrar sig gentemot och 
huruvida denna risk är sammankopplad till säkerhetsinstrumentet. Även en beskrivning av 
säkerhetsinstrumentet skall finnas samt vilken transaktion som är kopplad till den (Deloitte, 
2005).
IAS 39 anger även tre olika modeller om när säkerhetsredovisning får tillämpas av 
företagen. 

1. Säkring av verkligt värde tillämpas av företag som är utsatta för omställningar i verkligt 
värde på bland annat finansiella tillgångar och skulder(Fagerström och Lund, 2005). 
Ett exempel på hur detta skulle kunna tillämpas är vid upptagande av et lån.
Företaget ingår en ränteswap för att skydda sig gentemot fluktrationer. 
Ränteswappen fungerar då på så sätt att skulden med fast ränta omvandlas till 
motsvarande fast med rörlig ränta (Axelman, 2003). Därefter redovisas båda till 
verkligt värde och den förändring som skett belastar resultaträkningen där de tar ut 
varandra (Deloitte, 2005).



25

2. Kassaflödessäkringar detta behandlar den risk som finns när en förändring sker i 
kassaflödet. Detta är främst sett till de framtida fluktrationer som kommer att ske. 
Men för att detta säkerhetsförhållande skall kunna tas i bruk ställs hårda krav på att 
förändringen är mycket är mycket sannolik. Värdeförändringarna redovisas i det 
egna kapitalet ända till dess att säkringen inte längre är gällande och den säkrade 
transaktionen sker. Vid detta tillfälle redovisas den ackumulerade förändringen i 
resultaträkning och ännu en gång tar värdarna ut varandra (Axelman, 2003).

3. Säkring av nettoinvestering i utlandet denna typ av säkerhetshantering är gällande de 
företag som utsätts för valutakursförändringar, detta i samband med en transaktion 
gällande utländsk valuta eller verksamhet i utlandet. Genomförandet av denna 
säkring sker i likhet med kassaflödessäkringar då förändringarna redovisas i det 
egna kapitalet tills den utländska nettoinvesteringen saluförs (Fagerström och 
Lundh, 2005).
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4 Tidigare studier
I detta avsnitt redogör vi för de tidigare forskningsrapporter som vi funnit relevanta för att gagna vår studie. 
Vi kommer inledningsvis att resonera kring relevansen av detta kapitel, därefter presenterar vi de studier 
som vi har funnit intressanta för vår studie och slutligen följer en analys kring tidigare forskning.

4.1 Inledning till tidigare studier
För tidpunkten när vi inledde vår studie av IAS 39 befann vi oss fortfarande i en 
förändringsprocess. Datumet för införandet var i början av detta år och studier som 
uppfyllde samma aktuella nivå fanns ej att tillgå. Vi möttes däremot av en uppsjö av 
material angående konverteringsarbetet och framförallt spekulationer kring vilka effekter 
införandet skulle kunna tänkas ge. Då ett flertal studier har gjorts som berör vårt 
problemområde fann vi det viktigt att ta dem i beaktning och de har utgjort en grund för 
vår forskningsansats. Det fanns framförallt ett intresse i att studera vilka förberedelser som 
gjorts i arbetet med förändringen för att därefter kunna ställa de i relation till vad som 
sedermera blev utfallet. Vår aviskt med detta kapitel är att även ge läsaren en inblick i hur 
arbetet såg ut innan förändringsprocessen ägde rum samt att ta fasta på vad som sägs i de 
offentliga debatten angående vikten av tydlig, utförlig och förståelig redovisning i och med 
en konvertering av detta slag. Nedan följer de studier som vi har funnit särskilt intressanta 
sammanfattade i en tabell.
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Tabell 4-1 Tidigare studier 

4.2 IAS 39 – ur ett analytikerperspektiv
Av: Daniel Bengtsson och Andreas Johansson, Göteborg 2005.

Syftet med denna uppsats är att beskriva de eventuella effekter på företagens finansiella 
information som införandet av IAS 39 skulle kunna komma att inbringa. Författarna hade 
även till avsikt att studera hur finansiella analytiker uppfattar dessa effekter och hur det i sin 
tur påverkar deras värderingar. Studiens problemformulering grundades på vad som kan 
sammanfattas i tre frågeställningar:

 Vilka effekter förväntas införandet av IAS 39 medföra på företagens finansiella 
information?

 Hur uppfattar finansanalytikerna dessa effekter?

 Hur påverkar dessa effekter finansanalytikernas värderingar?

Bengtsson, Johansson lägger alltså tyngdpunkten på förändringsprocessen ur ett 
analytikerperspektiv. I resultatet av studien kommer de fram till att man genom 

Rubrik Syfte Metod Resultat/slutsats

IAS 39 - ur ett 
analytikerperspekti
v.
Av: Daniel 
Bengtsson och 
Andreas Johansson, 
Göteborg 2005. 

Att analysera vilka 
effekter som 
förväntas 
uppkomma med 
införandet av IAS 
39 på företagens 
finansiella 
information och hur 
det påverkar deras 
resultat. 

Interjuver med två 
redovisnings 
experter och två 
finansanalytiker, en 
kvalitativ studie. 
Samt knyta 
undersökningen till 
relevant teori inom 
ämnet.  

Uppsatsen leder fram till två slutsatser:

Värdering till verkligt värde ställer inte 
till något större problem men ökar 
volatiliteten i resultatet.

Säkerhets redovisningen innebär en 
stor administrativ börda för företagen.

Företagens 
påverkan av 
konverteringen till 
IAS 39.
Av: Hanna Lawitz, 
Jessica Svensson och 
Renée Zhang, Lund 
2005. 

Att undersöka 
företagens påverkan 
som medförts av 
konverteringen till 
IAS 39, med 
avseende till 
värdering av verkligt 
värde. 

Uppsatsens 
kvalitativa 
undersökning består 
av interjuver med 
tre icke finansiella 
förtag, fyra
finansiella förtag 
samt fyra 
revisionsbyråer.

Volatiliteten i resultatet är det som 
kommer att påverka företagen i störst 
utsträckning. För värdering av 
instrument som ej finns på en aktiv 
marknad, kan svårighet uppkomma när 
det gäller värdering till verkligt värde, 
då det är svårt att utföra mätningen, 
som kan leda till en mindre tillförlitligt 
resultat.  

IAS 39, finansiella 
instrument vs. 
dagens 
rekommendationer
. 
En studie om vilka 
effekter införandet kan 
tänkas ge.   

Av: Åsa Andersson 
och Therese Larsson, 
Luleå 2004. 

Att jämföra IAS 39, 
finansiella 
instrument med 
dagens 
rekommendationer 
gällande finansiella 
instrument. Samt att 
identifiera vilka 
effekter 
konverteringen till 
den nya posten kan 
leda till. 

En kvalitativ studie 
har genomförts där 
sammanlagt sex 
interjuver gjordes. 
Hälften av de 
utförda interjuver 
var det revisorer 
som tillfrågades och 
andra hälften 
företag. 

Införandet av IAS 39 skulle generera 
merarbete för företagen. De största 
skillnaderna från de tidigare 
redovisningsnormerna är värdering till 
verkligt värde och aktivering av derivat. 
IAS 39 kommer dock att ge en bättre 
bild företagens finansiella position.  
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konverteringen till IAS 39 kan förvänta sig en bättre information om företagens finansiella 
ställning men att dålig upplysning om själva förändringsprocessen kommer att medföra att 
analytikernas prognoser riskerar att bli sämre. De hävdar vidare att det är upp till företagen 
att informera analytikerna om den nya standarden och tillgodose dem den information de 
behöver för att kunna utföra bättre prognoser. Angående förväntade effekter belyser 
författarna framförallt en trolig ökning i flera företags balansomslutning och därmed en 
förändring i ett flertal nyckeltal. Något som är viktiga komponenter för de intressenter som 
tar del av rapporterna. Vidare talar författarna om hur förändringen i balansomslutningen 
troligtvis kommer att medföra en större fluktuation på resultatet och att avsaknaden av 
tillräcklig information kring volatiliteten kan leda till svårigheter för analytikerna. De 
beskriver en så kallad pedagogisk problematik kring volatiliteten där kommunikationen från 
företagen ut mot allmänheten är av stor vikt. Angående klassificeringen av de finansiella 
instrumenten möter inte författarna något som påvisar att det skulle komma att innebära 
ett problem att klassificeringen förändrats. Detta motiveras av att tydliga riktlinjer getts ut 
av IASB.

4.3 Företagens påverkan av konverteringen till IAS 39
Av: Hanna Lawitz, Jessica Svensson och Renée Zhang, Lund 2005.

Lawits, Bengtsson och Zhang har till syfte att undersöka hur företag påverkas av 
konverteringen till IAS 39 och vilka effekter som förändringen för med sig. För att besvara 
sin problemställning har de valt att inkludera både ickefinansiella och finansiella företag, 
samt ytterligare ett perspektiv, revisionsbyråerna. Författarna hävdar i sin slutsats att 
tillämpningen av IAS 39 kommer att medföra avsevärda förändringar genom värderingen 
till verkligt värde, men även förändringar i själva utformningen av redovisningen samt 
redovisningsavdelningarnas fortgående arbete. Deras studier påvisar även att 
klassificeringen anses krånglig och kan komma att bli ett problem och i värsta fall leda till
att företag skulle kunna göra sig av med sådana instrument som anses alltför svåra att 
kategorisera. De visar även att det råder delade meningar kring huruvida värdering till 
verkligt värde ger en mer rättvis information om företagens finansiella ställning. Författarna 
berör den offentliga debatten där många talar för att värdering till verkligt värde i större 
utsträckning grundar sig på subjektiva bedömningar och antagningar. Vidare, liksom 
Bengtsson, Johansson talar de om en risk för brist i kommunikationen. I de intervjuer som 
gjorts med revisionsbolag framkommer att det finns en påtaglig risk att 
kommunikationsproblem kan uppkomma. Brister i kommunikationen kan enligt 
revisionsbolagen uppstå både gentemot ledningen och gentemot marknaden. De hävdar att 
företagen kan få svårt att nå ut den komplexitet som övergången till IAS 39 innebär. De 
företag som intervjuats anser dock att ledningen är i samverkan vid övergången och att 
kommunikationsproblemen endast skulle kunna komma att beröra den mindre kunniga 
delen av marknaden. Avslutningsvis hävdar författarna att företagen riskerar att påverkas av 
att kommunikationen med marknaden kan vara ett problem. De anser att detta beror av att 
konverteringen kräver ett nytt tankesätt. Och att det därmed är viktigt att de finansiella 
rapporterna innehåller utförlig information om hur värdeförändringen har kommit till. 
Något som de ser som särskilt viktigt för att nå ut till investerare och analytiker som anses 
vara de främsta intressenterna av finansiella rapporter. 
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4.4 IAS 39, finansiella instrument vs. Dagens 
rekommendationer

Av: Åsa Andersson och Therese Larsson, Luleå 2004.

I den här uppsatsen avser författarna att jämföra IAS 39 med dagens rekommendationer 
samt att studera de effekter som själva införandet kan tänkas ge. Genom sina empiriska 
studier utförda genom intervjuer med revisorer och företag drar de slutsatsen att oavsett 
om man ställer en redovisningsprincip gentemot en annan är det grundläggande att 
redovisningen kan uppvisa begriplighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet. Finansiell 
information är svårt och utan jämförbarhet är det lätt att bli vilsen. För att informationen 
skall ses som tillförlitlig skall den vara en beskrivning av verkligheten. Den skall även vara 
verifierbar, fullständig och neutral och dessutom göras med försiktighet.

I de empiriska studierna intervjuar författarna ett fåtal revisionsbyråer och företag. 
Intressant att belysa är de tre företagen som intervjuats är listade på Stockholmsbörsens A-
lista och därav även ingår i vår studie. Ett av dessa företag talar om vikten av en god kvalité 
på redovisningen där tillförlitlighet, jämförbarhet och materialet är kvalitativa egenskaper 
som utgör grunden för en god redovisning. De anser vidare att de inte tror att någon 
kvalitativ egenskap satts ur spel vid införandet av IAS 39. Detta företag uppnådde X antal 
kryss i vår studie. (Telia) Tilläggas kan dock att företaget övergick till att tillämpa värdering 
till verkligt värde redan innan 2005 endast behövt mindre modifikationer i redovisningen.

