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Sammanfattning 
 

Globaliseringen har haft en stor betydelse för företagandet i världen och det har även 

inneburit att företag i olika länder har börjat handla och samarbeta mer med varandra. 

Detta har i sin tur lett till att ett behov av att använda sig av valutaomräkningsmetoder 

uppkommit, bland annat för att omvärdera sina utländska dotterbolag. I denna studie har 

vi valt att titta närmare på just val av omräkningsmetod i enlighet med IAS 21, 

International Accounting Standard 21. Vårt syfte är att se vilka faktorer som ligger till 

grund för val av omräkningsmetod och även undersöka två olika branscher för att se om 

det finns någon branschstandard samt undersöka närmare vilka utryck den tar.  

 

För att uppnå vårt mål med studien så har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. 

Angreppsättet har varit deduktivt, verklighetssynen konstruktionistisk och 

forskningsansatsen hermeneutik. Vi har valt att undersöka sex företag, SCA, 

BillerudKorsnäs, Rottneros, Doro, Eriksson samt Vitec. Detta genom att göra intervjuer 

med någon som arbetar med koncernredovisning inom respektive företag. Vidare har 

även företagens årsredovisningar granskats. Tre av dessa företag verkar inom 

skogsindustrin och tre verkar inom elektronikbranschen. Utöver detta så har vi även 

kontaktat två experter inom området som har gett sin syn på IAS 21. De teorier som 

legat till grund för denna studie är agentteorin, den institutionella teorin samt Törnqvists 

omfattande undersökning.  

 

Vår studie är avgränsad till att enbart behandla börsnoterade företag. Detta eftersom 

dessa bolag ofta har utländska dotterbolag samt tillämpar IFRS-regelverket, som ligger 

till grund för utformandet av IAS 21. Branscherna valdes genom att undersöka Nasdaq 

OMX Stockholm och deras branschindelning. Sedan valdes de två branscherna utifrån 

att dessa hade flest koncerner med utländska dotterföretag. 

 

Resultatet av studien visar på att samtliga av de undersökta företagen använder sig av 

dagskursmetoden. Dock så har vi funnit ett företag som istället borde använda sig av 

den monetära metoden eftersom de har ett integrerat dotterbolag och därmed uppfyller 

kraven för den monetära metoden. De flesta uppger att det är de internationella 

standarderna som ligger till grund för valet av omräkningsmetod men att även andra 

faktorer spelar in, som till exempel enkelhet och historiska beslut. Vi fann dock att det 

inte fanns någon enhetlig branschstandard utan anser istället att det kan bero på de 

undersökta bolagens storlek och upparbetade rutiner.    
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1. Inledning  
 

I det här kapitlet presenteras först en problembakgrund. Vidare introduceras studiens 

problemformuleringar och syftet med studien. Avsnittet avslutas med de avgränsningar 

som funnits under studiens gång samt en förteckning över de förkortningar som 

använts.  
 

1.1 Problembakgrund 
  

Globaliseringen är en utveckling som har haft en stor betydelse för företagandet i 

världen under de senaste decennierna. Den har inneburit att länders ekonomier har blivit 

allt mer integrerade (Gustavsson, u.å.). Det leder även till att företag i olika länder 

börjar handla och samarbeta mer med varandra. I och med detta uppkom det ett behov 

av att använda sig av valutaomräkningsmetoder, dels på handeln med utländska företag 

men även på bolagens egna utländska dotterföretag. 
 

År 1976 utfärdade FAR, som då stod för föreningen för auktoriserade revisorer, de 

första rekommendationerna för valutaomräkning av utländska dotterbolag. Syftet med 

rekommendationerna var att redovisningen skulle ske som om de utländska 

transaktionerna hade skett i moderbolaget. Denna metod kallas för den monetära 

metoden. Under 1981 uppkom det en ny rekommendation i USA som menade att 

redovisningsmetoderna bör anpassas till olika situationer. För självständiga dotterbolag 

bör dagskursmetoden användas (Lönnqvist, 2012, s. 204) och för integrerade 

dotterbolag samt dotterbolag i höginflationsländer bör den monetära metoden användas 

(Lönnqvist, 2012, s. 193). Med hänsyn till detta blev senare Redovisningsrådets 

rekommendationer nummer 8, RR8, tillämplig i Sverige år 1999 och FAR:s gamla 

regler gällde inte längre. Sedan 2005 har RR 8 istället ersatts med IAS 21. IAS 21 säger 

att dotterbolaget är en integrerad del av verksamheten om de använder samma 

funktionella valuta som moderbolaget. Användandet av den monetära metoden eller 

dagskursmetoden beror på om dotterföretagen är integrerade eller självständiga 

(Artsberg, 2005, s. 410). Beroende på vilken metod som används påverkas resultatet och 

ställningen olika. Vid tillämpning av dagskursmetoden ska kursdifferensen inte föras 

mot resultaträkningen utan till eget kapital, detta eftersom dotterbolaget då anses som 

självständigt. Enligt den monetära metoden ska kursdifferensen synas i koncernens 

resultaträkning eftersom dotterbolaget anses vara en integrerad del av verksamheten. 

(Artsberg, 2005, s. 411) 
 

Det kan finnas bakomliggande faktorer till val av omräkningsmetod i ett företag. Det 

kan dels vara så att personen som är ansvarig för koncernredovisningen har ett 

personligt intresse i företaget och därmed fattar beslut gällande omräkningsmetod som 

är till fördel för en själv. Agentteorin säger att individer handlar utifrån de direkta 

ekonomiska konsekvenserna det medför individen, vilket innebär att besluten tas för att 

öka sin egen nytta (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 
 

Det finns även en omfattande undersökning som utvecklar tankarna kring detta och som 

säger att det finns fler bakomliggande faktorer till val av omräkningsmetod än bara för 

ens egen vinning. I Törnqvist studie framkommer det att de vanligaste faktorerna till val 

av omräkningsmetod är internationella och nationella rekommendationer samt just 

resultatpåverkan. (Törnqvist, 1986, s. 123-130) Törnqvist menar dock i sin omfattande 
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undersökning att resultatpåverkan gäller företaget, och det tas inte upp att det kan vara 

för personlig vinning.  
 

En specifik anledning till val av omräkningsmetod är vad som är normen inom andra 

företag i branschen. DiMaggio & Powell (1983, s. 148) menade i sin studie att företag 

inom samma område eller bransch slutligen kommer att efterlikna varandra. Med det 

som grund vill vi undersöka om det finns någon skillnad mellan elektronikbranschen 

och skogsindustrin på hur de svenska moderbolagen ser på deras utländska dotterbolag 

och vilken omräkningsmetod de valt att tillämpa. Vi vill även undersöka om det finns 

någon standard i branschen vad gäller omräkningsmetod.  

 

När IAS 21 introducerades 2005 gjordes ett antal studier inom ämnet. Sedan dess har vi 

dock inte funnit några relevanta studier som berör hur koncerner värderar sina utländska 

dotterbolag. De studier som gjordes 2005 visade på att företagen upplevde standarden 

som komplicerad och svårtolkad. Vi ser därför ett nyhetsvärde att fördjupa oss inom 

detta ämne för att se om IAS 21 nu 10 år senare fortfarande upplevs enklare att 

applicera på den egna redovisningen.  
 

1.2 Problemformulering  
 

Hur väljer svenska koncerner mellan valutaomräkningsmetoderna och vilka faktorer 

ligger bakom valet?  

Finns det någon standard inom elektronikbranschen eller skogsindustrin vad gäller val 

av valutaomräkningsmetod och hur ser den i så fall ut?  
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska koncerner inom elektronikbranschen 

samt skogsindustrin ser på sina respektive utländska dotterbolag gällande om de är 

integrerade eller självständiga och därmed undersöka vilken valutaomräkningsmetod 

som används och varför koncernerna valt den metoden. Uppsatsen riktar sig till de 

koncerner som omfattas av IFRS-regelverket och syftar vidare till att undersöka om det 

finns någon branschstandard. Om så är fallet ämnar studien även att visa på hur en 

sådan standard ser ut i ovan två nämnda branscher samt om det finns någon skillnad 

branscherna emellan.  
 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har avgränsat oss till svenska koncerner som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

samt de två olika branscherna som vi valt: elektronikbranschen och skogsindustrin. 

Dessa två branscher har valt ut eftersom företag inom dessa branscher generellt sett har 

många utländska dotterföretag samt mycket handel med utlandet. Vi kommer i denna 

uppsats inte behandla säkerhetsredovisning då det inte behandlas i IAS 21.  
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1.5 Förkortningar 
 

BFN - Bokföringsnämnden 

BFNAR - Bokföringsnämndens allmänna råd 

FAR - Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

IASB - International Accounting Standard Boards 

IASC - International Accounting Standard Committee 

IAS - International Accounting Standards 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

NE - Nationalencyklopedin 

RR - Redovisningsrådets rekommendationer 

SRS - Svenska revisorssamfundet 

SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget.  
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2. Metod 
 

Metod är ett verktyg för att nå målsättningarna med undersökningen. Inledningsvis 

motiveras valet av ämne samt en redogörelse för författarnas förförståelse. Vidare i 

detta kapitel återspeglas det vetenskapliga perspektivet och det redogörs för vald metod 

utgående från undersökningens syfte. Metod kan ses som ett systematiskt sätt att 

undersöka verkligheten på. Vi har gjort en figur för att klargöra våra metodval och ge 

en bild över studiens tillvägagångssätt. Den svarta texten representerar vald strategi 

och metod. En vidareutveckling av samtliga val i studiens tillvägagångssätt presenteras 

under kapitlets gång.  
  

  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ämnesval  
 

När vi skulle välja ämne så kände vi att det skulle vara intressant att fördjupa oss mer 

inom koncernredovisning. Vi hade nyligen läst en kurs inom just det ämnesområdet och 

hade därmed även kunskapen färskt i minnet. För att hitta ett specifikt ämne inom denna 

del av redovisningen undersökte vi tidigare genomförda studier och kände att 

redovisningen av utländska dotterföretag vore intressant att undersöka närmare. Vi kom 

då in på IAS 21, som är en standard för effekter av ändrade valutakurser, vilket innebär 

att den reglerar hur koncerner ska räkna om sina utländska dotterbolag till svenska 

kronor. Vidare fann vi att det fanns ett gap inom forskningen av IAS 21, vilket gjorde 

att vi såg ett nyhetsvärde i att fördjupa oss inom just det ämnet.  

 

  

Figur 1 – Sammanfattande metod och strategi 
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2.2 Förförståelse 
 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) så finns det två olika typer av förförståelse. 

Dels förstahandsförförståelse, som individer anskaffar genom självupplevda situationer 

så som praktisk erfarenhet, ofta i form av yrkeserfarenhet. Den andra typen, 

andrahandsförförståelse, är den del av förförståelsen som är av teoretisk bakgrund. 

Individer kan ha erhållit denna typ av förförståelse från exempelvis universitetsstudier 

eller annan utbildning. Det finns en risk att den teoretiska förförståelsen påverkar 

författarens tolkning av den empiriska verkligheten. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76-

77)  
 

Vi som författare har förstahandsförförståelse i och med att båda driver egna företag vid 

sidan om studierna. Det gör att båda har erfarenheter från våra egna redovisningar, det 

gäller främst bokföring och enklare bokslut. Utöver våra erfarenheter från eget 

företagande så har en av författarna även arbetat på redovisningsbyrå innan studierna 

vid Umeå universitet. I arbetet har författaren dock aldrig berört koncernredovisning av 

något slag. Trots det så har vi som författare en god baskunskap inom redovisning i 

stort, vilket gör att vi snabbt kan förstå ny information inom ämnet.  
 

Andrahandsförförståelse har båda två genom studier inom redovisning på både A- och 

C-nivå. Dessa två kurser har gett en utökad baskunskap, utöver den som införskaffats 

via arbete och eget företagande. Vidare har kursen på C-nivå gett en första inblick i 

koncernredovisning och öppnade upp till valet av detta ämne. Utöver kurserna i 

redovisning så har andra kurser inom företagsekonomi gett oss kunskap i att granska 

årsredovisningar vilket är en nödvändigt att kunna i denna studie. Tidigare kurser har 

även lagt grund för uppsatsskrivande, dessa kunskaper är främst bra att ha vi behandling 

av metod och teorier, då författarnas tidigare uppsatser inte berört redovisning.  
 

Att ha förförståelse inför en studie innebär en risk för feltolkningar, men i denna studie 

är förförståelse ett måste. För att under denna tidsperiod hinna sätta sig i ämnet och på 

ett kritiskt sätt kunna granska hur olika koncerner valt att använda och tolka IAS 21 

krävs vissa kunskaper sen tidigare. För studien blir det en styrka att vi är medvetna om 

problemet att tidigare kunskap kan leda till ett vinklat resultat. Vi kan då arbeta för att 

förhindra att ett sådant resultat uppstår. Det är mycket som är nytt för oss i och med 

denna studie, men med den kunskap vi har sedan tidigare kan vi ta oss framåt i arbetet 

och på så sätt införskaffa oss ny kunskap.  
 

2.3 Verklighetssyn 
 

Verklighetssynen som även kallas för ontologi beskriver i huvudsak två vanligt 

förekommande sätt att betrakta världen och omgivningen på, nämligen 

konstruktionismen och objektivismen (Bryman, 2011, s. 35). Det finns skillnader mellan 

synsätten och den främsta skillnaden är att objektivismen utgår från att sociala 

företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer. 

Konstruktionismen ifrågasätter istället detta synsätt och utgår från att det är de sociala 

företeelserna som formar verkligheten (Bryman, 2011, s. 36). Från vår studies 

problematisering har vi valt att se representanter för företagens subjektiva syn på IAS 

21 och dess innebörd.  

 

Med hänsyn till ovanstående så är vårt syfte att på ett subjektivt sätt utveckla förståelse 

om det studerade fenomenet. Sociala företeelser kan påverka respondenternas svar och 
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det är vi medvetna om. Vi är även medvetna om att de ingår i ett socialt sammanhang i 

det företag de arbetar för. Syftet är inte att dra generella slutsatser gällande företagens 

syn på IAS 21 utan istället att belysa de valda respondenternas infallsvinklar och se i 

vilken mån dessa erfarenheter är överförbara. I empirin vill vi även belysa hur företagen 

arbetar med omräkningen av utländska dotterbolag och varför de väljer en viss 

omräkningsmetod utifrån deras egna berättelser. Genom detta eftersträvas en djupare 

förståelse av ämnet där vi presenterar en specifik version av verkligheten med hjälp av 

ett konstruktionistiskt synsätt. 
 

2.4 Forskningsansats 
 

Det finns förslag på lämpliga redovisningslösningar i olika typer av situationer och 

dessa bildas av normativa teorier. I denna studie kommer vi att studera vilken 

redovisningsprincip företagen väljer samt om deras val avviker från normerna.  
 

För att få fram redovisningskunskap kan olika metoder användas. Det ena sättet är den 

induktiva metoden vilket innebär att utgångspunkten är verkligheten och sedan byggs 

egna teorier från resultatet som forskats fram (Bryman, 2011, s. 28-29). Det andra sättet 

är den deduktiva metoden som innebär att redan existerande teorier jämförs mot 

verkligheten i syfte att utöka befintlig teori (Bryman, 2011, s. 26). I detta fall styr den 

befintliga teorin vilken information som samlas in och hur den ska tolkas.  
 

I denna uppsats har den deduktiva metoden använts eftersom vi utifrån den valda teorin 

vill få en bättre förståelse för hur företagen ser på de olika sätten att redovisa 

valutakursdifferenser. De teorier som används ligger till grund för den empiriska 

undersökningen och utifrån det empiriska resultatet kan vi dra slutsatser om hur valet av 

redovisningsmetod uppkommer.  
 

2.5 Vetenskapssyn 
 

De vanligaste förhållningssätten som används inom vetenskapsteorin är positivism och 

hermeneutik. Vilken av dessa två förhållningssätt som används beror bland annat på de 

kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångpunkterna. Dessa utgångspunkter bestämmer 

vilka de vetenskapliga förhållningssätten är och motiverar varför de bör användas. 

Förenklat kan sägas att positivismen ligger till grund för den kvantitativa metoden 

medan hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metoden. (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 38)  
 

Positivismen bygger på att vetenskapen tar avstånd från allt som inte är verkligt och 

iakttagbart. Det innebär att bara det som går att iaktta är objekt för vetenskapen. Enligt 

positivismen så är vetenskapens mål att förklara och undersöka sambandet mellan orsak 

och verkan. Vidare är det viktigt att göra skillnad mellan fakta och värderingar när det 

positivistiska förhållningssättet används. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39) 
 

Det andra förhållningssättet, hermeneutiken, har som huvudsyfte att tolka och förstå. 

