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1 Inledning

Denna uppsats behandlar den klassificering av utländska dotterföretag som
ligger till grund för omräkningen av dessa företags redovisningar. Denna
omräkning medför viss valutaexponering för koncerner. I detta inledande kapitel
redogör vi först för bakgrunden till vårt problemområde. Eftersom
valutaexponering är en komplicerad företeelse och utvecklingen av de
omräkningsmetoder och redovisningsrekommendationer som finns idag varit en
omfattande process, har vi valt att skriva en utförlig bakgrund. Detta för att ge
läsaren en inblick i problemområdet. Vi redogör för problemet i form av en
problemdiskussion samt en mer preciserad problemformulering. Avslutningsvis
presenterar vi syftet med uppsatsen samt hur vi avgränsat
undersökningsområdet.

1.1 Bakgrund

Svenskt näringsliv blir alltmer internationaliserat. Allt fler företag investerar i
dotterföretag utomlands. (SCB, 2002) År 1999 var antalet svenska koncerner
med utländska dotterföretag 805 stycken. Dessa koncerner exporterade varor för
totalt 337 miljarder kronor och importerade varor för totalt 145 miljarder kronor.
(ITPS, 2001, sid. 2) Denna interaktion mellan företag i olika länder medför en
ökad exponering för valutarisker. Valutarisker innebär dels ekonomiska effekter
för företagen, men för koncerners del även redovisningsmässiga effekter i
samband med konsolidering av utländska verksamheter vid upprättandet av
årsbokslutet (Törnqvist, 1986). Beroende på att utländska dotterföretags lokala
valuta ofta är en annan valuta än moderföretagets rapportvaluta måste en
valutaomräkning göras i samband med konsolideringen, eftersom det inte går att
addera två olika valutor med varandra (Nobes & Parker, 2000).

I och med att växelkurserna förändras över tiden är det inte möjligt att direkt och
utan komplikationer omräkna dotterföretagets redovisning till moderföretagets
rapportvaluta. Dels måste det först avgöras vilken kurs, exempelvis aktuell kurs
alternativt någon historisk kurs, som skall användas för att omräkningen av
dotterföretagets redovisning skall bli så korrekt och rättvisande som möjligt och
dels leder fluktuerande valutakurser till att en omräkningsdifferens uppstår vid
översättningen. Denna omräkningsdifferens kan antingen betraktas som en vinst
eller förlust som skall påverka resultatet, eller som en justering vilken behöver
göras i balansräkningen för att få denna att balansera (Nobes & Parker, 2000).
Därmed är det viktigt att valutakurserna är jämna för att denna
omräkningsproblematik skall reduceras. Sådana jämna växelkurser kan uppnås
genom valutasamarbeten med fasta växelkurser.
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Nedan följer en historisk beskrivning av valutasamarbeten samt utvecklingen av
omräkningsmetoder och rekommendationer. Denna historik sammanfattas sedan
i figur 1.1.

1.1.1 Valutasamarbeten

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet deltog Sverige i ett
valutasamarbete kallat Guldmyntfoten. Detta samarbete innebar att varje valuta
hade ett fast värde i guld och på så sätt kunde valutakurserna hållas jämna.
Valutafluktuationerna var därmed i det närmaste obefintliga. Guldmyntfoten
upphörde 1931 varefter mellankrigstiden kom att kännetecknas av finansiellt
kaos med kraftigt fluktuerande valutakurser. Därmed skapades behov av ett nytt
stabilt valutasystem. 1944 upprättades därför Bretton Woods-avtalet i vilket
Sverige deltog. (Elmér et al. 1991) Bretton Woods-avtalet var ett system med
fasta växelkurser mellan länderna, där USA hade en nyckelroll. Växelkurserna
var fixerade till den amerikanska dollarn, vilken i sin tur hade ett garanterat fast
pris gentemot guldet. (Oxelheim, 1982)

Bretton Woods-avtalet upphörde 1973 efter att den amerikanska dollarn
devalverats och inte längre kunde garantera ett fast värde gentemot guldet, vilket
innebar ett sammanbrott för systemet med fasta växelkurser (Oxelheim, 1982).
Detta sammanbrott medförde att valutorna började flyta mer eller mindre fritt
vilket ledde till starkt fluktuerande valutakurser (Scott, 1997). När dessa stora
valutafluktuationer påverkar redovisningen blir valet av omräkningskurs av stor
betydelse (Arwidi, 1989).

1.1.2 Utveckling av omräkningsmetoder

Fram till 1970-talet hade tre, än idag använda, omräkningsmetoder utvecklats;
current non currentmetoden, dagskursmetoden och monetära icke-monetära
metoden1. Dessa metoder skiljer sig åt dels genom att de använder olika
valutakurser för omräkning av posterna i resultat- och balansräkning, dels
genom att omräkningsdifferensen behandlas på olika sätt. Beroende på att
omräkningsmetoderna inte använder samma kurser för omräkning av de
tillgångsposter respektive skuldposter som finns, blir olika delar av
balansräkningen exponerade för valutakursförändringar beroende på vilken
omräkningsmetod som används. De effekter metoderna medför på resultat och
ställning skiljer sig således åt. (Nobes & Parker, 2000)

                                                
1 I RR8 har denna metod döpts om till monetära metoden varför  även vi fortsättningsvis
kommer  att använda denna benämning.
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Enligt current non currentmetoden2 skall valet av valutakurs baseras på en
uppdelning av tillgångar och skulder såsom långfristiga respektive kortfristiga.
Långfristiga poster räknas enligt denna metod om till historisk kurs och
kortfristiga poster till balansdagskurs. Det är följaktligen endast det sysselsatta
kapitalet som exponeras för valutakursförändringar. (Nobes & Parker, 2000)
Enligt dagskursmetoden omräknas samtliga tillgångar och skulder till
balansdagskurs. Den monetära metoden innebär att monetära balansposter
omräknas till balansdagskurs och icke monetära balansposter till historisk
anskaffningskurs. I Sverige var fram till 1979 monetära metoden den mest
förekommande men efter 1981 har dagskursmetoden varit den mest använda
omräkningsmetoden. (Törnqvist, 1986)

Ekonomiska förhållanden, uttryckt såsom förhållandet mellan tillgångar och
skulder, varierar mellan företag. Detta leder till att omräkningsmetoderna ger
olika effekter i redovisningen för företag med skilda ekonomiska förhållanden,
vilket försvårar en jämförelse mellan företag. Jämförelser försvåras även av att
olika metoder får användas. USA var först med att göra något konkret åt detta
problem i och med att Leonard Lorensen 1972 utvecklade temporalmetoden.
Enligt denna metod omräknas monetära tillgångar till balansdagskurs. Icke
monetära tillgångar omräknas till den kurs som motsvarar gällande
redovisningsprincip för värdering av tillgångar. Tanken bakom
temporalmetoden var att grunden för värdering av tillgångar och skulder, även
efter omräkning, skulle vara oförändrad. Med detta menas att en tillgång som i
balansräkningen värderats till anskaffningsvärde efter omräkning skall ha ett
motsvarande värde i moderföretagets rapportvaluta och inte ett högre eller lägre
värde. (Nobes & Parker, 2000)

1.1.3 Utveckling av rekommendationer

Den amerikanska motsvarigheten till Redovisningsrådet, Financial Accounting
Standards Board (FASB), accepterade temporalmetoden och den gjordes
obligatorisk i USA 1975 i och med rekommendationen FAS8. FASB försökte
med andra ord lösa problemet med omräkningen av utländska dotterföretag
genom att hitta en alltid tillämpningsbar metod för omräkning. (Nobes & Parker,
2000)

På grund av de stora valutafluktuationer som följde efter Bretton Woods-avtalets
upphörande medförde temporalmetoden stora omräkningsdifferenser, vilka
påverkade det redovisade nettoresultatet. Företagen i USA kunde ingenting göra
                                                
2 Denna metod används inte längre i någon större utsträckning, varför vi valt att endast ge en
kortfattad beskrivning av den i bakgrunden (Törnqvist, 1986). Övriga omräkningsmetoder
beskrivs mer utförligt i referensramen.
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åt detta eftersom de inte hade någon möjlighet att påverka växelkurserna och
alla företag enligt FAS8 skulle använda temporalmetoden. (Scott,1997)

Temporalmetoden ger en teoretiskt sett riktig omräkning då dess effekter
överensstämmer med såväl köpkrafts- som ränteparitetsteoremet3 (Scott, 1997).
Rekommendationen kritiserades ändå hårt av företagen. FAS8 misslyckades
med att tydliggöra varför temporalmetoden skulle ge en rättvisande omräkning,
varför företagen ansåg att metoden inte återspeglade de utländska
verksamheternas ekonomiska verklighet. (Arwidi, 1989) Dessutom riktades
kritik mot att omräkningsdifferensen skulle redovisas i resultaträkningen. (Scott,
1997)

Den kritik som riktades mot FAS8 ledde till att FASB 1981 gav ut en ny, än
idag gällande rekommendation, FAS52. Med denna rekommendation togs
dagskursmetoden tillbaka och användes i kombination med temporalmetoden.
Vilken av dessa metoder som skall användas beror på vilken valuta som utgör
dotterföretagets funktionella valuta4. Utländska dotterföretag vilka har sitt eget
lands valuta som funktionell valuta skall omräknas enligt dagskursmetoden. De
utländska dotterföretag vilka har moderföretagets valuta som funktionell valuta
skall istället omräknas enligt temporalmetoden. (Scott, 1997)

FAS52 följdes av International Accounting Standards Committees (IASC)
rekommendation IAS21, vilken trädde ikraft 1985 och gäller än idag. Denna
rekommendation överensstämmer i stort med FAS52. Enligt denna
rekommendation skall en klassificering av företagen som självständiga
respektive integrerade avgöra vilken omräkningsmetod som skall användas.
(Nobes & Parker, 2000)

1984 gavs den första rekommendationen på området ut i Sverige. Detta var
dåvarande Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) utkast till
rekommendation om ”Omräkning av utländska dotterföretags redovisningar för
intagande i koncernredovisningen” vilket till stor del byggde på IAS21 och
FAS52. Även FAR rekommenderade en kombination av två olika metoder;
dagskursmetoden och monetära metoden. Metodvalet skulle baseras på en
klassificering av dotterföretag som självständiga respektive integrerade
verksamheter, i enlighet med IAS21. (Eriksson, 1998) FAR:s utkast har senare
reviderats men ändå behållit samma huvudtanke. I januari 1999 ersattes utkastet
av Redovisningsrådets rekommendation Nr 8 (Redovisningsrådet, 1998). RR8
motsvarar i princip FAR:s förslag5. Huvudtanken är densamma men vissa

                                                
3 För en närmare beskrivning av dessa ansatser se avsnitt 3.6.
4 För en definition av funktionell valuta se avsnitt 3.3.1.
5 FAR:s förslag var en senare revidering av FAR:s utkast (Eriksson, 1998)



Inledning

5

detaljer har förändrats. RR8 är den rekommendation som idag gäller för företag
noterade på OM Stockholmsbörsen.

1931        1944      1950-talet       1960-              1972           1973       1975       1981      1985      1984    1999
                                                      70-talet

Guld-     Bretton    Monetära      Dagskurs-       Lorensen     Bretton    FAS8    FAS52    IAS21    FAR:s    RR8
mynt-     Woods-   metoden       metodens         utvecklar     Woods-                                              förslag
foten       avtalet     börjar           användning      temporal-    avtalet
upphör    sluts        accepteras    ökar i Sverige  metoden      upphör

Figur 1.1:  Sammanfattning av utvecklingen av valutasamarbeten, omräkningsmetoder och
rekommendationer.

1.1.4 Vikten av en korrekt klassificering

Några av de faktorer som påverkar vilka, samt hur stora, effekter valet av
omräkningsmetod får är dotterföretagets sammansättning av tillgångar och
skulder samt storleken på revalveringar respektive devalveringar (Törnqvist,
1986). Nedan följer en illustration av effekterna av de två omräkningsmetoder
som rekommenderas i RR8. Antag att ett moderföretag köper ett utländskt
dotterföretag och att dotterföretaget har stora anläggningstillgångar vilka
finansierats genom lån i dotterföretagets lokala valuta. Vid en
valutakursförändring får då valet av omräkningsmetod stora effekter på den
ekonomiska bild koncernen kommer att uppvisa. Användande av monetära
metoden får till följd att skulden, vid revalvering av dotterföretagets valuta,
kommer att värderas högre än de tillgångar den finansierat. Med andra ord
kommer företagets ställning bli missvisande eftersom det i koncernens
balansräkning framstår som om skulden vore mycket större än
anläggningstillgångarna. Detta trots att anläggningstillgångarna och skulden i
praktiken är lika stora, förutsatt att inga avskrivningar eller amorteringar har
gjorts. Den differens som i vårt exempel uppstår mellan tillgångs- och
skuldsidan, omräkningsdifferensen, förs in i resultaträkningen och påverkar
resultatet negativt. Figuren på nästa sida illustrerar vårt exempel:
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Moderföretag i Sverige med dotterföretag i land Y.
Ursprunglig kurs vid tidpunkten för köpet av dotterföretaget (vid årets början): 1,00
Kurs vid årets slut då dotterföretagets valuta har revalverats efter köpet: 1,20

  Dotterföretagets Balansräkning X1-12-31     Omräknad Balansräkning X1-12-31

T E+S T E+S
AT 300 LS 300 AT 300 LS 360

Årets vinst* -60

300 300 300 300

Figur 1.2: Illustration av monetära metodens effekter på det redovisade nettoresultatet.

*Detta är en restpost; utan denna balanserar inte balansräkningen. Restposten förs över till
resultaträkningen som årets nettoresultat och därmed uppkommer en omräkningsdifferens i
resultaträkningen. Denna omräkningsdifferens uppkommer därför att intäktssidan annars inte
balanserar mot  kostnadssidan  och nettoresultatet.

Vid användning av dagskursmetoden skall lånet och anläggningstillgångarna istället räknas
om till samma valutakurs och omräkningsdifferensen skall inte påverka det redovisade
resultatet. Detta visas i följande figur.

  Dotterföretagets Balansräkning X1-12-31     Omräknad Balansräkning X1-12-31

T E+S T E+S
AT 300 LS 300 AT 360 LS 360

300 300 300 300

Figur 1.3:  Illustration av dagskursmetodens effekter på balansräkningen.

I RR8 rekommenderas användande av antingen monetära metoden eller
dagskursmetoden (Redovisningsrådet, 1998, p 16 respektive 19, sid. 7
respektive 8). Av den anledningen har vi valt att inte illustrera
temporalmetodens effekter här.

Dagskursmetoden och monetära metoden ger mer eller mindre rättvisande bild
av ett utländskt dotterföretag beroende på hur dotterföretagets verksamhet är
knuten till moderföretagets verksamhet. För integrerade utlandsverksamheter ger
omräkningen och redovisningen enligt exemplet med monetära metoden en
rättvisande bild, medan dagskursmetoden ger en mer rättvisande bild för
självständiga verksamheter. Detta är anledningen till att en klassificering av
utländska dotterföretag skall avgöra vilken omräkningsmetod som skall
användas. Ett självständigt dotterföretag betraktas som en, av moderföretaget
gjord, nettoinvestering och påverkar inte direkt moderföretagets kassaflöde. Ett
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integrerat dotterföretag utgör istället en del av moderföretaget och verksamheten
påverkar direkt moderföretagets kassaflöde. (Redovisningsrådet, 1998)

På grund av att många svenska koncerner äger utländska dotterföretag samt att
de två omräkningsmetoder RR8 rekommenderar ger så olika effekter på ett
företags resultat och ställning samt lämpar sig för olika typer av verksamheter,
är det av stor vikt hur de utländska dotterföretagen klassificeras.

1.2 Problemdiskussion

Enligt en undersökning utförd av KPMG klassificeras, i Sverige, merparten av
alla utländska dotterföretag som självständiga (Engshagen, Kyrö, 1999). Detta
väcker frågor kring hur klassificeringen går till samt vilka faktorer som påverkar
klassificeringen. Är merparten av alla utländska dotterföretag självständiga eller
sker felaktiga klassificeringar? Om felklassificeringar sker, beror det då på
brister i gällande rekommendation eller på andra faktorer?

1.2.1 Tillvägagångssätt vid klassificering

För att klassificeringen av en utlandsverksamhet som självständig eller
integrerad skall bli korrekt krävs ofta en ingående bedömning av verksamheten.
I RR8 finns beskrivet på vilka grunder klassificeringen skall ske. En enskild
bedömning skall göras av varje utländskt dotterföretag för att avgöra om det är
självständigt eller integrerat. Ett flertal olika förhållanden måste tas i beaktande,
till exempel hur stor del av utlandsverksamheten som är finansierad genom lokal
upplåning, i vilken valuta faktureringen huvudsakligen sker samt hur stort
inflytande det rapporterande företaget har över utlandsverksamheten.

Svenska företag som är noterade på OM Stockholmsbörsen har genom
noteringsavtalet förbundit sig att följa RR8 (www.stockholmsborsen.se 2002-
03-18). En anledning till att det kan ifrågasättas huruvida klassificeringen är
riktig är att det i årsredovisningarna sällan lämnas några upplysningar om vilka
grunder klassificeringen baserats på. I de årsredovisningar vi studerat vid
förberedandet av vår undersökning, redogörs endast för vilken
omräkningsmetod som används samt i vissa fall vilken klassificering
dotterföretagen fått6. Det blir därmed svårt för utomstående att ta ställning till
huruvida en riktig klassificering genomförts, vilket skapar intresse för att
undersöka hur klassificeringen går till.