Det andra företaget betonar vikten av att finansiell information inte får vara alltför svårt 
skriven. Komplexiteten av införandet av IAS 39 är hög och det är då viktigt att det inte 
råder brister i kommunikationen. Företaget markerar framförallt vikten av jämförbarhet. 
Detta företag uppnådde sedermera X kryss i vår studie. LKAB

Företag nummer tre värderar liksom de andra begriplighet högt för att uppnå god kvalité 
på redovisningen. De betonar vikten av att kommunicera bakgrund och förändring samt 
effekter såsom en högre volatilitet. De medger att konverteringen kan bli svårare att 
förklara och att tydligheten till en början riskerar att minska men att IAS 39 slutligen ger en 
bättre genomlysning av företagens finansiella information. I studien framgår även att 
intervjupersonen för det aktuella företaget sedan ett år tillbaka har varit projektansvarig för 
införandet av IAS 39. Man har successivt jobbat för att förminska komplexiteten av 
införandet och i vår studie visade sig detta resultera i X antal kryss.

Vidare hävdar de tre företagen att införandet av IAS 39 och värdering till verkligt värde kan 
sägas ge en bättre bild av företagens faktiska finansiella ställning. De menar även att 
värdering till verkligt värde ökar jämförbarheten emellan företagen då alla använder samma 
redovisningsprinciper.

Slutligen beskriver författarna i sin analys hur de tror att det som kommer inbringa det 
största problemet i och med införandet av IAS 39 är volatiliteten. De tror att den kommer 
att skapa problem till en början men att problemet förminskas i takt med att användarna av 
finansiell information lärt sig vad svängningarna beror på
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4.5 Analys av tidigare studier
Av de studier som vi kom i kontakt med och som berör IAS 39 har samtliga på ett eller 
annat sätt behandlat själva implementeringsprocessen. De är uppbyggda på ett likartat sätt 
där en kvalitativ metod har använts och studier utförts genom intervjuer med företag och 
revisionsbyråer. Den informationen som författarna samlat in och de slutsatser de kunnat 
dra kopplat till den teoretiska bakgrunden gav oss ett bra underlag för att komma fram till 
vår forskningsansats. Genom att ta del av deras studier kunde vi utläsa vilka luckor inom 
problemområdet som det fanns ett behov av att fylla. Detta öppnade i sin tur upp 
möjligheten att formulera frågeställningar som kan verka som ett komplement till den 
forskning som sedan tidigare finns att tillgå. Utifrån de tre studierna som vi främst tagit del
av tog vår övergripande forskningsfråga form och därefter växte delfrågorna fram. Vi 
kommer här att redogöra för den information ifrån tidigare studier som legat till grund 
respektive delfråga och hur de sedan kan sammanfattas i vår övergripande forskningsfråga. 
Trots att vi anser att vissa av delarna i IAS 39  är mer omfattande och med fördel kan delas 
upp i ytterligare delfrågor väljer vi att ändå att just i detta kapitel presentera frågorna 
tillsammans. De sammanfattas i själva övergången, klassificering, jämförelse och volatilitet.

4.5.1 Övergången till IFRS och IAS 39

1. Redogör företaget för övergången till IAS/IFRS?

2. Redogör företaget för IAS 39?

De två första frågorna i vår studie är av mer övergripande karaktär där tyngdpunkten är att 
förmedla innebörden av konverteringen i stora lag. Vi har kunnat se att det som är 
genomgående för problemområdet runt införandet av både IFRS och IAS 39 är att 
författarna beskriver själva komplexiteten av processen. Förändringarna från tidigare 
redovisningsprinciper är stora och arbetet för både företag och revisorer att ställa om sig är 
omfattande. Något som rör IFRS i allmänhet och IAS 39 i synnerhet. 

I fråga ett har vi därför ansett det relevant att delårsrapporterna innehåller information om 
bakgrunden till konverteringen, att de nämner omräkning samt reservation för de 
eventuella förändringar som kan uppkomma under 2005. Att informera om dessa delar i 
implementeringsprocessen anser vi bidra till en överblickande bild av konverteringen. Detta 
utvecklas i fråga två där vi frågar oss huruvida företagen redogör för just IAS 39 och 
begreppen ”Recognition” och ”Measurement” som står för redovisning och värdering. 

Att en redovisning, just vid tiden för implementeringen, är av bättre kvalitée om de 
uppfyller dessa frågor får vi stöd av i tidigare studier. I de studier vi tagit del av resonerar 
samtliga författare kring hur implementeringen förväntas uppnå en hög komplexitet vilket 
kan riskerar att bidra till sämre begriplighet för dem som tar del av finansiella rapporter. 
Andersson, Larsson skriver i sin uppsats att ”Då IAS 39 är en komplex rekommendation anar vi 
att begripligheten och tillförlitligheten kan försvåras. Det blir svårt att tolka hur rekommendationen skall 
tillämpas och det finns risk för att fel uppstår”, (Luleå, sid 38). Andersson och Larsson, såsom de 
andra studierna, lyfter även fram att tydligheten riskerar att försämras just vid skedet för 
konverteringen. Syftet med införandet av IFRS är att öka transparensen i företagens 
finansiella information men Andersson, Larsson menar att så inte behöver vara fallet, 
åtminstone inte till en början. ”Det kan bli svårt för företagen att införa de komplexa regler som IAS 
39 medför. Till en början kan det bli mycket fel men när rutinerna är på plats kommer det att leda till en 
mer transparant redovisning med mer aktuell information” (Andersson, Larsson, sid 38).
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Samma sak hävdar Bengtsson, Johansson och talar om en påtaglig risk för brist i 
kommunikationen i och med införandet. De anser därmed att det är viktigt att 
redovisningen innehåller tillräckligt med information för att inge kunskap om de 
förändringar som införandet medför. ”Om företagen tar på sig uppgiften att informera analytikerna 
om den nya standarden och dess effekter tror vi att harmoniseringen kan leda till en effektivare och mer 
integrerad kapitalmarknad inom EU, (Göteborg, sid 50)”. Något som utvecklas av Svensson,
Lawits och Zhang som menar att det finns en risk att genom en ökad komplexitet i de 
finansiella rapporterna kommer investerare att förlita sig på analytiker i större utsträckning 
och därmed själva slippa ta del av rapporterna. Svensson, Lawitz och Zhang redogör vidare 
för hur vissa revisionsbyråer hävdar att försämringen i kommunikation kommer att beröra 
både intressenter och analytiker såväl som ledningen för företagen själva. Därmed skulle en 
bristfällig redovisning även kunna bli ett internt problem. De beskriver att det dock mötts 
med motargument från företagen själva som anser att bristen i kommunikation endast 
riskerar att uppkomma gentemot den mindre kunniga delen av marknaden. 

Oavsett om ledning drabbas eller ej belyser samtliga författare att det är genomgående att 
förändringen innebär ett nytt tankesätt. Att förändringarna är omfattande vilket kräver en 
anpassning från företagens sida såväl som från dem som tar del av de finansiella 
rapporterna. ”Det är därmed viktigt att företagen i sina finansiella rapporter lämnar utförlig
information om hur värdeförändringarna har tillkommit, framförallt till investerare och analytiker som 
anses vara de viktigaste användargrupperna av finansiella rapporter” (Svensson, Lawitz, Zhang, sid 82).
Mot bakgrund av detta ser vi att det för att upprätthålla tydlighet och förstålighet i 
införandet verkar ställas högre krav på utformningen av de finansiella rapporterna. Att det 
just vid tiden för införandet krävs information om de förändringar som IFRS och IAS 39 
och att avsaknad av denna information riskerar att medföra brister i informationen 
gentemot de intressenter som tar del av företagens finansiella information. För att kunna nå 
ut de effekter som förändringen innebär anser vi det därför vara grundläggande att 
företagen i sina finansiella rapporter informerar om innebörd och bakgrund både till IFRS 
och till IAS 39.

4.5.2 Klassificeringen och behandling

3. Beskrivs klassificeringen av finansiella instrument?

4. Förklaras därefter var och varför de finansiella instrumenten tas upp?

Hur de finansiella instrumenten klassificeras och sedermera tas upp är en utveckling av 
begreppen ”recognition” och ”measurement” och utgör grunden för innehållet i IAS 39. I 
vår studie har vi undersökt om företagen i sin finansiella information har redogjort för 
förändringen i klassificering och redovisat innebörden av de olika klasser som ett finansiellt 
instrument kan sägas tillhöra. Vi har även studerat ifall redovisningen innefattar var i 
balans- och resultaträkningen som instrumenten tas upp.

Huruvida en klassificering av finansiella instrument kan bidra till svårigheter i företagens 
redovisning eller ej rådde det innan konverteringen delade meningar om. I Lawitz, 
Svensson och Zhangs studie framgår att det generellt är redovisningsbyråerna som är mer 
rädda för komplexitet inom klassificering i och med övergången. ”Respondenterna på 
revisionsbyråerna betonar svårigheterna i att klassificera instrumenten i olika kategorier då man i vissa fall 
inte vet vilken kategori instrumenten tillhör” (Lawitz, Svensson Zhang, sid 79). Däremot finner 
de vidare att företagen själva är mer positivt inställda. Detta beror av de tydliga riktlinjer
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som getts ut av IASB och som därmed kommer att göra klassificeringen till en enkel 
process. Att klassificeringen inte riskerar att bli alltför komplex framkommer även av 
Bengtssons, Johanssons studie som nämner att ”frågan om hur de finansiella instrumenten skall 
klassificeras har inte skapat några större svårigheter för företagen, eftersom standarden är tydlig på hur de 
olika finansiella instrumenten skall klassificeras” (Johansson, Bengtsson, sid 45). Dock framgår att 
klassificeringen är en av de förändringar som IAS 39 för med sig och vi anser det därmed 
vara relevant att företag informerar om de skillnader som uppkommer. Även om, så som 
Lawits, Svensson och Zhang hävdar, företagen inte möter några större problem med 
klassificeringen anser vi inte att man kan förvänta sig att de intressenter som tar del av den 
finansiella informationen är lika väl underrättade. Klassificeringen innebär ett nytt tankesätt 
både för företagen och för de som tar del av den finansiella informationen och vi anser det 
därav vara relevant att redogöra för hur klassificering av finansiella instrument numera 
görs. Något som vi anser relevant både med hänsyn till investerare och analytiker men även 
på ett internt plan. Det kan finnas en risk att vissa delar av företaget är väl informerade om 
de effekter som den nya klassificeringen av finansiella instrument för med sig men att 
denna information inte når ut till beslutsfattare och därmed orsakar problem. Vi får stöd i 
detta antagande av Lawits, Svensson och Zhangs som skriver att ”Den interna 
kommunikationen är också ett viktigt moment i konverteringsarbetet eftersom chefer på olika nivåer måste 
kunna förstå den nya redovisningen för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut” (Lawitz, Svensson, 
Zhang sid 82). Mot bakgrund av detta har vi ansett det relevant att företagen i samband med 
implementeringen redovisar de förändringar som klassificeringen innebär. Vi anser att 
information om hur klassificeringen görs och varför ett finansiellt instrument hamnar i en 
viss klass är viktig för att upprätthålla en god kommunikation både gentemot intressenter 
men också, internt, gentemot beslutsfattare. 