Målet med forskningen är därmed att tolka och förstå hur andra människor upplever sin 

situation och vad det har för betydelse i beslut och handlingar. Inom hermeneutiken så 

studeras ett fenomen och för att förstå det enskilda fenomenet måste även det speciella 

sammanhang som fenomenet ingår i förstås. Det styrs till viss del av vem som gör 

tolkningen, vilket innebär att personliga erfarenheter och kunskap är nödvändigt för att 

kunna genomföra en utförlig hermeneutisk studie. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43) 
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Denna undersökning har präglats av hermeneutiken eftersom grunden i undersökningen 

har varit att djupare förstå varför olika koncerner väljer olika typer av 

valutaomräkningsmetoder.   
 

2.6 Metodval 
 

Vid insamling av data kan det förenklat beskrivas i två huvudsakliga tillvägagångssätt: 

kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Valet av metod beror på vilket syfte 

undersökningen har.  
 

Den kvalitativa metoden används för att analysera, beskriva och ge en fördjupad 

förståelse av vad som studeras (Holme et al., 1997, s. 92). Denna metod bygger på att 

omvandla det som rapporteras, observeras eller registreras till nedskrivna ord som bildar 

grund för studiens tolkningar (Patel & Davidson, 2011, s.82). I den kvantitativa 

metoden är målet att mäta och förklara, detta görs oftast genom att testa hypoteser. 

Metoden vill mäta företeelser som sedan kan omvandlas till siffror för att kunna 

analysera dem med hjälp av statistiska metoder. (Patel & Davidson, 2011, s. 13-14) 
 

Undersökningen kommer att utgå från den kvalitativa metoden då vi kommer att utföra 

djupintervjuer med personer som arbetar med koncernredovisningen för att få en 

djupare förståelse och mer fullständig uppfattning om redovisningsproblemet. Vi 

kommer att komplettera den delen med att studera samtliga valda koncerners 

årsredovisningar för att få en större förståelse för koncernernas utländska dotterbolag 

och hur de väljer att värdera dem.  
 

För att ytterligare styrka vår studie har vi valt att göra djupintervjuer med två experter 

inom området, Rune Lönnqvist och Sofia Bildstein-Hagberg. Rune Lönnqvist har en 

gedigen bakgrund inom koncernredovisning. Han har arbetat med undervisning inom 

området under flera decennier och han har även skrivit ett antal böcker som används 

som kurslitteratur på flertalet svenska lärosäten. Sofia Bildstein-Hagberg arbetar på 

svenskt näringsliv som expert inom finansiell rapportering och har lång erfarenhet av 

IFRS-regelverket. Expertintervjuerna har framförallt genomförts för att få en djupare 

förståelse av ämnet och även få deras synvinkel på IAS 21.  
 

2.7 Datainsamlingsmetoder  
 

Vid val av insamlingsmetod så används främst primär- och sekundärdata (Bryman, 

2011, s. 301). Primärdata är det data som forskaren själv samlar in för den aktuella 

situationen. I denna undersökning utgörs primärdatat av de intervjuer som görs med 

företagen och experterna. Sekundärdata är det som redan samlats in eller återges av 

någon annan. Båda typerna av data kan vara både muntlig eller skriftlig. I denna 

undersökning är sekundärdatat hämtat från en stor mängd litteratur som finns inom 

ämnesområdet koncernredovisning och IAS 21. Vi har även använt oss av företagens 

årsredovisningar samt övrig tillgänglig information om redovisning, så som 

myndigheters hemsidor som till exempel bokföringsnämnden och skatteverket.  
 

Vid datainsamling finns det olika forskningsmetoder och det bästa resultatet uppnås 

genom att kombinera dessa för att få fram det data som är mest lämplig och användbar 

för undersökningen. Metoderna vi använder oss av i undersökningen är intervjuer samt 

tryckta källor.  
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2.7.1 Intervjuer 
 

De fördelar en intervju medför är att de ger en detaljerad och djup information. 

Intervjuer är även en flexibel form av datainsamlingsmetod eftersom forskaren själv kan 

ändra riktning under intervjuns gång. Vid en intervju har den som utför undersökningen 

även chansen att ställa följdfrågor så att allt som är relevant berörs. Nackdelarna med 

intervjuer är att det är tidskrävande och att personerna inte är helt anonyma när de 

intervjuas. (Denscombe, 2016, s. 161-163) Det eftersom vi som utför intervjun 

fortfarande vet vilka de är och vad de svarar, det kan leda till att respondenterna inte 

svarar helt sanningsenligt.  
 

Samtliga respondenter tillfrågades om de ville vara anonyma eller inte. Individerna som 

arbetar på de utvalda företagen ville vara anonyma, men hade inget emot att företagen 

inte var det. Experterna som intervjuats i studien hade däremot inget emot att benämnas 

med namn. Det gav en positiv effekt för uppsatsens trovärdighet, eftersom experternas 

kunskap styrker studien. 
 

2.7.2 Skriftliga källor  
 

Vissa vetenskapliga undersökningar består av endast skriftliga källor. I de flesta fall 

består undersökningar av en skriftlig källa där tidigare forskning redogörs och granskas. 

De fördelar som uppkommer till följd av skriftliga källor är att det dels är 

kostnadseffektivt. Men även att det på ett enkelt sätt går att få fram stora mängder 

information. Det finns även nackdelar med att använda skriftliga källor och det är att 

trovärdigheten kan ifrågasättas och det finns risk för att det data som används i den 

tidigare undersökningen är avsedd för andra ändamål. (Denscombe, 2016, s. 201) 
 

I vår studie används skriftliga källor som ett komplement till det insamlade intervjudatat 

för att ge en bättre grund i studien dels genom teoretiska källor men även företagens 

egna finansiella rapporter.  
 

2.8 Litteratursökning 
 

Det är viktigt att läsa in sig på tidigare forskning inom området för att på så sätt kunna 

identifiera ett gap i forskningen (Bryman, 2011, s. 97). Eftersom studien har en deduktiv 

ansats är det viktigt med en grundlig förståelse för hur teoriområdet ser ut eftersom vi 

ska undersöka den praktiska tillämpningen i relation till den teoretiska referensramen.  
 

Gällande vår litteratursökning började vi med att undersöka tidigare forskning om IAS 

21 och kunde snabbt identifiera ett gap inom området. I litteratursökningen har vi 

granskat vetenskapliga artiklar, böcker, webbsidor och kurslitteratur kopplade till 

ämnet. Vi har sökt via sökmotorerna Diva, Ebsco och Umeå Universitetsbibliotek. 

Tidigare studentuppsatsers referenslistor har även granskats för att hitta relevant 

information inom ämnet. Eftersom att uppsatsen berör ett praktiskt ämne inom 

redovisning så är majoriteten av teorikällorna bestående av böcker och organisationers 

hemsidor. Det har lett till att antalet vetenskapliga artiklar inte är så många. Nedan följer 

en tabell över litteratursökningen av dessa artiklar.  
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För att finna relevanta artiklar påbörjades sökningen genom att hitta passande sökord, se 

kolumn sökord i tabellen. Det ledde till ett första urval av artiklar, se urval 1. Efter att 

ha gjort ett första urval begränsades sökningen för att minska antalet träffar och göra 

sökningen mer precis, se kolumnen limit to. Denna begränsning gav ett andra urval, se 

urval 2 i tabellen.  
 

 
 

Område Författare Databas Artikel Sökord Urval 1 Limit to Urval 2

Eisenhardt 

(1989)

Ebsco (Business 

Source Premier)

Agency Theory: An 

assessment and review.

Agency theory, 

Organizational 

behavior, 

Organizational  

structure, Industrial 

organization

74 st Peer Reviewed 55 st

Jensen & 

Meckling 

(1976)

Ebsco (Business 

Source Premier)

Theory of the firm: 

Managerial behavior, 

agency costs, and 

ownership structure.

Agency Theory, 

Property rights, 

Business 

enterprises

20 st Peer Reviewed 15 st

Agentteorin

Litjens, Van 

Buuren & 

Vergoossen 

(2015)

Ebsco (Business 

Source Premier)

Addressing information 

needs to reduce the 

audit expectation gap: 

Evidence from Dutch 

bankers, audited 

companies and auditors

Expectation gap, 

Auditing standards
122 st

Peer Reviewed 

2006-2016
39 st

Fields, Lys & 

Vincent (2001)

Ebsco (Business 

Source Premier)

Empirical research on 

accounting choice

Accounting choice, 

Vincent
31 st

Peer Reviewed, 

2000-2016
20 st

Krause, Whitler, 

Semadeni 

(2014)

Ebsco (Business 

Source Premier)

Power to the principals! 

An experimental look at 

shareholder say-on-pay 

voting

Agency theory, 

Agency costs, 

Public companies, 

Organizational 

performance

13 st
Peer Reviewed, 

2006-2016
5 st

Institutionell

DiMaggio & 

Powell (1983)

Ebsco (Business 

Source Premier)

The iron cage revisited: 

Institutional 

isomorphism and 

collective rationality in 

organizational fields

Institutional theory, 

Isomorphism, 

Organizational 

behavior, 

Organizational 

change

30 st Peer Reviewed 16 st

 teori

Villadsen (2013)
Ebsco (Business 

Source Premier)

Similarity or Difference? 

The Relation between 

Structure and Strategy 

Isomorphism in Public 

Organizations.

Organizational 

structure, Public 

administration, 

Finance activities

215 st Peer Reviewed 85 st

Tabell 1 - Litteratursökning 
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2.9 Källkritik         
 

De teorier som främst använts är agentteorin, institutionell teori samt Törnqvists 

omfattande undersökning. De två förstnämnda teorierna är dels hämtade från 

vetenskapliga artiklar som publicerats under 70- och 80-talet. Orsaken till att några av 

de vetenskapliga artiklarna är från den perioden är på grund av att teorierna som 

användes redan då, fortfarande är aktuella för att analysera vårt studieområde. De 

studier som görs idag inom redovisning hänvisar till dessa teorier och då vi har velat 

använda oss av originalkällorna så blir artiklarna vi använt ett naturligt val. Forskare 

idag refererar fortfarande till dessa källor så där av bedömer vi att dessa artiklar 

fortfarande är relevanta att använda. Ett exempel på det är artiklarna kring den 

institutionella teorin. Den huvudkälla som vi använder i det avsnittet har vi vid flertalet 

tillfällen återkommit till när vi sökt artiklar inom området. Eftersom många av de 

artiklar vi hittat har använt sig av den källan, så har även vi valt att använda oss av den, 

istället för av de andra artiklarna. Därför är antalet artiklar inom det teoriområdet inte så 

stort. Vi har som tidigare nämnt hellre använt oss av en originalkälla, istället för flertalet 

källor som hänvisar tillbaka till en och samma grundkälla. För att ändå utöka 

trovärdigheten i studien har vi även valt att använda oss av nyare källor som behandlar 

teorierna från ett modernare perspektiv. Att vi har använt oss av både originalkällor och 

uppdaterade artiklar gör att vi fångar in både grunden och utvecklingen av teorierna.  
 

Den litteratur som använts i studien anses som tillförlitlig. Törnqvists omfattande studie 

används som kursbok och publicerades 1986. Den anses vara styrkande för studien 

eftersom den beskriver problemområdet i detalj och undersökningen är dessutom utförd 

under en lång tid. Övrig kurslitteratur som används är dels från litteraturlistor inom 

kurser från Umeå universitet men även från andra lärosäten vilket gör att de bedöms 

som relevanta. Metodlitteraturen som använts har rekommenderats från 

Handelshögskolan så vår bedömning är att även dessa källor är pålitliga.  
 

De hemsidor och elektroniska källor som använts i uppsatsen är främst företagens 

hemsidor och årsredovisningar, FAR, IAS, BFN, NE samt Skatteverket. Dessa källor 

kommer från myndigheter och erkända organisationer som vi anser vara trovärdiga 

eftersom deras uppgift är att granska och reglera vårt valda område.  
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3. Teori   
 

I följande kapitel presenteras de teorier och tidigare forskning som har använts till 

denna studie. Första delen behandlar vilka normgivare som formar redovisningen, både 

i Sverige och i övriga världen. Därefter presenteras viktiga principer samt standarder 

och rekommendationer. Vidare redogörs det för de omräkningsmetoder som används 

inom IAS 21 samt viktiga begrepp kopplat till det. Sen beskrivs de teorier och 

omfattande studier som legat till grund för denna studie. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning över den teoretiska referensramen.  
 

3.1 Normbildare/Normgivade organ  
 

3.1.1 Svenska normgivare 
 

Inom svensk redovisning finns flera organisationer som verkar eller har verkat som 

normgivare, de främsta är följande:  
 

3.1.1.1 BFN 
 

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som grundades år 1976 och dess 

huvuduppdrag är att agera som statens experter inom redovisning samt att ansvara för 

att utveckla god redovisningssed (NE, u.å.). För att förenkla för företagen så informerar 

bokföringsnämnden om redovisning samt de lagar och regler som gäller. De ger ut 

allmänna råd till de olika bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningsslagen, 

dessa ges ut i en serie och förkortas BFNAR. De allmänna råden är till för att den som 

arbetar med redovisning lättare ska förstå vad som praktiskt menas i lagen och de är till 

för att komplettera gällande lagtext. (BFN, 2016)  
 

3.1.1.2 FAR 
 

Föreningen för auktoriserade och godkända revisorer är den äldsta av normgivarna. 

Föreningens uppgift var tidigare att ge ut redovisningsrekommendationer till främst 

börsnoterade bolag. Redan år 1984 så presenterade FAR ett utkast om hur företag ska 

hantera omräkningen av utländska dotterföretag när de upprättar koncernbokslut. 

Utkastet namngavs som Omräkning av utländska dotterföretags redovisningar för 

intagande i koncernredovisningen. Detta utkast byggde på de anvisningar som nu finns i 

IAS 21 och syftet var att få överenstämmelse mellan svensk och internationell praxis. 

Sedan år 2006 slogs FAR samman med SRS, och de inriktar sig nu till alla typer av 

företag, istället för enbart börsnoterade bolag. (FAR, u.å.) 
 

3.1.2 Internationella normgivare 
 

Sverige har inom många områden blivit påverkade av andra länder, så även inom 

redovisning. Eftersom det internationella inflytandet blir allt större och olika länder 

tillämpar olika redovisningsprinciper och alla därmed har olika mål, så har en 

harmonisering kring redovisningsreglerna blivit aktuell.  
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3.1.2.1 IASB 
 

År 2001 bildades IASB vilket var en ombildning av IASC som tidigare grundats genom 

ett samarbete mellan ett tiotal länder. IASB är en internationell privat organisation som 

jobbar mot att harmonisera och förbättra världens redovisning. Genom uttalanden i 

IFRS och IAS så ger IASB ut sina rekommendationer. Målsättningen för organisationen 

är att harmonisera olika länders redovisning till ett enda internationellt system. Syftet är 

att det ska bli lättare att jämföra börsnoterade företags finansiella rapporter, oavsett 

vilket land verksamheten bedrivs i. Sedan 2012 har IASB 16 medlemsländer och har sitt 

säte i London. Alla svenska börsnoterade bolag är skyldiga att följa IASB’s 

rekommendationer. (Deloitte, u.å.)  
 

3.2 Principer 
 

Inom redovisning så finns det ett antal principer som ska följas. De flesta finns i 

årsredovisningslagen och några av dem har utvecklats genom praxis. Nedan följer de tre 

vanligaste principerna som måste iakttas vid upprättande av koncernredovisning.  

 

3.2.1 God redovisningssed 
 

Alla företag och koncerner måste följa god redovisningssed enligt både bokföringslagen 

och årsredovisningslagen. God redovisningssed innebär att ett företag eller en koncern 

ska följa gällande rekommendationer och praxis från normgivande organ, som bland 

annat BFN och FAR. För att hålla en god redovisningssed ska bolagen följa gällande 

lagar och regler som finns och tolka dessa på ett sätt som anses vara av normal juridisk 

tolkningsmetod. (BFN, 2016)  
 

3.2.2 Kongruensprincipen 
 

Denna princip innebär att allt som påverkar resultatet, så kallade resultatförändringar, 

måste föras via resultaträkningen till eget kapital (Sundgren et. al, 2013, s. 39). Det är 

alltså inte tillåtet att föra resultatförändringar direkt till eget kapital.  
 

3.2.3 Rättvisande bild 
 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska ge en rättvisande bild av företaget 

och dess resultat. Principen rättvisande bild förväxlas ibland med god redovisningssed, 

men en rättvisande bild är mer till för att läsaren av en årsredovisning ska få en så bra 

bild av det verkliga resultatet som möjligt. (Skatteverket, u.å.) 
 