                                                
6 Vi har genomfört en inledande studie av tio slumpmässigt utvalda årsredovisningar.
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I RR8 har klassificeringen en central roll vid omräkning av utländska
dotterföretag. Frågan är dock hur stor betydelse klassificeringen har för
företagen. Vilken syn företagen har på klassificeringen torde ha betydelse för
hur klassificeringen i praktiken går till; hur noggrann bedömning som görs av
verksamheterna, om varje dotterföretag bedöms var för sig eller om det görs
någon form av gruppklassificering, om klassificeringskriterierna i RR8 följs
eller om företagen följer egna kriterier.

1.2.2 Motiv bakom klassificeringen

Då de olika omräkningsmetoderna emellanåt medför så olika och stora
konsekvenser för den ekonomiska bild som visas upp av företagen, blir det av
stor betydelse vilken metod som används. Om det inom koncerner finns kunskap
om vilka konsekvenser de olika omräkningsmetoderna medför torde det inte
vara orimligt att antaga att det kan skapas en ovilja mot att använda endera av
metoderna.

”FAR:s förslag till rekommendation innehåller en svagare skrivning (’bör’) än
RR8 (’skall’) vad gäller klassificeringen som självständiga respektive
integrerade utlandsverksamheter.” (Redovsiningsrådet, 1998, bilaga 3, sid. 23)
Då FAR:s förslag till rekommendation endast angav vilken omräkningsmetod
som bör användas vid en viss klassificering fanns det en möjlighet för företagen
att godtyckligt välja omräkningsmetod. Ikraftträdandet av RR8 innebär att
självständiga dotterföretag numera skall omräknas enligt dagskursmetoden och
integrerade dotterföretag skall omräknas enligt monetära metoden. Det är
därmed inte längre möjligt för företagen att välja omräkningsmetod. Den
omräkningsmetod som skall användas styrs med andra ord av huruvida
dotterföretaget klassificeras som självständigt eller integrerat. Då det är svårt för
utomstående att bedöma hur de olika dotterföretagen borde klassificeras finns
det dock fortfarande eventuellt en möjlighet för företagen att påverka valet av
omräkningsmetod; genom att klassificera dotterföretagen så att önskad
omräkningsmetod får användas.

Cloetta Fazer är ett företag som kan nämnas som exempel. Detta företag är
noterat på OM Stockholmsbörsen och följer RR8. Cloetta Fazer har
genomgående använt dagskursmetoden för omräkning av sina utländska
dotterföretags redovisningar och har således klassificerat samtliga utländska
dotterföretag som självständiga. Utifrån Cloetta Fazers årsredovisning har vi
dock kommit fram till att åtminstone ett av de utländska dotterföretagen troligen
är att betrakta som integrerat. Detta då dotterföretaget i fråga, Sunco, är ett rent
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försäljningsbolag7; det har som uppgift att sälja, distribuera och marknadsföra
Cloetta Fazers produkter i Finland.

1.2.3 Effekter av RR8:s ikraftträdande

Tidigare gällde FAR:s förslag till rekommendation ”Omräkning av utländska
dotterföretags redovisningar för intagande i koncernredovisning”. Detta förslag
ersattes 1 januari 1999 av RR8. RR8 har, som tidigare nämnts, huvudsakligen
samma innehåll som FAR:s förslag dock med vissa förändringar. En av dessa
förändringar är av sådan karaktär att vissa utlandsverksamheter, för att
rekommendationen skall kunna anses följas, sannolikt borde omklassificeras.

Ett eventuellt krav på omklassificering föranleds av den starkare skrivning,
skall, som införts i RR88. Denna förändring medför att de utländska
verksamheter som tidigare inte klassificerats i enlighet med FAR:s förslag bör
ha omklassificerats för att kraven i RR8 skall kunna anses uppfyllda. Frågan är
hur strikt denna rekommendation efterföljs bland koncerner; om de
omklassificeringar som borde ha genomförts verkligen har genomförts.

1.3 Problemformulering

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i följande problemfrågor:

• Hur går klassificeringen av utländska dotterföretag som självständiga
respektive integrerade till?

• Gör företagen en konsekvensbedömning vid klassificering av utländska
dotterföretag som självständiga respektive integrerade?

• Vilken betydelse har RR8 haft för klassificeringen av utländska dotterföretag
som självständiga respektive integrerade? Har omklassificeringar skett till
följd av RR8:s ikraftträdande?

                                                
7 Enligt FAR:s förslag och RR8 är försäljningsbolag för moderföretagets produkter ett
typexempel på ett integrerat dotterföretag. Se avsnitt 3.4.1.
8 Se avsnitt 1.2.2.
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1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur klassificering av utländska
dotterföretag som självständiga respektive integrerade går till, vilka kriterier
som ligger bakom klassificeringen samt om RR8 har haft någon inverkan på
denna klassificering. Detta skall ge svar på huruvida RR8 efterlevs eller om det
finns behov av klarläggande på området.

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att begränsa vår undersökning till att endast omfatta företag noterade
på OM Stockholmsbörsen. Anledningen till denna avgränsning är att dessa
företag i och med noteringsavtalet med OM Stockholmsbörsen är förbundna till
att följa RR8. Börsföretagen får enligt noteringsavtalet inte, utan särskild
motivering, avvika från Redovisningsrådets rekommendationer
(www.stockholmsborsen.se 2002-03-18). Vissa företag på OM
Stockholmsbörsen tillämpar dock internationella rekommendationer. Då IAS21
och UK GAAP9 är snarlika RR8 blir även de företag som följer dessa
rekommendationer intressanta för vår undersökning. Företag som följer andra
internationella rekommendationer har uteslutits ur undersökningen.

I RR8 har det införts en ny rekommendation beträffande filialer. För att
begränsa omfattningen på vår undersökning har vi dock valt att endast behandla
dotterföretag. Definitionen på dotterföretag är enligt RR1:00 ”ett företag över
vilket ett annat företag (moderföretaget) har ett bestämmande inflytande”
(RR1:00, p. 4, sid. 6). Rekommendationen beträffande filialer lämnas därför
utan vidare behandling.

För att ytterligare begränsa undersökningens omfattning behandlar vi inte heller
de speciella bestämmelser som gäller för utlandsverksamheter i
höginflationsländer.

                                                
9 UK GAAP är en anvisning som omfattar villkor för redovisning och innehåller
redovisningsprinciper, standards samt generellt accepterad redovisningspraxis (Davies et al.
1997).
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2 Metod

I detta kapitel beskriver vi vår syn på vetenskaplig forskning samt vilket
förhållningssätt vi har till vårt undersökningsproblem. Vi redogör även för hur
vi valt att utforma vår undersökning samt hur vi gått till väga i vårt
undersökningsarbete. Vidare presenterar vi hur vår datainsamling respektive
enkätutformning gått till, hur vi gjort vårt urval samt vilket resultat
enkätundersökningen gav i form av svarsfrekvens. Dessutom gör vi en kritisk
granskning av vårt tillvägagångssätt.

2.1 Vetenskaplig ansats

Det finns många olika perspektiv på vad som är vetenskap. Ett sätt att se på
vetenskap är att dela in begreppet i två delar; en del som handlar om vad fakta,
sanningar och kunskap är samt en del som handlar om de metoder som används
för att frambringa fakta, sanningar och kunskap. (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
2001)

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Vad som är att betrakta som fakta, sanningar och kunskap är en sedan länge
omtvistad fråga. Det finns numera huvudsakligen två vetenskapliga inriktningar;
positivism och hermeneutik. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001)

Positivismen är en vetenskapsuppfattning inom vilken forskare strävar efter att
beskriva och förklara olika fenomen. Detta görs ofta med hjälp av kvantitativa,
statistiska metoder. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1989) Positivisterna menar
att kunskap om verkligheten bygger på erfarenheter och sinnesintryck vilka
registreras oberoende av vilka kunskaper eller teorier vi redan har. Positivisterna
har med andra ord en objektiv vetenskapssyn. De ser forskare som objektiva
iakttagare som står vid sidan av det som studeras. (Wandén, 1981) Vi har ett
förhållningssätt som överensstämmer med positivismen så tillvida att vi vill
beskriva hur företag noterade på OM Stockholmsbörsen går tillväga då de
klassificerar sina utländska dotterföretag.

Positivismens motpol är hermeneutiken. Hermeneutiker är tolkare inriktade på
förstående kunskap (Arbnor & Bjerke, 1994). De tenderar att använda mer
kvalitativa metoder än vad positivisterna gör. Hermeneutiken söker en
helhetsförståelse och insikt varför tolkningen träder in i den statistiska analysens
ställe. En hermeneutiker är en aktiv medagerare, en aktör, och inte en objektiv
utanförstående observatör. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1989)
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Hermeneutikerna anser att det inte går att skilja mellan faktaomdömen och
värdeomdömen. Det är således inte möjligt att vara helt objektiv. (Andersson,
1979)

I vetenskapliga undersökningar gör de personer som utför undersökningarna val
och utgår ifrån vissa förutsättningar. Valen och förutsättningarna grundar sig i
dessa personers värderingar och normer samt den miljö de arbetar i. På grund av
dessa värderingar och normer existerar inte någon neutral och värderingsfri
forskning. (Home & Solvang, 1997) Varje människas uppfostran, utbildning och
erfarenheter från arbetslivet påverkar vilken litteratur vi väljer att utgå ifrån,
vilka metoder vi väljer samt vilka empiriska iakttagelser vi gör. På så sätt skapas
en personlig referensram, vilken påverkar utredningsarbeten samt medför att
dessa inte kan vara helt objektiva. Det är dock möjligt att genom relevans i val
av variabler och samband, trolighet i slutsatser, neutralitet vid analys av
undersökningsmaterialet samt balans mellan olika perspektiv sträva efter en hög
grad av neutralitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1989)

Vi är medvetna om att det inte är möjligt för oss att uppnå absolut objektivitet i
vårt undersökningsarbete. Vi är således inga renodlade positivister utan har även
hermeneutiska inslag i vårt vetenskapliga förhållningssätt. Våra tidigare studier
inom ekonomi och redovisning samt de uppfattningar vi, genom studerandet av
årsredovisningar, skapat oss om hur klassificeringen av utländska dotterföretag
går till har troligtvis påverkat vårt utredningsarbete. Vi har dock haft som
målsättning att förhålla oss så sakliga som möjligt vid genomförandet av vår
undersökning.

2.1.2 Vetenskapligt angreppssätt

Det finns en mängd olika sätt att frambringa fakta, sanningar och kunskap; två
grundläggande metoder är deduktiv respektive induktiv metod (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2001). Utgångspunkten i induktiv metod är att all kunskap
börjar som en serie enskilda upplevelser. Det är således en empirisk metod där
först empiriska fakta samlas in genom någon typ av observation, varefter
generaliseringar görs och slutsatser dras utifrån dessa observationer.
Utgångspunkten vid deduktion är istället ett antal bestämda utsagor eller
förutsättningar, det vill säga en fast förståelseram. Med hjälp av logiska
slutledningsmetoder tolkas och förutsägs konkreta saker i livet utifrån den fasta
förståelseramen och på så sätt dras en deduktiv slutsats. Ett exempel är när en
redan känd modell eller teori används för att besvara vilken verkan en viss
faktor får på ett fenomen. (Andersen, 1994)
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Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1989) använder positivisterna en
hypotetisk-deduktiv metod. Från teorin deduceras hypoteser som jämförs med
observationer. Enligt Wandén (1981) anser positivisterna att kunskap om
verkligheten bygger på erfarenheter och sinnesintryck och de teorier som
framarbetas bygger på induktion. I vårt arbete förekommer såväl induktiva som
deduktiva inslag. Vi började med att studera befintlig litteratur och
redovisningsrekommendationer och fick på så sätt en bas att utgå ifrån. I
anslutning till dessa studier studerade vi även årsredovisningar för att på så sätt
förse oss med grundläggande empiri. Utifrån dessa studier bildade vi oss en
uppfattning om undersökningsområdet, vilket resulterade i ett antal
föreställningar om hur klassificeringen går till i företagen. Dessa hoppades vi få
bekräftade alternativt förkastade genom undersökningen. Föreställningarna
påverkade utformningen av den enkät vi använde för att samla in mer
omfattande empiri; empiri som visar hur företagen klassificerar sina utländska
dotterföretag. Vi har således i huvudsak en deduktiv ansats men med inslag av
induktion.

Växling mellan
deduktion och induktion

Föreställningar

Empiriska observationer
-enkät

   Slutsatser

Figur 2.1:  Illustration av vårt vetenskapliga angreppssätt.

2.2 Undersökningsansats

2.2.1 Typ av undersökning

Den undersökning vi genomfört faller under benämningen tvärsnittstudie ty vi
försöker ge en ögonblicksbild av verkligheten snarare än att studera till exempel
ett utvecklingsförlopp. Det senare är fallet vid en tidsseriestudie (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1989). Vid tvärsnittsstudier är surveymetoder vanliga
tillvägagångssätt och det är också det tillvägagångssätt vi valt. Med en

Verklighet
- årsredovisningar

Teori
- befintlig litteratur
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surveystudie avses en icke experimentell, kartläggande och beskrivande
undersökning. Den information som samlas in är standardiserad, vilket innebär
att samtliga respondenter skall besvara samma frågor. Surveyundersökningar
kan delas in i deskriptiva respektive förklarande surveyundersökningar.
(Lundahl & Skärvad, 1999)

De problemformuleringar och det syfte vi ställt upp är utformade på ett sådant
sätt att vår undersökning huvudsakligen kommit att få en deskriptiv karaktär.
Med en deskriptiv karaktär menas att undersökningen har ett beskrivande syfte
där fakta och sakförhållanden kartläggs (Lekvall, Wahlbin, 1993). Det handlar
således om att kartlägga en företeelse, vilket görs med hjälp av frågor av
karaktären hur…? (Dahmström, 2000). Vi har undersökt hur klassificeringen av
utländska dotterföretag går till samt huruvida RR8 efterlevs. Detta har vi gjort
genom att ställa frågor som till exempel hur många företag…? och hur stor vikt
läggs vid…?.

2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod

Ett sätt att kategorisera de undersökningsmetoder som finns är att dela upp dem i
kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Kvantitativ forskning karaktäriseras
av att det som undersöks görs mätbart och resultaten presenteras numeriskt. För
detta ändamål används rangordningsmått, intervallskalor och liknande. I den
kvantitativa undersökningen sker en envägskommunikation varför
undersökningen sker på forskarens villkor. (Andersen, 1994) Vi har i vår
undersökning, som nämnts ovan, använt oss av en kvantitativ metod. Denna
metod kommer till uttryck så tillvida att empirin samlats in med hjälp av en
enkät, vars svar vi kvantifierat och analyserat statistiskt. Användande av enkät
som datainsamlingsmetod har även medfört en envägskommunikation där vi,
som undersökare, styrt vilka frågor som ställts och vilka svar som kunnat ges. I
och med att informationen, vid kvantitativ metod, omvandlas till siffror och
mängder blir det möjligt att genomföra statistiska analyser på det insamlade
materialet (Holme & Solvang, 1997).

Kvantitativ metod kan användas då; a) vi vill säga något om den grupp urvalet
gäller, b) vi vill ha ett tvärsnitt av den företeelse vi studerar för att kunna göra
säkra jämförelser c) vi vill visa hur starka vissa samband är eller vilken
omfattning en viss företeelse har. (Holme & Solvang, 1997) Syftet med vår
undersökning var att utreda hur klassificeringen av utländska dotterföretag går
till. Avsikten med detta var att säga något om hur företagen, som grupp, går till
väga samt hur väl RR8 följs. Därför ansåg vi en kvantitativ metod vara lämplig
för vår undersökning.
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2.2.3 Generalisering

En kvantitativ tvärsnittsstudie, där samma frågor ställs till alla
undersökningsenheter möjliggör en generalisering av resultatet även utanför
urvalet (Holme & Solvang, 1997). Därför har vi utifrån vårt resultat möjlighet
att göra vissa generaliseringar. Som vi redogör för i avsnitt 2.3.3 urval, kan vi
anse vårt urval vara representativt för målpopulationen, varför vi utifrån
undersökningens resultat kan göra generaliseringar gällande för hela
målpopulationen. Resultatet av denna undersökning torde därmed vara
generaliserbart för alla företag på OM Stockholmsbörsen som har utländska
dotterföretag. Vad som eventuellt kan tala emot en sådan generalisering är att
samtliga företag i urvalet ej besvarat enkäten.

Undersökningsresultatet skulle möjligen även kunna göras gällande för icke
börsnoterade företag med utländska dotterföretag, i de fall dessa företag
tillämpar RR8.

2.3 Tillvägagångssätt

Det finns många olika tillvägagångssätt vid datainsamling. De metoder som vi
anser vara mest relevanta för vår undersökning är personlig intervju,
telefonintervju och postenkät. Vilken metod som används påverkas bland annat
av problemets karaktär, hur många observationer som behövs och tillgängliga
resurser. Med personliga intervjuer kan en kontrollerad intervjusituation uppnås,
där frågor kan följas upp och förklaras om något är oklart. Denna metod är
därför lämplig för undersökningar med problemställningar vilka kräver att
komplicerade frågor ställs till undersökningsenheterna. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1989) Det finns dock risk för så kallad intervjuareffekt, med
vilken menas att intervjuarens sätt och uppförande kan påverka vilka svar som
ges samt att intervjuaren kan tolka svaren felaktigt och på så sätt påverka
resultaten. (Lekvall, Wahlbin, 1993) Telefonintervjuer går relativt fort,
svarsfrekvensen är relativt hög och det är möjligt att följa upp frågorna.
Frågorna måste dock vara tämligen enkla och även här kan en intervjuareffekt
uppstå. Postenkäter kan användas då frågorna har många svarsalternativ.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1989) Postenkäter passar även undersökningar
med mycket stora urval då kostnaden per undersökningsenhet är låg.
(Dahmström, 2000)

Vi har valt att använda oss av postenkäter som metod för datainsamling.
Motiveringen till detta är främst att resultaten av en enkät ofta är möjliga att
mäta och uttrycka i sifferform, vilket ökar möjligheten att göra jämförelser. Vi
har även velat undersöka ett större antal företag, vilket skulle bli såväl kostsamt
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som tidskrävande vid användande av personliga intervjuer. Ytterligare ett
argument för valet av postenkät är att en del av frågorna är utformade så att det
skulle bli svårt att genomföra telefonintervjuer på grund av typen och mängden
av svarsalternativ.