Liknande argument kan föras för att försvara frågan om företagen sedan har redovisat hur 
de finansiella instrumenten behandlas. Huvudregeln är att finansiella instrument värderas 
till verkligt värde i balansräkningen och att förändringar redovisas i resultaträkningen. 
Något som kan leda till omfattande resultatpåverkningar (Axelman, 2003). I de studier som 
vi tagit del framgår att övergången till verkligt värde och att alla derivat tas upp i 
balansräkningen tas emot positivt av samtliga respondenter. De hävdar att den bidrar till en 
transparens i de finansiella rapporterna och därmed ger upphov till en redovisning som ger 
en rättvis bild av företagens finansiella ställning. ”Samtliga respondenter är av positiv inställning 
till att derivat kommer att värderas till verkligt värde i balansräkningen. Detta då de förändringar som 
företagen påverkas av kommer att synliggöras i balansräkningen och resultaträkningen samt att företagens 
riskdisposition blir mer uppenbar för läsare av finansiella rapporter” (Svensson, Lawitz, Zhang, sid 79).
Bengtsson, Johansson utvecklar detta resonemang och beskriver de fördelar som verkligt 
värde medför när analytiker utfärdar sina prognoser. ”värdering till verkligt värde ger en bättre 
bild av vad företagets finansiella tillgångar och att företagen i enlighet med IAS 39 på ett tydligare sätt 
måste redogöra för vad osäkerheten i verksamheten finns samt vilka riskbedömningar företagen gjort”, 
(Bengtsson, Johansson, sid 47). Dock är författarna eniga om att även när det gäller värdering 
till verkligt värde så innebär införandet ett nytt tankesätt. Innan praxis har hunnit utvecklas 
riskerar tolkningar och bedömningar av verkligt värde att innehålla subjektivitet och kan 
komma att skilja sig åt emellan företagen. Lawits, Svensson och Zhang skriver att ”Vi anser 
att innan praxis har hunnit utvecklas ges dock möjligheter för olika tolkningar från företagens sida, vilket 
innebär att risken för missbruk av det nya regelverket kan påträffas. Detta kommer sannolikt att avta
efterhand som praxis utvecklas vilket kommer att resultera i en alltmer enhetlig
redovisning” (Lawits, Svensson och Zhang, sid 84). Med anledning av förändringen i tankesätt i 
och med införandet anser vi det fördelaktigt att företagen visar hur de uppfattar de 
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rekommendationer som getts ut angående behandling och värdering av finansiella 
instrument. Vidare anser vi det vara relevanta att presentera dessa uppfattningar och 
tolkningar för att inte gå miste om den transparens som eftersträvas i och med införandet 
av verkligt värde och för att även på detta område leva upp till en god kommunikation med 
intressenterna. Fråga fyra belyser just denna problematik och i den empiriska undersökning 
har vi därför studerat om företagen har utvecklat hur finansiella instrumenten värderas och 
därefter redovisas i resultat- och balansräkningen. 

4.5.3 Jämförelse

5. När företaget i enlighet med upplysningsplikten redovisar förändring till följd av 
IAS, härleds då den del av förändringen som kan hänvisas till IAS 39?

6. Har jämförelsetalen för 2004 avseende finansiella instrument omräknats i enlighet 
med IAS trots att ”First time adopter of IFRS” undantar IAS 39 från jämförelseår.

Dessa båda frågor berör hur en förändring av redovisningsprinciper kan bibehålla graden 
av kommunikation så länge en tydlig jämförelse kan göras gentemot tidigare principer. I 
fråga fem avses den tvingade bestämmelsen där effekten på eget kapital i och med 
införandet av IFRS skall visas (Axelman, 2003). Vi valde att utveckla denna bestämmelse 
till att anse det fördelaktigt om företaget även presenterar den del av effekten som beror 
just av IAS 39. Vidare avser fråga fem den sammanlagda effekten av IFRS under 
omräkningsåret 2004. Det var då tvingat att upprätta en redovisning i enlighet med IFRS 
och en med tidigare gällande principer. Detta för att bidra med en jämförbarhet även under 
implementeringsprocessen. Dock gav IASB ut en rad undantag varav ett sa att denna 
omräkning inte behövde ta hänsyn till just IAS 39, (Axelman, 2003). Frågan berör därav 
om företaget valde att utnyttja detta undantag eller ej och i sådana fall riskera att försämra 
jämförbarheten under övergångsåret. 

I Andersson, Larssons studie kan man läsa att just jämförbarhet är en viktig byggsten som 
karaktäriserar en god redovisning. I de intervjuer som studien grundas på anser samtliga 
respondenter att övergången till IAS 39 och värdering till verkligt värde ökar 
jämförbarheten emellan företagen eftersom alla numera nyttjar samma redovisningsmetod. 
Vidare hävdar de att jämförbarheten kan bli problematisk just vid övergångsskedet och ett 
av företagen påpekar särskilt vikten av jämförbarhet under den första tiden. Ett annat 
företag utvecklar vikten av jämförbarhet och menar att det finns en risk för brister i 
jämförbarheten och att detta kan medföra att intressenten blir vilsen. De menar att 
finansiell information är svårt och att det är viktigt att den görs med försiktighet, är 
verifierbar, fullständig och neutral. 
Med tanke på jämförbarhet kan anses extra viktig just i samband med införandet anser vi 
det fördelaktigt om företagen gör en så utförlig jämförelse som möjligt. Då debatten i 
tidigare studier avseende både företag och revisionsbyråer visar att jämförbarhet skall vara 
fullständig finns det anledning att studera om företagen redovisat förändringen på eget 
kapital separat för IAS 39. Detta kan vidare motiveras av Bengtsson, Johanssons studie 
som visar att förändring i eget kapital just på grund av IAS 39 för många företag är 
omfattande och leder till stora effekter på företagens balansomslutning. Något som i sin tur 
påverkar företagens nyckeltal och som intresserar många läsare av de finansiella 
rapporterna. (Bengtsson och Johansson, 2005). Med anledning av det resonemang som 
Bengtsson och Johansson även för i sin studie om att det beror av hur måna företagen är 
av sina intressenter som bestämmer hur utförlig redovisningen kommer att vara utanför 
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upplysningskraven, finner vi även det intressant att studera huruvida undantaget för IAS 39 
i omräkningen har utnyttjats. 

4.5.4 Volatilitet

7. Förs ett resonemang eventuell ökad volatilitet på resultatet till följd av IAS 39?

Vidare betonar samtliga författare volatiliteten i samband med införandet av IAS 39. De 
möter en oro att fluktuationerna i resultatet kommer att öka märkbart i och med värdering 
till verkligt värde. Deras studier visar att många tror att detta riskerar att leda till flest 
svårigheter när rapporterna skall presenteras. För de företag som drabbas av en ökad 
volatilitet visar delar av studierna på att den finansiella informationen överlag riskerar att bli 
mer svårtolkad. Men att detta dock är en barnsjukdom och att problem kommer att 
försvinna i takt med att intressenterna vänjer sig vi det nya tankesättet. Exempelvis 
presenterar Lawits, Svensson, och Zhang en intervju med ett företag som införde IAS 39 
redan när förslagen presenterades 2003. Företaget beskriver hur de under första tiden 
mötte problem på grund av en ökad volatilitet men att detta minskade med tiden och 
numera inte längre bekymrade dem. På grund av den livliga debatten kring en ökad 
volatilitet finner vi det intressant att studera om detta även tagits i beaktning i företagens 
redovisningar. Detta oavsett om de drabbats av ökad volatilitet eller inte. Vi anser att mot 
bakgrund av de diskussioner som förts kring volatilitet både ifrån revisionsbolag och 
företagen själva kan det ses som fördelaktigt om rapporterna, oberoende av hur utfallet är, 
väljer att ta hänsyn till debatten. 

4.5.5 Kommunikation med marknaden

Den röda tråd som kan ses i de sju forskningsfrågor som ligger till grund för vår studie är 
kommunikationen med marknaden. Med det avser vi hur väl företagens har informerat om 
förändringen till IFRS och IAS 39 angående införandet, klassificering och behandling, 
jämförelse och volatilitet. Som ovan nämnt beskriver Bengtsson och Johansson i sin analys 
att det till stor del beror på hur måna företagen är om sina intressenter som avgör hur väl 
övergången till IAS 39 kommer att redovisas. Därmed fanns det ett intresse i att se om 
företagen valde att presentera information som kan ställas utanför upplysningskraven. 
Samtliga författare i de tidigare studier som granskats anser att processen är komplex just 
vid införandet och att kommunikationen riskerar att försämras. Inte minst på grund av de 
finansiella förändringar som uppkommer i samband med införandet så som den ökade 
volatiliteten. Bengtsson och Johansson menar att ”Denna ökade volatilitet kan leda till 
pedagogiska problem när företagen skall presentera sina resultat, eftersom det ofta bara är 
några få enkla nyckeltal som kommuniceras mot allmänheten” (Bengtsson och Johansson, 
2005). Med stöd från övriga studier menar de att finansiell information är svårt och att 
kraven på tydlighet och förståelighet är höga för att inte skapa förvirring både gentemot 
investerare och analytiker men också internt inom företaget.  En väl utvecklad redovisning i 
samband med införandet skulle därmed förenkla kommunikationen och öka kvalitén på 
redovisningen. 
Vidare innehöll Andersson & Larssons studie intervjuer med två av de företagen som 
sedermera fanns med i vårt urval och vi kunde då jämföra deras beskrivning av processen 
och deras syn på kommunikation med det utfall som redovisningen resulterade i.
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Tabell 4-2 Kommunikation med marknaden

I nästa kapitel presenteras den empiriska forskning som gjorts utifrån ovanstående 
problemområden.

KOMMUNIKATION GENTEMOT MARKNADEN

Implementering Klassificering Jämförelseuppgift
er

Volatilitet
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5 Empiri

I följande kapitel presenteras empirin, en redogörelse av vår studie, där vi har studerat börsnoterade 
koncernbolags delårsrapporter för andra kvartalet 2005. 

De val av frågor som vår empiriska studie utgår ifrån är framtagna genom att vi studerat 
tidigare studier och kunnat se frågeställningar som vi nu efter konverteringen finner 
intressanta att belysa. Vi har kunnat förutsätta att företagen har redovisat enligt de 
tvingande bestämmelserna i enighet med IAS 34 och därefter har vi enskilt granskat 
redovisningen av posten IAS 39 och dess problematik kring konverteringen. I angivna 
tabeller har vi använt oss av att markera de företag som mött våra kriterier med ett kryss. 

5.1 Presentation av frågorna
För att inge förståelse i hur vi har gått till väga vid bedömningen i studien har vi 
inledningsvis valt att presentera de kriterier som vi satt upp till respektive problemområde. 
För några av frågorna kan skillnaderna mellan att uppnå ett kryss respektive att inte erhålla 
ett vara omfattande. Till följd av detta vill vi förtydliga bilden för läsaren av hur 
skillnaderna kan se ut och har därför valt att för dessa frågor presentera exempel på utdrag 
ur de finansiella rapporterna. Dessa utdragen är tagna ur rapporter;

 som uppfyller våra kriterier 

 där bedömningen var svårare att göra 

 Där inget kryss kunnat erhållas.

För övriga frågor har ett kryss uppnåtts om informationen finns omnämnd i redovisningen 
och vice versa. Exempelvis ”Förs ett resonemang kring volatiliteten? I denna fråga finns 
ingen definition om vad som skall uppfyllas för att erhålla ett kryss utan endast ett 
resonemang krävs. Dock har vi för att tydliggöra tillvägagångssättet vid bedömningen ändå 
valt att även för dessa frågor kopiera in ett exempel på ett företag vars redovisning levde 
upp till ett kryss på frågan.

Tre av de 53 undersökta bolagen har tillämpat redovisningsprincipen GAAP. Denna 
redovisningsprincip undantas från IFRS. Tvingad övergång till IFRS för dessa företag är år 
2007 (Axelman, 2003). Därmed blir dess tre bolag inte relevanta för våran studie då de inte 
behöver tillämpa IFRS. Den empiriska delen kommer där med att baseras på de 50 företag 
som är tvingade att redovisa i enlighet med IFRS.

5.1.1 Införandet av IFRS och IAS 39

 1. Redogör företaget för övergången till IFRS? 

Med denna fråga avser vi att intressenten kan kräva en kortfattad beskrivning av 
bakgrunden till konverteringen. Bolagen skall därigenom återge att övergångskravet är ett 
beslut fattat av EU gällande samtliga noterade moderbolag och deras koncernredovisning, 
information om tidpunkter för övergången, samt en reservation för eventuella förändringar 
som kan komma under år 2005. Vi har även valt att begära att man nämner det så kallade 
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”jämförelseåret” och förtydligar att det fanns ett krav att under 2004 göra en omräkning i 
enlighet med IFRS.

Tabell 5-1 Exempel företag för införandet av IFRS och IAS 39, fråga 1 

På denna fråga är det 30 av 50 företag som uppnått kriterierna som nämnts ovan, för att 
erhålla ett kryss  

2. Redogör företaget för IAS 39?

IAS 39 bygger på ”Recognition and Measurement” som står för klassificering och 
värdering. Vi vill därför att delårsrapporterna skall innehålla en redogörelse för begreppen. 
Med redogörelse menar vi att företagen påvisar förändringen gentemot tidigare gällande 
principer. De skall föra ett resonemang om övergången till värdering till verkligt värde 

Tre exempelföretag

Electrolux
Här har vi ansett informationen vara 
tillräcklig för att uppfylla frågan. I 
redovisningen nämns bakgrund och 
datum för konverteringen. Redovisningen 
berör även jämförelsetal.