3.3 Standarder och rekommendationer 
 

Inom den internationella redovisningen så följer svenska bolag IFRS. Det är ett 

regelverk för noterade bolag som används i flertalet länder. I denna studie ligger fokus 

på en av standarderna inom detta regelverk. Nedan följer en redogörelse av denna.  
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3.3.1 IAS 21 
 

De svenska företagen blir allt mer globala vilket innebär att valet av 

valutaomräkningsmetod har betydelse. Övergången till IAS och IFRS har lett till att 

valutakursdifferenser kan innebära stora effekter på företagens finansiella rapporter. 

Standarden som behandlar detta ämne heter IAS 21 och beskrivs som effekterna av 

ändrade valutakurser. IAS 21 trädde i kraft 1 januari 2005 och ersatte RR 8 som var den 

svenska standarden gällande valutaomräkningar. IAS 21 berör i huvudsak redovisningen 

av transaktioner i utländsk valuta samt omräkning av finansiella rapporter av 

utlandsverksamhet till presentationsvaluta. Den valuta som de finansiella rapporterna 

ska upprättas enligt är alltså presentationsvalutan. Syftet med standarden är att klargöra 

vilka växelkurser som ska användas och även hur effekterna av ändrade valutakurser 

ska redovisas. 
 

IAS 21 beskriver valutabegreppen som:  

- Presentationsvaluta, den valuta som används i koncernens finansiella rapporter. 

- Redovisningsvaluta, den valuta som dotterbolaget redovisar i sina finansiella 

rapporter.  

- Funktionell valuta, den valuta som används i dotterbolagets primära ekonomiska 

miljö.  

(Lönnqvist, 2012, s. 191)  
 

Det begrepp som skiljer RR 8 från IAS 21 är den funktionella valutan som kortfattat 

innebär att det är den valuta som avbildar den miljö företaget verkar inom och styr dess 

utveckling. Vanligast förekommande är att företag väljer den lokala valutan i det land 

de befinner sig i. Eftersom det är det mest naturliga valet och det är även det enklaste 

sättet för företagen att redovisa i den lokala valutan. Presentationsvalutan är alltså den 

valuta som de finansiella rapporterna presenteras i och företagen får själva välja vilken 

presentationsvaluta de ska redovisa i. För svenska koncerner används vanligtvis svenska 

kronor som presentationsvaluta. (Lönnqvist, 2012, s. 192) 
 

I utländska dotterbolag är den lokala valutan oftast redovisningsvalutan. I enlighet med 

IAS 21 ska koncernen först fastställa den funktionella valutan för att sedan göra 

omräkningen från den utländska valutan till den funktionella valutan. (Lönnqvist, 2012, 

s. 192) 
 

3.4 Omräkningsmetoder och viktiga begrepp 
 

3.4.1 Integrerade dotterföretag  
 

Den monetära metoden ska tillämpas för integrerade dotterföretag eftersom dessa 

dotterföretag kan ses som en del av moderföretagets verksamhet. Tanken bakom den 

monetära metoden är att utlandsverksamhetens transaktioner och tillgångarna samt 

skulderna ska redovisas i koncernredovisningen som om det redovisats direkt i 

moderföretaget. (Lönnqvist, 2012, s. 193)  
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3.4.2 Monetär metod 
 

För dotterbolag där den funktionella valutan är svenska kronor görs omräkningen från 

den lokala valutan enligt den monetära metoden. De poster i dotterbolagets räkenskaper 

ska räknas om med den valutakurs som skulle ha använts om verksamheten istället skett 

i det svenska företaget via import av varor och tjänster. (Lönnqvist, 2012, s.193)  
 

Som monetära tillgångar klassas alla tillgångar där värderingen i utländsk valuta är 

entydigt bestämd. Exempel på dessa är kundfordringar och likvida medel. Om ett 

svensk företag skulle ha ett bankkonto i utländsk valuta så ska detta värderas till 

bokslutsdagens valutakurs och i enlighet med detta så ska det utländska dotterbolagets 

monetära tillgångar omräknas till bokslutsdagens kurs. (Lönnqvist 2012, s. 193) Till 

monetära skulder så räknas leverantörsskulder, skatteskulder, banklån och liknande. 

Eftersom det med rimlig säkerhet går att beräkna vilket belopp som ska betalas tillbaka, 

ska även de monetära skulderna beräknas till bokslutsdagens kurs. (Lönnqvist, 2012, s. 

193-194) 
 

De icke-monetära tillgångarna är exempelvis lager, aktier, maskiner, fastigheter eller 

liknande och ska ses som om ett svenskt företag importerar tillgångar. Med det som 

grund så kommer inköpspriset omvärderas till svensk valuta med den valutakurs som 

gällde vid inköpet. I den monetära metoden så ska beräkningarna göras på samma sätt 

även om tillgången finns kvar i företaget, det vill säga alla icke monetära tillgångar ska 

omräknas till investeringsdagens kurs. Detsamma gäller för avskrivningarna på 

tillgången, som även de ska göras till tillgångens investeringskurs. (Lönnqvist, 2012, s. 

194-196) 
 

De icke-monetära skulderna är exempelvis avsättningar och garantikostnader som har 

en viss oklarhet om skuldbeloppets storlek. Även i detta fall ska beräkningarna ske som 

om det vore ett svenskt företag som ger ut exempelvis garantier där eventuella 

garantiförpliktelser måste köpas upp i utländsk valuta. För dessa typer av fall så ska 

skulden redovisas när förpliktelsen uppkom, och så även för de icke monetära 

skulderna. De icke monetära skulderna ska alltså redovisas till uppkomstdagens kurs. 

(Lönnqvist, 2012, s. 194) 
 

Försäljningsintäkterna ska redovisas som om ett svenskt bolag fakturerat i utländsk 

valuta, alltså till de kurser som gällt för respektive faktureringsdag. Dock så accepteras 

en schablonmetod vilket innebär att om faktureringen skett jämt fördelat över hela året 

så får den genomsnittliga valutakursen under året användas. (Lönnqvist, 2012, s.195) 

Det innebär att enligt den monetära metoden så ska alla försäljningsintäkter redovisas 

till årets genomsnittskurs.  
 

Kostnad för sålda varor enligt den monetära metoden är inte lika enkel att räkna ut som 

försäljningsintäkterna utan härleds från inköps och lagervärden. Följande ekvation 

beräknar kostnaden för sålda varor:  

Varulager 1/1 + Årets inköp - Varulager 31/12 

In och utgående lagervärden finns redan omräknade i balansräkningen och årets inköp 

omräknas till årets genomsnittskurs. (Lönnqvist, 2012, s. 195) 
 

Löner, räntor, skatt och övriga kostnader antas vara jämt fördelade under året och ska 

enligt den monetära metoden omräknas till årets genomsnittskurs (Lönnqvist, 2012, s. 

196). 
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Kursdifferensen som uppkommer när den monetära metoden används ska redovisas i 

resultaträkningen och slår alltså mot resultatet, det kan därmed leda till snabba 

resultatsvängningar. Den monetära metoden anses mer krävande än dagskursmetoden 

eftersom det används olika omräkningskurser för olika poster.  
 

3.4.3 Självständiga dotterföretag 
 

Ett självständigt dotterbolag definieras som en utlandsverksamhet som inte utgör en 

integrerad del av moderföretaget. För självständiga dotterföretag tillämpas 

dagskursmetoden. Ett dotterbolag klassificeras även som självständigt om det sker få 

transaktioner mellan dotterbolaget och moderföretaget samt att dotterbolaget till större 

del är finansierat på annat vis än av moderbolaget. Andra indikationer är att löner och 

inköp av material sker i lokal valuta samt att dotterföretagets fakturering huvudsakligen 

sker i andra valutor än presentationsvalutan. (Lönnqvist, 2012, s. 204) 
 

3.4.4 Dagskursmetod 
 

För dotterbolag där den lokala valutan är den funktionella valutan ska omräkningen till 

presentationsvalutan göras enligt dagskursmetoden. Metoden bygger på synsättet att det 

utländska dotterbolaget bedriver en självständig verksamhet som kan ses som en 

kapitalplacering. (Lönnqvist, 2012, s. 204) 
 

Tillgångar och skulder ska enligt dagskursmetoden omräknas till bokslutsdagens kurs. 

Detta eftersom hela dotterbolaget ses som en kapitalplacering och därmed finns det inga 

orsaker att skilja på monetära och icke-monetära tillgångar och skulder. (Lönnqvist, 

2012, s. 204)  
 

Intäkter och kostnader ska räknas om till årets genomsnittliga valutakurs enligt 

dagskursmetoden. Synsättet vad gäller metoden är att dotterbolagets resultat är den 

avkastning som koncernen får på aktieinnehavet. Resultatet antas uppkomma i jämn takt 

under året och därför används en schablonmetod, vilket innebär att en genomsnittskurs 

för den aktuella perioden beräknas. (Lönnqvist, 2012, s. 204) 
 

Kursdifferensen som uppkommer redovisas mot eget kapital i koncernbalansräkningen. 

Eftersom omräkningsdifferenserna enligt dagskursmetoden redovisas direkt mot eget 

kapital så påverkas inte resultatet. Det finns därmed en risk att resultateffekterna inte 

uppmärksammas som de skulle göra om det istället hade redovisats över 

resultaträkningen. Det innebär därmed att resultateffekterna inte syns eftersom de inte 

påverkar resultatet.  

 

3.5 Motiv till val av omräkningsmetod? 
 

Under en tioårsperiod studerade Ulla Törnqvist, forskare vid Göteborgs universitet, ett 

stort urval av årsredovisningar för börsnoterade bolag samt gjorde djupintervjuer i fem 

företag kontinuerligt under perioden. Det docent Törnqvist undersökte var vilka motiv 

företagen hade när de valde redovisningsprincip och även motiven till ändring av 

redovisningsprincip. Resultatet hon kom fram till var att det fanns en rad faktorer som 

påverkar företagens val av redovisningsmetod. (Törnqvist, 1986, s. 123-130) Faktorerna 

visas i figuren nedan.  
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De vanligaste motiven till val av redovisningsprincip är nationella och internationella 

rekommendationer samt effekter på företagets resultat och ställning. De nationella och 

internationella rekommendationerna presenterades i företagens årsredovisningar och 

består mestadels av rekommendationer från FAR, IASC (nuvarande IASB) och FASB. 

Vad gäller effekten på företagets resultat och ställning så blir valen olika beroende på 

effekten på det enskilda bolagets specifika situation samt sammanställning av tillgångar 

och skulder. Beroende på om kronans värde har ökat eller minskat så slår 

värderingsmetoderna olika. I Törnqvists undersökning ses påverkan på resultat och 

ställning som ett motiv för att företagen med hänsyn till externa bedömare ska ge en 

mer rättvisande bild av resultatet. Ytterligare en faktor som påverkat val av 

redovisningsprincip starkt är principer i andra bolag. Det kan vara så att vissa branscher 

har en rekommendation att en specifik värderingsmetod är att föredra. (Törnqvist, 1986, 

s. 123-130)  
 

3.6 Agentteorin 
 

Agentteorin används för att förklara flera fenomen på redovisningsområdet och den 

utgör en teoretisk möjlig förklaring till val av omräkningsmetod. Teorins fokus ligger på 

relationen mellan uppdragsgivare, som till exempel aktieägare, samt agenter, som till 

exempel företagsledningen. Agentteorin säger att individer handlar utifrån de direkta 

ekonomiska konsekvenser det medför individen vilket innebär att besluten tas för att 

öka sin egen nytta. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) Den redovisningsmetod som 

agenten förväntas välja ger alltså högre vinst bara om individens egen ersättning är 

relaterad till vinsten till exempel genom procent, bonus eller aktier.   
 

Agenter och uppdragsgivare styrs inte av samma intressen och mål och därmed finns det 

flera olika redovisningsalternativ för en och samma affärshändelse. De olika aktörerna 

har försökt minska sina kostnader och på så sätt reducera risken, vilket kan innebära att 

agenterna inte gör det som uppdragsgivaren ålagt dem. Dessa kostnader för företaget 

kallas agentkostnader. (Eisenhardt, 1986, s. 58-62) 
 

Enligt Litjens et al. (2015, s. 268-269) så finns det tre grupper av intressenter när man 

studerar agentteorin. De tre grupperna är ägarna, ledningen som framställer 

årsredovisningen och revisorerna. I en koncern ses aktieägarna som uppdragsgivarna 

och bolagsledningen som agenterna. Syftet med redovisningen är att tillgodose 

aktieägarnas informationsbehov för att minska transaktionskostnaderna. Det innebär att 

Nationella 

rekommendationer 

Principer i andra 

bolag 

Val av 

redovisningsprincip Revisorernas åsikter 

Internationella 

rekommendationer 

Påverkan på resultat 

& ställning 
Externa bedömare 

Praktiska 

synpunkter 

Figur 2 – Törnqvists modell (Källa: egen utveckling av Törnqvists modell)  



17 

 

avståndet mellan aktieägarna och bolagets ledning blir längre. De aktieägare som finns i 

börsnoterade bolag har enbart tillgång till den publicerade informationen. Detta 

eftersom koncernerna inte måste redovisa all information från dotterbolagen separat, 

detta leder till att osäkerheten ökar och det gör även agentkostnaderna. Kostnader i form 

av övervakningskostnader uppkommer också eftersom det är skillnader i sätten att 

redovisa koncerner kontra dotterbolag. Eftersom det finns olika sätt att uppfatta 

redovisningen leder detta till att olika aspekter av redovisningssystemet kommer i fokus 

och då finns ett behov att reglera den finansiella informationen (Litjens et al., 2015, s. 

269).  
 

Eisenhardt (1986, s. 71) menade att agentteorin används för att beskriva det förhållande 

som finns mellan två parter och inte det förhållande som finns i en hel organisation. Det 

innebär att i denna studie så ses de som arbetar med koncernredovisningen som agenter 

och aktieägarna i bolaget är uppdragsgivare.  Om en agent därmed även äger aktier i 

bolaget så blir individen även uppdragsgivare. Det kan leda till att agenten inte ser till 

koncernens bästa i val av redovisningsmetod. 

 

Fields et al (2001,s. 257-259) har studerat tidigare forskning om vad som motiverar 

företag att välja redovisningsprincip. Författarna beskriver att tidigare studier påstår att 

den som tar beslut gällande val av redovisningsprincip väljer den princip som höjer 

resultatet och därmed även aktiepriset. Detta som i sin tur leder till att de själva kan 

erhålla en högre ersättning och möjligtvis ett bättre rykte eftersom att företaget ser ut att 

prestera bättre (Fields et al, 2001, s. 261-262). Hur agentproblemet kan reduceras 

diskuterar Krause et al (2014, s. 96) genom att skapa incitament för företagsledningen 

att agera utifrån aktieägarnas bästa istället för att agera utifrån sina egna intressen och 

därmed maximera ägarens nytta. För att genomföra detta så kan man basera 

bonussystemet på andra sätt än exempelvis resultat och andra nyckeltal som är lätt för 

ledningen att manipulera (Krause et al., 2014, s. 97).  

 

I denna studie så undersöker vi varför olika koncerner har valt att använda sig av en viss 

typ av omräkningsmetod då de har utländska dotterföretag. Agentteorin och 

agentkostnader anses av tidigare forskning, som beskrivet ovan, ha en betydelse för hur 

koncerner gör sina val mellan olika redovisningsprinciper. Med det som bakgrund 

kommer vi att undersöka om det har funnits några specifika anledningar till hur de olika 

koncernerna har valt redovisningsmetod och om de som arbetar med 

koncernredovisningen har fått någon vinning av det valet.  
 