2.3.1 Enkätutformning

Innan vi påbörjade arbetet med enkätutformningen ville vi skapa oss en
uppfattning om hur företagen går tillväga då de klassificerar sina utländska
dotterföretag. För att åstadkomma detta valde vi att göra en förundersökning i
form av en mindre studie av tio företags årsredovisningar samt tidigare
undersökningar om val av omräkningsmetod10. I årsredovisningarna kunde vi
utläsa hur företagen klassificerat sina utländska dotterföretag, hur omfattande
information som lämnats samt vilken information som saknades i
årsredovisningarna. Genom denna förundersökning kom vi fram till vilka frågor
vi behövde ställa samt vilka svarsalternativ vi skulle ge i enkäten för att kunna
besvara våra problemfrågor.

Enkätens utformning är avgörande för huruvida relevant information ska kunna
genereras samt möjligheten att bearbeta denna information statistiskt.
Enkätutformningen har även betydelse för svarsfrekvensen. (Dahmström, 2000)
Vi lade därför stor vikt vid utformningen av enkäten. Vårt första utkast till enkät
granskades av Eva Leander, professor i statistik, vid Linköpings Universitet.
Hon bidrog med kommentarer till frågornas svårighetsgrad, typerna av och
antalet svarsalternativ samt hur svaren skulle kunna bearbetas statistiskt. Efter
denna granskning gjorde vi vissa korrigeringar varefter ett test av enkäten
genomfördes. I detta test lät vi fem företag, vilka ej ingick i vårt övriga urval,
besvara enkäten. Testutskicket resulterade i att tre av företagen besvarade
samtliga enkätfrågor och två av företagen besvarade alla frågor utom en. Vi fick
dessutom veta att det tog cirka 10 till 15 minuter att besvara enkäten. Vi fick
några frågor och kommentarer till två enkätfrågor. Dessa frågor och
kommentarer antydde att frågorna dels var av känslig karaktär och dessutom
utformade på ett sådant sett att de var ledande. Det behövdes således ytterligare
några ändringar i enkäten. Vi lät då Arne Gunnarsson, auktoriserad revisor på
KPMG i Linköping, och Jorma Kyrö, auktoriserad revisor specialiserad på
koncernredovisning på KPMG i Stockholm, granska enkäten. I samarbete med
dem genomförde vi ett par förändringar; på en fråga gjorde vi om
svarsalternativen och två andra frågor byttes ut helt. Först därefter skickade vi ut
den slutgiltiga enkäten11.
                                                
10 Val av redovisningsprincip (Törnqvist, 1986) och Metodval vid omräkning av utländska
dotterbolag (Stjernholm, 1996)
11Enkäten redovisas i bilaga 1.
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Enkäten bestod av 13 frågor. För att enkäten skulle vara lätt att besvara ställde vi
mestadels frågor med slutna svarsalternativ. Slutna svarsalternativ underlättar
datahanteringen, då denna typ av svar är lättare att koda än öppna svar
(Dahmström, 2000). I syfte att vara öppna för ytterliggare synpunkter och
förklaringar valde vi att lämna mycket utrymme för kommentarer. Detta för att
få ett rikligare innehåll i svaren och mer stöd i vår analys.

2.3.2 Målpopulation

Målpopulationen består av moderföretag med utländska dotterföretag, noterade
på OM Stockholmsbörsen. Vi har valt ut denna målpopulation av den
anledningen att företagen noterade på OM Stockholmsbörsen i princip skall
följa RR8. Vi har RR812 som utgångspunkt i vår undersökning och det är
tillämpningen av denna rekommendation vi är intresserade av att undersöka.

Vi har vidare delat upp målpopulationen i två grupper; företag noterade på A-
listan13 och företag noterade på någon av de övriga listorna14. Denna uppdelning
har vi gjort för att företagen på A-listan i regel är större och har fler utländska
dotterföretag än företagen på de övriga listorna. Därför finner vi det troligt att
företagen från A-listan har bättre redovisningssed och större kunskap om hur
klassificering av utländska dotterföretag skall gå till. Vi anser därför att dessa
företag kan ge en mer fullständig information om hur de utländska
dotterföretagen klassificeras. Övriga företag kan ses som en jämförelsegrupp för
att se om företagen på A-listan och företagen på de övriga listorna är
jämförbara; om resultaten kan vara gällande för alla företag på OM
Stockholmsbörsen som har utländska dotterföretag.

2.3.3 Urval

För att kunna göra ett urval behövs en urvalsram. Då det sällan finns tillgång till
en ram som är identisk med målpopulationen får urvalet istället göras ur den
faktiska ramen, det vill säga rampopulationen. (Dahmström, 2000) Vår
urvalsram utgjordes av börslistan (2002-02-18). Denna innehåller alla företag
noterade på OM Stockholmsbörsen, även de som inte har något utländskt
dotterföretag. Därför innehöll vår rampopulation urvalsenheter som inte
överensstämde med målpopulationen, vilket kallas övertäckning (Dahmström,
                                                
12 RR8 och IAS21 överensstämmer i stort, varför en enkätfråga utformats som om dessa vore
samma sak. Vi kan därför säga att vi indirekt även utgår från IAS21.
13 Till A-listan räknar vi listorna A-listan mest omsatta aktier och A-listan övriga aktier.
14 Till övriga listor räknar vi O-listan attract 40, O-listan övriga aktier, OBS-listan för O-
listan, NGM Equity och OBS-listan för NGM Equity.
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2000). I och med att vi var medvetna om denna övertäckning kunde den dock
minskas15 i urvalet, genom en kontroll av huruvida företagen hade utländska
dotterföretag eller ej. Denna kontroll skedde genom att vi med hjälp av
information i de utvalda företagens årsredovisningar från år 2000, kunde
konstatera om företagen hade utländska dotterföretag. I de fall det var svårt att
utläsa om företaget ägde några utländska dotterföretag ringde vi till företaget
och frågade för att vara säkra. Anledningen till att vi använde oss av
årsredovisningarna från år 2000 var att de från år 2001 inte var utgivna vid
tidpunkten för urvalet. Endast företag som ägde utländska dotterföretag
inkluderades i urvalet. Med undertäckning avses istället enheter som finns med i
målpopulationen men inte i rampopulationen. Undertäckning är ett allvarligare
problem än övertäckning på grund av att de enheter som saknas i
rampopulationen kan ha egenskaper som gör att de skiljer sig från den övriga
populationen. Uteslutande av dessa enheter kan då leda till ett snedvridet
resultat. (Dahmström, 2000) Genom användande av börslistan har vi kommit
ifrån problemet med undertäckning eftersom denna lista ständigt uppdateras och
innehåller alla företag som, vid tidpunkten för urvalet, var noterade på OM
Stockholmsbörsen.

                   Totalt urval 75 st.

                    Varav företag       Varav
                     noterade på                      företag noterade
                   A-listan 60 % på övriga listor
                         (45 st.)   40 % (30 st.)

Figur 2.2:  Illustration av målpopulationen, rampopulationen och uppdelningen av urvalet.

                                                
15 Längre fram i detta avsnitt redogör vi närmare för varför övertäckning inte kunde undvikas
helt i urvalet.

Rampopulation: 353 företag
noterade på OM
StockholmsbörsenMålpopulation: 349 företag

med utländska dotterföretag
noterade på OM
Stockholmsbörsen
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Vid tidpunkten för urvalet fanns 353 företag noterade på OM Stockholmsbörsen.
Av dessa kunde vi exkludera fyra på grund av att de inte ägde några utländska
dotterföretag. Således bestod målpopulationen av högst 349 företag. Närmare än
så kan vi inte ange storleken på målpopulationen eftersom vi endast försäkrat
oss om att de företag som inkluderades i urvalet ägde utländska dotterföretag.
Anledningen till att vi inte beräknat målpopulationens exakta storlek är att detta
skulle vara alltför tidskrävande. Det finns inget register över börsnoterade
företag vilka äger utländska dotterföretag (PRV och OM Stockholmsbörsen,
2002-03-18).

Vårt urval bestod av totalt 75 företag, vilket utgör ungefär 20 till 30 procent av
målpopulationen. En statistisk beräkning16 visade att ett urval om endast 19
företag var nödvändigt för att kunna skatta en andel om 50 procent av hela
målpopulationen, med en felmarginal på 2,5 procentenheter åt vardera hållet och
ett 95-procentigt konfidensintervall. 0,5 det vill säga 50 procent är den mest
osäkra skattningen av en målpopulation varför vi valt att beräkna en
urvalsstorlek som är tillräcklig för att skatta denna andelsstorlek. För att få mer
substans i undersökningsresultatet samt för att gardera oss för ett eventuellt
bortfall valde vi dock att göra ett betydligt större urval. Bortfallsstorleken ökar
ofta då urvalsstorleken ökar (Dahmström, 2000), varför vi valde att begränsa
urvalet till 75 företag.

Den urvalsmetod vi har använt oss av kallas systematiskt stratifierat viktat urval.
Med detta menas att målpopulationen, utifrån vissa variabler, delas upp i olika
delpopulationer, strata, varefter ett systematiskt urval görs ur respektive strata
(Holme & Solvang, 1997). Vi har delat upp målpopulationen i två grupper;
företag noterade på A-listan och företag noterade på övriga listor. Därefter har vi
gjort ett urval om 45 företag (60 %) från A-listan och 30 företag (40 %) från
övriga listor.

Systematiskt urval innebär att ett startnummer slumpas fram varefter till
exempel var fjärde enhet på en lista väljs ut. Denna urvalsmetod är lämplig då
enheterna är sorterade på ett sådant sätt att ordningen inte påverkar urvalet,
resultaten eller slutsatserna. Finns det i listan inte någon periodicitet som
sammanfaller med intervallet som används vid urvalet, kan ett systematiskt
urval jämföras med ett oberoende slumpmässigt urval, vilket innebär att
statistiska analyser kan göras och slutsatser om hela populationen kan dras.
(Dahmström, 2000) Vi har utgått från börslistan där företagen är listade i
bokstavsordning oberoende av våra undersökningsvariabler, varför någon
missvisande periodicitet inte förekommer. Från A-listan har först vart annat
företag valts ut och sedan har vart annat av de i första omgången icke utvalda

                                                
16 Denna beräkning redovisas i bilaga 3.
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företagen valts ut för att vi skulle få fram 45 företag. Från övriga listor har vart
tionde företag valts ut. I de fall ett utvalt företag inte haft något utländskt
dotterföretag har i stället närmast följande företag valts ut.

2.3.4 Bortfall

Vid användande av postenkäter finns risk för stort bortfall. För att undvika ett
alltför stort bortfall är det viktigt att enkäten testas för att se till att den inte är för
besvärlig att besvara, att försäkra sig om att rätt person får enkäten samt att
påminnelse skickas ut. (Dahmström, 2000) Vi har vidtagit flera åtgärder i syfte
att minimera bortfallet i vår undersökning. Dels bearbetade vi enkäten noggrant
och testade den för att på så sätt kontrollera att den inte var för svår eller tog för
lång tid att besvara. Vi försökte också försäkra oss om att rätt person på
respektive företag fick enkäten. I samband med att vi ringde företagen och bad
dem skicka deras årsredovisningar till oss, bad vi också att få namn på lämplig
person att adressera enkäten till. Vi lyckades få namn på lämpliga respondenter
hos 33 av de 75 företagen, det vill säga 44 procent. Resten av enkäterna
adresserades till koncernredovisningsansvarig. Tillsammans med enkäten
skickade vi ett följebrev där vi berättade vad undersökningen handlade om och
att svaren behandlas konfidentiellt. För att ytterligare minska bortfallet skickade
vi ut ett påminnelsebrev och en ny enkät, tre veckor efter det första utskicket.

Den slutliga svarsfrekvensen var 55,2 procent17. Storleken på bortfallet var
följaktligen totalt 44,8 procent. Bortfallet utgjordes till 60 procent av företag
från A-listan och 40 procent av företag från övriga listor. Bortfallsstorleken kan
delvis förklaras med att vi inte hade möjlighet att genomföra ett tillräckligt
noggrant förarbete. Detta beror i sin tur på att det inte fanns något register över
den exakta målpopulationen varför viss övertäckning förekommit.

Efter påminnelsen genomförde vi en bortfallsuppföljning i form av
telefonintervjuer. Ur bortfallet gjorde vi ett slumpmässigt urval på tio företag.
Detta urval utgör 33 procent av det totala bortfallet, vilket vi anser vara en
tillräckligt stor andel för att vara representativt för hela bortfallet. Vi ställde
samma frågor som i postenkäten och erhöll svar från nio företag; fem företag på
A-listan och fyra företag på övriga listor. Det resterande företaget ville inte
svara på grund av tidsbrist.

                                                
17 Svarsfrekvensen är beräknad på det justerade urvalet (67st); det ursprungliga urvalet
minskat med de företag som visat sig icke tillhörande målpopulationen. Urvalsjusteringen
redogör vi för längre fram i detta avsnitt.
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Beträffande bortfallet fick vi även veta att ett av företagen i urvalet inte svarat på
grund av att de tillämpar US GAAP18 vid upprättandet av koncernredovisningen.
Fyra företag hade inte svarat på grund av att de inte hade några utländska
dotterföretag, två företag hade inte några aktiva utländska dotterföretag och ett
företag hade endast svenska dotterföretag, vilka i sin tur ägde utländska
dotterföretag. Dessa företag hör inte till målpopulationen vilket medförde att
denna minskades med totalt åtta företag till att omfatta högst 341 företag.
Därmed krympte vårt urval till 67 företag av vilka 42 hör till A-listan och 25 till
övriga listor. Den nya urvalsstorleken utgör cirka 20 till 25 procent av den nya
kända målpopulationen. Av det nya urvalet utgörs 62,7 procent av företag från
A-listan och 37,3 procent av företag från övriga listor. Anledningar till att de
felaktigt utvalda företagen ändå från början inkluderades i urvalet är att de har
underkoncerner i vilka det finns utländska dotterföretag, att de sålt sina
utländska dotterföretag efter det att årsredovisningen från 2000 trycktes eller att
vi erhållit felaktig information då vi frågat företagen om de äger några utländska
dotterföretag.

Svarsfördelningen i de två urvalsgrupperna respektive de två utskicken blev
enligt nedanstående  tabell.

Urvalsgrupp Urvalet Antal svar
1:a utskicket

Antal svar
2:a utskicket

Totalt antal
svar

Bortfall

Hela urvalet 67st 23st 14st 37st 44,8%
A-listan 42st 14st 10st 24st 42,9%
Övriga listor 25st 9st 4st 13st 48.0%

Tabell 2.1:  Antal bearbetningsbara svar samt bortfallsstorlek.

Av de företag som besvarade enkäten vid bortfallsuppföljningen uppgav två att
de inte fått enkäten och sju uppgav att de inte hade haft tid att besvara den.

Uppföljningen av de som ej besvarat postenkäten visade att dessa företag skiljer
sig åt från dem som besvarat postenkäten19. Den största skillnaden gäller
frågorna fem och elva. Av de företag som svarade i bortfallsuppföljningen var
det en större andel som valde att inte besvara just dessa två frågor, jämfört med
de företag som besvarade postenkäten. Detta kan bero på att dessa företag inte
gör någon klassificering av de utländska dotterföretagen. Tre av företagen i
bortfallsuppföljningen svarade uttryckligen att de inte gör någon sådan

                                                
18 US GAAP är en anvisning som omfattar de regler och förfaringssätt som är nödvändiga för
att definiera accepterad redovisningspraxis och inkluderar både breda riktlinjer för allmän
tillämpning och detaljerade förfaringssätt (Pereira et al. 1994).
19 Se bilaga 7.



Klassificering av utländska dotterföretag

22

klassificering. När det gäller fråga fem tar företagen i bortfallet större hänsyn till
dotterföretagets huvudsakliga betalnings- respektive faktureringsvaluta och
mindre hänsyn till dotterföretagets grad av självfinansiering än vad de som
besvarat postenkäten gör. Bortfallet påverkas vid val av omräkningsmetod, i
större utsträckning än respondenterna, av att metoden är enkel att använda, att
samma omräkningsmetod skall användas för samtliga dotterföretag samt
metodens inverkan på resultat och ställning. Företagen i bortfallet gör även i
större utsträckning en bedömning av de utländska dotterföretagen utifrån egna
kriterier samt har färre integrerade dotterföretag än respondenterna. Inget av
företagen i bortfallet har gjort någon omklassificering till följd av att RR8 trädde
ikraft. I övriga frågor är skillnaderna inte så stora. Trots att respondenterna i
bortfallsuppföljningen till viss del skiljer sig från övriga respondenter visar dock
båda grupperna ändå på samma tendenser, vilket styrker resultaten av vår
undersökning.