Nyckelord: ”1 januari 2005”, “i enlighet 
med EU:s förordning”,  ”omräknats”, 
”jämförelsetal”, ”förändras under 2005”

Electrolux tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella 
redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards 
(IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EU:s förordning. 
Effekterna av övergången till IFRS är preliminära och bygger på 
tolkningar av de standarder som gäller idag. IFRS kan förändras under 
2005 genom nya tolkningar utgivna av IFRIC (International Financial 
Reporting Interpretations Committee) samt nya IFRS som träder i kraft 
den 1 januari 2006 och som kan tillåta tidigare tillämpning.
Svenska redovisningsprinciper har successivt implementerat IAS och 
följaktligen har därför många IFRS-standarder som utfärdats före 2004 
redan införts i Sverige. En beskrivning av deras preliminära inverkan på 
Electrolux finansiella rapportering framgår av nedanstående. 
Övergången till IFRS sker enligt anvisningarna i IFRS 1 –
Förstagångstillämpning av internationella redovisningsstandarder – och 
eventuella övergångseffekter har redovisats genom omräkning av balanserade 
vinstmedel per den 1 januari 2004, vilket är den tidpunkt som fastställts 
för Electrolux övergång till IFRS. Jämförelsetalen för 2004 har 
omräknats. 

Holmen
Här finner vi det svårare att bedöma 
rapporten. Holmen nämner liknade 
nyckelord som Electrolux. Dock är 
informationen mer begränsad. Exempelvis 
nämns inget om eventuella förändringar 
under 2005 och de har därför inte kunnat 
erhålla ett kryss.

Nyckelord: ”1 januari 2005”, ”EU-
förordning”, ”samtliga noterade bolag 
inom EU”, ” jämförelsetalen”

Holmen tillämpar från och med 1 januari 2005 i sin koncernredovisning 
IFRS (International Financial Reporting Standards). Detta är en följd av 
en EU-förordning som gäller för samtliga noterade bolag inom EU.
Övergången till IFRS innebär att jämförelsetalen för 2004 har räknats om
med undantag för rekommendationerna IAS 32 och IAS 39 Finansiella 
instrument. Regelverk för hur införande och omräkning ska tillämpas 
återfinns i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas.

SCA
Här anser vi informationen vara alltför 
knapphändig för att uppnå ett kryss. Vid 
rapporter som denna har vi inte ansett att 
företaget redovisat på ett sätt som 
upplever våra kriterier för fråga ett.

Nyckelord: “EU-förordning”, 
”obligatoriskt för börsnoterade företag”, 
“omräknade”.

Från 2005 tillämpas internationella redovisningsstandarder, International 
Financial Reporting Standards (IFRS), vid upprättandet av koncernens 
rapportering. Enligt en EU-förordning är detta obligatoriskt för 
börsnoterade företag. Effekterna av övergången är redovisade som en 
justering i ingående eget kapital 2004. Alla jämförande siffror för 2004 är
omräknade. 
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(Measurement) då detta är den största skillnaden ifrån svensk redovisning. Eftersom 
värdering grundar sig på vilken klass de finansiella tillgångarna tillhör anser vi att det är 
viktigt att företagen har nämnt att de finansiella tillgångarna delas in i olika klasser 
(Recognition). 

Angående ”Recognition and Measurement” i fråga två har vi inte krävt att företagen 
redovisat hur de själva påverkats utan bara en förklaring av innebörden.

Tre exempelföretag

Electrolux                                                      
Angående IAS 39 anser vi att Electrolux är ett 
bra exempel för de företag som vi anser ge en 
tillräcklig beskrivning för att uppnå ett kryss i vår 
studie. I redovisningen nämns att finansiella 
instrument skall klassificeras och därefter 
värderas. Företaget berör även värdering till 
verkligt värde.
Nyckelord: ”redovisning och värdering”, 
”klassificeras”, verkligt värde. 

Den 1 januari 2005 införde koncernen den nya 
redovisningsstandarden IAS 39 ”Finansiella instrument: 
redovisning och värdering”. Den s.k. ”near-final draft” versionen 
av standarden har införts med tillämpning framåt genom 
omräkning av ingående balanserade vinstmedel per den 1 januari 
2005 och ingen omräkning kommer att ske av jämförelsetal för 
2004. 
Standarden föreskriver att alla finansiella derivatinstrument ska 
klassificeras som tillgångar och skulder till verkligt värde via
resultaträkningen och redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen. Förändringar av derivatinstrumentens verkliga 
värde ska redovisas i resultaträkningen om inte 
säkringsredovisning tillämpas. 

Haldex
Här visas ett exempel på ett tvetydigt fall. 
Företaget Haldex har översiktligt förklarat IAS 39 
och dess innebörd men går inte tillräckligt på 
djupet och utelämnar exempelvis de förändringar 
som konverteringen för med sig. Detta medför 
att vi inte anser att redovisningen innehåller 
tillräcklig information för att uppnå kraven på 
”väl utvecklat, tydligt och förståeligt”. Haldex 
gavs inget kryss i vår bedömning.

Nyckelord: ”verkligt värde”

I enlighet med IAS 39, som ingår i IFRS och som tillämpas av 
Haldex från och med den 1 januari 2005, ska samtliga 
derivatinstrument rapporteras till verkligt värde i balansräkningen. 
Finansiella derivatinstrument används för säkring av 
prognostiserade kassaflöden och prognostiserad elkonsumtion. 

Enligt IFRS ska finansiella derivatinstrumenten 
marknadsvärderas och förändringar i verkligt värde skall enligt 
huvudregeln redovisas i resultaträkningen.

 Förändringen av verkligt värde redovisas enligt dessa regler 
löpande i eget kapital, för att slutligen redovisas i 
resultaträkningen samtidigt som den säkrade transaktionen 
påverkar resultaträkningen. 

Beijer                                                            
Denna redovisning lever inte upp till våra 
kriterier. I de fall där informationen som här är 
undermålig eller rentav helt utebliven uppnås 
inget kryss i vår studie

Nyckelord: saknas 

”IAS 32 och IAS 39 angående finansiella instrument. Beijer 
Electronics har under första halvåret 2005 ingen ekonomisk effekt 
av sådana instrument”.

Tabell 5-2 Exempel företag för införandet av IFRS och IAS 39, fråga 2

25 av företagen har uppnått ett kryss på fråga 2, då de redovisat i enlighet med frågan.
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5.1.2 Klassificering och behandling

3. Beskrivs klassificeringen av finansiella instrument utförligt?

IAS 39 innefattar klassificering av finansiella instrument. Ett finansiellt instrument kan 
klassificeras som ett instrument som ”Innehas för handel”, ”Innehas till förfall”, 
”Kundfodringar och lånefodringar” samt ”Tillgängliga för försäljning”. Det finansiella 
instrumentet är beroende av klassificeringen eftersom den ligger till grund för hur 
instrumentet kommer att värderas och behandlas i resultat- och balansräkningen. Därmed 
har vi ansett det relevant att företagen nämner de fyra klassificeringen och hur de skiljer sig 
åt. Vidare har vi funnit det relevant att företagen förklarar behandlingen av instrumenten 
beroende på klassificeringen. Med behandling avser vi både värdering och behandling i 
balans- och resultaträkning. 

Tre exempelföretag

Ericsson                         
I denna rapport följer en 
redogörelse för 
klassificering som vi anser 
vara utförlig. Bolaget 
presenterar de fyra 
klassificeringarna av 
finansiella instrument 
samt värdering och hur de 
behandlas i resultat- och 
balansräkning. På fråga 
tre uppnådde Ericsson 
därav ett kryss i vår 
studie.
Nyckelord: ”klassificerar”
”Finansiella tillgångar till 
verkligt värde”, 
”förändring i 
resultaträkningen” ”lån 
och fordringar”,
”amorterat
anskaffningsvärde”,
”innehav till förfall”,
”tillgångar för 
försäljning”, ”verkligt 
värde”

Från 1 Januari 2005, klassificerar Ericsson finansiella tillgångar i följande kategorier för värdering: 
Finansiella tillgångar till verkligt värde med förändring i resultaträkningen, lån och fordringar, innehav till 
förfall och tillgångar för försäljning. Klassificeringen är gjord utifrån syftet med investeringen.

(a) Finansiella tillgångar till verkligt värde med förändring i resultaträkningen. Finansiella tillgångar som 
innehas för trading syfte. En tillgång är klassificerad i denna kategori om den är anskaffad primärt för att 
man ska avyttra den på kort sikt. Derivat är också klassificerade i denna kategori såvida de inte är 
designerade för säkringsändamål. Tillgångar in denna kategori presenteras som omsättningstillgångar. 
Tillgångar som designerats vid anskaffning till verkligt värde med förändringar i resultaträkningen. 
Ericsson har för närvarande inga tillgånga i denna kategori

(b) Lån och fordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat med fast eller uppskattningsbar betalning 
som inte är noterade och där det inte finns något spekulationssyfte. Lån och fordringar värderas till 
amorterat anskaffningsvärde. Dessa tillgångar presenteras som omsättningstillgångar förutom de löptider 
överstigande 12 månader efter balansdagen. Dessa presenteras som anläggningstillgångar.

 (c) Innehav till förfall investeringar är finansiella tillgångar som inte är derivat med fast eller 
upskattningsbara betalningar med fast löptid där management har både syfte och möjlighet att inneha till 
förfall. Innehav till förfall värderas till amorterat anskaffningsvärde. Ericsson har inte haft några 
investeringar i denna kategori under perioden.

(d) Tillgångar till försäljning är finansiella tillgångar som inte är derivat som är antingen klassificerat i 
denna kategori eller inte kan klassificeras till någon övrig kategori. Tillgångar till försäljning värderas till 
verkligt värde med värdeförändring redovisat i eget kapital tills investering avyttrats. Dessa tillgångar 
presenteras som anläggningstillgångar såvida inte bolaget avser att avyttra dem inom 12 månader från 
balansdagen. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringar avseende 
derivatinstrument redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall då derivatinstrumentet är ett 
säkringsinstrument i en (i) kassaflödessäkring eller i en (ii) säkring av nettoinvesteringar i utländska bolag. 
I dessa fall kommer den effektiva delen av värdeförändringen avseende derivatinstrumentet redovisas i eget 
kapital fram till den tidpunkt då den säkrade transaktionen påverkar resultatet. Vid denna tidpunkt 
kommer den ackumulerade värdeförändringen i eget kapital att återföras tillresultaträkningen. Verkligt 
värde för derivatinstrument baseras på externt noterade belopp när det finns tillgängligt. Verkligt värde 
uppskattas annars genom att använda väderingstekniker som, baserat på marknadsränta, diskonterar 
framtida kassaflöden. För de derivatinstrument som avser (iii) säkring av verkligt värde kommer 
värdeförändringar från såväl derivatinstrument som det säkrade föremålet, hänförliga till den säkrade 
risken, att redovisas i resultaträkningen och där neutralisera varandra i den utsträckning säkringen är 
effektiv.

Investor                    
Rapporten från Investor 
har inte tillräcklig 
information angående 
klassificering av 
finansiella instrument. 
Företaget redogör hur de 
finansiella instrumenten 
värderas och behandlas 

Aktierelaterade investeringar I enlighet med IAS 39 och IAS 28 redovisas aktierelaterade investeringar, 
inklusive andelar i intresseföretag, till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. 
Aktierelaterade investeringar värderas enligt följande under IFRS: 

För direktägda investeringar, det vill säga som ägs direkt av ett bolag i Investorkoncernen, sker en samlad 
bedömning för att fastställa vilken värderingsmetod som är lämplig för det enskilda innehavet. Dels beaktas 
om det nyligen gjorts en finansieringsrunda eller transaktion på ”armslängds avstånd”, och dels görs en 
värdering genom att applicera relevanta multiplar på det aktuella bolagets nyckeltal (t.ex. EBITDA) från 
en utvald grupp av jämförbara bolag med avdrag för individuellt   bestämda justeringar till följd av t.ex. 
skillnaden i storlek mellan det aktuella bolaget och gruppen av jämförbara bolag. Därefter görs en 



40

men nämner inte
klassificeringarna eller 
dess innebörd. Därmed 
har inte Investor uppfyllt 
kraven för att erhålla ett 
kryss. 

Nyckelord: ”verkligt 
värde”, 
”värderingsmetod”, 
”upplupet 
anskaffningsvärde”, 
”värdeförändringar i 
resultaträkningen”

bedömning av vilken av metoder som bäst avspeglar marknadsvärdet på det aktuella innehavet och 
innehavet värderas enligt denna metod. 