3.7 Institutionell teori  
 

Den institutionella teorin beskriver de olika strukturer som en organisation tar samt 

varför organisationer inom en viss miljö har en benägenhet att likna varandra. Enligt 

denna teori använder sig organisationer av ekonomiskt accepterade beteenden som 

sociala normer, värderingar och antaganden. Den institutionella teorin är en av de 

främsta inom organisationsteorin, men den har även använts av forskare inom 

redovisning. (Deegan & Unerman, 2011, s. 360-361) Denna studie ämnar att undersöka 

om det finns några likheter och skillnader bland koncerner i två olika branscher när det 

gäller val av omräkningsmetod för utländska dotterföretag.  
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Under slutet av 1800-talet och inledningen av 1900-talet så började den institutionella 

teorin växa fram inom olika ämnesområden som nationalekonomi och statsvetenskap 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 25). Teorin har utvecklats i olika steg och inriktningar, 

under 1980-talet så presenterade de två forskarna DiMaggio & Powell sin syn på den 

institutionella teorin. Syftet med deras studie var att undersöka varför det finns likheter 

mellan organisationers metoder och former inom samma miljö. Författarna kom fram 

till att organisationer inom samma bransch, som liknar varandra, drivs samman av 

krafter som finns i samhället. När ett organisationsområde befinner sig i början av sin 

livscykel finns det en tendens till stora olikheter i framtoning och utformning hos 

företagen i området. När organisationsområdet sedan blir mer väletablerad så uppstår 

det krafter som gör att företagen blir mer lika varandra i utformningen. Ett 

organisationsområde behöver inte enbart betyda en bransch, utan kan även syfta till 

företag som är kopplade till varandra som exempelvis leverantörer till producenter och 

återförsäljare. (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148) Enligt DiMaggio och Powell så finns 

det ett begrepp som kan förklara likheterna i organisationerna, nämligen isomorfism. 

Isomorfism innebär att det finns en process som tvingar en enhet i en population att 

efterlikna andra enheter som befinner sig inom samma miljömässiga förhållanden 

(DiMaggio & Powell, 1983, s. 149). Enligt artikelförfattarna finns det tre olika typer av 

ismorfistiska grenar som förklarar förändringar i organisationer: tvingande isomorfism, 

härmande isomorfism samt normativ isomorfism.  
 

Den första av de tre, den tvingande isomorfismen, kommer från politiskt inflytande och 

legitimitetsproblem. Det innebär att ett företag får både formella och informella 

påtryckningar från andra företag eller organisationer som de är beroende av. Utöver det 

kommer det även påtryckningar från de kulturella förväntningarna som finns i 

samhället. En förändring som sker i ett företag kan dels vara en direkt verkan av ett 

beslut, men även en påtryckning från exempelvis staten. Slutligen så bidrar även en 

gemensam rättslig miljö till att påverka utformningen av olika företags beteende och 

struktur på liknande sätt (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150).  
 

Den härmande isomofismen är precis som det låter, ett resultat av osäkerhet som bidrar 

till imitation. Det innebär att företag som känner sig osäkra i den miljö de befinner sig i, 

kommer att härma andra mer framgångsrika företag inom samma område. Det är inte 

säkert att företagen är medvetna om imitationen, utan det är enbart ett enkelt sätt för det 

imiterande företaget att ta del av metoder som är bra att använda sig av (DiMaggio & 

Powell, 1983, s. 151). Villadsen (2013, s.71) bekräftar i sin studie att det är en bra 

strategi för företag att efterlikna andra företag inom samma bransch och följa efter deras 

lyckade koncept. Studien tar dock upp att det finns en smal balansgång när det gäller att 

efterlikna andra företag. I fall ett företag inte jämför sig med sina konkurrenter 

överhuvudtaget kan det vara skadligt för företaget. På samma vis kan det även vara 

skadligt för bolaget om de jämför sig för mycket med andra företag då det blir svårt för 

intressenterna att se någon skillnad bolagen emellan (Villadsen, 2013, s. 73).  
 

Den sista isomofismen, den normativa, förklaras till största del av professionalisering. 

DiMaggio & Powell menar att yrken omfattas av samma imitation och tvång som 

företag. Det innebär att individer som är yrkesverksamma i samma bransch visar 

likheter mellan varandra trots att de är verksamma inom olika företag. Viktiga källor till 

normativ isomorfism är utbildningar, legitimationer och yrkesmässiga nätverk. Vidare 

diskuterar författarna att det i företag görs en sorts filtrering när de ska anställa nya 

medarbetare. Denna filtrering går ut på att företagen anställer individer som har varit 
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anställda hos ett annat företag inom samma bransch eller enbart individer från ett visst 

universitet. I och med denna filtrering och de gemensamma förväntningarna som de 

anställda möter så följer de alla samma karriärbana och det gör att det tillslut blir svårt 

att skilja på dem. Det leder till att individerna uppfattar problem på samma sätt och 

sedan finner liknande lösningar och fattar samma typ av beslut som alla andra 

(DiMaggio & Powell, 1983, s. 152-153).  
 

I denna studie undersöks det om det finns någon koppling mellan val av 

omräkningsmetod för dotterföretag och bransch. Det gör att den institutionella teorin är 

av betydelse då den menar att företag inom samma bransch har en tendens att efterlikna 

varandra. Med denna teori som grund ska vi då undersöka om företag inom samma 

bransch väljer samma typ av omräkningsmetod. Enligt vår problemformulering bör vi 

kunna se om dagskursmetoden eller den monetära metoden är det mer överlägsna valet 

inom en bransch. 
 

 

3.8 Sammanfattande teorimodell 
 

För att sammanfatta de teorier och rekommendationer som ligger till grund för denna 

studie, samt hur de hänger ihop med varandra visas en figur på nästa sida. När det gäller 

denna typ av redovisning så anses de internationella normgivande organen vara högst 

upp i hierarkin gällande rekommendationer och standarder. De nationella normgivande 

organen måste följa de internationella normgivande organen och gör egna tolkningar av 

deras standarder.  Några av dessa finns förklarade tidigare under detta kapitel. Vad 

gäller IAS 21, så är det en standard utgiven av IASB, ett av de internationella organen. 

Denna standard hör ihop med vårt val av ämne, omräkning av utländska dotterföretag. 

För att utveckla förståelsen för ämnet har vi valt att använda oss av den institutionella 

teorin, agentteorin samt Törnqvists om fattande undersökning, motiv till val av 

omräknigsmetod.    
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4. Praktisk metod  
 

I detta kapitel redogörs det för hur studien har utförts. Inledningsvis presenteras de 

forskningsmetoder som använts och det urval av respondenter som gjorts. Därefter 

redogörs de förberedelser och utföranden som utförts i samband med insamlandet av 

data för studien.  
 

4.1 Förundersökning 
 

Vid arbetet med denna studie har vi inledningsvis gjort en grundlig undersökning av 

företagen för att få en grundbas av information och data. Detta ses som en 

förundersökning till den kvalitativa delen av studien (Holme et al., 1997, s. 86-87).  För 

att kunna ställa mer företagsspecifika frågor i inledningen av intervjuerna har denna 

förundersökning gjorts på samtliga intervjuade bolag inför den kvalitativa 

datainsamlingen.  
 

Vi har undersökt företagens årsredovisningar för att dels få en bild av företagen, deras 

storlek och verksamhet, men främst för att skaffa oss en bild av vilken typ av 

värderingsmetod de använder sig av. Dessa undersökningar har gett oss en bra inblick i 

företagens verksamhet och en första uppfattning om bolagens syn på deras utländska 

dotterbolag.  
 

4.2 Kvalitativ metod  
 

Huvudmetoden i denna studie har varit en kvalitativ metod, då vårt syfte är att från 

företagens synvinkel ta reda på varför de använder en viss omräkningsmetod. Syftet 

med kvalitativ forskning är att skapa en djupare förståelse av det som studeras (Holme 

et al., 1997, s.92). Det kvalitativa forskningssättet försöker skapa en bild av 

respondenternas tolkningar och uppfattningar. I vårt fall så söker vi genom en kvalitativ 

forskningsmetod kunskap och förståelse om företagens bakomliggande faktorer till val 

av omräkningsmetod. Respondenterna som deltagit i vår studie är ansvariga för 

koncernredovisningen på respektive företag. Vidare har vi även valt att intervju två 

experter inom området, för att få mer kunskap och en uppfattning om deras syn på IAS 

21.  
 

Vi har valt att genomföra intervjuer i denna studie och det finns en skillnad mellan 

respondent- och informationsintervjuer. En respondentintervju utgår från att personer 

som själva är delaktiga i den företeelse som studeras intervjuas. Informationsintervjuer 

innebär att intervjuer med en person som själv står utanför den företeelse som studeras, 

men som har mycket att berätta om det genomförs (Holme et al, 1997, s.104). I denna 

studie har vi använt oss av båda typerna. Dels respondentintervjuer då vi intervjuat 

personer på företagen som arbetar med koncernredovisningen och därmed är delaktiga i 

valet av omräkningsmetod. Men även informationsintervjuer eftersom vi intervjuat två 

personer som inte arbetar på något av företagen men som ändå är väl insatta i ämnet.  
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4.3 Urval och access  
 

Det finns olika metoder som kan användas vid urval för att få fram ett variationsrikt 

innehåll med en stor spridning. Genom att exempelvis välja ut intervjupersoner som på 

goda grunder kan antas ha riklig kunskap om de företeelser som undersöks så får vi 

personer som kan reflektera över sin situation och ge oss en bredare kunskap. (Holme et 

al., 1997, s.104) 
 

Vid val av branscher och företag så valde vi branscher utifrån utbudet av företag inom 

respektive bransch, som hade utländska dotterföretag. De två branscher som vi ansåg ha 

flest företag med utländska dotterbolag var elektronikbranschen och skogsindustrin. De 

företag som valts är några av de största företagen som är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm och som har svensk valuta som presentationsvaluta. Det innebär att vi i 

denna studie har använt oss av ett bekvämlighetsurval, som i sin tur leder till att 

resultaten i studien inte går att generalisera.  
 

Vi upplevde ett positivt bemötande från de personer som vi kontaktade på företagen 

som var arbetar med koncernredovisningen. Dock kan vi tillägga att det var en del 

svårigheter att nå vår valda urvalsgrupp då vi blev kopplade runt bland olika personer 

innan vi till slut fick kontakt med den vi sökte. Totalt intervjuades sex personer på olika 

företag som alla arbetade med koncernredovisningen på respektive bolag. Vi kontaktade 

respondenterna med god framförhållning samt att tid och datum för intervjun 

anpassades utifrån respondenternas önskemål. Utöver intervjuerna med företagen 

genomfördes två intervjuer med individer som vi anser sakkunniga på området och som 

ansåg kunna tillföra relevanta synpunkter till vår studie.  
 

4.4 Intervjuerna 
 

4.4.1 Förberedelser  
 

Inför en intervju är det viktigt att respondenten får information om varför studien 

genomförs, vem som utför studien samt vikten av deras deltagande. Det är bra om 

respondenten får denna information flera gånger inför utförandet av studien (Patel & 

Davidson, 2011, s. 74). Den första kontakten med företagen skedde genom växeln där vi 

kopplades vidare till någon som arbetade med koncernredovisningen. Det visade sig 

flertalet gånger att vi inte kopplats till rätt person, men vi kunde få hjälp av personen vi 

kopplats till att hitta rätt. När vi fått kontakt med rätt person började vi med att berätta 

vilka vi är, vilken typ av studie vi genomför samt varför vi valt att inkludera just deras 

företag. Några av företagen var vi tvungna ringa och maila flertalet gånger för att få 

kontakt med rätt person och hitta ett datum och tid som passade för intervju. Ett av 

företagen har sitt huvudkontor i Umeå, vilket gjorde att en intervju på kontoret bokades 

istället för en telefonintervju. Innan intervjuerna skickade vi ut mail till samtliga 

respondenter (se bilaga 1). I mailet framgick det vilka vi var, syftet med studien och 

vikten av deras deltagande. Vidare fick respondenterna även ta del av intervjumallen (se 

bilaga 2-4), dock enbart huvudfrågorna som är fetmarkerade.  
 

Syftet med intervjuerna var att få ta del av företagens syn på val av omvärderingsmetod 

och vilka faktorer som spelat in i valet av metod för varje specifikt företag. Vi ville även 

se om det fanns några likheter mellan företagen i varje bransch. För att öka vår 

möjlighet att få så bra och uttömmande svar som möjligt så gjorde vi bedömningen att 

respondenterna skulle få ta del av frågorna i förväg. Därför skickades intervjumallen till 
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samtliga respondenter för att de skulle få möjligheten att förbereda sig och reflektera 

över frågeställningarna.   
 

Det genomfördes även intervjuer med två personer som vi anser sakkunniga inom 

området koncernredovisning och värdering av utländska dotterföretag. Detta för att få 

mer djup i studien och en än mer fördjupad bild av ämnet. En av dessa respondenter 

kontaktades via telefon och individen ville inte ha någon förberedelsetid, så en 

telefonintervju genomfördes direkt. Den andra respondenten fick vi tips om att kontakta 

av ett av företagen. Till denne skickade vi ett mail med information om oss och vår 

studie, samt en förfrågan om en intervju. Personen i fråga ställde gärna upp på en 

intervju och en tid för telefonintervju bokades.  
 

4.4.2 Intervjuns struktur  
 

Kvalitativa intervjuer kan beskrivas med många olika termer, enligt Bryman (2011, s. 

413) så är de två viktigaste formerna ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 

intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer så använder sig forskaren som mest av ett PM 

med teman under intervjun som en slags minneshjälp. När en forskare använder sig av 

denna intervjutyp är det inte ovanligt att den som intervjuar enbart ställer en fråga och 

sedan ställer följdfrågor på det respondenten pratar om. (Bryman, 2011, s. 415) Den 

andra typen av kvalitativa intervjuer, semistrukuterad intervju, är mer planerad. Den 

som ska intervjuas har då en förberedd intervjumall med specifika teman som ska tas 

upp. Men det innebär inte att respondenten inte får prata fritt och att intervjuaren inte är 

flexibel. Frågorna kommer nödvändigtvis inte i samma ordning som i intervjumallen 

och i exakt samma ordföljd, om än det är vanligt att det blir så. (Bryman, 2011, s. 415) 
 

Vi gjorde bedömningen att en semistrukuterad intervju skulle passa för oss och vår 

studie. Dels för att ha en mall över ämnen att ta upp, men även för att ha möjlighet att 

ställa följdfrågor baserat på vad respondenten svarade. Vid arbetet med intervjumallarna 

så utgick vi ifrån den teoretiska referensramen som är grunden till vår studie. 

Diskussioner fördes mellan vilka samband och paralleller som den framtagna 

intervjumallen och de tidigare presenterade teorierna har. Vi formulerade frågorna så att 

de skulle vara så precisa som möjligt utan att bli för snäva, så att respondenten skulle 

ges utrymme att tolka frågan som denne ville.  
 

I våra intervjumallar förberedde vi även ett antal följdfrågor till varje huvudfråga (Se 

bilaga 2-4). Detta gjordes dels för att vi skulle ha en frågebank som stöd under 

intervjuerna men även för att vi skulle vara säkra på att få svar på det vi ville. 

Följdfrågorna utgjorde även en bra förberedelse för oss själv inför intervjuerna. Vi 

förberedde en intervjumall till samtliga företag och varsin intervjumall till de två 

experter som vi intervjuade.     
 

4.4.3 Utförandet 
 

Vi genomförde majoriteten av våra intervjuer via telefonen, en av intervjuerna skedde 

dock genom ett möte mellan oss och respondenten. Inför intervjuerna hade vi förberett 

respondenterna på att längden för intervjun skulle uppgå till runt 30 minuter, något som 

visade sig stämma bra. Eftersom denna tid under året är mycket intensiv inom 

redovisningsbranschen så ville de flesta respondenter att intervjun skulle genomföras så 

effektivt som möjligt.  
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I inledningen av samtliga intervjutillfällen så upprepade vi den skriftliga informationen 

som respondenterna fått i förväg. Vi bad även om godkännande att spela in hela 

intervjun, vilket vi gjorde via telefonen med hjälp av appen Röstmemon. 

Respondenterna fick även en möjlighet att inledningsvis välja om de efter intervjun ville 

läsa igenom den transkribering som gjordes, enbart ett fåtal respondenter ville göra 

detta. Samtliga respondenter fick även information om att de efter intervjun kunde höra 

av sig om det kommit på några ändringar eller tillägg som de ville göra.  
 

Vi valde att genomföra de flesta intervjuer via telefon då majoriteten av respondenterna 

befinner sig i södra Sverige och vi som utför denna studie är i Umeå. Det finns fördelar 

med en direkt intervju, då det går att tolka respondentens kroppsspråk och känslor på ett 

helt annat sätt än vid en telefonintervju (Bryman, 2011, s. 433). En fördel med 

telefonintervjuer är dock att de medför en mycket längre kostnad, vilket var av stor vikt 

för oss vid beslutet av genomföra denna typ av intervju. Respondenterna är inte heller 

belägna inom samma område, vilket hade medfört höga resekostnader och en stor 

tidsåtgång till resande. Vi bedömde därför att telefonintervjuer gav tillräckligt med 

information och med de typer av frågor som vi ställer anser vi att det går att tolka och 

återge respondentens svar på ett tillfredsställande sätt. Ett av företagen som vi 

intervjuade är dock belägna i Umeå varför ett möte anordnades så vi kunde göra 

intervjun på plats. 
 