2.3.5 Mätskalor

En variabel är en egenskap som kan mätas, exempelvis andelen utländska
dotterföretag som klassificerats som självständiga (Dahmström, 2000).
Mätskalor för variabler kan delas in i fyra typer: nominalskala, ordinalskala,
intervallskala och kvotskala. Typen av mätskala avgör hur olika mätvärden kan
bearbetas statistiskt. (Lekvall &Wahlbin, 2001)

En nominalskala mäter kvalitativa variabler utan rangordning (Jacobsen, 1968).
Ett exempel på nominalskala är fråga sex i vår enkät20. Svarsalternativen i denna
fråga utgör en nominalskala på grund av att de inte har någon inbördes ordning;
de utgör endast olika kategorier i vilka företagen kan indelas. Det vill säga
företagen kan antingen göra en enskild klassificering, en gruppklassificering
eller ge samtliga dotterföretag samma klassificering. Med hjälp av
nominalskalor är det möjligt att ordna och dela in information i kategorier. Det
är dock inte möjligt att exempelvis beräkna medelvärden eller andra statistiska
spridningsmått. (Lekvall &Wahlbin, 2001)

I en ordinalskala kan de olika kategorierna rangordnas men det går inte att
avgöra hur stora avstånden mellan skalstegen är. Det är därför inte meningsfullt
att beräkna medelvärden och liknande mått. Fråga tre i vår enkät21 är ett exempel
på ordinalskala. Det finns fyra svarsalternativ till frågan där ytterligheterna
utgörs av inte alls respektive mycket starkt. Med denna typ av svarsalternativ är
det möjligt att uttala att en variabel är exempelvis större, bättre eller viktigare,

                                                
20 Se bilaga 1.
21 Se bilaga 1.
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men det går inte att säga att en variabel är dubbelt så stor, bra eller viktig som en
annan variabel. (Lekvall &Wahlbin, 2001) Vi kan således inte besvara
exempelvis frågan hur mycket viktigare är…?, men det är möjligt att beräkna
median och kvartiler (Körner, 1993).

För att det ska vara möjligt att statistiskt korrekt kunna beräkna exempelvis
medelvärde och andra spridningsmått krävs det en intervall- eller kvotskala. I en
intervallskala är skalvärdena numeriskt definierade och avstånden mellan
skalstegen lika stora. I en kvotskala finns det dessutom en naturlig nollpunkt.
(Lekvall &Wahlbin, 2001) De variabler vi har mätt kan inte definieras på ett
sådant sätt varför vi endast använt oss av nominal- och ordinalskalor.

2.3.6 Statistisk bearbetning

Vi har vid den statistiska bearbetningen av enkätsvaren använt oss av
statistikprogrammet Minitab, i vilket vi beräknat andelar, gjort korstabuleringar
och utfört chi-två test. Diagrammen har vi gjort i Excel.

Chi-två test används för att mäta samband mellan olika variabler. (Aczel, 1996)
Exempelvis var vi intresserade av att undersöka huruvida det finns ett samband
mellan hur företagen klassificerar sina utländska dotterföretag och hur företagen
ser på klassificeringen. Det var dock inte möjligt att åstadkomma några
statistiskt säkerställda chi-två test. Anledningen till detta är en kombination av
att vi valt att ge många svarsalternativ och att urvalsstorleken ej var tillräckligt
stor för denna typ av test. Detta medförde att värdena i respektive cell blev för
låga för att testen skulle kunna betraktas som statistiskt säkerställda. Vi har
därför valt att inte redogöra ytterligare för de chi-två test vi utfört.

2.4 Metodkritik

2.4.1 Kritik mot undersökningen

I stället för en kvantitativ undersökning skulle vi ha kunnat genomföra en
kvalitativ undersökning. Kvalitativa undersökningar handlar mer om att tolka
och analysera information. Kvalitativ data samlas in för att få en djupare
förståelse för problemet och beskriva helheten av det sammanhang den inryms i.
Forskaren har en mer framträdande roll som den som uppfattar och tolkar in
innebörd i informationen. (Holme & Solvang, 1997) Den information som
analyseras och tolkas vid kvalitativa undersökningar utgår ofta från vad
människor har sagt eller på annat sätt uttryckt och resultat av människors
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handlingar till exempel i form av värderingar och symboler (Lundahl &
Skärvad, 1999). Kvalitativ data kan sällan kvantifieras på ett meningsfullt sätt.
Karaktäristiskt för kvalitativa studier är att den som ger oss informationen,
exempelvis intervjuobjektet, har stor frihet att utforma sina egna uppfattningar
om det vi frågar om. Insamlingen av information anpassas efter informatörens
egen situation. På detta sätt blir informationen trovärdig, men frågan är om den
kan sägas vara generellt giltig. (Holme & Solvang, 1997) En kvalitativ
undersökning skulle kunna ge en djupare förståelse för problemet men på
bekostnad av undersökningens bredd. Vi eftersträvar information som kan
kvantifieras och som kan säga något om ett större antal företag, snarare än att
djupgående redogöra för hur ett mindre antal företag klassificerar sina utländska
dotterföretag. Vi anser därför inte att en kvalitativ metod passar vår
undersökning.

På grund av tidsbrist har vi, vid framtagande av vårt urval, gått vidare till
närmast följande företag då det först utvalda företaget varit särskilt svårt att få
kontakt med. Två företag har substituerats på detta sätt. Detta har medfört att
urvalet inte blivit exakt det som från början slumpades fram. Vi anser dock att
detta inte haft någon negativ inverkan på undersökningens resultat, vilket vi
grundar på att företagen på börslistan är listade i bokstavsordning och alltså inte
efter vår undersökningsvariabel. Anledningen till att dessa två företag var
särskilt svåra att få kontakt med var att varken OM Stockholmsbörsens hemsida,
företagens hemsida eller nummerupplysningen kunde ge oss rätt telefonnummer
till dessa företag.

Det faktum att urvalet innehöll en viss överteckning visar att det funnits
störningsvariabler, vilka påverkat urvalet och svarsfrekvensen. Dessa var
exempelvis att personalen i växeln på företagen inte har tillräcklig kunskap om
företagen och därför ger felaktig information samt att dotterföretag säljs mellan
det att årsredovisningarna för två olika år trycks. Detta gav oss felaktig
information och sämre förutsättningar för att kunna ta fram ett lämpligt urval.

Bortsett från att vi givit utrymme för kommentarer till flera av frågorna i
enkäten, har vi endast formulerat frågor med fasta svarsalternativ. Nackdelen
med detta är att det inte går att få fram kvalitativa aspekter och lika utförliga och
nyanserade svar som vid frågor med öppna svar. Vi har dock velat samla mer
kvantitativ data samt eftersträvat en lättbesvarad enkät. Därför har vi valt att
använda slutna svarsalternativ.

Bortfallsuppföljningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Nackdelen
med denna metod är att en intervjuareffekt kan uppstå (Dahmström, 2000). Då
vi var medvetna om detta undvek vi att göra egna tolkningar av svaren; vi
kryssade endast för de svarsalternativ som respondenten tydligt svarade.
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Fördelen med telefonintervjuer är att det går att förklara frågorna om något är
otydligt (Dahmström, 2000). Vi försökte dock undvika att ställa frågorna
respektive förklara dem på ett sådant sätt att vi påverkade respondentens svar.

2.4.2 Reliabilitet

Hög reliabilitet innebär att ett mätinstrument ger tillförlitliga och stabila utslag.
Med tillförlitliga och stabila utslag menas att en undersökning skall ge samma
resultat om den utförs med samma metod, av någon annan och med ett annat
urval. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1989) För detta krävs att egenskaperna är
stabila både hos mätinstrumentet, det som undersöks och den som undersöker.
Föränderliga faktorer som påverkar resultatet är bland annat om respondenten
exempelvis är trött, stressad, eller dåligt motiverad, eller om mätinstrumentet är
oklart formulerat. (Swedner, 1978) Enligt Holme & Solvang (1997) påverkas
reliabiliteten av om frågorna kan missförstås, om svarsalternativen är utförliga
och heltäckande, bortfallets storlek, hur noggranna vi är då vi läser in data och
om flera frågor som besvarar samma sak ställs.

Ett stort bortfall kan snedvrida resultatet om företagen i bortfallet skiljer sig från
de som svarat på enkäten. I syfte att uppnå en hög reliabilitet har vi därför
försökt minimera bortfallet. Vi har också försökt utforma en enkät med
lättförståeliga frågor, utförliga svarsalternativ och flera frågor som ger svar på
en och samma problemfråga. Vi har även varit noggranna vid kodningen av
svaren för att inga slumpfel skall komma in i samband med databearbetningen.
Vi är medvetna om att enkäten kan bidra till en lägre reliabilitet om det trots vårt
omfattande arbete med enkätutformningen finns oklarheter i enkäten. Men
genom att använda oss av en enkät kommer vi istället ifrån den minskade
reliabilitet som en eventuell intervjuareffekt medför då intervjuer används som
datainsamlingsmetod.

2.4.3 Validitet

Ett mätinstrument med hög validitet mäter det som det avser att mäta. Har
mätinstrumentet fullständig validitet påverkas det endast av den egenskap som
det avser att mäta. (Swedner, 1978) Vi har analyserat vår enkät för att se om de
frågor vi ställt ger information som hjälper oss att besvara de problemfrågor vi
ställt upp och inte istället mäter något annat. Vår uppfattning är att vår enkät
mäter vilka faktorer som påverkar hur företag klassificerar sina utländska
dotterföretag och att vi därmed uppnått ett resultat med hög validitet. Dessutom
har vi kontrollerat validiteten i frågorna genom att låta två personer med
kunskap på området, Arne Gunnarsson auktoriserad revisor på KPMG och
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Jorma Kyrö auktoriserad revisor specialiserad på koncernredovisning på KPMG,
studera frågorna och kontrollera att de ger svar på våra problemfrågor.

Vi har även försökt säkra validiteten i vårt mätresultat genom att kontrollera att
de personer som besvarat enkäten förefaller ha kunskap om hur respektive
företag går tillväga vid klassificeringen av de utländska dotterföretagen. På så
sätt har vi till viss del kunnat undvika att felaktiga svar lämnas på grund av
okunnighet om rutinerna eller missförstånd av frågorna till följd av bristande
kunskaper inom området. Detta skulle även påverka reliabiliteten ifall en annan
respondent skulle ha givit andra svar.
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3 Referensram

I detta kapitel kommer vi att närmare presentera de metoder och
rekommendationer som finns för klassificering och omräkning av utländska
dotterföretag. Vi introducerar även de föreställningar, inom redovisning, vilka
vi finner vara relevanta för en analys av hur klassificeringen av utländska
dotterföretag går till. För att lättare kunna förstå innehållet i och tankarna
bakom de rekommendationer som givits ut för klassificering av utländska
dotterföretag anser vi att det är lämpligt att ha kunskaper om de
omräkningsmetoder som används. Vi börjar därför med att redogöra för de
olika omräkningsmetoderna samt deras respektive effekter på redovisningen.
Därefter beskriver vi de rekommendationer som finns gällande klassificering
och omräkning av utländska dotterföretag och avslutar sedan med ansatser
kring valutafluktuationer samt ett antal föreställningar kring redovisning.

3.1 Valutaomräkningsmetoder

3.1.1 Dagskursmetoden

Enligt dagskursmetoden omräknas samtliga tillgångar och skulder till
balansdagskurs, vilket innebär att värdena på tillgångarna och skulderna
förändras vid varje redovisningsperiod i enlighet med valutakursen. Denna
förändring sker trots att dessa värden, uttryckta i en bestämd valuta, inte har
förändrats sedan början av perioden. Aktiekapitalet omräknas till historisk kurs.
Resultaträkningens poster, inklusive avskrivningar omräknas till den valutakurs
som var aktuell då posterna uppstod. Som approximation för denna används
dock vanligen antingen årets genomsnittskurs eller balansdagskurs. (Nobes &
Parker, 2000) Dagskursmetoden innebär att det utländska dotterföretagets
redovisning, för att kunna konsolideras, omräknas till moderföretagets
rapportvaluta utan att moderföretagets redovisning direkt påverkas. (Beams,
1996)

Dagskursmetoden baseras på tanken att dotterföretaget skall ses som en
nettoinvestering i en utländsk rörelse och att det som påverkas av
valutafluktuationer är denna nettoinvestering. Då dagskursmetoden används
påverkas värdena på samtliga tillgångar och skulder, det vill säga de
sammanlagda nettotillgångarna, av valutakursförändringar.
Omräkningsdifferensen grundas följaktligen på hela moderföretagets
nettoinvestering i dotterföretaget. (Nobes & Parker, 2000)
Omräkningsdifferensen är den restpost som behövs för att balansräkningen skall
balansera när årets resultat enligt resultaträkningen inkluderats. Den påverkar
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inte det rapporterande företagets kassaflöde utan speglar att ”nettoinvesteringen”
tagits upp till en annan kurs i den aktuella balansräkningen jämfört med
föregående balansräkning. Därför redovisas omräkningsdifferensen enligt
dagskursmetoden som en särskild post i balansräkningen mellan bundet och fritt
eget kapital. (Beams, 1996)

Omräkningsdifferensen kan även beräknas fristående från balans- och
resultaträkning. Den beräknas då som den vinst eller förlust som uppkommer då
årets förändring av nettotillgångarna samt årets resultat omräknas till
moderföretagets rapportvaluta. (Eriksson, 1998) Detta illustreras i följande
exempel:

  Dotterföretagets Balansräkning X0-12-31     Dotterföretagets Balansräkning X1-12-31

T E+S T E+S
Byggnad 3000 Aktiekapital 2500 Byggnad 2850 Aktiekapital 2500
Inventarier 500 Långfr. S 1500 Inventarier 400 Årets vinst 300
Kassa, bank 500 Kundfordr 600 Långfr. S 1350

Kassa, bank 350 Kortfr. S 50
4000 4000 4200 4200

Ingen utdelning har skett mellan åren X0 och X1.
Kurs X0-12-31: 1,00
Kurs X1-12-31: 1,20
Genomsnittskurs X1: 1,10

Omräknad balansräkning X1-12-31

T E+S
Byggnad 3420 Aktiekapital 2500
Inventarier 480 Årets omr.diff. 530 Saldo
Kundfordr. 720 Årets vinst 330 Hämtad från den omräknade resultaträkningen
Kassa, bank 420 Långfr. S 1620

Kortfr. S 60
5040 4000

Beräkning av förändringen av nettotillgångarna:

Nettotillgångar per X1-12-31 (i lokal valuta)
4200-1350-50 =                               2800
- Nettotillgångar per X0-12-31
4000-1500 =                                                     2500
= Förändring av nettotillgångarna                      300

Förändringen motsvarar årets vinst. Detta innebär att det är det egna kapitalet, bortsett från
aktiekapitalet, som exponeras för valutakursförändringar. Därav anledningen till att
aktiekapitalet omräknas till historisk kurs.
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Omräkningsdifferensen beräknas nu med hänsyn till kursförändringen under året:

IB nettotillgångar som varit exponerade 2500 * 1,00 =       2500
Årets vinst 300 * (1,20 - 1,10) =          330

                2                                                    2830
- UB nettotillgångar som varit exponerade 2800 * 1,20 =    3360
= Omräkningsdifferens                                530

Figur 3.1:  Beräkning av årets omräkningsdifferens. Källa: Eriksson, 1998. Egen
bearbetning.

Dagskursmetoden hanterar effektivt de fall där anläggningstillgångar
finansierats med lån i dotterföretagets lokala valuta; metoden leder till att de
resultat och de relationer mellan olika belopp, som presenteras i dotterföretagets
redovisning, bibehålls även i koncernredovisningen. (Nobes & Parker, 2000)
Metoden lämpar sig således för dotterföretag vilka är att betrakta som
självständiga enheter, exempelvis företag vars verksamhet är helt skiljd från
moderföretagets verksamhet. Med andra ord sådana verksamheter som är att
betrakta som rena nettoinvesteringar. (Nobes & Parker, 2000)

3.1.2 Monetära metoden

Här beskrivs den renodlade monetära metoden, det vill säga inte den monetära
metod som FAR och Redovisningsrådet beskriver i sina respektive
rekommendationer22. Monetära metoden använder balansdagskurs vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder samt historisk kurs vid omräkning
av icke monetära balansposter. Detta innebär att de icke monetära tillgångarna
behåller sina ursprungliga värden i redovisningen utan att påverkas av
valutamarknaden. (Nobes & Parker, 2000) Monetära metoden följer
anskaffningsvärdesprincipen men anpassas dock inte till övriga eventuellt
tillämpade redovisningsprinciper. Då exempelvis redovisningen är
nuvärdesbaserad omräknas ändå de icke monetära tillgångarna till historisk kurs.
(Lorensen, 1972) Det är följaktligen endast de monetära posterna som exponeras
för valutakursförändringar vilket leder till att en omräkningsdifferens
uppkommer. Resultaträkningens poster omräknas till transaktionsdagens kurs
alternativt till genomsnittskurs. (Nobes & Parker, 2000)

Vid användande av monetära metoden skall omräkningsdifferensen påverka
koncernens resultat. En förändring i de monetära tillgångarna anses realiserad i
och med att kursen förändras och påverkar därför både tillgångarnas bokförda
värde och resultatet. En förändring av de icke monetära tillgångarnas värde
anses däremot inte vara realiserad förrän tillgången förbrukats eller avyttrats.
                                                
22 Se avsnitt 3.1.4.
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Därmed skall inte det bokförda värdet eller resultatet påverkas av
valutakursförändringen. (Schuster, 1999)

Monetära metoden lämpar sig för omräkning av dotterföretag som är att betrakta
som integrerade med moderföretaget. Detta då redovisningen utformas som om
transaktionerna utförts direkt i moderföretaget. (Nobes & Parker, 2000)

3.1.3 Temporalmetoden

Vid användande av temporalmetoden omräknas monetära tillgångar och skulder
till balansdagskurs. Icke monetära tillgångar omräknas till den kurs som
motsvarar de redovisningsprinciper som företaget grundar redovisningen i övrigt
på. Om exempelvis varulagret värderas till historiskt anskaffningsvärde skall
historisk kurs användas vid omräkningen. Om varulagret däremot värderas
exempelvis till återanskaffningsvärde skall balansdagskurs användas vid
omräkningen. Beroende på vilka redovisningsprinciper som används exponeras
olika delar av balansräkningen för valutakursförändringar. Vid
anskaffningskostnadsbaserad redovisning exponeras endast de monetära
balansposterna. Vid nuvärdesbaserad redovisning exponeras samtliga tillgångar
och skulder. Resultaträkningens poster omräknas till transaktionsdagens kurs
alternativt till genomsnittskurs. (Nobes & Parker, 2000)

Vid nuvärdesbaserad redovisning ger temporalmetoden samma resultat som
dagskursmetoden och vid anskaffningsvärdesbaserad redovisning ger
temporalmetoden samma resultat som monetära metoden. (Nobes & Parker,
2000) Grundtanken bakom temporalmetoden är att den skall ge samma bild av
resultat och ställning som om dotterföretagets tillgångar och skulder ägts direkt
av moderföretaget. Temporalmetoden innebär således att en omvärdering av det
utländska dotterföretagets redovisning sker från dotterföretagets valuta till
moderföretagets rapportvaluta. (Beams, 1996) Av detta följer att
temporalmetoden lämpar sig för omräkning av dotterföretag vilka är att betrakta
som integrerade med moderföretaget, exempelvis försäljningsföretag som säljer
moderföretagets produkter och huvudsakligen finansieras av moderföretaget.
(Nobes & Parker, 2000)

Omräkningsdifferensen skall enligt temporalmetoden teoretiskt ses som en vinst
eller förlust och skall därför redovisas i resultaträkningen för den period då den
uppkom (Nobes & Parker, 2000).
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3.1.4 Sammanställning av omräkningsmetoder

Nedan följer en sammanställning av de olika omräkningsmetoderna som visar
vilka kurser som används för omräkning av respektive post i balansräkningen.