Onoterade innehav i fonder värderas till Investors andel av det värde som fondadministratören gör av 
fondens sammanlagda innehav. Om Investor bedömer att fondadministratörens värdering inte i tillräcklig 
grad har tagit hänsyn till faktorer som påverkar värdet på de underliggande innehaven eller om den 
värdering som gjorts bedöms väsentligt avvika från IFRS-principerna, görs en justering av värdet. Noterade 
innehav i fonder värderas på samma sätt som noterade innehav enligt ovan. 

I de fall lån och derivat ej kvalificerar för säkringsredovisning redovisas lån till upplupet anskaffningsvärde 
och derivat redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Övriga finansiella 
instrument Derivat och kortfristiga placeringar redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i 
resultaträkningen. Andra finansiella instrument än de ovan nämnda redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. 
Kortfristiga finansiella instrument på balansräkningens tillgångssida har värderats till verkligt värde. Enligt 
tidigare principer redovisades över- och underkurser på lån, placeringar och tillhörande derivat som 
förutbetalda kostnader. Efter övergången till IFRS redovisas dessa som en del av det underliggande 
instrumentets värde. Kortfristiga placeringar redovisas enligt IFRS till verkligt värde.

Volvo                         
Har företaget inte fört 
något resonemang kring 
varken klassificeringarna 
eller huruvida företaget 
själva har värderat sina 
finansiella tillgångar och 
skulder. Därmed har 
Volvo inte erhållit ett 
kryss på fråga tre.

Nyckelord: saknas

Information saknas

Tabell 5-3 Exempel företag för klassificering och behandling, fråga 3

Redovisning angående klassificering och behandlig gällande IAS 39 har upprättats av 9 av 
de granskade bolagen. 

4. Förklaras därefter var de finansiella instrumenten tas upp?

Beroende av vilken klass de finansiella instrumenten tillhör, värderas och redovisas 
dessa olika i respektive resultat- och balansräkning. Vi anser att det är relevant att 
företagen förtydligar var i redovisningen som dessa instrument behandlas. För bolag
som anger tidpunkt eller händelse för när det finansiella instrumentet ska tas upp i 
resultat- respektive balansräkning är det ett plus, respondenten ges en djupare förståelse 
för IAS 39. Tidpunkt eller händelse angivelse är dock inget krav för att uppnå ett kryss 
för fråga fyra.   

De rapporter som förklarat var de finansiella instrumenten tas upp på ett sätt som 
motsvarar detta exempel från Ericssons rapport har getts ett kryss i vår bedömning.

Exempelföretag

Ericsson                                    
Bolaget har förklarat vart de 
finansiella instrumenten tas 
upp, i resultat- eller
balansräkning. Ericsson har 
även angett händelser för hur 

Finansiella tillgångar som innehas för trading syfte. En tillgång är klassificerad i denna kategori 
om den är anskaffad primärt för att man ska avyttra den på kort sikt. Derivat är också 
klassificerade i denna kategori såvida de inte är designerade för säkringsändamål. Tillgångar in 
denna kategori presenteras som omsättningstillgångar. Lån och fordringar värderas till amorterat 
anskaffningsvärde. Dessa tillgångar presenteras som omsättningstillgångar förutom de löptiderna
överstigande 12 månader efter balansdagen. Dessa presenteras som anläggningstillgångar.
Tillgångar till försäljning värderas till verkligt värde med värdeförändring redovisat i eget kapital
tills investering avyttrats. Dessa tillgångar presenteras som anläggningstillgångar såvida inte 
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de olika instrumenten värderas.              

Nyckelord:
”omsättningstillgångar”, 
”anläggningstillgångar”,
”redovisat i eget kapital”, ”tills 
investering avyttrats”
”resultaträkningen”, ”redovisas 
i balansräkningen till verkligt 
värde”, ”Värdeförändringar 
avseende derivatinstrument 
redovisas i resultaträkningen”, 
”tidpunkt”,

bolaget avser att avyttra dem inom 12 månader från balansdagen.
Tillgångar som designerats vid anskaffning till verkligt värde med förändringar i
resultaträkningen.

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringar avseende 
derivatinstrument redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall då derivatinstrumentet är ett 
säkringsinstrument i en (i) kassaflödessäkring eller i en (ii) säkring av nettoinvesteringar i 
utländska bolag. I dessa fall kommer den effektiva delen av värdeförändringen avseende 
derivatinstrumentet redovisas i eget kapital fram till den tidpunkt då den säkrade transaktionen 
påverkar resultatet. Vid denna tidpunkt kommer den ackumulerade värdeförändringen i eget 
kapital att återföras tillresultaträkningen. Verkligt värde för derivatinstrument baseras på externt 
noterade belopp när det finns tillgängligt. Verkligt värde uppskattas annars genom att använda 
väderingstekniker som, baserat på marknadsränta, diskonterar framtida kassaflöden. 

Tabell 5-4 Exempel företag för klassificering och behandling, fråga 4

12 företag har uppnått de kriterer som fråga fyra ställer angående var de finansiella 
instrumenten ska tas upp.

5.1.3 Jämförelseuppgifter 

5. När företaget i enlighet med upplysningsplikten redovisar förändring till följd 
av IAS, härleds då den del av förändringen som kan hänvisas till IAS 39?

Som de flesta redovisningsanalytikerna påpekat så är det IAS 39 som har lett till de största 
förändringarna i eget kapital sedan de internationella redovisnings standarderna infördes. Vi 
bedömer det därmed viktigt för bolagen att visa den specifika förändringen i 
balansräkningen som kan härledas till IAS 39. På så sätt får företagens aktieägare en insikt 
om hur posten har påverkat företaget, och kan relatera detta till förändringar som skett i 
bolaget sedan IAS 39 infördes. 

Här visar Electroluxkoncernen de effekter som övergången till IAS 39 har medfört. 
Rapporten är utformad på så vis att man direkt kan följa de förändringar som posten IAS 
39 gett upphov till. De företag som inte har erhållit ett kryss i bifogade tabeller, har inte 
härlett eventuell förändring av posten. Detta medför att det endast är de företag som visat 
en exakt hänvisning till posten IAS 39 som fått en markering i tabellerna. 

Mkr 
Utgåendebalans 2004 efteröver-
gången till IFRS 

IAS 
39 

Ingåendebalans 2005 efter över 
gången till IFRS 

Anläggningstillgångar 25.623 - 25.623 
Omsättningstillgångar 49.473 445 49.918 
Summa tillgångar 75.096 445 75.541 
Eget kapital 23.636 -2 23.634 
Avsättningar 14.012 - 14.012 
Finansiella skulder 9.843 447 10.290 
Rörelseskulder 27.605 - 27.605
Summa skulder och eget 
kapital 75.096 445 75.541 

Tabell 5-5 Exempel företag för jämförelse uppgifter, fråga 4

26 företag har redovisat förändringen som IAS 39 har medfört, enligt fråga fem. 
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6. Har jämförelsetalen för 2004 avseende finansiella instrument omräknats i 
enlighet med IAS trots att ”First time adopter of IFRS” undantar IAS 39 från 
jämförelseår.

IFRS 1, First time adopter godtar att bolagen tillämpar vissa undantag för att underlätta 
konverteringen. Ett av dessa undantag är att finansiella instrument påverkade av IAS 39 
inte behöver innefatta jämförelseår. Undantaget hat tillkommit för att minska 
komplexiteten av införandet av posten för bolaget. Att upprätta jämförelseår ger dock 
intressenten en insikt hur företaget har påverkats av IAS 39. 

Exempel

Ericsson                           
I rapporten nämns att 
företaget har utnyttjat 
undantaget för IAS 32 och 
IAS 39 om att räkna om 
jämförelsetal för 2004. Då 
Ericsson dock inte har 
upprättat något 
jämförelseår för IAS 39
uppnår de inget kryss på 
frågan. 
Nyckelord: saknas

IAS 32 och 39 kommer att införas från och med 1 januari 2005 och ingen omräkning av 
jämförelseperioder är nödvändig. Finansiella tillgångar, skulder och derivatinstrument 
kommer att redovisas i enlighet med IAS 32 och 39 från 1 januari 2005.

Volvo                                    
Delårsrapporten från 
Volvo saknar helt 
information angående 
jämförelsetal för IAS 39 
och har därmed inte erhållit 
något kryss.                           
Nyckelord: saknas                                                                      

Information saknas

Tabell 5-6 Exempel företag för jämförelse uppgifter, fråga 6

Ingen av de undersökta bolagen har uppnått kryss på frågan, då de inte har redovisat några 
jämförelsetal för 2004 angående IAS 39.

5.1.4 Volatilitet

7. Förs det ett resonemang kring eventuell förändring i volatilitet till följd av IAS 39?

Införandet av IAS 39 kan leda till ökad volatilitet i så väl eget kapital som resultat. Vi finner 
det relevant för bolagets respondenter att informeras om vilka effekter som IAS 39 kan ge 
upphov till. Därmed bör volatilitet poängteras som IAS 39 kan medföra, och ett kort 
resonemang runt detta kan förväntas hållas. Eventuella återgärder för att minska 
volatiliteten, så som säkerhetsredovisning, är inget krav för att uppnå ett kryss i frågan. 

Oavsett hur djupt redovisningen går, har de bolag som nämnt problem eller icke problem 
med volatiliteten erhållit ett kryss.
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Exempel

Electrolux                   
Bolaget har belyst att IAS 
39 kan ge upphov till 
volatilitet. Electrolux har 
även informerat om vilken 
återgärd, 
säkerhetsredovisning, som 
kan minska volatiliteten.

Nyckelord: “högre
volatilitet avseende 
resultat”, ”Volatiliteten kan 
inte med säkerhet 
förutsägas”, 
”säkringsredovisning”

Den 1 januari 2005 bokförde koncernen alla derivat till verkligt värde i balansräkningen 
och nettoeffekten mot eget kapital. 445 Mkr bokfördes som omsättningstillgångar och 447 
Mkr bokfördes som räntebärande skulder. Nettoeffekten på eget kapital uppgick till 
-2 Mkr. Införandet av IAS 39 kommer att innebära högre volatilitet avseende resultat, 
nettoupplåning och eget kapital i koncernen. Volatiliteten kan inte med säkerhet förutsägas, 
men det är koncernens målsättning att uppnå säkringsredovisning och i möjligaste mån 
begränsa volatiliteten i resultaträkningen i den utsträckning det kan ske till en skälig 
kostnad. 

Tabell 5-7 Exempel företag för volatilitet, fråga 7

4 bolag har poängterat volaliliteten som IAS 39 kan ge upphov till och där med uppnått ett 
kryss på fråga sju. 

5.2 Genomsnittligt utfall
I detta avsnitt kommer vi att presentera utfallen utifrån de punkter som de börsnoterade företagen redovisat 
enligt. Vi kommer även att belysa respondenternas totala förmåga att redovisa konverteringen. 

Vi utgick från sju stycken forskningsfrågor som tillämpades på femtiotre företag. Totalt 
kunde bolagen erhålla 371 kryss. Det slutliga resultatet visade att företagen tillsammans 
endast uppnått 106 av den 371 möjliga kryssen. Företagen uppnådde 29 % av de tillgängliga 
kryssen. 

Tabellen nedan visar det antal företag som uppfyllt x antal punkter, antal kryss. Observera 
att denna tabell inte inkluderar de tre företag som redovisar enligt GAAP. De som 
redovisar enligt GAAP exkluderas eftersom de har andra redovisningsprinciper och våra 
forskningsfrågor ej är tillämpliga på dem.  