När samtliga intervjuer genomfördes så var vi båda två närvarande. En av oss hade 

ansvaret för intervjun, ställde samtliga frågor och styrde samtalet. Den andre satt med 

för att kunna inflika med eventuella följdfrågor som huvudansvarige för intervjun 

missade. Vi informerade samtliga respondenter om att vi var två stycken samt 

motiverade varför vi var det.  
 

Intervjuerna spelades in eftersom vi då kan lyssna på dem flera gånger och därmed 

återge exakt vad respondenten har sagt. En nackdel som detta medför är tidsåtgången 

för transkriberingen. Men eftersom en transkribering leder till att vi kan återge exakta 

formuleringar och åsikter som sagt under intervjuerna, ger det en mer sanningsenlig och 

rättvisande bild av studiens resultat.  
 

4.5 Bearbetning  
 

4.5.1 Transkribering 
 

När en kvalitativ studie genomförs så är det av intresse både vad intervjupersonerna 

säger samt hur de säger det. Därför är det en fördel att spela in intervjuerna för att få en 

fullständig redogörelse. Att transkribera är en mycket tidsödande process men det är en 

viktig del av arbetet och fördelarna är att intervjupersonernas ordalag och uttryckssätt 

behålls. (Bryman, 2011, s. 428-429) 
 

I vår studie har vi valt att inte ta med utfyllnadsord, pauser och tonläge eftersom vi vill 

presentera de intervjuades kunskap och åsikter utifrån deras yrkesroll och därför anser 

vi att dessa faktorer inte tillför något mervärde för studien. Vi har dock försökt återge 

respondenternas svar så ordagrant det går när vi transkriberat det inspelade materialet 

och där av har vi använt programmet VLC Mediaplayer för att kunna spela upp 

intervjun i långsamt tempo.  
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4.6 Etiska hänsynstaganden 
 

Det finns vissa grundläggande etiska principer som rör frivillighet, konfidentialitet 

integritet och anonymitet för de personer som är inblandade i forskningen. Enligt 

Bryman (2011, s.131-132) så finns det fyra riktlinjer: samtyckeskravet, 

konfidentialtitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet.  
 

Samtyckeskravet förklarade vi för respondenterna i början av intervjun att den var 

frivillig och de när som helst kunde avbryta intervjun. Konfidentialtitetskravet 

uppfylldes också i början på intervjun då vi frågade företagsrespondenterna om de 

personligen ville vara anonyma i studien och det visade sig att samtliga ville det. Det två 

experter som vi intervjuade blev också tillfrågade om de ville vara anonyma eller inte, 

vilket de inte ville.  För att tillgodose nyttjandekravet så har vi meddelat respondenterna 

att det material som samlats in från intervjuerna endast kommer att användas i studiens 

syfte. Slutligen för att uppfylla informationskravet så upplyste vi respondenterna om 

studiens syfte det första vi gjorde när vi kontaktade de.  
 

I den empiriska framställningen använder vi oss av citat för att levandegöra och få med 

deras egna formuleringar i texten. När citat införs så måste författaren vara medveten 

om hur citaten presenteras eftersom det även är en etisk fråga. Talspråk innehåller 

ibland utfyllnadsord och avbrutna meningar och detta kan i textform förfinas utan att 

förändra vad personen berättat (Trost, 2010, s.129). I denna studie vill vi lyfta fram 

innehållet som sägs snarare än hur det sägs och därför presenteras citaten på ett 

grammatiskt korrekt språk. Eftersom respondenterna från företagen är anonyma så har 

vi valt att använda ordet “hen” istället för han/hon, för att behålla deras anonymitet.  
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5. Empiri 
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultaten redovisas genom varje 

företag för sig, först företagen inom skogsindustrin och sedan företagen inom 

elektronikbranschen. Varje bransch avslutas med en sammanfattande tabell av vad som 

kommit fram efter intervjuerna med respektive företag. I slutet av kapitlet så 

presenteras intervjuerna med Rune Lönnqvist och Sofia Bildstein-Hagberg.  
 

5.1 Skogsindustrin 
 

Skogsindustrin är en stor stöttepelare i den svenska ekonomin och en stor exportör. Med 

skogsindustrin menas vanligen sågverk, pappersmassefabriker samt pappersbruk. Men 

industrin omfattar alla industrigrenar som har skogen som bas. Det innebär att även 

andra trävaruindustrier som trähus-, träskive-, snicker- och trämöbelfabriker räknas in 

till skogsindustrin. (NE, u.å.)  
   

5.1.1 SCA 
 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, grundades 1929 och hade år 2015 en omsättning 

på 115 miljarder kronor (SCA, 2016). Koncernen har omkring 250 dotterbolag och är 

verksamma i cirka 100 länder. SCA tillverkar produkter till personlig hygien, 

skogsindustrin samt mjukpapper, de producerar kända varumärken som Libresse, 

Libero, TENA, Tork och Lotus. De är Europas största privata skogsägare och fokuserar 

därmed mycket på hållbar skogsförvaltning. I dagsläget har SCA omkring 44 000 

medarbetare. (SCA, 2016)  
 

SCA har många dotterbolag och de flesta ligger utanför Sverige, vilket gör att de har en 

annan funktionell valuta än moderbolaget. SCA:s moderbolag har den svenska kronan 

som funktionell valuta vilket gör att de utländska dotterbolagens finansiella rapporter 

ska räknas om till svenska kronor. Resultaträkningarna räknas om till periodens 

genomsnittskurs och tillgångar samt skulder räknas om till balansdagens kurs. Den 

omräkningsdifferens som uppstår redovisas i övrigt totalresultat som 

omräkningsdifferens. (SCA:s årsredovisning 2015, s. 90) Det betyder därmed att SCA 

använder sig av dagskursmetoden.  

 

Den intervjuade personen har jobbat med koncernredovisning i noterade bolag i totalt 

20 år varav tio år på SCA. I SCAs fall så förklarar den intervjuade att de omräknar 

resultaträkningen till snittkursen och balansräkningen till bokslutsdagens kurs. Denna 

metod är den så kallade dagskursmetoden och intervjupersonen förklarar att det är 

denna metod hen använt som omräkningsmetod i samtliga bolag som individen jobbat i. 

Orsakerna till varför dagskursmetoden används är framförallt för att de ser sina 

dotterbolag som självständiga och verkar på en marknad där de köper in och tillverkar 

varor i samma land och sedan säljer vidare till externa kunder. Andra orsaker till val av 

denna metod är att den är lätt att använda samt att det är den vanligaste metoden.  
 

Vad gäller standarden IAS 21, så ansåg sig intervjupersonen inte ha kompetensen att 

svara på frågor angående den och hur SCAs syn på dotterbolagen har ändrats sedan 

standarden kom år 2005. Det eftersom respondenten inte tyckte sig kunna standarden 

nog bra eftersom hen inte läst den nyligen. Däremot använder och tillämpar 

respondenten IAS 21 i sitt vardagliga arbete och är medveten om hur den ska användas 
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rent praktiskt i SCA. Respondenten klargjorde vidare att under de 10 år som hen arbetat 

inom bolaget så har aldrig någon annan metod än dagskursmetoden använts.  
 

När det kommer till resultatpåverkan beroende på vilken omräkningsmetod företaget 

använder så konstaterar den intervjuade att det kan få vissa effekter beroende på vilken 

metod som väljs men att det är svårt att ha några synpunkter på det utan det är något 

som de får hantera. Hen anser att det är viktigt att företag fakturerar löpande när de 

exempelvis har interna transaktioner mellan dotterbolagen eftersom det får stora effekter 

beroende på hur valutorna går. Dessa effekter skapar sedan kursdifferenser i 

koncernredovisningen. “I vissa fall måste man se en risk i att valutan är väldigt volatil 

och att man då också säkrar transaktioner så att det inte blir så stora slag i 

resultaträkningen”. Om resultatet hade en effekt för personen själv i fråga så blev svaret 

ett tydligt nej. Hen menade på att det får stora konsekvenser på resultat beroende på hur 

växelkurserna skiftar under ett år och att det påverkar olika beroende på vilken 

omvärderingsmetod som används. Men ur det anseendet så påverkar det inte 

respondenten personligen, om resultatet blir högt eller lågt.  
 

Eftersom respondenten själv bara använt en omräkningsmetod i sin karriär så 

kontrollerades även om hen tyckte det var nödvändigt med två olika metoder. Svaret 

blev att de flesta, som tidigare nämnt, använder dagskursmetoden men det finns motiv 

för en del företag att kunna använda den monetära metoden också vilket gör att hen kan 

förstå att det finns två metoder. Däremot så anser den intervjuade att det inte finns 

någon branschstandard, “Nej det tror jag inte, jag tror nog att dagskursmetoden 

används för de allra flesta”. Respondenten menade på att de som har en vanlig relation 

till sina dotterföretag också använder sig av dagskursmetoden. Hen ansåg därmed att det 

inte spelade någon roll från vilken bransch företaget kom utan tyckte att det mer 

berodde på vilken typ av syn och vilken relation moderbolaget har med de utländska 

dotterbolagen.  
 

5.1.2 BillerudKorsnäs 
 

BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalitativa 

förpackningsmaterial som är baserade på förnybar råvara. Råvaran kommer från hållbart 

skötta skogar och deras tillverkning sker i resurseffektiva integrerade 

produktionsanläggningar. Deras produkter säljs vidare till förpackningstillverkare, 

varumärkesägare samt stora detaljhandels- och dagligvarukedjor. Bolaget bildades år 

2012, som en sammanslagning av de befintliga bolagen Billerud och Korsnäs. År 2015 

hade bolaget en omsättning på omkring 20 miljarder kronor och cirka 4 300 anställda. 

(BillerudKorsnäs, 2015)  
 

I årsredovisningen framgår det att intäkter och kostnader i utlandsverksamheten 

omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs. Tillgångar och skulder värderas 

till bokslutsdagens kurs och eventuella omräkningsdifferenser förs direkt mot eget 

kapital vilket innebär att BillerudKorsnäs använder sig av dagskursmetoden när de 

omvärderar sina utländska dotterbolag. (BillerudKorsnäs årsredovisning 2015, s.41 ) 
 

I intervjun med BillerudKorsnäs pratade vi med en person som arbetar med 

koncernredovisning. Personen hade arbetat med koncernredovisningar i olika bolag, 

dels i själva bolagen men även som revisor under närmare 20 år.  Hen förklarade att 

BillerudKorsnäs använder sig av dagskursmetoden vid omräkning av utländska 

dotterbolag och kunde inte svara på vilka faktorer som hade spelat in i valet av metod, 
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då individen inte arbetade på företaget när det beslutades vilken omräknigsmetod som 

skulle användas. Respondenten var tydlig med att det inte funnits någon anledning att 

byta metod eftersom hen ansåg att alla deras dotterbolag är självständiga. Den 

intervjuade förklarade också att hen aldrig varit i kontakt med ett bolag som använder 

sig av den monetära metoden och ansåg att det var en metod som är mycket ovanlig. 

Respondenten förklarade vidare att “Det känns ganska främmande att använda sig av 

den andra metoden”. Att det skulle finnas någon typ av branschstandard vid val av 

omräkningsmetod trodde respondenten inte. Hen ansåg att det troligen mer spelade roll 

vad bolaget haft för omräkningsmetod historiskt sett än vad andra bolag i branschen 

hade.  
 

På frågan om det skulle räcka med enbart en metod, istället för två, så tyckte 

respondenten att det inte skulle göra så stor skillnad, eftersom de flesta använder sig av 

en och samma metod. Vidare tyckte hen att om ett bolag startar ett dotterbolag så vill de 

ju ofta att det ska vara självständigt. Om de istället startar ett bolag som ska vara 

integrerat anser respondenten att de lika gärna kan exportera direkt till det landet, istället 

för att gå igenom ett dotterbolag, alternativt använda sig av en filial i det tänkta landet.  
 

Respondenten upplevde inte att just IAS 21 var svår att förstå när den kom. Däremot så 

upplevdes hela IFRS som svår när den introducerades. Mest på grund av att den var mer 

detaljerad när det gäller exakt hur saker och ting ska utföras och den lämnar inte så 

mycket utrymme för egna tolkningar, något som inte reglerades i så stor utsträckning 

tidigare. “Rent generellt så var väl tanken när man införde IFRS att göra bolag mer 

jämförbara och att man ska veta att en rapport som följer IFRS ska kunna jämföras med 

ett annat bolag ” 

 

Resultatpåverkans roll ansåg respondenten inte hade någon större betydelse, annat än att 

det är trevligt när resultatet blir så bra som möjligt. Men ur IAS 21:s synvinkel så ansåg 

hen att det inte går att göra något åt vad omräkningsdifferensen blir. Det beror mer på 

vad kurserna är och på hur börsen går än den som räknar om de utländska 

dotterbolagen. På frågan om det för respondenten personligen spelar någon roll vad 

resultatet blir, i form av utdelning från aktier, bonusar och liknande, var svaret även i 

detta fall nej.  
 

5.1.3 Rottneros  
 

Rottneros är ett företag inom skogsindustrin som producerar avsalumassa, det vill säga 

pappersmassa som säljs på den öppna marknaden. Företaget har två bruk i Sverige - 

Valviks bruk och Rottneros bruk. Totalt producerar de cirka 350 000 ton massa per år. 

År 2015 hade företaget en omsättning på 1,8 miljarder kronor och de hade 264 

medarbetare. (Rottneros årsredovisning 2015, s. 4) 
 

Från årsredovisningen framgår det att för det utländska dotterbolaget så gäller att lokal 

valuta motsvarar den funktionella valutan för bolaget. I koncernredovisningen används 

alltså moderbolagets funktionella valuta som är svenska kronor. Tillgångarna och 

skulderna omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningarna räknas om till 

genomsnittskursen för varje månad. Omräkningsdifferensen redovisas mot det egna 

kapitalet och berör således inte resultatet i koncernen.(Rottneros årsredovisning 2015, s. 

59) Rottneros tillämpar därmed dagskursmetoden. 
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Vi gjorde en intervju med en person på Rottneros som bland annat arbetar med 

koncernredovisning. Tidigare har hen arbetat som auktoriserad revisor i 20 års tid, alltid 

på företag med internationell inriktning. Rottneros har ett utländskt dotterbolag som 

befinner sig i Lettland. Detta dotterbolag handlar med virke och råvaror till deras 

produktion i Sverige. Intervjupersonen uppger att “Det är 100 % internförsäljning, 

framförallt till bruket i Vallvik”.  
 

Under intervjun så berättar personen samma sak som framgår i årsredovisningen, att 

resultaträkningen omräknas till snittkursen och balansräkningen till balansdagskursen 

och att företaget därmed använder sig av dagskursmetoden. Varför de då använder sig 

av denna metod förklaras i att “Det ligger historiskt, det är ju en historisk sak som har 

varit med ända sedan tidernas begynnelse höll jag på att säga”. Frågor ställdes 

gällande IAS 21 och hur personen ser på den standarden. Vi fick upplysa hen om dess 

innebörd, därefter så svarade hen att “den strukturen som vi har och det sättet vi jobbar 

på och som jag inte tror avviker därifrån utan håller sig till regelverket är relativt 

enkel”.  
 

För att kontrollera om det behövdes två metoder kollade vi med intervjupersonen vad 

hens åsikt var om detta. Hen tyckte att det skulle räcka bra med bara en metod, 

dagskursmetoden, och att det skulle vara enklare och mer tidseffektivt att jämföra sig 

med andra bolag om alla visste att alla andra hade samma redovisningsprinciper. 

Personen trodde dock att det inte fanns någon typ av branschstandard, utan att de flesta 

använde sig av dagskursmetoden.  
 

När företaget ska välja omvärderingsmetod så anser intervjupersonen att 

resultatpåverkan inte har någon inverkan vad gäller val av metod. Däremot så tycker 

hen att det spelar en stor roll personligen om resultatet för koncernen blir högt eller lågt. 

Respondenten förklarar att företaget alltid vill ha ett högt resultat, men “jag skulle ju 

inte sitta och välja omräkningsmetod utifrån det, utan då får jag ju välja en princip som 

passar mitt företag”.  
 

“Jag har 20 år bakom mig i revisionsbranschen, i 99 fall av 100 så tror jag att de flesta 

använder dagskursmetoden. Har kanske varit lite mer differentierat längre tillbaka i 

tiden men idag tror jag att de allra flesta jobbar på samma sätt som vi gör”  
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5.1.4 Sammanfattning skogsindustrin 
 

För att få en överblick av huvuddragen som framkommit under intervjuerna med 

företagen inom skogsindustrin följer här en sammanfattade tabell.  
  