Dagskurs-
metoden

Rena
Monetära
metoden

Temporal-
metoden

Tillgångar
Anläggningstillgångar
vid tillämpning av:
-anskaffningsvärde B H H
-verkligt värde B H B
Långfristiga fordringar B B B
Varulager
vid tillämpning av:
-anskaffningsvärde B H H
-verkligt värde B H B
Kortfristiga fordringar B B B
Kassa B B B

Eget kapital och skulder
Aktiekapital H H H
Balanserade vinstmedel X X X
Långfristiga skulder B B B
Kortfristiga skulder B B B

Förklaringar:
B = Balansdagskurs
H = Historisk kurs
X = Restpost

Tabell 3.1: Sammanställning av omräkningsmetoder. Källa: Beams, 1996, Nobes & Parker,
2000). Egen bearbetning.

Användande av valutakurserna enligt ovanstående tabell medför följande
exponering av balansräkningen.

Omräkningsmetod Exponerad del

Dagskursmetoden Tillgångar - skulder = Eget kapital

Rena Monetära
metoden Monetära tillgångar - (monetära) skulder = nettobehållningen

Temporalmetoden Tillgångar värderade till balansdagskurs - skulder (värderade till
balansdagskurs)

Tabell 3.2: Exponerat kapital vid användning av respektive omräkningsmetod. Källa: Arwidi,
1989. Egen bearbetning.
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Av IAS21 framgår att integrerade dotterföretag skall omräknas med hjälp av
temporalmetoden; icke monetära tillgångar omräknas till den kurs som
motsvarar de redovisningsprinciper som företaget grundar redovisningen i övrigt
på. FAR (1992) säger i princip samma sak. Den metod som, enligt FAR:s
förslag, skall användas vid omräkning av integrerade verksamheter, beskrivs
som temporalmetoden men kallas monetära-ickemonetära metoden. Av en
fotnot i FAR:s rekommendation (1992) framgår följande:

”Metoden har i Sverige tidigare vanligen kallats ’monetary-nonmonetary
method’. I engelskspråkig, speciellt amerikansk, litteratur och praxis kallas
samma metod ’the temporal method’.” (FAR,  1992, sid. 2)

FAR menar således att temporalmetoden och monetära metoden är två olika
namn på samma metod. Antagandet att monetära metoden och temporalmetoden
skulle vara samma sak är dock, enligt vår mening, felaktigt. Av vår tidigare
beskrivning av metoderna framgår att de skiljer sig åt, exempelvis i de fall då
anläggningstillgångar redovisas till återanskaffningskostnad.

Motsvarande beskrivning av monetära metoden återfinns i RR8:s beskrivning:

”Anskaffningsvärden och avskrivningar avseende materiella
anläggningstillgångar omräknas således enligt den valutakurs som gällde vid
respektive tillgångs anskaffningstidpunkt eller, vid värdering baserad på verkligt
värde, enligt valutakursen per dagen för värderingen. Varulager som värderats
till anskaffningsvärde omräknas enligt de valutakurser som gällde vid respektive
anskaffningstidpunkt. Om lagret däremot värderats till nettoförsäljningsvärde
omräknas det enligt kursen per den dag nettoförsäljningsvärdet fastställdes, dvs.
normalt balansdagskursen.” (Redovisningsrådet, 1998, p. 17, sid. 7)

Denna beskrivning anser vi utgör en beskrivning av temporalmetoden snarare än
monetära metoden. I avsnitt 3.4. ger vi en mer utförlig presentation av de olika
rekommendationerna. Vi återger där vad rekommendationerna säger och bortser
därför från det fel vi här har beskrivit.

3.2 Redovisningseffekter av de olika metoderna

Ingen av omräkningsmetoderna kan sägas vara optimal eller utgöra en bästa
lösning på problemen med omräkning av utländska dotterföretag. Kritik har
riktats mot såväl dagskursmetoden som temporalmetoden och monetära
metoden. Metoderna utgår dock från olika förutsättningar och har olika syften.
Dagskursmetoden ser dotterföretaget som en självständig enhet som skall
värderas utifrån ett going-concern perspektiv medan monetära metoden främst
utgår från koncernens ägare och har ett förmögenhetsperspektiv. (Arwidi, 1989)
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Nedanstående figur illustrerar vilka effekter dagskursmetoden respektive
monetära metoden ger på balansräkningen.

  Utländskt dotterföretags balansräkning X1-12-31 i utländsk valuta

T E+S
AT 1000 Eget kapital 1000
Varulager 2000 Långfr. S 3000
Kortfristiga fordr. 2000 Kortfr. S 1000

5000 5000

Historisk valutakurs:   0,535
Valutakurs X1-12-31: 0,662

Omräknad balansräkning X1-12-31 enligt dagskursmetoden

T E+S
AT 662 Eget kapital 535
Varulager 1324 Långfr. S 1986
Kortfristiga fordr. 1324 Kortfr. S 662

Omräkningsdiff. 127 ackumuleras i eget kapital
3310 3310

Omräknad balansräkning X1-12-31 enligt monetära metoden

T E+S
AT 535 Eget kapital 535
Varulager 1070 Långfr. S 1986
Kortfristiga fordr. 1324 Kortfr. S 662

Omräkningsdiff. -254 påverkar resultatet
2929 2929

Figur 3.2:  Illustration av dagskursmetodens och monetära metodens effekter på
balansräkningen. Källa: Nobes & Parker, 2000. Egen bearbetning.

3.2.1 Dagskursmetoden

Dagskursmetoden har bland annat kritiserats för att den inte harmoniserar med
övriga redovisningsnormer; vare sig anskaffningsvärdesbaserad redovisning
eller nukostnadsbaserad redovisning. När exempelvis ett varulager, som
värderats till historiskt anskaffningsvärde, omräknas till balansdagskurs ändras
värderingen så att den egentligen inte säger något om storleken på tillgången.
Det mått som tas upp i koncernbalansräkningen blir snarare en
anskaffningskostnad ”korrigerad för en valutakursförändring som består av både
inflationsdifferentialen mellan olika länder och en blandad komponent bestående
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av bland annat förväntningar och ’slump’” (Arwidi, 1989, sid. 38).
Dagskursmetoden stämmer dock överens med going-concern perspektivet.
(Arwidi, 1989)

En annan omständighet som kritiserats är att omräkningsdifferensen, vid
användande av dagskursmetoden, redovisas i balansräkningen. En sådan
redovisning av omräkningsdifferensen, menar kritikerna, utgör ett brott mot
normala redovisningsprinciper. En risk med att på detta sätt gömma undan
resultateffekter är att värdeförändringar på tillgångarna, vilka uppkommit genom
växelkursförändringar, undanhålls från resultatet. Sådana värdeförändringar kan
bli mycket stora men kommer ändå aldrig att ge upphov till någon egentlig vinst
eller förlust eftersom de vid realisationstidpunkten redan tidigare förts som en
värdeförändring direkt mot det egna kapitalet. (Arwidi, 1989)

Användande av dagskursmetoden leder dessutom till en meningslös
multiplikation av belopp som inte går att relatera till varandra. Det ger inte
någon meningsfull mätning att exempelvis ta fram en tillgångs historiska
anskaffningsvärde och sedan multiplicera detta med balansdagskursen. Det
värde som en sådan multiplicering mynnar ut i är varken ett historiskt värde,
återanskaffningsvärde eller försäljningsvärde. (Lorensen, 1972)

3.2.2 Monetära metoden

I de fall dotterföretagets redovisning är anskaffningsvärdesbaserad ger monetära
metoden samma effekter som temporalmetoden. (Nobes & Parker, 2000) De
argument som här tas upp mot monetära metoden gäller därför, vid
anskaffningsvärdesbaserad redovisning, även temporalmetoden.

Den monetära metoden har kritiserats för att den ger resultatförvrängningar
framförallt genom två effekter. Den ena effekten uppkommer genom att
kostnader omvärderas till historisk kurs, vilket främst märks på avskrivningarna.
(Arwidi, 1989) Avskrivningarna kan på grund av att de beräknas på
anläggningstillgångar omräknade till historisk kurs medföra att en vinst i
dotterföretagets valuta blir en förlust i moderföretagets valuta, eller tvärt om.
Sjunker moderföretagets valuta i förhållande till dotterföretagets, efter det att
anläggningstillgångarna anskaffats, kommer avskrivningarna att omräknas till en
högre kurs än intäkterna. Avskrivningarna får då en för stor vikt vilket kan
medföra att en vinst, till följd av omräkning, omvandlas till en förlust.
Argumentet för att en sådan omräkning är riktig är att koncernredovisningen
upprättas för ägarnas skull. När ett företag investerat i ett annat företag innebär
det att moderföretagets ägare gjort en ekonomisk uppoffring då dotterföretagets
anläggningstillgångar anskaffades. Denna uppoffring mäts till det belopp, i
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moderföretagets valuta, som erlades det år investeringen genomfördes. Därmed
blir en omräkning av avskrivningarna till historisk kurs riktig. (Nobes & Parker,
2000)

Den andra effekten uppkommer genom att det monetära nettot utsätts för
växelkursförändringar och att denna förändring redovisas i resultaträkningen.
(Arwidi, 1989) I och med att ett dotterföretag konsolideras i
koncernredovisningen mister det dessutom sin ursprungliga identitet. Det ”delas
upp” i till exempel tillgångar och skulder, intäkter och kostnader varpå de olika
posterna omräknas till olika kurser. Det finns därför risk för att bilden av
dotterföretaget blir en annan i koncernredovisningen än i dotterföretagets egen
redovisning. Detta motargumenteras med att syftet med att omräkna
redovisningen är att dotterföretagets redovisning skall kunna konsolideras med
moderföretagets. I koncernredovisningen försvinner dotterföretaget som en
fristående enhet då dess tillgångar, skulder, intäkter och kostnader integreras
med moderföretagets. Dotterföretagets intressenter är därför hänvisade till detta
företags separata redovisning medan koncernens intressenter inte har någon
nytta av denna. (Nobes & Parker, 2000)

Arwidi visar även på skillnaden av att ett företag äger 49 % alternativt 51 % av
en utlandsverksamhet. Det är en liten skillnad i ”ägandeomfattning” men kan
ändå ge stora utslag i redovisningen. I det första fallet skall verksamheten
betraktas som ett intresseföretag och därmed redovisas ägarandelen som
”minoritetsandelar” på tillgångssidan i koncernbalansräkningen. I det andra
fallet skall verksamheten istället ses som ett dotterföretag för vilket samtliga
tillgångar och skulder skall inkluderas i koncernbalansräkningen. Detta kan ge
stora effekter på soliditet och finansiell ställning då, enligt monetära metoden,
olika kurser skall användas för omräkning av olika balansposter. Skillnaden
mellan dessa båda fall kan vara så stor att företaget väljer att utöva sitt
inflytande som minoritetsägare hellre än att konsolidera utlandsverksamheten.
(Arwidi, 1989)

En annan nackdel med den monetära metoden är att den, enligt kritikerna,
medför orimliga resultatsvängningar som inte är relevanta sett utifrån ett mer
långsiktigt going concern perspektiv. Monetära metoden anses dessutom vara
svårförståelig och arbetskrävande. (Arwidi, 1989)
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De skillnader mellan dagskursmetoden och monetära metoden som vi redogjort
för i detta avsnitt sammanfattas i nedanstående tabell.

Faktor Dagskursmetoden Rena Monetära metoden

Omräkningsdifferensen Redovisas i
balansräkningen Redovisas i resultaträkningen

Bilden av dotterföretaget
som presenteras Förblir oförändrad Finns risk för förändring

Avskrivningar Omräknas till
genomsnittskurs

Beräknas på ett historiskt
värde och omräknas till
historisk kurs

Överensstämmelse med
redovisningsnormer

Överensstämmer med
going-concern

Överensstämmer med
anskaffningsvärdebaserad
redovisning (= traditionell)

Tabell 3.3:  Sammanställning av skillnaderna mellan dagskursmetoden och monetära
metoden.

3.3 Internationella rekommendationer

3.3.1 FASB och FAS52

FASB är en privat amerikansk organisation som grundades 1973. FASB har som
målsättning att utveckla och förbättra redovisningsstandards utifrån
allmänhetens intresse. FASB gav 1981 ut rekommendationen FAS52, vilken
gäller än idag. (Scott, 1997) Enligt FAS52 skall valet av omräkningsmetod
baseras på vilken valuta som är dotterföretagets funktionella valuta. (Beams,
1996)

Med funktionell valuta menas valutan i den ekonomiska miljö i vilken enheten
verkar. För att avgöra vilken valuta som är funktionell valuta skall en
bedömning göras utifrån följande indikatorer:

1. “If sales prices of the foreign entity`s products are determined by local competition or
local government regulation, rather than by short-run exchange rate changes or worldwide
markets, then the foreign entity´s local currency may be the functional currency.

2. A sales market that is primarily in the parent company´s country, or sales contracts that
are normally denominated in the parent´s currency, may indicate that the parent´s currency
is the functional currency.

3. Expenses such as labor and materials that are primarily local costs provide some evidence
that the foreign entity´s local currency is the functional currency.
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4. If financing is denominated primarily in the foreign entity´s local currency, and funds
generated by it´s operations are sufficient to service existing and expected debt, then the
foreign entity´s local currency is likely to be the functional currency.

5. A high volume of intercompany transactions and arrangements indicates that the parent´s
currency may be the functional currency.”

(Beams, 1996, sid. 500)

Om dotterföretagets lokala valuta är funktionell valuta skall omräkningen, enligt
FAS52, ske enligt dagskursmetoden. Om den funktionella valutan inte är
densamma som den lokala valutan måste det först avgöras om moderföretagets
rapportvaluta är funktionell valuta. Om så är fallet används temporalmetoden.
Om någon annan valuta är funktionell valuta, varken dotterföretagets eller
moderföretagets lokala valutor, används temporalmetoden vid omräkningen av
dotterföretagets redovisning till lokal valuta. Därefter omräknas redovisningen
till moderföretagets rapportvaluta i enlighet med dagskursmetoden. (Beams,
1996)

3.3.2 IASB och IAS21

IASC bildades 1973 och är en oberoende, privatfinansierad organisation med
medlemmar från nio läder med säte i London. IASC omorganiserades 2001 och
blev då den icke vinstdrivande modern till IASB, vilket tog över det tidigare
IASC:s uppgifter. Dessa uppgifter är att i allmänhetens intresse utveckla en
uppsättning högkvalitativa och förståeliga globala redovisningsstandards som
kräver en öppen och jämförbar information i finansiella rapporter. IASB
samarbetar med nationella redovisningsorgan för att kunna uppnå
överensstämmelse mellan olika länder. (www.iasc.org.uk 2002-04-12)

1983 publicerade IASC valutarekommendationen “Accounting for the Effects of
Changes in Foreign Exchange Rates” (IAS21). 1993 reviderades denna
rekommendation och en ny upplaga av IAS21 ”The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates” gavs ut. (Eriksson, 1998)

I IAS21 behandlas omräkning av utländska dotterföretag. Rekommendationen
anger att vilken omräkningsmetod som skall användas beror på hur det
utländska dotterföretaget finansierar och bedriver sin verksamhet, i förhållande
till moderföretaget. Därmed utgår IAS21 från en annan indelning än FAS52 som
grund för valet av omräkningsmetod, nämligen ”Foreign entity23” och ”Foreign
Operation that are Integral to the Operations of the Reporting Enterprice24”. Då
ett dotterföretag är att betrakta som”Foreign entity” skall dagskursmetoden

                                                
23 Ungefär detsamma som RR:s benämning självständiga.
24 Ungefär detsamma som RR:s benämning integrerade.
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användas och då det är att betrakta som”Foreign Operation that are Integral to
the Operations of the Reporting Enterprise” skall temporalmetoden användas.
(IASC, 1993)

Följande punkter utgör indikatorer på att ett utländskt företag är att betrakta som
”Foreign entity”:

(a) ”while the reporting enterprise may control the foreign operation, the activities of the
foreign operation are carried out with a significant degree of autonomy from those of
the reporting enterprise;

(b) transactions with the reporting enterprise are not a high proportion of the foreign
operation’s activities;

(c) the activities of the foreign operation are financed mainly from its own operations or
local borrowings rather than from the reporting enterprise;

(d) costs of labour, material and other components of the foreign operation’s products or
services are primarily paid or settled in the local currency rather than in the reporting
currency;

(e) the foreign operations’s sales are mainly in currencies other than the reporting
currency; and

(f) cash flows of the reporting enterprise are insulated from the day-to-day activities of
the foreign operation rather than being directly affected by the activities of the foreign
operation.”