Antal kryss Antal företag Procent
0 8 16 %
1 16 32 %
2 7 14 %
3 9 18 %
4 3 6 %
5 5 10 %
6 0 0 %
7 2 2 %
Totalt: 50 100 %

    Tabell 5-8 Genomsnittligt utfall
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5.3 Variabler
I denna del informeras läsaren om de variabler som kan har inverkan på bolagens sätt att 
redovisa. Dessa variabler tas upp för att senare kunna utföra en djupare analys av vår 
studie. Då det finns många variabler som kan påverka företagen är de i princip omöjligt att 
se till alla, därmed har vi varit tvungna att avgränsa oss. Avgränsningen har gjorts till fyra 
olika variabler:

1. Vinst per aktie

2. Mest omsatta aktie

3. Total omsättning 

4. Bransch tillhörighet

5.3.1 Mest omsatta aktie

Variabeln mest omsatt aktie baserades på OMX´s Stock Watch för mest omsatta aktier på 
Stockholmsbörsens A-lista. Vi valde att fokusera på mest omsatta aktie på grund av att 
dessa bolag med största statistiska sannolikhet har flest aktieägare. Där med blir det en 
intressant variable att studera då dessa aktieägare ska kunna utläsa de finansiella 
rapporterna och där med vad IFRS och den enskilda posten IAS 39 kan innebära för 
bolaget. Vår undersökning visade att de företag som har de mest omsatta aktierna redovisar 
på ett sådant sätt att de uppnår 2,14 kryss och de övriga bolagen uppnår 1,71 kryss, som 
vissas i figur 5-2.  
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              Tabell 5-1 Variable; Omsättning av aktie 

5.3.2 Total omsättning 

Företagens totala omsättning 2004, som de redovisat i sina årsrapporter, ligger till grund för 
denna variable. Omsättning togs från år 2004 för att få ett rättvisande siffra, detta för att 
säsongs effekter och liknade kan jämnas ut. Anledning till att denna variable utsetts till en 
av de vi koncentrerat oss på är för att senare kunna analysera om omsättningen har någon 
påverkan på redovisnings kvalité på konverteringen till IFRS. De företagen som omsatte 
mest pengar 2004, över 100 miljarder, erhöll ett snitt på 3,2 av 7 kryss per företag. De 
övriga undersökta bolagen som omsatte under 100 miljarder uppnådde ett snitt från 1,87 
till 2,12 kryss.     
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  Tabell 5-2 Variable: Total omsättning 2004

5.3.3 Bransch tillhörighet 

Att undersöka företagens branschtillhörighet ger en mer heltäckande bild för vår studie. 
Företagen, som är indelade i olika industrigrupper som vidare har undersökts. Syftet med 
att undersöka företagens olika branschtillhörighet var att se om det finns vissa branscher 
som redovisar bättre än andra. Vår undersökning visar att företag inom industrigrupp 
”Consumer Durables & Apparel” visar högst antal erhållna kryss. Det som inte framgår av 
diagrammet är att det bara är ett företag, Electrolux, som är inom just den industrisektorn. 
Branscher som Capital Goods kan inge mer tillförlitlighet då flest företag är representerade 
i denna industrigrupp. För att kunna avläsa diagrammet på ett mer rättvisande sätt är det 
därför viktigt att studera bifogade bilagor, där redovisas det exakta antalen kryss för var 
företag i respektive bransch. I bilagan informeras dessutom vilka företag som är i vilken 
industrigrupp. 
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             Tabell 5-3 Variable: branschtillhörighet
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A Materials

B Capital Goods

C Commercial Servises and Supplies

D Transportation 

E Automobiles and Components

F Consumer Durables and Apparel

G Consumer Services

H Retailing

I Food, Beverages and Tobacco

J Healthcare Equipment and Services

K Phrmaceuticals and Biotechnology

L Banks

M Diversed Financials

N Insurance

O Real Estate

P Software and Services

Q Technology Hardware and Equipment

R Telecommunication Services

Tabell 5-4Förklaring till branscher
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6 Analys
I detta kapitel kommer vi att analysera våra forskningsfrågor utifrån den empiri vi undersökt samt den 
teori som vi funnit relevant för vårt syfte. Vidare kommer analysen kopplas till tidigare studier.

6.1 Övergången till IFRS och IAS 39
Införandet av IFRS och IAS 39 har varit en komplex process. Förändringen ifrån tidigare 
principer är stora och omställningen är omfattande för både företagen och de som tar del 
av företagens finansiella information. I tidigare studier nämns att tydligheten och 
förståeligheten i och med införandet riskerar att försämras. Finansiell information beskrivs 
som svår och det kan ställas stora krav utifrån, på hur företagen informerar om de effekter 
som förändringen för med sig. Johansson och Bengtsson (2005) hävdar att analytikerna är 
dåligt insatta i problemområdet och att det därför ligger i företagens ansvar att tillgodose 
dem den information som krävs för att de skall utföra sina prognoser. De menar vidare att 
investerarna själva inte kan förväntas besitta mer kunskap och att det därmed ligger en stor 
tilltro till just analytikerna. För att redovisningen skall uppnå en högre förståelighet anser vi 
att en redogörelse av den huvudsakliga innebörden av både IFRS och IAS 39 bör finns 
med. Något som sannolikt är ännu viktigare för den mindre kunniga delen av marknaden. 
Utan en grundläggande beskrivning av området kan det bli svårt att förstå de effekter som 
redovisas vilket i sin tur medför att kommunikationen får många brister. 

I vår undersökning uppvisade 57 procent av företagen en bakgrund till införandet. 47 
procent utvecklade IAS 39 och redogjorde för den huvudsakliga innebörden av standarden. 
Vi anser därmed att en stor del av företagen i vår studie har insett problematiken kring 
konverteringen och förstått hur det i förändringsprocessen är viktigt att upprätthålla extra 
tydlighet gentemot marknaden. Detta tror vi beror på att debatten i och med införandet har 
varit livlig och att den i synnerhet har berört IAS 39. Trots detta har även en stor del av 
företagen utelämnat information om införandet. Detta kan bero på att de inte är tvingade 
att lämna den typen av information och heller inte anser att den kan vara av intresse för 
dem som tar del av de finansiella rapporterna. Det kan även bero på att arbetet med att 
redovisa sådan information är större än nyttan eller rentav att de tycker att det är upp till 
intressenterna själva att sätta sig in i området. Något som inte stöds av de tidigare studier 
som vi tagit del av där utförligheten i redovisningen ligger i företagens ansvar och speglar 
hur måna de är om sina investerare. 

Problem med att inte redovisa bakgrunden till införandet av IFRS och IAS 39 tror vi är att 
det riskerar att beröra den allmänna förståelsen om effekterna. Exempelvis tror vi att om 
en intressent önskar att gå djupare in på problemet ”klassificering” krävs en övergripande 
kunskap om innebörden av IFRS och IAS 39. Vi anser därmed att i de fall där företag ej 
har uppnått kryss på fråga ett och två så behöver det nödvändigtvis inte innebära att man 
förstår fråga fyra och fem. Även om företaget erhållit kryss på dessa frågor.

6.2 Klassificering och behandling
I den offentliga debatten är frågan klassificering och behandling omtalad. Dock går 
meningarna isär. Inom tidigare forskning visas dels att klassificeringen inte nödvändigtvis 
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kommer att medföra några svårigheter i samband med konverteringen. Detta med 
anledning av att tydliga riktlinjer getts ut av IASB och att förändringarna inte är alltför 
omfattande. Men det framhålls även att klassificeringen anses krånglig och att den i värsta 
fall kan medföra att företag gör sig av med den typ av instrument som anses alltför svåra att 
kategorisera. Lawitz et al. (2005) menar att detta är ett problem som borde tas på allvar. De 
får uppbackning i teorin som säger att redovisningens syfte är att informera företagets 
finansiella ställning, ej att intervenera sin ekonomiska verksamhet (Jönsson 1991). Huruvida 
förändringarna angående klassificering kan anses svårbegripliga eller ej menar både den 
offentliga debatten och tidigare studier att övergången i allmänhet riskerar att föra med sig 
brister i kommunikationen. När företagen kommunicerar förändringar gentemot den 
mindre kunniga delen kan de inte förväntas vara insatta i IFRS klassificeringsprinciper. På 
grund av detta anser vi att en presentation av de olika klassificeringarna höjer kvalitén på 
redovisningen. 

I vår empiriska studie har 18 procent av de företag som vi undersökt behandlat 
klassificering. Det innebär att trots att debatten har förts kring komplexiteten av 
klassificeringen har ingen närmare beaktning tagits i delårsrapporternas noter. Något som 
skulle kunna förklaras med att klassificeringen faktiskt är krånglig och att företagen 
utelämnar problemet ur sin finansiella information. Detta skulle i sin tur både kunna bero 
på att de vill undvika att förvilla läsaren eller att de själva finner klassificering krånglig och 
vill undvika att riskera feltolkningar. En annan möjlig slutsats är att företagen anser att 
klassificeringen inte kan ses som relevant och att inga slutsatser kan dras utifrån en 
förändring i klassificering. Alternativt att klassificering inte anses relevant för den mindre 
kunniga delen av marknaden och att övriga intressenter bör vara insatta i förändringen. Vi 
vill här åter igen dra paralleller till Bengtsson och Johanssons (2005) studie som visar att det 
kommer att vara upp till företagen själva och hur måna de är om sina intressenter som 
kommer att resultera i hur utförlig redovisningen är. Med bakgrund av att klassificeringen 
inte kan ses som tillräckligt beskriven för en intressent som är mindre kunnig på området 
skulle därmed kunna hävdas att det finns en möjlighet att företagen är mindre måna om de 
intressenter som inte är fullt så kunniga. Som nämnt i inledningen sparar 3,8 miljoner 
människor i aktier och flera av dessa kan med sannolikhet anses tillhöra den mindre 
kunniga delen av marknaden. Därmed skulle det kunna finnas anledning att kritisera 
företagen för att inte presentera en redovisning som riktar sig mot denna typ av intressen-
ter. 

6.3 Jämförelseuppgifter
Inom området jämförbarhet ställde vi oss frågan om företagen har redovisat förändring på 
eget kapital med särskild hänsyn till IAS 39. Detta skulle öka jämförbarheten gentemot 
tidigare finansiella rapporter och därmed kunna leda till ytterligare förståelse av de effekter 
som IAS 39 för med sig. I och med införandet av IFRS och under ”first time adopter” var 
företagen enligt IAS 8 skyldiga att uppvisa hur eget kapital hade påverkats. Det vill säga, de 
var skyldiga att uppvisa eget kapital dels beräknat genom tidigare redovisningsprinciper dels 
genom IFRS. En utveckling av jämförelsen till att särskilja påverkan som kan hänföras till 
IAS 39 skulle därmed gå utöver upplysningskraven och göras frivilligt av företagen. 

I den tidigare forskning som gjorts på området sägs företagens upplysning utöver kraven 
bero av hur måna de kan anses vara om sina investerare (Lawits et al., 2005). Genom 
konverteringen till IAS 39 kan man förvänta sig en bättre information om företagens 
finansiella ställning men dålig upplysning om själva förändringsprocessen kommer att 
medföra att analytikernas prognoser riskerar att bli sämre. De är som sagt upp till företagen 
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att informera analytiker om den nya standarden och tillgodose dem den information de 
behöver för att kunna utföra bättre prognoser (Bengtsson och Johansson, 2005). Just 
relevansen av jämförelse beskrivs som en särskilt viktig del för att analytiker skall kunna 
upprätta prognoser. Bengtsson och Johansson säger att ”jämförbarhet är en väsentlig 
faktor för den som tar del av en finansiell rapport och att det då inte detta presenteras 
tydligt kan bli förvirrande för intressenten (Bengtsson och Johansson, 2005).

I Andersson och Larssons (2004) studie görs dessutom intervjuer med tre av de företagen 
som finns med i vår studie. Intervjuerna är gjorda innan konverteringen och samtliga berör 
vikten av jämförbarhet. En representant från LKAB betonar vikten av jämförbarhet i 
allmänhet, Electrolux framhäver vikten av att kommunicera bakgrund och förändring, 
Telia-Sonera om vikten av en god kvalité på redovisningen där egenskaper som 
tillförlitlighet, jämförbarhet och material utgör en grund. 