 

 

Skogsindustrin SCA BillerudKorsnäs Rottneros 

Värderingsmetod 

enligt 

årsredovisningen 

Dagskursmetoden Dagskursmetoden Dagskursmetoden 

Värderingsmetod 

enligt intervjuad 

Dagskursmetoden Dagskursmetoden Dagskursmetoden 

Främsta 

anledningen till 

vald metod 

*Självständiga 

*Enkel att 

använda 

*Vanligaste 

metoden 

*Självständiga 

*Den andra 

metoden väldigt 

ovanlig.  

*Historiskt, alltid 

använt samma 

Resultatpåverkans 

roll för koncernen 

Viss effekt, något 

som får hanteras 

Ingen effekt Ingen effekt 

Resultatpåverkans 

roll för 

respondenten 

Ingen påverkan Ingen påverkan Vill alltid ha ett 

högt resultat 

Syn på 

branschstandard 

vid val av 

omvärderingsmetod 

Ingen 

branschstandard 

Ingen 

branschstandard 

Ingen 

branschstandard 

Syn på behovet av 

två 

omräkningsmetoder 

Det finns ett 

behov för två 

metoder 

Det behövs bara en 

metod 

Det behövs bara en 

metod 

 

  

Tabell 2 – Sammanfattning skogsindustrin 
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5.2 Elektronikbranschen 
 

Det finns flera olika definitioner på elektronikbranschen, vi har dock valt att definiera 

elektronikbranschen som företag som producerar varor som används både med och till 

elektroniska produkter samt producenter och försäljare av elektroniska varor. 

Elektroniska produkter anser vi är exempelvis mobiltelefoner, strykjärn, dammsugare, 

hushållsassistenter och borrmaskiner.  
 

5.2.1 Doro 
 

Företaget Doro startade år 1974 och själva historien började med en telefonsvarare som 

importerades till Sverige och bidrog till att riva ner ett telemonopol. 2007 släppte 

företaget den banbrytande lättanvända mobiltelefonen som idag är global 

marknadsledare inom kategorin. Deras främsta produkter är mobiltelefoner, smarta 

enheter, applikationer, programvara, fast telefoni, tele och mobila hälsolösningar. År 

2015 uppgick nettoomsättningen till 1,8 miljarder kronor och företaget har 15 utländska 

dotterbolag, främst i Europa, men även i USA och Hongkong (Doros årsredovisning 

2015, s. 18). 
 

Omräkning av utländska dotterbolag i Doro görs genom att tillgångarna och skulderna 

omvärderas till balansdagens kurs medan samtliga poster i resultaträkningarna 

omräknas till genomsnittskurs för verksamhetsåret. Omräkningsdifferenserna som 

uppkommer redovisas under övrigt totalresultat i eget kapital.(Doros årsredovisning 

2015, s. 36) Därmed använder sig Doro av dagskursmetoden.  
 

På Doro intervjuades en person som arbetar med koncernredovisningen och som har 

över 20 års erfarenhet inom området. Individen har studerat till civilekonom med 

inriktning mot redovisning och har arbetat både inom olika företag, men har även 

undervisat i ämnet på högskolenivå. Respondenten menar att Doro ser på sina 

dotterbolag som självständiga och att de därmed använder dagskursmetoden. Men hen 

anser att det inte finns något alternativ till den metoden, utan att det är den enda metod 

som beskrivs i IAS 21. “Om man kör IFRS så är ju inte den någon fråga. Du har ingen 

skillnad i IFRS”. Respondenten menar på att det inte spelar någon roll om ett 

dotterbolag är integrerat eller självständigt, följer ett bolag IFRS så värderas utländska 

dotterbolag enligt dagskursmetoden.  
 

Vidare undersöktes det om respondenten ansåg att ett högt resultat för koncernen är av 

betydelse. Hen menade på att det alltid är viktigt att resultatet blir så stort som möjligt, 

dock för respondenten personligen spelade inte resultatet någon roll.  Respondenten 

ansåg att hens arbete var att se till så att resultatet blir rätt, men att det inte alltid är 

tydligt hur det ska genomföras. “Visst, det kan ju finnas möjligen en gråzon i hur saker 

och ting ska vara.” 

 

Eftersom den intervjuade ansåg att det enbart finns en omräkningsmetod, så blev många 

av frågorna i vår intervjumall inaktuella. Det ledde till att denna intervju blev kort men 

den gav en intressant synvinkel som diskuteras vidare i analysen. 
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5.2.2 Ericsson 
 

Ericsson är ett av världens ledande företag inom kommunikationsteknik och tjänster. De 

levererar mjukvara, infrastruktur samt tjänster, då framför allt inom mobilitet, bredband 

och molntjänster. Ericsson grundades för 140 år sen, 1876, de har kunder i över 180 

länder och totalt 140 dotterbolag. Av världens mobiltrafik så går 40 % genom nät som 

levereras av Ericsson. Företaget är noterat både på Nasdaq OMX Stockholm och 

NASDAQ New York. Under 2015 uppgick nettoomsättningen till 246,9 miljarder SEK 

och bolaget hade totalt 116 281 medarbetare. (Ericssons årsredovisning, 2015, s. ii)  
 

Vid omräkning av de utländska dotterbolagen så räknas tillgångar och skulder i 

balansräkningen om till balansdagskurs. Dotterbolagens resultaträkning, dvs. intäkter 

och kostnader, räknas om till den genomsnittliga valutakurs som råder för perioden. De 

valutakursförändringar som uppstår redovisas i övrigt totalresultat, som en separat del. 

(Ericssons årsredovisning, 2015, s. 64) Det innebär att Ericsson använder sig av 

dagskursmetoden vid valutaomräkning av sina utländska dotterbolag.  
 

Intervjun gjordes med en person på Ericsson som jobbat med stort ansvar för den 

ekonomiska biten under 20 års tid. Det visade sig att hen var väldigt insatt i ämnet och 

hade väldigt stort kunnande. Respondenten förklarade att de ser sina dotterbolag som 

självständiga och tillämpar då den metod som IAS 21 föreskriver. “Det finns egentligen 

ingen valmöjlighet, det finns bara en metod beskriven i IAS 21”. Personen syftade då på 

att om företag valt att se sitt dotterbolag som självständigt så finns bara en metod att 

välja.  
 

Varför Ericsson valde att använda denna metod förklarades i “det är ju ett beslut fattat 

väldigt långt tillbaka i tiden, förr tillämpade man antingen dagskursmetoden eller den 

monetära metoden och det påverkades framförallt om man hade dotterföretag som 

rapporterade i en annan valuta än det egna landets valuta”. Hen förklarar att företaget 

tidigare kanske använde sig av dollar i rapporteringen men att så är det inte idag. “Så 

gott som alla våra dotterbolag använder sin egen valuta och därmed blir ju skillnaden 

mellan dagskurs-och den monetära metoden inte så stor”.  
 

Det frågades vidare om vad hen anser om IAS 21 och respondenten förklarar att det är 

en gammal standard som är relativt kort. Standarden innehåller inga uppenbara 

konstigheter men nyare standarder är betydligt mer omfattande än denna. “Det man kan 

säga är att det kanske inte är fel därför att IFRS är en principbaserad standard där 

varje företag ska göra en tolkning utifrån sina förutsättningar men de gamla 

standarderna, exempelvis IAS 21, är väldigt korta vilket skapar stort behov av tolkning 

från företagarnas sida på gott och på ont“.  
 

När det gäller om resultatpåverkan hade någon inverkan på företaget så menar hen att 

poängen med en redovisningsstandard är att det ska vara konsistens mellan olika företag 

och att alla alltså ska beräkna resultatet på samma sätt. “Egentligen kan man säga att 

tar man fram ett resultat ska det vara neutralt”. Respondenten fortsätter att förklara 

“När du gör ett bokslut så handlar det om att vara så objektivt neutral som möjligt, man 

får inte vara för pessimistisk men heller inte för optimistisk, tar du ett för högt resultat i 

år slår det kanske tillbaka kommande år”.  
 

Intervjupersonen tillfrågades även hur det var med om resultatpåverkan hade någon 

effekt för hen personligen. Hen menade på att teoretiskt sätt så har det en påverkan 
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eftersom att det i koncerner ofta finns ett bonussystem. Dock så förklarade respondenten 

vidare att “det är ingenting som jag beaktar i mitt jobb av det skälet att jag vet att om 

jag skulle överskatta resultatet i år så slår det tillbaka nästa år”.  
 

Gällande att det finns två olika valutaomräkningsmetoder och om det kanske skulle 

räcka med en metod, ansåg respondenten att IAS 21 är bra som den är och att hen inte 

upplevt att det riktats någon kritik mot den. “IFRS är för oss en lag att följa på rätt sätt, 

företag ifrågasätter inte lagstiftningen - man följer lagstiftningen”. Efterföljande fråga 

var om intervjupersonen ansåg att det fanns någon branschstandard för val av 

omräkningsmetod. På denna fråga så tyckte hen både ja och nej eftersom att IFRS 

tillämpades för alla typer av företag över hela världen så varken geografi eller typ av 

bransch ska innebära olika tolkningar. Exempelvis så förklarade hen “om man tänker 

sig att de fem största aktörerna i en bransch i ett land kommer överens om en tolkning 

som de ska tillämpa, det förutsätter att man verkligen följer intentionen i IFRS och inte 

att man försöker göra en egen variant av IFRS för det är inte tillåtet”.  
 

5.2.3 Vitec  
 

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska 

marknaden. Företaget har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. De 

främsta kunderna till bolaget är inom fastighetsbranschen men även energibolag, 

hälsoföretag och bildelshandlare. Koncernen har en omsättning på 0,62 miljarder kronor 

och har runt 400 medarbetare. (Vitec årsredovisning 2015, s. 3)  
 

I årsredovisningen för 2015 framgår inte hur företaget omvärderar sina utländska 

dotterbolag utan detta fick vi svar på under intervjun att de anser att deras dotterbolag är 

självständiga och därmed använder sig av dagskursmetoden. Intervjun gjordes på Vitecs 

huvudkontor med två personer som var insatta i koncernredovisningen.  
 

Det första förvärvet utomlands skedde under 1998 då företaget köpte ett tyskt bolag som 

endast sålde programvaror åt moderbolaget och alltså verkade som ett rent 

försäljningsbolag. Detta dotterbolag betraktades som integrerat eftersom “det var bara 

en kanal för ett svenskt bolag att nå den tyska marknaden och därför använde vi då den 

monetära metoden”. Detta dotterbolag finns dock inte kvar i koncernen längre.  
 

I dagsläget så har bolaget ett antal utländska dotterbolag runt om i Norden. Efter det 

tyska dotterbolaget har de köpt fullt fungerande självständiga bolag som inte är 

beroende av moderbolaget eller andra bolag i koncernen. “De sköter sig själva och 

fakturerar i egen valuta”. Anledningen till varför företaget idag använder sig av 

dagskursmetoden förklaras genom att de helt enkelt ser sina dotterbolag som 

självständiga och då finns det bara en metod att välja. Dessutom så skulle det i ett så 

pass stort bolag som Vitec vara svårt att hålla reda på alla anskaffningsvärden ifall de 

skulle använda sig av den monetära metoden och respondenterna uppger att det skulle 

bli väldigt betungande administrativt.  
 

När IAS 21 blev applicerbar år 2005 så hade bolaget inga utländska dotterbolag och 

därför blev det ingen större dramatik. När de sen förvärvade ett dotterbolag var det bara 

att läsa på standarden och köra enligt den. Vad gäller resultatpåverkans roll så uppger 

båda personerna som sitter med vid intervjun att det är klart att de vill ha så högt resultat 

som möjligt men att det inte har någon påverkan på deras arbete eller personliga 
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vinning. Däremot så “resultatet är ju viktigt i och med att vi är noterade och sen är det 

många här som äger aktier i bolaget”.  
 

Att det finns två omräkningsmetoder tycker respondenterna är rimligt. Däremot så 

uppger de att “samtidigt så vet jag inte hur stor gråzon det uppstår om det i nått läge 

inte är självklart vilken metod man ska ha”. De förklarar att de själva har dotterbolag 

till dotterbolag som kanske ligger inom gråzonen eftersom vissa av de endast är 

säljbolag. Dock förklarar de att “men vi använder samma princip i hela koncernen”. 

Respondenterna förklarar att de använder sig av ett koncernrapporteringsprogram som 

sköter all omräkning och att det skulle vara svårt att använda sig av två olika metoder.  
 

Det kontrollerades också vad intervjupersonerna anser om det finns någon 

branschstandard och här var de något osäkra men kommenterade att “Jag tror nog inte 

att det är branschen som gör skillnaden utan mer det här hur självständigt 

dotterbolaget är och kanske om det är i andra branscher där det inte är vanligt med 

självständiga dotterbolag ja då säger det sig självt hur man gör”.  
 

5.2.4 Sammanfattning elektronikbranschen 
 

Vad som framkommit under intervjuerna med företagen inom elektronikbranschen visas 

nedan i en förenklad tabell.  

 

 
 

Elektronikbranschen Doro Ericsson Vitec 

Värderingsmetod 

enligt 

årsredovisningen 

Dagskursmetoden Dagskursmetoden Framgår ej. 

Värderingsmetod 

enligt intervjuad 

Dagskursmetoden Dagskursmetoden Dagskursmetoden 

Främsta 

anledningen till vald 

metod 

*Anser att det 

bara finns en 

metod. 

*Självständiga 

*IAS 21 

*Historiskt  

* Självständiga 

* Enkel 

Resultatpåverkans 

roll för koncernen 

Alltid trevligt 

med högt resultat 

Ingen effekt Ingen effekt, men 

många äger 

aktier. 

Resultatpåverkans 

roll för respondenten 

Ingen effekt.  Bonus Ingen effekt. 

Syn på 

branschstandard vid 

val av 

omvärderingsmetod 

Anser att det bara 

finns en metod. 

Både ja och nej. Ingen 

branschstandard. 

Syn på behovet av 

två 

omräkningsmetoder 

Anser att det bara 

finns en metod. 

Det finns inget 

behov till 

förändring 

Det finns inget 

behov till 

förändring 

 

Tabell 3 – Sammanfattning elektronikbranschen 
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5.3 Intervju med Rune Lönnqvist  
 

Rune Lönnqvist är idag pensionär men har tidigare arbetat på Uppsala universitet och 

Handelshögskolan i Stockholm som lärare i företagsekonomi. Han har bland annat 

skrivit kurslitteraturen Årsredovisning i koncerner, som vi använt oss av i denna studie. 

Genom denna intervju ville vi få djupare förståelse inom problemområdet.  
 

En av frågorna som diskuterades med Rune var vilken han trodde var den största 

orsaken till val av omräkningsmetod från ett företags synvinkel. Runes svar var “Ja 

man kan ju hoppas att de beter sig ärligt, att de följer instruktioner och låter avgöras 

om det är integrerade eller självständiga dotterbolag och försöker bedöma det så gott 

det går.” För att undersöka detta vidare så ville vi kontrollera om omräkningsmetod i 

övriga företag inom samma bransch har någon inverkan på val av metod och Lönnqvist 

kommenterade “Det är nog mycket möjligt att man väljer att göra som de andra. Det är 

praktiskt smidigare att man gör på samma sätt som de andra i branschen, om man 

jämför resultat etc.”. 
 

Vi har i undersökningarna med företagen kontrollerat om den personliga vinningen kan 

vara orsak till val av omräkningsmetod, detta ville vi även kolla vad Rune hade för åsikt 

om. Han trodde inte att det hade någon påverkan och motiverade det med att det beror 

mest på hur valutakurserna utvecklas och att det är svårt att byta metod från år till år.  
 

I intervjun så upplyste vi Lönnqvist om att vi studerat ett bolag som har ett integrerat 

dotterbolag men använder sig av dagskursmetoden och ville ha hans synpunkt på det. 

“Alla är inte så insatta, man kan uppleva det krångligt att byta metod eftersom man inte 

är riktigt säker på hur det ska fungera.”  
 

Samtliga bolag som vi studerat har använt sig av dagskursmetoden och vi ville ta reda 

på varför Rune tror att dagskursmetoden är överrepresenterad. “Den är enklare att 

genomföra och på ett vis kan förefalla logiskt riktig, den känns naturligare”. Vad gäller 

den monetära metoden så beskriver han den som “Den har lite krångligare tankesätt, 

varför en maskin ska värderas till en valutakurs och en annan maskin ska värderas till 

en annan valutakurs. Om man inte funderar riktigt på bakgrunden kan det verka 

omotiverat och till och med ologiskt.” 