(IASC, 1993, p. 26, sid. 10)

En total bedömning av dessa punkter skall göras. Är dessa punkter inte
uppfyllda är dotterföretaget i stället att betrakta som ”Foreign Operation that are
Integral to the Operations of the Reporting Enterprise” (IASC, 1993).
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3.4 Svenska rekommendationer

Svensk lagstiftning på området innehåller inga direkta regler beträffande
omräkning av utländska dotterföretag, det hänvisas inte till någon speciell
omräkningsmetod. (Eriksson, 1998) Årsredovisningslagen säger dock att
koncernredovisningen skall upprättas i enlighet med vad som följer av allmänna
råd och rekommendationer från normgivande organ, alternativt skall upplysning
lämnas om varför dessa råd och rekommendationer ej följs. (Årsredovisningslag
(1995:1554))

3.4.1 FAR:s förslag till rekommendation

FAR är en privat intresseorganisation för auktoriserade och godkända revisorer
samt kvalificerade specialister inom revisionsbranschen. FAR utvecklar
revisorsyrket och därtill hörande verksamhetsområden och ger stöd till
revisionsbyråbranschen genom rekommendationer, uttalanden, utbildning och
annat yrkesstöd. FAR är även internationellt verksamma och arbetar för att de
svenska rekommendationerna skall anpassas till de internationella.
(www.FAR.se 2002-03-14)

FAR:s förslag till rekommendation om ”Omräkning av utländska dotterföretags
redovisningar för intagande i koncernredovisning” utkom 1984. Förslaget
bygger på och överensstämmer i stort med IAS21 och FAS52. Enligt FAR anses
dotterföretag i utlandet kunna indelas i självständiga respektive integrerade
dotterföretag. Vid omräkning av självständiga dotterföretag ”är det lämpligt att
bibehålla de resultat och de relationer mellan olika belopp, som ingår i
dotterföretagets redovisning” (FAR, 1992, sid. 2). FAR menar att
dagskursmetoden möjliggör en sådan presentation av dotterföretagets
redovisning. För integrerade dotterföretag är det istället lämpligt att
omräkningen utförs på ett sådant sätt att effekten blir densamma som om
dotterföretagets verksamhet redovisats direkt hos moderföretaget. Enligt FAR
uppnås en sådan effekt genom användande av monetära metoden. FAR ger
nedanstående definition på självständiga respektive integrerade dotterföretag.

”Självständiga dotterföretag karakteriseras av att deras kostnader bestrides och
intäkter erhålles i huvudsak i den lokala valutan, och att deras monetära
tillgångar och skulder också huvudsakligen är i denna valuta. Rörelsen bedrivs
karakteristiskt fristående från moderföretagets (även om företagen skulle vara i
samma bransch). Dotterföretaget representerar för moderföretaget närmast en
fristående investering, varifrån avkastningen normalt erhålles som utdelning. En
förändring av kursen på den lokala valutan gentemot moderföretagets får ingen
omedelbar effekt på betalningsströmmarna hos moderföretaget. Ett typexempel
på ett självständigt dotterföretag är ett tillverkande företag som köper råvaror
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och säljer sina produkter ’lokalt’ (=icke i moderföretagets valuta), och är lokalt
lånefinansierat.”

”Integrerade dotterföretag är sådana vars rörelse är nära förbunden med
moderföretagets rörelse, vanligen genom att en stor del av dess kostnader eller
intäkter hänför sig till leveranser från resp. till moderföretaget eller andra
koncernföretag i moderföretagets land. Integrationen stärkes om finansieringen
också till stor del – som eget kapital, lån och varukrediter – erhållits från
moderföretaget. En kursförändring på den lokala valutan gentemot
moderföretagets får en inverkan på moderföretaget som liknar den som skulle ha
uppkommit om rörelsen bedrivits av moderföretaget självt. Ett typexempel på ett
integrerat dotterföretag är ett försäljningsbolag för moderföretagets produkter,
finansierat huvudsakligen från moderföretaget.”

(FAR, 1992, sid. 2)

Enligt FAR:s rekommendation är omräkningsdifferensen, vid användande av
dagskursmetoden, en effekt av att nettoinvesteringen vid årets slut omräknas till
en annan kurs än vid årets början. Den är alltså att betrakta som en orealiserad
värdeförändring och skall därför inte påverka årets resultat utan istället föras
direkt mot eget kapital. Vid användande av monetära metoden ses
omräkningsdifferensen som en kursvinst eller –förlust och skall därför påverka
årets resultat. (FAR, 1992)

Vid användande av dagskursmetoden skall en uppkommen omräkningsdifferens
redovisas separat i not. Det finns inga krav men dock en uppmaning att de
företag som skall följa internationell praxis skall resultatföra de ackumulerade
omräkningsdifferenserna vid en eventuell avyttring av dotterföretaget. (FAR,
1992)

3.4.2 Redovisningsrådets rekommendation nr 8

Redovisningsrådet bildades 1989. Redovisningsrådets uppgift är att ge ut
rekommendationer som överensstämmer med internationella rekommendationer
och de skall så långt det är möjligt följa IASC:s rekommendationer.
(www.redovisningsradet.se 2002-03-14)

RR8 trädde ikraft 1 januari 1999 och har i princip samma innebörd som FAR:s
rekommendation. Självständiga dotterföretag skall omräknas enligt
dagskursmetoden och integrerade dotterföretag skall omräknas enligt monetära
metoden. En utlandsverksamhet som är integrerad karaktäriseras av att den drivs
som om den vore en utvidgning av moderföretaget, vilket innebär att en
valutakursförändring påverkar de enskilda monetära posterna i dotterföretaget
snarare än moderföretagets investering i dotterföretaget. En självständig
utlandsverksamhet karaktäriseras av att den i princip bedrivs som ett fristående
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företag i vilket moderföretaget har investerat. Följande förhållanden utgör, enligt
RR8, indikatorer på att ett utländskt dotterföretag skall klassificeras som
självständigt:

- ”Även om det rapporterande företaget utövar ett inflytande över
utlandsverksamheten drivs den med en hög grad av självständighet.

- Transaktioner med det rapporterande företaget utgör endast en liten del av
verksamheten.

- Utlandsverksamheten är i huvudsak självfinansierad eller finansierad genom
lokal upplåning. Det rapporterande företaget ger inga eller obetydliga lån till
utlandsverksamheten.

- Löner och inköp av material m.m. i utlandsverksamheten betalas i lokal
valuta och endast i liten omfattning, eller inte alls, i rapportvalutan.

- Utlandsverksamhetens fakturering sker huvudsakligen i andra valutor än
rapportvalutan.

- Det rapporterande företagets kassaflöde påverkas inte direkt av den löpande
verksamheten i utlandsverksamheten.”

(Redovisningsrådet, 1998, p. 15, sid. 6)

Dessa förhållanden är i princip endast en översättning av indikatorerna i IAS21,
vilka har redovisats i avsnitt 3.3.2. En helhetsbedömning utifrån samtliga
indikatorer skall göras av varje utländskt dotterföretag. Om indikatorerna inte
uppfylls är dotterföretaget istället att betrakta som integrerat. ”Gränsen mellan
de båda typerna av utlandsverksamhet framträder dock inte alltid tydligt.
Klassificeringen kräver ofta en ingående bedömning” (Redovisningsrådet, 1993,
punkt 15, sid. 7). En omklassificering skall ske om de förhållanden som legat till
grund för klassificeringen ändras. Ett försäljningsbolag är enligt RR8 ett
typexempel på ett integrerat dotterföretag. (Redovisningsrådet, 1998)

Enligt RR8 skall omräkningsdifferensen, vid omräkning av självständiga
dotterföretag, redovisas direkt mot eget kapital i balansräkningen.
Omräkningsdifferenser uppkommer enligt RR8 på grund av att:

- ”resultaträkningens poster omräknas till transaktionsdagens kurs, medan
tillgångar och skulder omräknas till balansdagskurs,

- nettoinvesteringen i den självständiga utlandsverksamheten vid årets början
omräknas till en annan kurs vid räkenskapsårets slut än vid dess början,

- utdelning (ingår i beloppet närmast ovan) avräknas till betalkurs och ej till
kursen vid årets slut och

- övriga förändringar i nettoinvesteringen (t. ex. nyemission och nedsättning
av aktiekapital) sker till en transaktionskurs som kan avvika från
balansdagskursen.”

(Redovisningsrådet, 1998, p. 20, sid. 8)

Beträffande integrerade dotterföretag skall omräkningsdifferensen ses som en
kursvinst eller –förlust och skall därför redovisas i resultaträkningen för den
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period då de uppkommer. Vid en eventuell avyttring av ett självständigt
utländskt dotterföretag skall de ackumulerade omräkningsdifferenser som
tidigare redovisats i det egna kapitalet, tas upp som intäkt respektive kostnad i
koncernresultaträkningen. (Redovisningsrådet, 1998)

3.4.3 Förändringar genom RR8

RR8 innebär ett antal principiella förändringar i förhållande till tidigare svensk
normgivning. Vi redogör nedan för de förändringar vilka vi anser vara relevanta
för vår undersökning.

� Förutom att monetära icke-monetära metoden i RR8 endast benämns
”monetära metoden”, har även benämningen omräkningsdifferens ändrats.
I RR8 används istället benämningen ”kursdifferens”. Vi anser dock att
ordet kursdifferens är mindre tydligt än omräkningsdifferens; innebörden
av ordet kursdifferens är lättare att feltolka i olika sammanhang. Därför
har vi i motsats till RR8 genomgående valt benämningen
omräkningsdifferens.

� RR8 innehåller en starkare skrivning (”skall”) än FAR:s rekommendation
beträffande klassificeringen av utländska dotterföretag.
(Redovisningsrådet, 1998)

� I FAR:s rekommendation finns en förenklingsregel vilken säger att om
koncernens dotterföretag till helt övervägande del är att betrakta som
tillhörande den ena av grupperna, självständiga alternativt integrerade
dotterföretag, får samma omräkningsmetod användas för samtliga
dotterföretag. (FAR, 1992) Denna förenklingsregel har ingen
motsvarighet i RR8, vilken säger att varje utlandsverksamhet skall
kategoriseras på egna grunder. (Redovisningsrådet, 1998)

� Vid användande av dagskursmetoden kunde goodwill och andra
justeringsposter föranledda av förvärvsanalyser, tidigare, antingen
omräknas till balansdagskurs eller till kursen vid förvärvet av
dotterföretaget. Enligt RR8 skall de däremot omräknas till
balansdagskurs. (Redovisningsrådet, 1998)

� I RR8 anges att ett monetärt mellanhavande som är att betrakta som en
utvidgad respektive en reducerad investering i en självständig
utlandsverksamhet skall värderas till anskaffningskurs. Med ett sådant
monetärt mellanhavande åsyftas exempelvis ett lån mellan moder- och
dotterföretag som sannolikt inte kommer att återbetalas. Tidigare gällde



Referensram

43

för denna typ av monetära mellanhavanden, liksom för övriga
balansposter att de skulle omräknas till balansdagskurs.
(Redovisningsrådet, 1998)

� Vid en eventuell avyttring av ett självständigt utländskt dotterföretag blir
redovisningen av omräkningsdifferensen aktuell. RR8 kräver att de
ackumulerade omräkningsdifferenserna, vilka tidigare förts direkt mot
eget kapital, i samband med avyttringen skall redovisas som intäkt
respektive kostnad i koncernresultaträkningen (Redovisningsrådet, 1998).
Något sådant krav finns inte i FAR:s rekommendation, men dock en
uppmaning. FAR:s rekommendation anger att årets omräkningsdifferens
skall specificeras i not. (FAR, 1992)

� Beträffande omklassificering av utländska dotterföretag ställer RR8 krav
på att upplysningar skall lämnas om den omklassificering som gjorts samt
anledningen till omklassificeringen. Vidare skall det redogöras för hur
omklassificeringen påverkat det, i koncernen, redovisade egna kapitalet.
Dessutom kräver RR8 att upplysning lämnas om hur nettoresultatet för
varje period som presenteras skulle ha påverkats om omklassificeringen
skett vid början av den tidigaste period som presenteras i
årsredovisningen. Någon direkt motsvarighet till dessa upplysningskrav
återfinns inte i FAR:s rekommendation. (Redovisningsrådet, 1998)

� RR8 innehåller upplysningskrav som är mer omfattande än
upplysningskraven i FAR:s rekommendation. (Redovisningsrådet, 1998)

Det ställs i och med RR8 större upplysningskrav bland annat gällande storleken
på de omräkningsdifferenser som påverkat årets resultat och de ackumulerade
omräkningsdifferenser som redovisats direkt mot eget kapital. Scania är ett av de
företag som borde ha genomfört ändringar i sin redovisning till följd av RR8:s
ikraftträdande och de ökade upplysningskrav som denna rekommendation
medfört. Av den undersökning som Rolf Rundfelt genomförde 1999 framgick
dock att Scania ej redovisade storleken på de ackumulerade
omräkningsdifferenserna avseende utländska dotterföretag och inte heller hur
årets resultat påverkats av omräkningsdifferenser. (Rundfelt, 1999)

Enligt Rundfelt (1999) visade en genomgång av tio av Sveriges största företag
att inget av dessa företag helt uppfyllde kraven i RR8. En av de punkter där
redovisningen var bristfällig var redovisningen av hur ändrade valutakurser
påverkat årets resultat. Denna undersökning genomfördes dock samma år som
RR8 trädde ikraft; det vill säga innan företagen hade anpassat sig till RR8.
(Rundfelt, 1999) Detta innebär att det sedan undersökningens genomförande
borde ha skett förbättringar i företagens redovisningar.
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3.5 Valutakursutveckling

De valutakursförändringar som påverkar vilka samt hur stora effekter en
omräkningsmetod får på koncernens redovisning är av två typer. I det ena fallet
fluktuerar valutakursen kring en jämviktskurs och i det andra fallet handlar det
om trendmässiga förändringar. Den svenska kronan har trendmässigt sjunkit
gentemot många andra valutor. (Arwidi, 1989)

I bilaga 4 visas i en tabell hur den svenska kronan har utvecklats i förhållande
till några starka valutor sedan Bretton Woods-avtalet upphörde. I nedanstående
figur illustreras de två typerna av valutakursförändringar. Den svenska kronan
utvecklas gentemot många valutor enligt den övre kurvan (Arwidi, 1989).

         %
Växelkursrelation
dotterföretag
relativt
moderföretag

   100

                   tid

Figur 3.3:  Utveckling av valutarelationer. Källa: Arwidi, 1989. Egen bearbetning.

Det sätt på vilket valutakursen förändras har stor betydelse vid omräkning av
utländska dotterföretags redovisningar. Då valutakursen fluktuerar kring en
jämviktskurs kommer de vinster och förluster som uppkommer i samband med
omräkningen, det vill säga omräkningsdifferenserna, att utjämnas på lång sikt.
Detta på grund av att de från år till år växelvis kommer att vara vinster
respektive förluster. Det finns då en poäng med att använda en
omräkningsmetod som dämpar de resultatpåverkande effekterna. En sådan
dämpande effekt uppnås med dagskursmetoden eftersom omräkningsdifferensen
inte påverkar det redovisade resultatet. Då valutakurserna förändras
trendmässigt är det istället mer lämpligt att använda monetära metoden på grund
av att omräkningsdifferensen enligt denna metod redovisas i resultaträkningen.
En trendmässig valutakursförändring medför att omräkningsdifferenserna
tenderar att bli enbart exempelvis negativa. Det blir därmed viktigt att redovisa
omräkningsdifferensen i resultaträkningen för att inte dessa trendmässiga
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valutakurseffekter skall gömmas undan, vilket skulle ske om dagskursmetoden
användes. (Arwidi, 1989)

Vår tolkning av detta är att det på grund av den svenska kronans trendmässigt
negativa utveckling gentemot andra valutor blir av stor vikt att svenska
moderföretag klassificerar sina utländska dotterföretag rätt. Apprecieras ett
utländskt dotterföretags rapportvaluta trendmässigt gentemot den svenska
kronan blir omräkningsdifferensen de flesta år negativ. Är detta dotterföretag att
betrakta som integrerat och även klassificeras som sådant skall dess redovisning
omräknas enligt monetära metoden vilket innebär att dessa förluster varje år
redovisas i resultaträkningen. Om det istället felaktigt klassificeras som
självständigt sker omräkningen enligt dagskursmetoden vilket resulterar i att
kursförlusten varje år göms undan i balansräkningen istället för att påverka
koncernens resultat. Detta leder till att koncernens resultat blir missvisande.
Följaktligen förses intressenterna med felaktig information vilken i sin tur
påverkar deras beslut. Således blir det på grund av skillnaderna mellan
omräkningsmetoderna av ännu större vikt att klassificeringen görs noggrant vid
en trendmässig kursutveckling.