I vår undersökning har nära hälften av de studerade företagen ansett att en härledning till 
IAS 39 finns av intresse för dem som tar del av rapporten. Detta inkluderar företagen 
LKAB, Telia-Sonera och Electrolux som i Andersson och Larssons studie betonade vikten 
av jämförbarhet innan konverteringen. Därmed upprätthåller en stor andel av företagen en 
god kommunikation just när det gäller omräkning av IAS 39 och intressenterna tillgodoses 
den information som kan krävas för förändring på eget kapital. Om utveckling till att 
härleda IAS 39 nämnvärt skulle förbättra kvalitén av den finansiella informationen vill vi 
låta vara osagt. Intressenten får oberoende av härledningen en insikt i den totala påverkan 
av eget kapital och denna information kan tyckas tillräcklig. Dock vill vi belysa att IAS 39 i 
den offentliga debatten beskrivs som en av de standards som har störst effekt på den 
finansiella informationen och att effekten på eget kapital på grund av IAS 39 kan vara 
omfattande. Att en så stor andel av företagen i vår studie därför har redovisat förändringen 
med särskild hänsyn till IAS 39 anser vi vara fördelaktigt. Detta inte minst utifrån de 
resultat som de tidigare studier vi tagit del av visade. I Bengtsson och Johanssons (2005) 
studie redogörs för hur eget kapital påverkar flera av de vanligaste nyckeltalen vilket innan 
konverteringen medförde en oro för hur intressenter skulle ta emot en märkbar förändring. 
En förändring i eget kapital skulle ju då även innebära en förändring i nyckeltalen. Dock 
kan man nu i efterhand se att oron till stor del var obefogad och lite talar för att just IAS 39 
bidrar till ökade problem vid förståelsen av förändrade nyckeltal. Vi tror delvis att det är 
denna tidigare oro som har legat till grund för beslutet att särskilja IAS 39 i omräkningen. 
Nyckeltalen är viktiga instrument i företagens kommunikation med investerare såväl som 
analytiker och utgör ofta en grund i beslutsfattande. För de företag där effekterna inte 
redovisas genomgående kan det finnas en risk att värdet av nyckeltalen urholkas. Om 
intressenterna ändå inte förstår vad som utgör effekterna på eget kapital tror vi att 
betydelsen av en omräkning förminskas.

Den andra frågan som angår jämförelseuppgifter behandlar det undantaget som gavs för 
det så kallade jämförelseåret 2004. De bolag som berördes av konverteringen skulle 
använda 2004 som ett övergångsår där redovisning skulle göras både enligt gamla 
redovisningsprinciper och enligt IFRS. Med tanke på att IAS 39 vid tiden för jämförelseåret 
fortfarande var under bearbetning undantogs det från kravet. Att redovisa posten enligt 
båda principerna blev därmed frivilligt. Frågan sex belyser huruvida företag har utnyttjat 
detta undantag eller ej. I den empiriska studien framkommer att samtliga företag utnyttjat 
undantaget och avstått att redovisa enligt båda principerna. Detta medför att inget bolag 
uppfyller ett kryss i vår studie. Vi vill framhäva att detta inte betyder att redovisningen blir 
mindre tydlig utan att det med tanke på omständigheterna nog kan anses klokt av företagen 
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att invänta den slutliga omarbetningen av IAS 39. Anledningen till att de utnyttjat 
undantaget för IAS 39 är antagligen att det underlättar förståelsen både för dem själva men 
även för den som tar del av rapporten. Om en omräkning skulle ha gjorts för IAS 39 kunde
detta ha resulterat i en missvisande bild eftersom standarden fortfarande var under 
bearbetning under året och den slutliga versionen antogs först under hösten 2004. Vi anser 
därför att företagen antagligen gjorde klokt i att utesluta IAS 39 ur omräkningen och att 
detta inte på något sätt förminskar utförligheten i redovisningen. Dock skulle vi vilja 
koppla detta till fråga fem och utifrån saknaden av jämförelse för 2004 öka betydelsen av 
att redovisa effekter på eget kapital separat för IAS 39.  

6.4 Volatilitet
Liksom för klassificering och behandling var volatilitet ett omtalat problemområde både 
inom den offentliga debatten och i tidigare studier. Av de forskningsrapporter som vi tog 
del av betonade samtliga författare volatiliteten som en av de främre svårigheterna när 
företagens finansiella information skulle presenteras. Bengtsson och Johansson (2005) 
hävdar att volatiliteten skulle komma att leda till svårigheter för analytikerna och att den 
kunde komma att bidra till fel i prognostiseringen. De beskriver vidare den så kallade 
pedagogiska problematiken som riskerade att uppkomma mellan företagen och marknaden 
där företagens ansvar att ge ut utförlig information var av stor vikt Lawits et al. (2005) 
beskriver volatilitet som den effekt som kommer att inbringa de största problemen i och 
med införandet av IAS 39 vilket även stöds av Andersson och Larsson (2004).

Trots detta har endast två företag i vår studie berört problematiken kring volatilitet. Ifall 
detta beror av att volatilitet inte blev något problem för företagen behandlar inte denna 
studie. Det är rimligt att anta att företag inte hade större fluktuationer på resultatet än vad 
man tidigare haft trots de antaganden som gjorts innan övergången. Dock kan man med 
bakgrund av den omfattande debatt som pågick innan konverteringen finna ett intresse i 
hur situationen ser ut. Det kan finnas anledning att hävda att det med en sådan debatt 
bakom sig uppkommer ett intresse i hur företagets situation är. Vidare har vår fråga endast 
berört huruvida ett resonemang har förts kring området eller ej. Det vill säga, genom att 
endast betona att det inte funnits något problem med volatilitet skulle uppnå ett kryss i vår 
studie. Vi anser oss därmed ta hänsyn till de företag som inte haft något problem med 
volatilitet, men anser det ändå vara mer fördelaktigt att upplysa om detta i not. Att 
företagen inte gjort detta skulle kunna förklaras i att de inte har varit uppmärksamma i den 
offentliga debatten och inte varit medvetna om i vilken omfattning problematiken 
studerades. I och med konverteringen till IFRS var arbetet bakom bytet av 
redovisningsprincip omfattande och företagen hade inte bara en, utan fyrtionio standards 
att implementera. Det finns därmed anledning att tro att med tanke på den komplexitet 
som övergången ändå medförde kan just volatiliteten gått företagen förbi. En annan 
förklaring är att de helt enkelt inte såg det som fördelaktigt att förklara att det rådde ett 
problem med volatilitet. Det vill säga att en upplysning om situationen istället skulle 
frambringa rapportern ur en mindre gynnsam vinkel och att de därför valde att utesluta ett 
resonemang kring volatilitet. Ur en kritisk synvinkel kan detta kopplas till 
upplysningskravet för bolag noterade på Stockholmsbörsen där kraven på information är 
höga och säger att information skall vara utförlig och samtidig. Vi vill dock reservera oss 
för att hävda att kvalitén på redovisningen skulle öka ifall ett resonemang förts kring 
volatilitet även om företaget inte hade något faktiskt problem och att detta ändå skulle 
medföra en högre grad av utförlighet och samtidighet. Dock tycker vi att det finns 
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anledning att framföra kritik i de möjliga fall där volatiliteten fanns som ett problem men 
ändå inte redovisades. Där anser vi att både utförligheten och samtidigheten i hög grad kan 
ifrågasättas. 

6.5 Variabler
1) Mest omsatta aktie

De bolag som har mest omsatta aktier redovisar 3,5 kryss, och övriga bolagen 1,71 
kryss. De mest omsatta bolagen kan antas ha ett högre antal aktieägare. Dessa företag 
har ett större antal aktieägare, och därmed fler intressenter med alldagligt intresse. 
Därmed kan de anses viktigare för dessa företag att ha en mer utförlig del i 
delårsrapporten angående IFRS och IAS 39. Mer utförlig information är viktigt så att 
alla dessa aktieägare förstår innebörden och vilken påverkan IFRS och IAS 39 kommer 
att ha på framtiden och på företaget. 

De företag som har ett flertal aktieägare redovisar tydligare konverteringen till IFRS 
och IAS 39, då de har fler respondenter som bör förstå innebörden av konverteringen 
och dess påverkan. 

2) Omsättning

De undersökta företagen som har redovisat högst omsättning (över 100 miljarder) har 
uppnått 3,6 vilket är mer än de andra företagen som har erhållit genomsnittligga kryss 
från 1,87 till 2,12. 

De bolagen med störst omsättning här därmed redovisat övergången till IFRS och IAS 
39 på ett mer utförligt sätt. Anledningarna till att dessa bolag redovisat tydligare kan det 
spekuleras i. En av anledningarna kan vara att de har en stor offentlig press på sig. När 
de stora bolagen utger sin delårsrapport väcker detta stora rubriker. Den offentliga 
pressen kan vara en anledning till att de redovisar på ett utförligare sätt. Ytterligare en 
anledning kan vara att de stora bolagen har flera aktieägare och kan därmed knytas an 
till resonemanget ovan angående att det finns flera aktieägare av vardagligt intresse som 
bör erhålla information om vad konverteringen innebär.

3) Branschtillhörighet

Bransch tillhörighet hade varit intressant att studera för att se om det fanns några 
relationer mellan bransch och hur redovisningen av övergången till IFRS och IAS 39 
har skett. Urvalet är dock för litet för att kunna göra en analys utifrån bransch 
tillhörighet, då detta blir missvisande. Det finns branschkategorier som inte infattar 
något företag samt att det finns stora kategoriseringar.

6.6 Genomsnittligt utfall
I det genomsnittliga utfallet fann vi att 16 procent av bolagen inte har redovisat något om 
IFRS eller IAS 39. IAS 34 tydlig gör vikten av att lämna noter vid delårsrapporter, då 
rapporten inte ger den fullständig finansiell upplysning angående företaget. De åtta 
företagen som inte redovisat någon av punkter har inte heller haft med någon not angående 
IFRS eller IAS 39. Delårsrapporter ska utges för att ge information om vad som hänt sedan 
årsredovisningen lämnats till respondenternas förfogande. Konverteringen kan ses som en 
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viktig förändring sedan årsrapporten lämnats till förfogande för intressenterna. Därmed 
kunde det ha varit av intresse för aktieägarna att få information given angående IFRS och 
IAS 39, då detta pågått under året, sedan januari 2005. Informationen kunde bland annat ha 
getts genom tillhörande noter, information angående effekterna eller jämförelsetal.

Det är dock två av bolagen som har redovisat enligt sex av de sju uppsatta punkterna. 
Dessa bolag anser vi ha upprättat en delårsrapport med information angående IFRS och 
IAS 39. Förutom att de uppfyllt våra punkter angående god information om IFRS och IAS 
39 så uppfyller bolagen även IAS 34 önskan om tillhörande noter för att förklara 
delårsrapporten ytterligare. Dessa bolag kan ses uppfylla flera punkter i de internationella 
redovisnings standarderna då de redovisar övergången.
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7 Slutsats
I detta kapitel presenteras slutsatser som är baserade på uppsatsens problem och syfte. Slutsatserna har sitt 
ursprung i analysen och presenteras här i en kortfattad version.

Införandet av IFRS innebar att alla noterade börsbolag skulle börja redovisa enligt den nya 
internationella redovisningsstandarden från och med 1 januari 2005. Av de standarder som 
antogs blev IAS 39 omtalad och ansågs medföra störst påverkan. Med anledning av det har 
vi i vår uppsats valt att studera hur övergången till IAS 39 har redovisats av företag 
noterade på Stockholmsbörsens A-lista. I studien granskades 53 bolag varav 50 tvingades 
införa IFRS från och med 1 januari 2005. Av dessa 50 bolag hade åtta stycken inte utformat 
någon information i sina delårsrapporter om vare sig IFRS eller IAS 39. Endast 2 av de 50 
företagen har redovisat i enlighet med sex av de sju frågorna som studerades. 

Vi anser att redovisningen i och med införandet av IFRS och IAS 39 har varit 
knapphändig. Denna slutsats drar vi utifrån de tidigare studier som vi tagit del av. De 
områden som inom tidigare forskning ansetts särskilt svåra att förstå har sedan studerats. I 
tidigare studier visar man en oro att tydligheten och förståeligheten riskerar att försämras 
inom följande områden: övergången, klassificering och behandling, jämförelseuppgifter och 
volatilitet. 

 Övergången: Vår studie visade att runt hälften av de granskade bolagen redovisat 
övergången till IFRS samt IAS 39. Anledningen till detta tror vi vara den livliga 
diskussionen kring införandet och att bolagen vill upprätthålla en tydlig bild 
gentemot marknaden. Vi anser att grundläggande förståelse för IFRS/IAS 39 är av 
stor vikt för att kunna föra fortsatt resonemang kring ämnet. I de fall som företagen 
utelämnar denna information drar vi slutsatsen att redovisningen blir mindre 
förståelig för intressenten. Då intressenten inte har en grundläggande förståelse 
inom ämnet kan betydandet av tydlighet i övriga frågor riskera att urholkas. 

   Klassificering och behandling: Detta utgör den grundläggande innebörden av IAS 39. 
Vi anser att det är upp till företagen att informera marknaden om de förändringar 
som görs och att det beror på hur måna de är om sina intressenter. Detta får vi stöd 
av i tidigare studier. Vår empiriska studie visar att en minoritet av företagen har 
uppvisat denna förändring och detta tror vi beror på att de inte finner 
informationen relevant för intressenten. Alternativt att de själva finner 
informationen så pass krånglig att de med risk för feltolkningar undviker att 
informera detta i rapporten.