 

5.4 Intervju med Sofia Bildstein-Hagberg  
 

Sofia arbetar som expert inom finansiell rapportering på Svenskt näringsliv och sitter 

även som ledamot i Bokföringsnämnden. Tidigare har hon bland annat arbetat på 

Finansdepartementet och som IFRS specialist på Handelsbanken i 8 år. Det undersöktes 

om företag kontaktade Sofia om de hade frågor gällande IFRS/IAS regelverket och hon 

uppgav att det är inget de arbetar med på Svenskt näringsliv utan då får företagen 

istället anlita konsulter om de behöver hjälp med tolkning.  
 

Sofias syn på IAS 21 är att den reglerar två saker. För det första transaktioner i utländsk 

valuta och för det andra verksamheter som redovisar i en annan valuta. Om du har en 

annan funktionell valuta än moderföretaget - då finns det en uppsättning regler för det. 

Vidare frågades det om det skulle räcka med om det bara fanns en metod istället för två 

och här beskrev hon det som “då skulle du inte kunna ha en annan rapporteringsvaluta 

för en filial eller ett dotterbolag utomlands än vad du har i din koncern”. Hon förklarar 

att den ena delen är skriven som om rapporteringsvaluta och funktionell valuta är 
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samma och den andra delen är skriven som om rapporteringsvaluta och funktionell 

valuta är olika och då ska olika metoder användas. “Jag kan inte se att det finns något 

annat sätt att reglera det på”.  
 

Frågan ställdes om hon trodde att resultatpåverkan har någon betydelse vid val av 

omräkningsmetod “Min teori är att det överhuvudtaget inte finns någon påverkan på 

hur man väljer redovisningsprincip, man kan ju inte ändra det utifrån det”.  
 

När det gäller om det är vanligt att med feltolkningar av standarder så uppger Sofia att 

“Vissa saker är lättare att tolka än andra saker, när det gäller valuta är det erkänt 

svårt, sannolikheten att det blir fel ibland är lite högre när det gäller valutafrågor”. 

Hon anser att IFRS är ett väldigt komplext regelverk så det är inte helt lätt att tolka. Det 

händer att fel uppstår, men det är inte så vanligt med väsentliga fel. Detta innebär att det 

inte är så stora belopp som felen görs om och därmed påverkas inte företagets 

finansiella rapporter så mycket.  
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6. Analys  
 

I det här kapitlet så kommer en analys av våra resultat att presenteras. Först analyseras 

branscherna var och en för sig med koppling till våra olika teorier. Sedan analyserar vi 

alla företag gemensamt, samt diskuterar om det finns någon branschstandard och 

skillnader mellan branscherna.  
 

6.1 Skogsindustrin  
 

Enligt Törnqvists omfattande undersökning så ansåg hon att det finns ett antal faktorer 

som ligger till grund för företagens val av omräkningsmetod (Törnqvist, 1986, s. 123). 

När vi analyserar skogsbranschen kan vi se att den faktor som påverkar valet av 

omräkningsmetod inom skogsindustrin mest är internationella standarder - då främst 

IAS 21. Detta var även enligt Törnqvist den främsta orsaken till val av 

omräkningsmetod. Andra orsaker som framgick i vår undersökning av skogsindustrin 

fanns inte upplistad bland Törnqvists faktorer. De orsakerna var att dagskursmetoden 

var enklare att använda samt att den är vanligare och det låg till grund för beslutet av 

vilken omräkningsmetod företagen skulle använda.  

 
Ett företag ansåg att enda anledningen till valet av omräkningsmetod var att det låg 

historiskt tillbaka i tiden och att de alltid använt samma metod. Detta ansåg vi vara en 

signal på okunskap eftersom att ett företag inte kan använda sig av samma metod bara 

för att de alltid gjort det, då företaget och reglerna är under ständig förändring. I detta 

fall så hade företagets dotterbolag tidigare sålt till utomstående externa kunder men 

sedan en tid tillbaka hade dotterbolaget övergått till att bara ägna sig åt 

internförsäljning. Då beslutet om att bolaget skulle följa de internationella standarderna 

IFRS kom 2005 så måste företaget ju även övergå till att följa dessa standarder och inte 

förlita sig till ett beslut som tidigare tagits och inte ompröva det. När företaget tog 

beslutet så ansåg de troligtvis dotterbolaget som självständigt eftersom de då hade 

externförsäljning och beslutet var vid den tidpunkten troligtvis korrekt. De beslutade sig 

alltså för att använda dagskursmetoden och det följde både de dåvarande och nuvarande 

reglerna om omräkningsmetod. I nuläget så har koncernen bara ett dotterbolag, som 

endast säljer till moderbolaget - i vårt tycke skulle detta dotterbolag klassificeras som 

integrerat och då är den monetära metoden tillämplig. Vi kan inte få fram uppgifter 

huruvida dotterbolagets funktionella valuta är samma som koncernens 

presentationsvaluta, men eftersom dotterbolaget enbart säljer till moderbolaget så kan vi 

anta att så är fallet. Om det skulle vara så att dotterbolaget har en annan funktionell 

valuta än moderbolaget anser vi att företaget utsätter sig för onödiga valutakursrisker 

eftersom moderbolaget är dotterbolagets enda kund.  

 
När intervjun gjordes med den ansvarige för koncernredovisningen på den ovan 

omtalade företaget så sa respondenten “jag får ju välja en princip som passar mitt 

företag”, vilket vi inte tycker att hen har gjort. Vi anser att företaget bör byta metod om 

tanken är att dotterbolaget även i försättningen bara ska sälja till moderbolaget eftersom 

det vore korrekt enligt vår tolkning av IAS 21. Vi tror även att om de skulle byta metod 

så skulle det gynna företagets resultat.  

 
Vi diskuterade även detta fall med Rune Lönnqvist som vi anser något av en expert på 

detta område och han förklarade då att traditionernas makt är stark och att han trodde att 

det var vanligt med feltolkningar av standarden. Vi diskuterade också om det kunde 
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finnas fler orsaker bakom detta och det är uppenbart att det är krångligt att byta metod 

och att det kan vara en faktor som ligger bakom det hela. Personen som var ansvarig för 

koncernredovisningen hade arbetat som auktoriserad revisor i 20 år vilket gör att vi 

tycker att det är lite konstigt om det vore okunskap som ligger bakom det hela. Ett annat 

företag inom skogsindustrin ansåg att om ett bolag hade ett integrerat dotterföretag så 

kunde de lika gärna ha det som en filial istället eftersom de slipper kursdifferenserna då. 

Vi anser att detta problem går att koppla till den institutionella teorin. Då tänker vi 

främst på den härmande isomofismen. Det eftersom företaget inte har omvärderat sitt 

beslut utan i vår mening bara fortsatt som de gjort tidigare och som andra företag i 

branschen gör. Precis som Villadsen (2013, s. 73) ansåg i sin studie, så finns det en 

balansgång mellan när ett företag härmar andra företag för mycket. Vi tror att företaget i 

detta fall har fastnat för mycket i gamla mönster och eftersom det finns få företag som 

använder den andra metoden har de inte heller sett någon anledning till att byta då ingen 

annan gör det. Det är en fara för företaget att inte kunna värdera om tidigare valda 

metoder då det sker förändring inom företagets organisation. Den intervjuade personen i 

det aktuella företaget såg heller ingen mening med att det skulle finnas två metoder, 

vilket vi tycker tyder på att hen vill att företagen ska göra på exakt samma sätt och inte 

ha möjlighet till olika val i sin redovisning.  

 

Agentteorin säger att individen handlar efter de ekonomiska konsekvenser det medför 

personen själv (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). I detta fall är det enligt Litjens et al. 

(2015) agenten som tar beslut som gynnar agenten själv. Två av företagen höll inte med 

om detta, och berättade för oss klart och tydligt att det inte hade någon påverkan alls på 

det personliga planet medan den tredje tyckte att hen alltid vill ha ett högt resultat. Att 

hen alltid ville ha ett högt resultat skulle kunna vara baserat på annat än att personen i 

fråga får bonus om resultatet är högt. Exemplevis så skulle det kunna innebära att 

agenten får ett bättre rykte av att företaget ser ut att prestera bättre och det skulle ge 

incitament till att använda sig av den värderingsmetod som ger högre resultat (Fields, et 

al. 2001, s. 257-258).  

 

Vi tyckte att när de två som intervjuades i de andra bolagen svarade så bestämt nej på 

frågan, kändes det som att vi tryckte på en öm tå. På grund av detta så vågade vi inte 

ställa följdfrågorna lika utförligt som vi hade tänkt som ifall de fick bonus eller aktier i 

företaget. Det hade inte varit etiskt korrekt att gräva djupare i frågan. Vi kan bara 

spekulera ifall det var så att de svarade så bestämt nej för att det verkligen var så, eller 

om de sa det för att de inte ville avslöja att de fick bonus.  
 

6.2 Elektronikbranschen 
 

Vad gäller faktorerna som påverkar val av omräkningsmetod inom elektronikbranschen 

så var det även här de internationella standarderna som var den främsta faktorn. Att 

företagen såg sina dotterbolag som självständiga var huvudorsaken till att de 

internationella standarderna var den främsta faktorn. Även att dagskursmetoden var 

enkel att använda samt att det låg historiskt tillbaka i tiden uppgavs vara några faktorer, 

dock finns de inte listade bland Törnqvists faktorer till val av omräkningsmetod. Ett 

företag inom elektronikbranschen uppgav dock att de ansåg att det bara finns en metod 

enligt IAS. Den personen hade dessutom varit koncernredovisningsansvarig på en 

högskola och var säker på att det enligt IAS 21 endast fanns en metod att tillämpa - 

dagskursmetoden. Vi kontrollerade detta med Rune Lönnqvist som inte alls höll med 

om det utan han står fast vi att det finns två metoder. För att vara säkra på vår sak så 
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lusläste vi IAS 21 ytterligare en gång och vi anser precis som Lönnqvist - det finns två 

metoder. I IAS 21 under rubriken “Redovisning i den funktionella valutan av 

transaktioner i utländsk valuta” så framgår det bland annat i punkt 23 att koncerner ska 

räkna om monetära poster i utländsk valuta till balansdagskursen och icke-monetära 

poster omräknas till valutakursen vid transaktionstillfället. Detta omräkningssätt kallas 

med ett annat ord för den monetära metoden, vilket tyder på att den finns även i IAS 21. 

Vid flera av intervjuerna så diskuterades det att IFRS överlag är svårtolkad, men 

speciellt IAS 21. Det kan vi även konstatera eftersom både ett av företagen och en av 

experterna, Sofia Bildstein-Hagberg, ansåg att det enbart finns en metod i IAS 21. De 

menade istället att det är två olika situationer och inte två olika metoder som beskrivs. 

Vi tolkar det som att det finns en situation för självständiga bolag samt en situation för 

integrerade bolag. Men andra ord så håller vi med om att regelverket är komplext och 

att det går att tolka på olika sätt. Vidare anser vi dock att oavsett tolkning, så menas 

samma sak. Ett av företagen menade på att i och med att standarden är så pass kort så 

finns det mer utrymme för tolkning, än om standarden hade varit längre och därmed mer 

utförlig.  

 
Ett av företagen uppgav vid intervjun att de har en del dotter-dotterbolag som kan ligga 

i en gråzon vad gäller vilken omräkningsmetod som ska tillämpas. De ansåg själva att 

det skulle kunna vara applicerbart med den monetära metoden på några av dessa dotter-

dotterbolag eftersom de endast agerade som ett försäljningsbolag inom koncernen. Vi 

förstår svårigheten i detta och att det blir väldigt komplicerat att hålla reda på vilka 

dotterbolag som ska omräknas enligt den monetära metoden och vilka som ska 

omräknas enligt dagskursmetoden. I detta fall var det en övervägande del som var 

självständiga och därför hade de valt dagskursmetoden. Det är ett problemområde som 

skulle kunna förtydligas i IAS 21 om hur bolag ska hantera dessa fall. Vi förstår att det 

skulle vara kostsamt för företagen att tillämpa båda metoderna då det skulle krävas 

mycket administrativt arbete för att hålla isär metoderna och hålla koll på 

anskaffningstillfällen och valutakurser. 

 
Vad gäller Agentteorin så var det här två företag som kan ha motiv att välja 

omräkningsmetod för sin egen vinning. Ett företag hade ett bonusprogram som ger 

upphov till att de vill ha så högt resultat som möjligt för att själv få så hög bonus som 

möjligt. Detta är liknande vad Fields et al. (2001, s. 257-262) kom fram till gällande att 

beslutsfattare väljer en redovisningsprincip som höjer resultatet vilket leder till att de 

själva kan erhålla en högre ersättning. Då det i denna studie inte framkom exakt varför 

alla koncerner valt sin omräkningsmetod och om egen vinning har spelat in i valet, så 

går det inte att konstatera att bonusprogram och liknande har en påverkan vid val av 

omräkningsmetod för koncerner med utländska dotterföretag.   

 

I ett annat företag berättades det för oss att det var många som jobbade på företaget som 

hade aktier i bolaget. Även detta kan ge upphov till att de vill få aktiepriserna högre och 

det genom att få det att se ut som att företaget går bättre än vad det gör. Eftersom detta 

är en känslig fråga så är det nog ingen som rätt ut skulle kunna säga att så är fallet, utan 

det kan endast spekuleras kring.  
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6.3 Gemensam analys 
 

Den institutionella teorin menar att företag inom samma bransch tenderar att agera på 

samma sätt (DiMaggio & Powell, 1983, s. 143). Av de sex tillfrågade företagen, var det 

bara ett som inte rakt ut sa att de inte trodde att det fanns någon branschstandard. Den 

respondenten ansåg att det kan finnas tillfällen då de största företagen inom en bransch 

kommer överens om hur IAS 21 ska tolkas, vilket leder till att många företag inom 

branschen därmed använder samma metod. Denna synpunkt håller vi med om till stor 

del. Visst kan det finnas tillfällen då företagen pratar ihop sig om hur de ska tolka en 

viss standard, men vi anser att det inte är en grund till att en branschstandard bildas. Vi 

anser att bara för att alla bolag använder sig av samma metod så behöver det inte 

innebära att det finns en standard inom branschen. För att det ska ses som en standard 

inom en bransch anser vi att företagen, i alla fall delvis, bör basera sitt val av metod på 

vad andra företag har valt. Med andra ord anser vi att företagen inte ska komma överens 

om vilken metod som ska användas för att det ska anses vara en standard inom 

branschen. För att det ska anses som en standard tycker vi att ett företag baserar sitt val 

på vad andra har gjort, utan att för den skull veta varför ett annat företag har gjort just 

det valet. Efter granskningen av samtliga bolag kan vi konstatera att de använder sig av 

samma metod, men vi anser att det kan bero på andra faktorer än branschstandard. Det 

kan exempelvis röra sig om slumpen eller att det är en standard överlag att företag 

använder sig av den ena metoden och att det inte beror på inom vilken bransch 

företagen är verksamma inom.  

 
När vi intervjuade Rune Lönnqvist så förklarade han för oss att han tror att det finns 

branschstandarder eftersom att det är lättare för företagen att jämföra sig med varandra 

om de använder samma metod. Vi tror att Rune överlag har rätt när det gäller 

redovisningsprinciper och att det finns branschstandarder. I detta fall anser vi dock att 

det inte är lika enkelt att konstatera eftersom de flesta företagen använder samma metod 

oavsett bransch.  

 
Alla de intervjuade personerna har tidigare arbetat på andra företag eller revisionsbyråer 

med koncernredovisning och har även haft kontakt med IAS 21 på dessa arbetsplatser. 

Det kan vara en anledning till att samtliga företag använder sig av dagskursmetoden. De 

flesta av våra respondenter hade aldrig vid tidigare arbeten använt sig av den monetära 

metoden. Vi anser därmed att respondenterna inte hade någon anledning till att 

undersöka om deras företag bör byta från dagskursmetoden eftersom det är den 

vanligaste metoden samt att respondenterna tidigare enbart varit i kontakt med denna 

metod. När en metod har fungerat bra tidigare så finns det sällan anledning att tro att 

någon annan metod skulle göra sig bättre i företaget. Vi tror att detta är en stor 

anledning till att många respondenter inte kändes så insatta i ämnet, då värdering av 

utländska dotterbolag av många upplevs som ett oproblematiskt område. Det finns för 

de flesta ingen anledning till att omvärdera valet av metod, eftersom dagskursmetoden 

är den metod som vi anser passar in på majoriteten av företagen vi har undersökt.  

 
Något intressant som uppkommit under studiens gång är att vi fått fram fler 

bakomliggande faktorer till val av omräkningsmetod än vad som fanns i Törnqvists 

omfattande undersökning. De faktorer som vi funnit när vi intervjuat företagen, som inte 

nämns av Törnqvist är att den ena metoden är den vanligaste metoden, den är lättare att 

använda samt att det är den metod som historiskt har använts under en lång tid. 