3.6 Ansatser kring valutafluktuationer

En valuta ger ett mått på de ekonomiska aktiviteter och resurser som finns i det
land valutan tillhör. Är valutan flytande innebär det att dess värde bestäms av
utbud och efterfrågan på valutamarknaden. Föreställningen är att en valuta skall
reflektera dess köpkraft på världsmarknaden. Detta innebär att valutakursen
skall styras av bytesbalansen och inflationen. Det finns dock fler faktorer som
påverkar priset på en valuta. På grund av att investerare köper värdepapper på
internationella marknader kommer även räntan i ett land att påverka priset på
dess valuta. Valutaspekulation är en annan anledning till att valutakurserna
fluktuerar. (Beams, 1996)

På grund av att valutakurserna idag är flytande finns det inte en heltäckande
teori för att prognostisera framtida växelkurser. Det finns dock fem teoretiska
relationer mellan olika pariteter, vilka förklarar valutakursrörelserna. (Eiteman
et al. 1995) Dessa fem relationer är köpkraftsparitetsteoremet (PPP),
ränteparitetsteoremet (IRP), Fishers effekt (FE), Internationell Fisher effekt
(IFE) och framtida räntor som prognoser för framtida avistakurser (UFR)
(Shapiro, 1992). Formler för dessa teorier redovisas i bilaga 5. Konsekvenserna
av dessa pariteter är viktiga att ta hänsyn till vid klassificeringen av utländska
dotterföretag med tanke på hur de överensstämmer med omräkningsmetoderna.
Detta misslyckades FAS8 med att klargöra, vilket vi redogjort för i avsnitt 1.1.3.
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Två av dessa paritetsteorier om varför valutakursförändringar sker, visar att
valutakursförändringar inte påverkar värdena i utländska dotterföretag. Dessa
två teorier är köpkraftsparitetsteoremet och ränteparitetsteoremet. (Nobes &
Parker, 2000)

3.6.1 Köpkraftsparitetsteoremet

Innebörden av köpkraftsparitetsteoremet är att valutakurser rör sig för att
kompensera för förändringar i skillnaden mellan länders inflation (Shapiro,
1992). Enligt köpkraftsparitetsteoremet är skillnaden mellan två olika länders
valutakurser proportionell till förändringar i de relativa prisnivåerna i dessa
länder (Nobes & Parker, 2000). Teorin baseras på flöden av varor och tjänster
mellan olika länder och tanken är att varje lands valuta representerar köpkraften
av varor och tjänster i sitt land. Marknadskrafterna styr valutakurserna och
justerar dessa för att köpkraften skall hållas konstant i olika länder. Denna teori
fungerar även på höginflationsländer eftersom inflation är en av anledningarna
till att köpkraften varierar mellan länder. (Scott, 1997)

Enligt denna teori justeras valutakurserna på följande sätt: Antag att priserna i
land X är höga i förhållande till andra länder. Det blir då billigare att handla i
utlandet, varför importen i land X kommer att öka samtidigt som exporten i detta
land minskar. Detta medför att valutakursen i land X sjunker på grund av att
invånarna köper utländsk valuta för att kunna betala utländska produkter och
tjänster. Värdet på valutan i land X sjunker relativt till de utländska valutorna till
dess jämvikt åter råder mellan köpkrafterna i de olika länderna. Valutakurserna
kan även justeras på följande sätt: Antag att värdet på den inhemska valuta i land
X är högt i förhållande till värdet på den inhemska valutan i land Y. Det blir då
billigare att handla i land Y, varför invånarna i land X importerar från land Y.
Detta medför att värdet på valutan i land Y stiger till dess att priserna åter är
desamma i de båda länderna. (Scott, 1997) Detta illustreras av figuren på nästa
sida.
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   Köpkraft land Y

  Valutakurs land Y

      100
  Valutakurs land X

                     50    100                Köpkraft land X

Figur 3.4:  Land X:s valuta sjunker till dess jämvikt åter råder mellan köpkrafterna.

Köpkraftsparitetsteoremet håller under en längre tidsperiod men variationen av
faktorer som orsakar valutakursjusteringarna medför att valutakurserna på kort
sikt inte kommer att bete sig på samma sätt som teorin förutspår. (Scott, 1997)

3.6.2 Ränteparitetsteoremet

Enligt ränteparitetsteoremet är skillnaden i ränteintäkter på liknande tillgångar,
mellan två länder, lika med den förväntade förändringen i valutakursen (Nobes
& Parker, 2000). Teorin baseras således på kapitalflöden mellan olika länder.
Valutakursförändringar sker för att kurserna skall justeras så att
avkastningsräntan blir lika i alla länder. Enligt denna teori justeras kurserna på
följande sätt: Antag att land X har en, i förhållande till andra länder, hög ränta.
Detta medför att land X får ett inflöde av pengar på grund av att andra länder
väljer att investera där. Efterfrågan på land X:s valuta ökar då, vilket i sin tur
leder till att valutakursen, allt annat lika, stiger. Detta pågår till dess
valutakursen justerats så att avkastningsräntan i land X är densamma som i
andra länder. (Scott, 1997) Detta illustreras av figuren nedan.

  Ränta i % land Y

      Valutakurs land Y

          8

      Valutakurs land X

                               8        12          Ränta i % land X

Figur 3.5:  Land X:s valuta stiger till dess jämvikt åter råder mellan räntorna.
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3.6.3 Teoriernas överensstämmelse med FAS8 och FAS52

Både köpkraftsparitetsteoremet och ränteparitetsteoremet talar för att
temporalmetoden är den omräkningsmetod som bör användas (Nobes & Parker,
2000). Således stämmer FAS8 överens med de båda teorierna, medan FAS52
inte överensstämmer med någon av dem i de fall dagskursmetoden används
(Scott, 1997). FAS8:s överensstämmelse med köpkraftsparitetsteoremet och
ränteparitetsteoremet förklaras med följande tre exempel:

Exempel 1: Antag att ett moderföretag har ett självständigt utländskt
dotterföretag och att den utländska valutan sjunker i förhållande till
moderföretagets rapportvaluta. Kursförändringen ger då moderföretaget en
förlust på dotterföretagets ickemonetära tillgångar på grund av att de blir mindre
värda i förhållande till moderföretagets rapportvaluta. Enligt
köpkraftsparitetsteoremet kommer dock moderföretaget även att göra en vinst.
Enligt denna teori beror den utländska valutans minskade värde på ökade priser i
dotterföretagets land jämfört med moderföretagets land. Detta innebär att de
nominella utländska kassaflödena, från de ickemonetära tillgångarna, ökar i
samband med att dotterföretaget höjer sina priser i takt med landets
inflationsökning. Denna ökning utgör en nominell vinst, vilken enligt
köpkraftsparitetsteoremet väger upp förlusten i samband med omräkningen. Då
FAS8 följdes uppkom inga vinster eller förluster på ickemonetära tillgångar
eftersom dessa omräknades till historisk kurs. Således överensstämde FAS8 med
köpkraftsparitetsteoremet när det gällde ickemonetära tillgångar. (Scott, 1997)

Exempel 2: Antag att ett utländskt dotterföretag har monetära nettoskulder.
Eftersom kassaflödena för tillgångar och skulder är bestämda i förväg,
exempelvis genom låneavtal, kan företaget inte självt påverka priset på dessa.
En minskning av den utländska valutans värde medför en vinst eftersom det blir
ett lägre nettoskuldvärde, i moderföretagets valuta, som skall betalas tillbaka.
Denna vinst kan inte neutraliseras av förändringar i kassaflödena relaterade till
dessa monetära nettoskulder då som redan konstaterats, priserna på dessa
kassaflöden inte kan påverkas. Därför överensstämde FAS8 med
köpkraftsparitetsteoremet då omräkningsdifferenser på monetära tillgångar och
skulder enligt denna rekommendation skulle redovisas i resultaträkningen.
(Scott, 1997)

Exempel 3: Antag att ett företag investerar i två fabriker, en i hemlandet och en i
ett annat land. Dessa båda fabriker finansieras med lån i det land i vilket
respektive fabrik är lokaliserad. Den nominella räntan är 15,5 procent i
hemlandet och 57,5 procent i utlandet. Valutakursen kommer då, i enlighet med
ränteparitetsteoremet, att justeras så att kvoten mellan valutornas värden blir de
samma som kvoten mellan de två räntorna. Realräntan i de två länderna blir
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därmed densamma, varför de finansiella kostnaderna i den konsoliderade
resultaträkningen också bör vara lika. Räntekostnaden för det utländska lånet är
mycket högre än för det inhemska lånet, även efter omräkning till inhemsk
valuta. Därför kan lika kapitalkostnader endast uppnås genom att minska den
utländska räntekostnaden med den vinst som, på grund av
valutakursförändringen, görs i samband med att lånet omräknas till inhemsk
valuta enligt dagskurs. Således är det enligt ränteparitetsteoremet korrekt att i
enlighet med FAS8 redovisa omräkningsdifferenser på monetära poster i
resultaträkningen. Detta på grund av att den sanna kapitalkostnaden för det
utländska lånet endast kan redovisas genom att resultatföra både räntekostnaden
och den till lånet hänförliga omräkningsdifferensen. (Nobes & Parker, 2000)

3.6.4 Fisher effekt

Nominell ränta är den ränta som anges i finansiella skrifter. Realränta är den
ökade framtida konsumtion som en låntagare lovar en långivare i gengäld för
långivarens minskade nutida konsumtion. På grund av att den nominella räntan
är den som anges i lånekontrakt, måste denna justeras för att reflektera förväntad
inflation. Enligt Fisher effekt är den nominella räntan lika med den verkligt
krävda avkastningsräntan plus en inflationspremie, vilken är lika med förväntad
inflationsstorlek. Realräntan skall efter valutaomräkning vara lika stor i alla
länder. Om förväntad avkastning vore högre i ett land än i andra skulle kapital
växlas till valutan i det land där räntan var högre. Detta skulle pågå till dess
räntan var lika i alla länder. Enligt Fisher effekt är skillnaden i nominella räntan
mellan olika länder, vid jämvikt, lika med skillnaden i inflation mellan dessa
länder. Detta leder till att länder med hög inflation borde ha högre räntor än
länder med låg inflation. (Shapiro, 1992)

3.6.5 Internationell Fisher effekt

Internationell Fisher effekt är en kombinerad effekt av köpkraftsparitetsteoremet
och Fisher effekt (Shapiro, 1992). Den förklarar förhållandet mellan den
procentuella förändringen i växelkursen över tiden och skillnaden mellan
jämförbara räntor på olika nationella kapitalmarknader. Teorin säger att
växelkursen bör ändras lika mycket men i motsatt riktning som skillnaden i
räntor mellan två länder. (Eiteman et al. 1995) Detta innebär att om inflationen i
land A stiger relativt inflationen i andra länder resulterar detta i att värdet på
valutan i land A sjunker. Det medför dessutom att räntan i land A stiger relativt
andra länder. Enligt Internationell Fisher effekt förväntas valutor i länder med
låga räntor stiga relativ valutor i länder med höga räntor. Kapitalflöden på
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marknaderna ser till att ränteskillnaden mellan två länder är en icke förvriden
prognos av den framtida förändringen i avistakursen. (Shapiro, 1992)

3.6.6 De fem pariteternas koppling till varandra

Det gemensamma för de fem pariteterna är att priserna och räntorna justeras i
förhållande till inflationen. Om inflationen i land A överstiger inflationen i land
B med tre procent kommer valutan i land A att sjunka med tre procent relativt
valutan i land B. Samtidigt kommer räntan i land A att stiga och bli tre procent
högre än räntan i land B. Köpkraftsparitetsteoremet påverkar valutakursen på
lång sikt medan ränteparitetsteoremet påverkar valutakursen på kort sikt.
(Shapiro, 1992) Dessa samband illustreras i figuren nedan.

    UFR                                  IFE
              PPP

             IRP
              FE

Figur 3.6:  Sambanden mellan de fem pariteterna och hur de påverkar valutakursen. Källa:
Shapiro, 1992. Egen bearbetning

3.7 Val av omräkningsmetod

Den omräkningsmetod som är vanligast förekommande i Sverige är
dagskursmetoden. Scania är ett unikt exempel bland de större bolagen, så
tillvida att Scania tillämpar monetära metoden vid omräkning av sin verksamhet
i Latinamerika. Det finns ett antal svenska företag som tillämpar monetära
metoden, men det handlar mestadels om mindre försäljningsbolag, nystartade
bolag eller finansbolag. (Rundfelt, 1999) ”Scanias Latinverksamhet torde vara
det enda exemplet på en större tillverkande enhet som räknas om enligt den
metoden” (Rundfelt, 1999, sid. 77).
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Törnqvist (1986) har i en undersökning av svenska börsnoterade företag kommit
fram till att faktorerna i nedanstående figur har störst inverkan på vilken
redovisningsprincip som används.

Figur 3.7:  Faktorer som påverkar valet av redovisningsprincip. Källa: Törnqvist, 1986. Egen
bearbetning.

I en senare undersökning har Stjernholm nått fram till ett liknande resultat då det
gäller vilken omräkningsmetod som används, dock med tillägg av ett par
faktorer; metodens enkelhet samt enkelheten i att använda samma
omräkningsmetod för samtliga dotterföretag (Stjernholm, 1996).

3.8 Den effektiva marknaden

Idag råder det på aktiemarknaden en halvstark effektivitet. Det innebär att
aktiepriserna hela tiden korrekt reflekterar all information som är allmänt känd
om aktierna. Marknaden är med andra ord effektiv med hänsyn till publicerad
information, vilket innebär att insiders kan göra vinster. (Scott, 1997)

Investerare på aktiemarknaden är, enligt undersökningar, tämligen skarpsinniga i
sina reaktioner på publicerad och tillgänglig information från företagen. De
verkar förstå detaljerade resultat- och balansräkningar och tolkar på ett vettigt
sätt olika bakomliggande överenskommelser. Trots att helt effektiva marknader,
där aktiens pris reflekterar all tillgänglig information, inte existerar kan
investerare skilja mellan redovisningens illusioner och företagens ekonomiska
verklighet. När kassaflödet markant skiljer sig från redovisad vinst, tenderar
aktiepriset att reflektera kassaflödet snarare än den redovisade vinsten. För att
investerare skall kunna göra sådana bedömningar krävs dock hög grad av
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öppenhet från företagens sida. Det vill säga all information om vilka
redovisningsprinciper som använts och vilka effekter dessa medfört måste finnas
i de ekonomiska rapporterna. Förutsatt att det finns en total öppenhet i
redovisningen torde det därför inte ha någon betydelse vilken omräkningsmetod
som används. (Shapiro, 1992)

På en effektiv marknad med total öppenhet kommer investerarna att kunna
placera omräkningsdifferenserna i ett riktigt perspektiv, och
omräkningsdifferenserna torde därför inte påverka aktiepriset (Shapiro, 1992).
Under förutsättningen att företagen redogör för vilka omräkningsmetoder de
använder och ger tillräcklig information, kan läsaren själv jämföra vilka resultat
de olika metoderna ger. Företagens redovisningsprinciper påverkar då inte
aktiepriset såvida principerna inte medför olika effekter på kassaflödet.
Redovisningsprinciperna medför endast effekter på redovisad nettovinst, inte på
framtida kassaflöden eller utdelningar. Ändå har valet av redovisningsprincip
betydelse. Den största betydelsen har det för företagsledningen, men även
indirekt för investerarna av den anledningen att företagsledningen kan ändra sitt
agerande på grund av de effekter en omräkningsmetod medför. Valet av
omräkningsmetod har således betydelse, men på en effektiv marknad påverkar
det inte aktiepriset. (Scott, 1997)

Redovisningsrådet (1996) ställer sig dock kritiska till att en effektiv marknad
medför att valet av omräkningsmetod saknar betydelse för värderingen av
företagens aktier. Deras åsikt är att redovisningen skall utformas efter
förutsättningen att valet av omräkningsmetod har betydelse för hur investerarna
värderar företaget.

3.9 Öppenhet i redovisningen

Effektiva marknader hänger samman med full öppenhet. Under förutsättning att
kravet på öppenhet är uppfyllt uppnås en ökad jämförbarhet mellan olika
företags redovisningar och investerare luras då inte av varierande
redovisningsprinciper vid aktievärdering. (Scott, 1997) Öppenheten är dock i
många företag bristfällig. (Törnqvist, 1986)

Flera företag anger att dagskursmetoden ger en mer rättvisande bild av
företagets resultat och ställning. Det är dock, på grund av att den information
som ges i årsredovisningarna ofta är bristfällig, svårt för en extern bedömare att
avgöra om den metod som används ger en rättvisande bild av företagets resultat
och ställning. (Törnqvist, 1986) Information om hur valutakurser påverkat årets
resultat har stor betydelse för en tolkning av årets resultat. Som exempel kan
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nämnas Volvos resultat 1998. Då valutakursrörelserna under 1998 var stora, gav
omräkningen upphov till en pluseffekt på två miljarder kronor. (Rundfelt, 1999)

Vanligen placeras en del av omräkningsdifferensen under rörelsens intäkter och
kostnader och en del under finansiella intäkter och kostnader. Detta gör det svårt
att uppskatta den totala omräkningsdifferensen utifrån det material som
redovisas i årsredovisningarna. Eftersom den totala omräkningsdifferensen
oftast inte särredovisas och effekten av tillämpad omräkningsmetod oftast inte är
möjlig att urskilja, är det svårt för en extern bedömare att få en uppfattning om
hur företagets resultat påverkas av valutafluktuationer. (Törnqvist, 1986)

För att hjälpa marknaden att tolka omräkningseffekterna rätt borde företagen
tydligt och öppet redogöra för vilken metod som används. De skulle i not kunna
förklara sin syn på de ekonomiska konsekvenser kursförändringarna medför.
(Shapiro, 1992)

3.10 Krav på redovisningens utformning

På en effektiv marknad utsätts redovisningen för konkurrens från andra
informationskällor som nyhetsmedia, finansanalytiker och marknadspris. Därför
överlever redovisningen endast om den är ett relevant, tillförlitligt, tidsenligt och
kostnadseffektivt sätt att kommunicera information till investerare. (Scott, 1997)

Den finansiella rapporteringens uppgift är att skapa information som är
användbar för såväl nuvarande som presumtiva investerare, långivare och andra
intressenter. Detta för att informationsanvändarna skall ha möjlighet att fatta
rationella beslut. Redovisningsinformationen skall vara riktad till dem som har
viss ekonomisk förförståelse. Det är den kvalitativa karaktären hos
redovisningsinformationen, främst relevansen och tillförlitligheten, som gör den
användbar vid beslutsfattande. (FASB, 1991)

Informationens olika kvaliteter kan enligt Kam (1990) rangordnas efter hur
betydelsefulla de är:
1. Relevans

a) förutsägande värde
b) feedback-värde
c) tidsenlighet

2. Tillförlitlighet
a) verifierbarhet
b) neutralitet
c) representativitet och trovärdighet

3. Jämförbarhet och kontinuitet
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4. Nyttan i förhållande till kostnaden och väsentlighet

Figur 3.8:  Rangordningen av redovisningens kvaliteter samt hur de är kopplade till
varandra. Källa: FASB, 1991. Egen bearbetning.