 Jämföreleseuppgifter: En av de viktigaste byggstenarna i redovisningen anses vara 
jämförbarhet. Detta finner vi stöd för i tidigare studier och i vår empiriska
undersökning. Tidigare studier poängterar vikten av jämförelse för att kunna 
upprätta prognoser samt för att inte förvilla läsaren. Närmare hälften av de 
granskade bolagen redovisade jämförelse som IAS 39 hade gett upphov till. Med 
detta kan vi dra slutsatsen att även företagen anser det vara en viktig byggsten i 
redovisningen. 

 Volatilitet: Två av de undersökta företagen i studien har belyst volatiliteten som IAS 
39 kan ge upphov till. Med hänsyn till de diskussioner som förts runt volatilitet
innan införandet tycker vi att företagen kunde ha fört ett resonemang kring 
volatilitet och ta hänsyn till denna debatt i sina rapporter. Denna uteblivna 
information tror vi beror på att företagen inte varit uppdaterade i debatten eller att 
de valt att inte ta hänsyn till detta i sina rapporter med risk för att redovisa en 
mindre gynnsam situation.
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Helhetsbilden av företagens redovisning av IAS 39 anser vi därmed vara knapphändig. Ett 
av IASB syften med införandet av den internationella redovisningsstandarder var att erhålla 
en effektiviserad kapitalmarknad, främst i Europa. IAS 34 poängterar vikten av att 
kontinuerlig och mer information krävs i de finansiella rapporterna för att upprätthålla
målet om en effektiv kapitalmarknad. Informationen är betydelsefull för att kunna erhålla 
en korrekt bild av hur bolagen kommer påverkas av de nya standarderna. Ett stort misstag 
med inte lämna eller lämna knapphändig information till sina intressenter är att det 
motverkar en effektiv kapitalmarknad.

7.1 Förslag till fortsatt forskning
Då vår uppsats fokuserat på hur redovisningen angående konverteringen till IFRS och IAS 
39 har skett har vi studerat litteratur inom området och många delårsrapporter har 
granskats. Litteraturen poängterar volatilitet som IAS 39 kan ge upphov till, det är dock 
väldigt få företag som nämner detta i sina rapporter. Därmed skulle det vara intressant att 
framöver, när första årsredovisningen kommer, att studera om IAS 39 resulterat i någon 
resultatför-ändring för företagen. 

Under studien av delårsrapporterna noterade vi att en stor del av bolagen valt att använda 
sig av säkerhetsredovisning. Litteraturen betonade dock svårigheten med användningen av 
säkerhetsredovisning. Vidare forskning angående hur implementeringen av 
säkerhetsredovisning skett skulle vara av intresse samt om volatiliteten har minskat i de 
företag som tillämpat denna metod. 

7.2 Kritik till eget arbete  
Den empiriska undersökningen har endast grundats sig på delårsrapporterna.  Endast då 
företaget har hänvisat i sin delårsrapport till annan information om IFRS och IAS 39 
tillgäng för intressenterna har denna studerats. Det finns en möjlighet att bolagen har 
redovisat ytterligare information inom ämnet på sin hemsida eller i andra finansiella 
rapporter utan att ha poängterat detta i delårsrapporten. 
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Empiriskt utfall

FÖRETAG 1 2 3 4 5 6 7 ANTAL KRYSS

ABB GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP 
ASSA ABLOY X X X
ASTRA ZENICA GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP 
ATLAS COPCO X X
AUTOLIV INC GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP 
BEIJER
BERGM&BEVING X
BURE EQUITY X
CARDO X
ELECTOLUX X X X X X X
ELEKTA X X X
ERICSSON X X X X X
FS-BANKEN X X X X X
GAMBRO X X X
GETINGE
GUNNEBO X X X
HALDEX X X X X
HEXAGON X
HOLMEN X
HUFVUDSTADEN X X
HÖGANÄS X
INDUSRTIV. X
INVESTOR X X X
JM X X X X X
LINDEX X
NOBEL BIOCARE AB X
NOKIA X
NORDEA X X X X
OMX AB X X X X X
RATOS X X X X X
SANDVIK X X
SARDUS X X X
SAS X X
SCA X
SCANIA X X
SCRIBONA X
SEB
SECO TOOLS X X
SECURITAS X X X X X X
SHB
SKANDIA X X X X
SKANSKA X
SKF X
SSAB X
STORA ENSO
SWEDISH MATCH X X X
TELIA SONERA
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TICKET
TIETO ENATOR
TRELLEBORG X X X
WM-DATA X
VOLVO X X X

ÅNGPANNEFÖR X X

SUMMA IFRS 30 25 9 12 26 0 4

PROCENT IFRS 56,6% 47,2% 17,0% 22,6% 49,1% 0,0% 7,5%

SUMMA TOTALT, INKL. GAAP 33 28 12 15 29 0 7

PROCENT TOTALT INKL GAAP 62,3% 52,8% 22,6% 28,3% 54,7% 0,0% 13,2%

ANTAL KRYSS: FÖRETAG PROCENT
0 KRYSS 8 16%
1 KRYSS 16 32%
2 KRYSS 7 14%
3 KRYSS 9 18%
4 KRYSS 3 6%
5 KRYSS 5 10%
6 KRYSS 2 4%

7 KRYSS 0 0%

TOTALT 50 100%

TOTALT ANTAL KRYSS 371

UTFALL ANTAL KRYSS 106

PROCENT 29%
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Variabel, total omsättning

FÖRETAG 1 2 3 4 5 6 7 ANTAL KRYSS Omsättning
NOBEL BIOCARE AB X 1 388,00

VOLVO X X X 3 210,40

ERICSSON X X X X X 5 131,97

SKANSKA X 1 121,26

ELECTOLUX X X X X X X 6 120,65

16
Totalt: 5

Snitt: 3,2

SCA X 1 90,84

TELIA SONERA 0 81,94

SKANDIA X X X X 4 75,67

SECURITAS X X X X X X 6 59,69

SAS X X 2 58,07

SCANIA X X 2 56,79

SANDVIK X X 2 54,61

ATLAS COPCO X X 2 48,65

SKF X 1 44,83

NOKIA X 1 29,27

SEB 0 28,23

GAMBRO X X X 3 26,62

FS-BANKEN X X X X X 5 25,93

ASSA ABLOY X X X 3 25,53

SSAB X 1 24,63

SHB 0 23,18

TRELLEBORG X X X 3 22,91

ASTRA ZENICA GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP - 21,43

ABB GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP - 20,72

AUTOLIV INC GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP - 16,82

HOLMEN X 1 16,16

SWEDISH MATCH X X X 3 13,01

STORA ENSO 0 12,59

SCRIBONA X 1 12,01

GETINGE 0 10,89

41
Totalt: 22

Snitt: 1,8
6

INVESTOR X X X 3 9,06

JM X X X X X 5 8,41

HEXAGON X 1 8,26

WM-DATA X 1 8,16

CARDO X 1 7,69

GUNNEBO X X X 3 7,33
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HALDEX X X X X 4 6,76

NORDEA X X X X 4 6,07

BURE X 1 5,79

LINDEX X 1 5,44

INDUSRTIV. X 1 4,35

SECO TOOLS X X 2 4,33

HÖGANÄS X 1 4,16

BERGM&BEVING X 1 3,88

OMX AB X X X X X 5 3,12

TICKET 0 3,08

ELEKTA X X X 3 2,90

ÅNGPANNEFÖR X X 2 2,16

BEIJER 0 2,00

RATOS X X X X X 5 1,93

SARDUS X X X 3 1,79

TIETO ENATOR 0 1,63

HUFVUDSTADEN X X 2 1,36

49
Totalt: 23

Snitt: 2,130
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Variabel, mest omsatta aktie 

FÖRETAG 1 2 3 4 5 6 7
ANTAL 
KRYSS

Mest omsata 
ABB GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP 
ASSA ABLOY X X X
ASTRA ZENICA GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP 
ATLAS COPCO X X
ELECTOLUX X X X X X X
ERICSSON X X X X X
FS-BANKEN X X X X X
GAMBRO X X X
GETINGE
HOLMEN X
INVESTOR X X X
NOKIA X
NORDEA X X X X
OMX AB X X X X X
SANDVIK X X
SCA X
SCANIA X X
SEB
SECURITAS X X X X X X
SHB
SKANDIA X X X X
SKANSKA X
SKF X
SSAB X
STORA ENSO
SWEDISH MATCH X X X
TELIA SONERA
TRELLEBORG X X X

VOLVO X X X

antal 29 62

snitt 2,14

Övriga
AUTOLIV INC GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP 
BEIJER
BERGM&BEVING X
BURE X
CARDO X
ELEKTA X X X
GUNNEBO X X X
HALDEX X X X X
HEXAGON X
HUFVUDSTADEN X X
HÖGANÄS X
INDUSRTIV. X
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JM X X X X X
LINDEX X
NOBEL BIOCARE 
AB X
RATOS X X X X X
SARDUS X X X
SAS X X
SCRIBONA X
SECO TOOLS X X
TICKET
TIETO ENATOR
WM-DATA X

ÅNGPANNEFÖR X X

Antal 24 41

snitt 1,71

Totalt snitt 2,113208
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Variabel, branschtillhörighet

FÖRETAG 1 2 3 4 5 6 7 SUMMA

MATERIALS

HÖGANÄS X 1

SSAB X 1

HOLMEN X 1

SCA X 1

STORA ENSO 0

summa: 5 4

Snitt: 0,8

CAPITAL GOODS

ASSA ABLOY X X X 3

SKANSKA X 1

ABB GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP -

HALDEX X X X X 4

SCANIA X X 2

VOLVO X X X 3

ATLAS COPCO X X 2

CARDO X 1

HEXAGON X 1

SANDVIK X X 2

SECO TOOLS X X 2

SKF X 1

BEIJER 0

BERGMAN &BEVING X 1

summa: 13 21

Snitt: 1,62

COMMERCIAL SERVICES
&SUPPLIES

SECURITAS X X X X X X 6

ÅNGPANNEFÖR X X 2

GUNNEBO X X X 3

summa: 3 11

Snitt: 3,67

TRANSPORTATION

SAS X X 2

summa: 1 2

Snitt: 2

AUTOMOBILES & 
COMPONENTS

AUTOLIV INC GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP -
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TRELLEBORG X X X 3

summa: 1 3

Snitt: 3

CONSUMER DURABLES
&APPAREL

ELECTROLUX X X X X X X 6

summa: 1 6

Snitt: 6

CONSUMER SERVICES

TICKET 0

summa: 1 0

Snitt: 0

RETAILING

LINDEX X 1

summa: 1 1

Snitt: 1

FOOD, BEVERAGE 
& TOBACCO

SARDUS X X X 3

SWEDISH MATCH X X X 3

summa: 2 6

Snitt: 3

HEALTH CARE 
EQUIPMENT
&SERVICES

ELEKTA X X X 3

GETINGE 0

NOBEL BIOCARE X 1

GAMBRO X X X 3

summa: 4 7

Snitt: 1,75

PHARMACEUTICALS &
BIOTECHNOLOGY

ASTRA ZENICA GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP GAAP -

summa:

Snitt:

BANKS

FSB X X X X X 5

NORDEA X X X X 4

SEB 0

SHB 0
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summa: 4 9

Snitt: 2,25

DIVERSED FINANCIALS

BURE EQUITY X 1

INDUSTRIVÄRDEN X 1

INVESTOR X X X 2

RATOS X X X X X 5

OMX X X X X X 5

summa: 5 14

Snitt: 2,8

INSURANCE

SKANDIA X X X X 4

summa: 1 4

Snitt: 4

REAL ESTATE

HUFVUDSTADEN X X 2

JM X X X X X 5

summa: 2 7

Snitt: 3,5

SOFTWARE &SERVICES

TIETO ENATOR 0

WM-DATA X 1

summa: 2 1

Snitt: 0,5

TECHNOLOGY 
HARDWARE
&EQUIPMENT

ERICSSON X X X X X 5

NOKIA X 1

BEIJER KOLLLA KOLLA!!! 0

SCRIBONA X 1

summa: 4 7

Snitt: 1,75

TELECOMMUNICATION 
SERVICES

TELIA SONERA. 0

summa: 1 0

Snitt: 0
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