Eftersom Törnqvists omfattande underökning är från 80-talet anser vi att de faktorer 
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som vi kommit fram till, är något som har utarbetats under tiden mellan Törqvists 

undersökning och denna studie. De faktorer som uppstått under vår studie kan anses 

vara modernare faktorer till val av omräkningsmetod och att de faktorer som 

framkommer av Törnqvists underökning är av mer klassisk art.    

 
En tanke som har slagit oss flera gånger under arbetets gång är om det verkligen finns 

tillräckligt med kompetens om vad standarden innebär. Vid de flesta intervjuer fick vi 

börja med att förklara vad IAS 21 innebar och vi tycker att om respondenterna jobbar 

med koncernredovisning så borde de ha koll på den. Att så många inte vet vad 

standarden innebär betyder ju också att de kanske inte tillämpar den korrekt. Vad är 

meningen med att ha en standard som måste följas om ingen vet vad den innebär? Det 

var många företag i undersökningen som tyckte att vi har ju alltid tillämpat 

dagskursmetoden varför ändra? Det är ju inte direkt meningen med standarden, att 

företagen bara behöver välja metod en gång och sen behöver det inte omprövas oavsett 

vad som händer. Eftersom vi studerat så pass stora bolag och inte ens de har 

kompentensen att förstå standarden och dess innebörd, vore det kanske enklare att det 

bara fanns en metod? Då skulle samtliga veta att alla bolag använder samma metod och 

det är lättare att jämföra sig med varandra. Det är även bra från en investerares 

synvinkel att de vet att alla redovisar på samma sätt. Då dessutom ett av företagen i 

studien tillämpar dagskursmetoden fast de egentligen enligt oss borde tillämpa den 

monetära metoden så funderar vi även på vad det är för idé att ha två metoder om de 

inte ens tillämpar den andra när de ska det?  

 
I intervjun som gjordes med Sofia Bildstein-Hagberg så säger hon att det är väldigt 

vanligt med feltolkningar av standarder eftersom de är så komplexa och då framförallt 

standarder som rör valutaomräkning - som till exempel IAS 21. Hon själv anser dock att 

regelverket inte bör ändras utan hon ser inte att det finns något alternativ till hur detta 

ska regleras. Det håller vi dock inte med om eftersom vi anser att standarden är alldeles 

för öppen för tolkningar vilket gör att företagen kan själva bestämma sig för en egen typ 

av tolkning. Vi anser att det därmed tar bort en del av syftet med IFRS som är att alla 

ska tillämpa regelverket på samma sätt. 
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7. Slutsats 
 

I följande kapitel kommer de frågeställningar som presenterats i första kapitlet att 

besvaras. Studiens empiri och analys ligger till grund för slutsatserna. Vi avslutar 

kapitlet med att lämna förslag till vidare forskning.  
 

7.1 Slutsatser av studiens resultat 
 

Det vi ville få svar på med vår studie var hur svenska koncerner väljer mellan 

omräkningsmetoder och vilka faktorer som ligger bakom samt om det finns någon 

standard inom elektronikbranschen och skogsindustrin. Det vi kan konstatera är 

framförallt att standarden som undersökts, IAS 21, är komplex och att det är många som 

inte riktigt förstår hur den ska tillämpas. Den främsta faktorn som låg bakom val av 

omräkningsmetod var internationella standarder, vilket var även det som vi tog upp i 

teorin från Törnqvists omfattande undersökning. En annan faktor till val av metod var 

bland annat att de valt dagskursmetoden för att den var enkel att använda. Flera företag 

uppgav också att det var ett beslut som låg historiskt tillbaka i tiden och de hade inget 

uppsåt att ompröva detta. De två sistnämnda faktorerna anser vi inte borde vara 

relevanta för val av omräkningsmetod utan tyder på antingen okunskap eller brist på 

engagemang. Vi anser att detta är ett tecken på att systemet som finns idag fungerar på 

ett bra sätt, eftersom företagen inte sätter sig in i frågan och aktivt arbetar med den. 

Trots detta så anser vi att standarden bör utvecklas eftersom den lämnar öppningar för 

egna tolkningar vilket gör att alla företag enligt vår tolkning inte tillämpar IAS 21 

korrekt.  
 

När det gäller om det finns någon standard inom respektive undersökta branscher så 

anser vi att det inte finns någon branschstandard. Även fast alla använder samma metod 

så anser vi att det inte har något med branschen att göra utan att de flesta bolag på den 

här nivån som vi undersökt har självständiga bolag. Hade vi istället valt att undersöka 

mindre bolag med utländska dotterbolag så tror vi att vi funnit fler företag som tillämpat 

den monetära metoden. Ett av bolagen som vi studerat hade vid ett tidigare tillfälle när 

företaget var betydligt mindre, ett integrerat dotterbolag. Vi anser därmed att det inte 

beror på vilken bransch bolagen är aktiv inom utan vi tror att det hellre kan beror på hur 

stort bolaget är, gällande om de har integrerade eller självständiga dotterbolag.  

 

Gällande Törnqvists omfattande undersökning så anser vi att vår studie har utvecklat de 

resultat som hon kom fram till. I figur 2, i kapitel 3.5, visas de faktorer som hon kom 

fram till vid val av redovisningsprincip. Av vår studie anser vi att det framkommit 

ytterligare tre faktorer, som kan anses spela roll när företag väljer olika 

omräkningsmetoder och redovisningsprinciper. Dessa faktorer visas nedan i en figur 

och kan tilläggas i modellen i kapitel 3.5.  
 

  Vanligaste 

principen/metoden 

Val av 

redovisningsprincip 

Historiskt 

användande 

Enklaste 

principen/metoden 

Figur 4 – Ytterligare utveckling av Törnqvists modell 
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Avslutningsvis kan vi konstatera att valutaomräkning är ett komplext område med ett 

regelverk som ger utrymme för egna tolkningar. Vår förhoppning är dock att det i 

framtiden kommer en utveckling på IAS 21 som leder till större kunskap och mer 

enhälliga tolkningar.  
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång har vi bekantat oss med olika typer av infallsvinklar av IAS 21 och 

dess problemområde. Ett område som vi tycker skulle vara intressant att forska vidare 

om är huruvida IAS 21 går att förtydliga. Om det anses att standarden går att förtydliga, 

går det då att undersöka hur detta skulle gå till för att undvika att flertalet tolkningar av 

IAS 21 kan göras. 
 

En annan intressant infallsvinkel av området hade varit att ta reda på hur problemet 

gällande att en koncern har flera dotterbolag eller dotter-dotterbolag och att vissa av 

dem är integrerade och vissa är självständiga ska lösas. Dels ta reda på hur företag ska 

gå tillväga för att det ska fungera om de har två olika typer av dotterbolag. Men även 

hur koncernen ska utföra arbetet utan att det blir för kostsamt och administrativt 

betungande att använda sig av två omräkningsmetoder.  
 

Vi hoppas att dessa två förslag ger inspiration till forskare att utforska ämnet vidare.  
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8. Trovärdighetsdiskussion 
 

I det avslutande kapitlet i denna studie presenteras de kriterier som vi valt att använda 

för att styrka studiens kvalité och trovärdighet. De kriterier som krävs för att uppfylla 

tillförlitligheten i denna typ av studie är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering (Bryman, 2011, s. 354) 
 

Vid bedömningen av en studies kvalité och trovärdighet används ofta validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet som tre kriterier för att bedöma detta inom den 

företagsekonomiska forskningen (Bryman, 2011, s. 352). Det har diskuterats bland 

forskare om dessa kriterier, som framförallt fokuserar på tillförlitlighet och noggrannhet 

i genomförda mätningar, verkligen är relevanta kriterier för en kvalitativ studie 

(Bryman, 2011, s. 352-353).  På grund av att det inte finns en objektiv relation mellan 

forskaren och det som studeras menar Johansson Lindfors (1993, s. 45) att validitet och 

reliabilitet inte är aktuellt för en kvalitativ forskning. Med hänsyn till detta har vi valt att 

utgå från sanningskriteriet tillförlitlighet för att bedöma studien. Tillförlitlighet består av 

fyra kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011, 

s. 354). 
  

8.1 Trovärdighet 
 

I detta avsnitt utvärderas trovärdigheten och sannolikheten av det presenterade 

resultatet. Det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, men det 

som avgör om en studie blir framgångsrik eller inte är hur trovärdig studien upplevs i 

andras ögon (Bryman, 2011, s. 354). För att skapa trovärdighet så bör en studie använda 

sig av både responsvalidering samt triangulering.  
 

Responsvalidering innebär att respondenten får möjlighet att efter en intervju göra 

ändringar i sina svar och granska vad forskaren har skrivit (Bryman, 2011, s. 353). I 

denna studie så har samtliga respondenter haft möjligheten att höra av sig efter intervjun 

för att göra ändringar, utöver det så har de respondenter som velat ha möjligheten att 

läsa igenom transkriberingen samt göra ändringar och tillägg.  
 

För att ytterligare öka trovärdigheten i denna studie har vi använt oss av triangulering. 

Det innebär att mer än en metod samt mer än en datakälla har använts för att undersöka 

det valda ämnet (Bryman, 2011, s. 354). I denna studie har vi dels granskat företagens 

årsredovisningar samt gjort intervjuer med berörda företag för att få en inblick i deras 

tankegångar kring omvärderingen av deras utländska dotterföretag. För att få ytterligare 

djup i studien har även intervjuer med två individer som är väl insatta i området gjorts.  
  

8.2 Överförbarhet 
 

När överförbarhet bedöms så ska forskaren ta ställning till om studien kan föras över till 

andra kontexter (Bryman, 2011, s. 355). Eftersom vår studie är av kvalitativ art och 

enbart har utförts på ett fåtal respondenter så kan vi inte dra några generella slutsatser 

utöver de bolag som har undersökts. I vår studie har fokus legat på de två valda 

branscherna elektronik och skogsindustri. Vi har med hjälp av intervjuer försökt att 

beskriva den sociala verklighet som dessa företag verkar i. Därför anser vi att resultaten 

enbart går att överföra till andra koncerner, som har liknande uppbyggnad och 

förhållande till andra företag inom samma bransch, som de undersökta bolagen.  
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8.3 Pålitlighet 
 

Detta kriterium kan jämföras med reliabilitet, ett sanningskriterium som används vid 

kvantitativ forskning och har som syfte att bedöma om en studie kan genomföras igen 

med likartat resultat (Bryman, 2011, s. 355). Genom att under arbetets gång noggrant 

antecknat vad vi gjort har vi tydligt kunna redogöra får vårt tillvägagångssätt i bland 

annat metodkapitlet. Avsikten och förhoppningen är att vi på ett tillförlitligt sätt har 

återgett vår arbetsgång och på så sätt skapat en bra pålitlighet för vår studie. För att 

kontrollera pålitligheten har vi låtit både handledare och andra studenter läsa igenom vår 

uppsats för att kontrollera att vårt valda tillvägagångssätt är beskrivet på ett bra och 

tydligt sätt.  
 

8.4 Konfirmering 
 

Kriteriet handlar om att säkerställa objektiviteten i den kvalitativa studien i den mån det 

är möjligt samt att forskarna agerar i god tro och deras personliga värderingar inte styr 

resultatet (Bryman 2011, s. 355). Vi har under hela processen aktivt fått arbeta med våra 

personliga värderingar, så att de inte ska ha påverkat resultatet. Det har under denna 

process varit underlättande att vara två författare. Vi har på så sätt kunnat diskutera 

förväntningar och uppfattningar med varandra, främst för att på så sätt motverka att våra 

personliga åsikter speglas i studien. Inför arbetet hade vi naturligt förväntningar över 

vad respondenterna skulle svara på våra frågor. Vi har dock blivit överraskade och 

resultatet är av annan karaktär än vad vi först trodde. Det tyder därmed på att vi inte 

försökt påverka studien i någon riktning, utan vi har varit öppna för alla former av svar 

och resultat som har framkommit under studiens gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mail till respondenterna innan intervjun 
 

Hej!  

Vi heter Jennifer Lundström och Amanda Lundgren och studerar vid Umeå Universitet. 

För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats inom redovisning med inriktning mot 

valutaomräkning av utländska dotterbolag.  

Syftet med uppsatsen är att redogöra vilka metoder som används för omräkning av 

dotterföretag i utlandet, samt orsaker till val av metod.  

Om Ni har möjlighet skulle vi gärna vilja göra en intervju via telefon alternativt Skype 

med personen som är ansvarig för koncernredovisningen. Ert deltagande är oerhört 

viktigt för vårt arbete så vi är mycket tacksamma om Ni är villiga att ställa upp. Svara 

gärna via mail eller telefon så snart som möjligt.  
 

Med vänliga hälsningar 
 

Jennifer Lundström   Amanda Lundgren 

jlundstrom16@hotmail.com  amanda.lundgren@outlook.com 

0730567711    0738393589 

 

 

  



 

Bilaga 2 – Intervjumall koncerner   

     
1. Berätta om dig själv och din arbetsbeskrivning.    
Vilken utbildning har du? 

Karriärbakgrund -Hur har du tagit dig dit där du är idag?  

Vad har du för roll idag? 

Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Aktiva år inom koncernredovisning? 

      

2. Berätta lite om koncernen.   
Hur många dotterbolag har ni? 

I vilka länder/världsdelar är ni verksamma?  

      

3. Hur värderar ni de utländska dotterbolagen?  
Vilken värderingsmetod använder ni?  

Ser ni dotterbolagen som integrerade eller självständiga?  

 

4. Varför använder ni den valda metoden?  
Hur valde ni värderingsmetod? Vilka faktorer spelade in?  

Medför valet av metod stora effekter på resultat och ställning?  

 

4. Hur upplever du IAS 21? 
Upplever du IAS 21 annorlunda nu jämfört med när den introducerades 2005? 

Har ni samma värderingsmetod nu som innan IAS 21?  

    

    

5. Hur upplever du resultatpåverkans roll i ditt arbete?  
Hur viktigt är det för koncernen att resultatet blir så stort som möjligt?  

Hur har det varit på tidigare arbetsplatser? 

Spelar det någon roll för dig personligen om resultatet blir högt eller lågt? (bonus, 

aktier m.m.) 

 

6. Vad anser du om att det finns två olika omräkningsmetoder att välja bland?  
Kan det räcka med att det bara finns en metod? Varför? 

Skulle det vara enklare att jämföra sig med andra bolag om du visste att alla använde 

sig av samma metod? Varför? 

Tror du att det finns någon branschstandard vad gäller värderingsmetod?  

Iså fall - hur har den utvecklats? 

  



 

Bilaga 3 - Intervjumall Rune Lönnqvist  
 

1. Berätta lite om dig själv  

- Vad gör du idag? 

- Vad har du arbetat med under ditt yrkesverksamma liv? 
 

2. Hur tolkar du IAS 21? 

- vad anser du är skillnaden mot för RR 8?  

 

3. Vad tror du är största orsaken till val av omräkningsmetod från företagarnas 

synvinkel? 

- Spelar övriga branschens val in, tror du? Varför? 

- Resultatpåverkans roll för den egna individen (aktier, bonus 

osv.)?Vanligt/ovanligt? Varför? 

 

4. Hur vanligt är det att använda den monetära metoden? 

 

5. Berätta om vårt fall med felanvändning och hur är Lönnqvist syn på det?  

 

6. Hur vanligt är det med feltolkningar, upplever du? 

– Tror du att det är många företag som inte förstår innebörden av IAS 21? 

 

7. Varför är dagskursmetoden överrepresenterad? 
 
 

  



 

Bilaga 4 - Intervjumall Sofia Bildstein-Hagberg  
 

1. Berätta lite om dig själv 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du arbetat på svenskt näringsliv?  

- Vad har du gjort tidigare? Studier/arbete? 

- Vänder sig företag till dig om de har frågor angående IAS?  
 

2. Hur tolkar du IAS 21? 

- Tycker du att det behövs två metoder? 

- Vad anser du är skillnaden mot RR 8? 
 

3. Vad tror du är största orsaken till val av omräkningsmetod? 

- Spelar övriga branschens val in, tror du? Varför? 

- Resultatpåverkans roll för den egna individen (aktier, bonus 

osv.)?Vanligt/ovanligt? Varför? 
 

4. Hur vanligt anser du att det är att den så kallade monetära metoden används? 

 

5. Hur vanligt är det med feltolkningar, upplever du? 

– Tror du att det är många företag som inte förstår innebörden av IAS 21? 

 

6. Varför tror du att dagskursmetoden är överrepresenterad?  
 