Redovisningsinformation skall vara relevant, vilket den är om den påverkar en
aktuell beslutssituation och bidrar med ny kännedom. Informationen är således
relevant om den bidrar till att minska osäkerheten i de komponenter som ingår i
en beslutsprocess. Redovisningsinformationen skall möjliggöra bättre
måluppfyllelse, göra prognoser mindre osäkra samt kunna användas till att
kontrollera och följa upp verksamheten. (Kam, 1990) Relevant information kan
påverka beslut genom att öka beslutsfattarnas möjlighet att förutspå framtiden
eller reflektera över vad som redan hänt. För att vara relevant måste
informationen vara tidsenlig. Detta innebär att den måste vara tillgänglig innan
den förlorar sin förmåga att påverka beslut. Informationen blir annars
oanvändbar och förlorar sitt värde. Vidare måste informationen även ha ett
förutsägande värde samt ett feedbackvärde. Feedback behövs för att kunna
förutspå utfallet för aktiviteter som liknar tidigare utförda aktiviteter. Kunskap
om det som redan hänt saknar värde om det inte finns ett intresse för framtiden.
(FASB, 1991)

Redovisningsinformation är tillförlitlig i den grad användare kan förlita sig på
att informationen visar de ekonomiska förhållanden eller händelser den avser att
visa. (FASB, 1991) Det finns enligt Kam (1990) två sätt att se på
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tillförlitligheten. Det ena är att informationen är tillförlitlig om de mått som
används mäter det som de avser att mäta. Det andra är att informationen är
tillförlitlig om måtten ger korrekta beskrivningar av de verkliga förhållandena.

I begreppet tillförlitlighet ingår även verifierbarhet och neutralitet.
Verifierbarhet är nödvändig för att det ska vara möjligt att avgöra huruvida
måtten mäter det som de avser att mäta. Genom verifiering avslöjas
förvrängningar som åstadkommits av producenten snarare än felaktigheter i
mätmetoden. Neutralitet innebär att redovisningsinformationen är fri från
snedvridning eller manipulering. (Kam, 1990) Med det menas att relevans och
tillförlitlighet skall ses som det viktigaste snarare än de effekter en regel kan ha
på ett specifikt intresse. (FASB, 1991) Bedömningar måste dock göras av dem
som framställer redovisningsinformationen. För att tillfredställa behovet av
objektivitet finns funktioner för att kontrollera hur redovisningen utförs.
Exempel på sådana är regler gällande vad som skall inkluderas i redovisningen,
kontinuitet och jämförbarhet, begrepp som väsentlighet samt accepterade
redovisningsprinciper. (Kam, 1990)

Redovisningsinformation är mer användbar om den är jämförbar. Den bör kunna
jämföras med information från andra företag samt andra perioder. För att detta
skall kunna åstadkommas krävs kontinuitet i användandet av
redovisningsmetoder. För att absolut jämförbarhet mellan företag skall kunna
uppnås krävs att samma redovisningsmetoder används i alla företag. (FASB,
1991) Användande av samma metoder i alla företag innebär dock att relevans
och tillförlitlighet minskar avsevärt. Detta på grund av att olika organisationer
har olika utformning samt befinner sig i olika situationer. Av denna anledning
bör inte samma redovisningsmetoder användas i alla organisationer. (Falkman,
2000)

Alla delar i redovisningsinformationen bör vara av väsentlighet. Den innebär att
endast belopp som är stora nog att göra någon skillnad för beslutsfattarna skall
inkluderas. (FASB, 1991) Väsentlig information kan ses som det som olika
beslutsfattare bör bli informerade om. Väsentligheten är därmed kopplad till
relevansen på så sätt att om exempelvis ett belopp inte är väsentligt för
beslutsfattaren är det heller inte relevant att särredovisa det. (Kam, 1990)

För att vara kvalitativ måste informationens värde överstiga dess kostnader.
Information kan vara användbar men dyr att producera, varför värdet av att
inkludera vissa saker måste övervägas. Det kostar att ta fram såväl som att
använda redovisningsinformation. (FASB, 1991)
Om någon kvalitet saknas helt blir redovisningsinformationen oanvändbar. En
ökning i någon av kvaliteterna innebär ofta att en annan minskar. Det är
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dessutom nödvändigt att en avvägning mellan två variabler kan ske, då olika
saker kan vara av vikt beroende på ändamålet. (FASB, 1991)

3.11  Sammanfattning av referensramen

För att ge läsaren en förståelse för hur de separata delarna i detta kapitel kan
kopplas till varandra samt vilken relevans dessa har för vårt
undersökningsområde och vår analys sammanfattar vi här vad vi kommit fram
till i referensramen.

För att hantera den redovisningsmässiga exponering för valutarisk som företag
utsätts för då de konsoliderar sina utländska dotterföretag finns huvudsakligen
tre omräkningsmetoder; dagskursmetoden, monetära metoden och
temporalmetoden. Föreställningarna bakom dessa tre metoder skiljer sig åt
varför de är utformade på olika sätt och exponerar olika delar av företagens
resultat- och balansräkningar.

Det finns flera faktorer som kan påverka vilken omräkningsmetod som används.
För företag noterade på OM Stockholmsbörsen gäller dock att valet av
omräkningsmetod skall ske i enlighet med RR8. Denna föreskriver att en
klassificering av varje utländskt dotterföretag som självständigt respektive
integrerat skall avgöra vilken metod, dagskursmetoden eller monetära metoden,
som skall användas för omräkning av respektive dotterföretag. Klassificeringen
skall styra valet av omräkningsmetod på grund av att dagskursmetoden ger en
mer rättvisande bild vid omräkning av självständiga dotterföretag medan
monetära metoden ger en mer rättvisande bild vid omräkning av integrerade
dotterföretag.

Temporalmetoden, och även monetära metoden som den beskrivs av
Redovisningsrådet, har förankring i såväl köpkraftsparitetsteoremet som
ränteparitetsteoremet. Den negativa trend som kännetecknar kursutvecklingen
för den svenska kronan talar för att monetära metoden bör användas av svenska
företag, då de omräknar sina utländska dotterföretags redovisningar till svenska
kronor. Följaktligen är det av stor vikt att utländska dotterföretag vilka är att
betrakta som integrerade också klassificeras som sådana.

RR8 trädde ikraft 1999 och medförde, jämfört med tidigare normgivning, en
starkare reglering av hur dotterföretagen skall klassificeras samt vilken
omräkningsmetod som skall användas. Detta innebär att företagen nu bör se över
sina klassificeringar mer noggrant och att vissa omklassificeringar bör ha gjorts.



Referensram

57

Även de krav som ställs på redovisningsinformationens utformning bör medföra
att företagen gör noggranna klassificeringar av sina utländska dotterföretag, i
enlighet med de kriterier som ställts upp i RR8. Detta för att
koncernredovisningarna skall uppfylla kraven på såväl relevans, tillförlitlighet
och neutralitet som kontinuitet och jämförbarhet.

För att uppfylla kraven på redovisningens utformning bör företagen även vara
öppna i sina redovisningar. En hög grad av öppenhet i fråga om klassificeringen
leder till ökad relevans, tillförlitlighet och neutralitet i redovisningarna. Det
leder, på en effektiv marknad, även till att investerare kan se igenom de effekter
omräkningsmetoderna får på redovisningen och fatta sina beslut utifrån
företagens verkliga ekonomiska förhållanden. Öppenheten är dock i de flesta
företag bristfällig och marknaden karaktäriseras endast av halvstark effektivitet
varför denna genomsyn av redovisningen inte är möjlig.
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4 Empiri

I detta kapitel presenteras svaren från enkätundersökningen. Kapitlet inleds med
en sammanställning av olika bakgrundsvariabler. Därefter följer svaren på
resterande enkätfrågor vilka indelats efter våra problemformuleringar. Vissa av
enkätfrågorna kan placeras under mer än en problemfråga, vi har dock valt att
placera dem under den problemfråga där vi anser att de huvudsakligen hör
hemma. Slutligen redogör vi för de korstabuleringar som är av intresse för
undersökningen. För att underlätta för läsaren har vi valt att i detta kapitel lyfta
fram det som vi anser vara av störst intresse för att besvara våra problemfrågor.
Information som vi ansett vara av mindre intresse redovisas som bilaga.

Svaren från respondenterna i bortfallsuppföljningen överensstämde inte helt
med svaren från de övriga respondenterna. För de frågor där skillnaderna är
stora redovisas de bortfallsjusterade andelarna separat i bilaga. Det bör dock
inte dras för stora slutsatser av bortfallsuppföljningen då det inte är säkert att
dessa respondenter är representativa för bortfallet. Svaren från
bortfallsuppföljningen är ej inkluderade i de resultat som redovisas i empirin.

4.1 Bakgrundsvariabler

4.1.1 Beslutsfattare  (Fråga 1 och 2)

För att en klassificering av utländska dotterföretag ska kunna utföras i enlighet
med kriterierna i RR8 krävs att den som utför klassificeringen har kunskap, både
om rekommendationen samt om koncernens utländska dotterföretag. För att ta
reda på huruvida beslutsfattarna kan förväntas ha sådan kunskap frågade vi vem
eller vilka som är med och fattar beslut om huruvida utländska dotterföretag ska
klassificeras som självständiga eller integrerade.

Av tabellen på nästa sida framgår att det är vanligast att finansdirektören är med
och beslutar hur de utländska dotterföretagen ska klassificeras.
Redovisningschefen, revisorn och ekonomichefen är också vanligt
förekommande som beslutsfattare vid klassificeringen. Det är vanligare att
ekonomipersonal är med och beslutar än styrelse, koncernledning och VD. Inget
av företagen i undersökningen tar hjälp av en redovisningskonsult vid
klassificeringen av de utländska dotterföretagen. Av de 37 företag som besvarat
enkäten har totalt 77 olika beslutsfattare angivits. Detta innebär att varje företag
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genomsnitt har två olika beslutsfattare25 vid klassificeringen av de utländska
dotterföretagen.

Beslutsfattare Antal
Finansdirektör (CFO) 20
Redovisningschef 14
Revisor 14
Ekonomichef 12
VD 6
Koncernledning 4
Annan 3
Controller 2
Styrelse 2
Redovisningskonsult 0
Totalt 77
Antal respondenter 36
Snitt (77/36) 2,1

 Tabell  4.1:  Beslutsfattare

Företagen på A-listan skiljer sig från företagen på övriga listor vilket framgår av
nedanstående tabell.

Tabell  4.2:  Beslutsfattare – jämförelse mellan strata

I företagen på A-listan är det vanligast att redovisningschefen och
finansdirektören är med och beslutar om de utländska dotterföretagens
klassificering. I företagen på de övriga listorna är istället finansdirektören och
revisorn de vanligaste beslutsfattarna. I förtagen på de övriga listorna är det
dessutom vanligare att VD och koncernledning deltar i beslutsfattandet medan
                                                
25 En beslutsfattare kan här utgöras av mer än en person, t ex hela styrelsen.

A-listan Övriga listor
Beslutsfattare Antal Beslutsfattare Antal
Redovisningschef 12 Finansdirektör 9
Finansdirektör (CFO) 11 Revisor 7
Ekonomichef 9 VD 5
Revisor 7 Ekonomichef 3
Annan 3 Koncernledning 2
Styrelse 1 Redovisningschef 2
Koncernledning 1 Controller 1
VD 1 Styrelse 1
Controller 1 Redovisningskonsult 0
Redovisningskonsult 0 Annan 0
Totalt 46 Totalt 30
Antal respondenter 23 Antal respondenter 13
Snitt 2 Snitt 2,3
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det i företagen på A-listan är vanligare att ekonomipersonal deltar i
beslutsfattandet.

Vi har gjort den bedömningen att de personer som är med och beslutar om
huruvida ett utländskt dotterföretag skall klassificeras som självständigt
respektive integrerat, även bör ha kunskap om hur företaget går till väga vid
klassificeringen. Nedanstående tabell visar hur många av de personer som
besvarat enkäten, som även är med och beslutar om klassificeringen.

Antal Procent
Ej beslutsfattare 13 35
Beslutsfattare 22 60
Ej svarat 2 5
Totalt 37 100

Tabell 4.3: Andel respondenter som deltar i beslutsfattandet

60 procent av dem som svarat är med och beslutar vid klassificeringen och är
därmed att betrakta som en lämplig person att besvara enkäten. Samtliga av de
personer som besvarat enkäten men inte är med och beslutar om
klassificeringen, är någon form av koncernekonom. Det är dock troligt att den
personal som arbetar med koncernkonsolideringen har kunskap om hur
klassificeringen går till trots att de inte är med och beslutar om den. Detta
innebär i så fall att samtliga respondenter är lämpliga personer att besvara
enkäten.
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4.1.2 Typ av utlandsverksamhet  (Fråga 7)

För att kunna ta reda på hur olika typer av verksamheter klassificeras samt om
”felaktiga” klassificeringar förekommer var det intressant att fråga företagen
vilken typ av utlandsverksamhet de innehar.

Typ av verksamhet Totalt A-listan Övriga
listor

Tillverkare av moderföretagets produkter 14st
47%

12st
63%

2st
18%

Försäljare/marknadsförare av moderföretagets
produkter

21st
70%

15st
79%

6st
55%

Dotterföretag inom annan bransch 15st
50%

9st
47%

6st
55%

Observera att varje respondent kunde kryssa för mer än ett svarsalternativ på frågan och  att
procenttalen är beräknade på antalet respondenter som svarat på frågan (totalt 30 respondenter
varav 19 från A-listan och 11 från övriga listor).

Tabell  4.4:  Typ av verksamhet

Av tabellen ovan framgår att 70 procent av företagen har utländska dotterföretag
som säljer eller marknadsför moderföretagets produkter. Hälften av företagen
har utländska dotterföretag inom annan bransch och 47 procent har utländska
dotterföretag vilka tillverkar moderföretagets produkter.

Företagen på A-listan skiljer sig från företagen på övriga listor genom att de
förra har en större andel dotterföretag som är tillverkare respektive
försäljare/marknadsförare av moderföretagets produkter. Denna skillnad kan
dock till viss del bero på att företagen på A-listan generellt har fler utländska
dotterföretag26; många av dessa företag har därmed kunnat välja mer än ett
svarsalternativ vilket inverkar på jämförelsen mellan listorna.

4.1.3 Antal utländska dotterföretag  (Fråga 8)

Vi ansåg det vara av intresse att ta reda på hur många utländska dotterföretag
koncernerna har. Detta för att kunna ta reda på hur stor andel som klassificerats
som självständiga respektive integrerade samt även för att kunna göra
jämförelser i vissa andra frågor.

                                                
26 Se fråga 8, avsnitt 4.1.3.
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Antal utländska
dotterföretag Totalt A-listan Övriga listor

1-20st 13st
43%

5st
24%

8st
89%

21-40st 4st
13%

3st
14%

1st
11%

41-60st 4st
13%

4st
19%

0st
0%

61-80st 1st
3%

1st
5%

0st
0%

81-100st 1st
3%

1st
5%

0st
0%

101-400st 7st
23%

7st
33%

0st
0%

Totalt 30st
100%

21st
100%

9st
100%

 Tabell  4.5:  Antal utländska dotterföretag

Av tabellen ovan framgår att 43 procent av företagen har mellan ett och 20
utländska dotterföretag. Den näst största gruppen är de företag som har mer än
100 utländska dotterföretag. Endast ett fåtal företag har mellan 61 och 100
utländska dotterföretag.

Företagen på övriga listor har färre utländska dotterföretag än företagen på A-
listan. Inget av företagen på övriga listor har fler än 40 utländska dotterföretag.
Av företagen på A-listan är det däremot hela 62 procent som har fler än 40
utländska dotterföretag. Nästan 90 procent av företagen på övriga listor har 1-20
utländska dotterföretag.

Det är relativt stor skillnad mellan att inneha endast ett utländskt dotterföretag
jämfört med att inneha exempelvis 20 utländska dotterföretag. Vi ansåg det
därför vara av intresse att specificera gruppen 1-20. Av tabellen på nästa sida
framgår att nästan 50 procent av företagen i denna kategori har endast ett eller
två utländska dotterföretag.
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Specificering av gruppen 1-20st
Antal
företag Totalt A-lista Övriga listor

1 2st 1st 1st
2 4st 2st 2st
3 1st 0st 1st
4 1st 0st 1st
5 1st 1st 0st
6 1st 0st 1st
8 1st 0st 1st
9 1st 1st 0st
11 1st 0st 1st
Totalt 13st 5st 8st

Tabell  4.6:  Specificering av gruppen 1-20st

4.2 Tillvägagångssätt vid klassificering

4.2.1 Bedömningskriterier  (Fråga 4)

En klassificering av de utländska dotterföretagen som självständiga respektive
integrerade förutsätter att det finns någon form av bedömningskriterier att utgå
ifrån. För att ta reda på hur företagen går tillväga vid klassificeringen frågade vi
därför vilket av alternativen i nedanstående tabell som bäst beskriver respektive
företags tillvägagångssätt.

Totalt A-listan Övriga listor

Bedömning enligt
kriterierna i RR8

30st
97%

19st
95%

11st
100%

Bedömning utifrån egna kriterier 1st
3%

1st
5%

0st
0%

Tabell  4.7:  Bedömningskriterier

Av tabellen framgår att nästan samtliga företag anser sig göra en bedömning
utifrån kriterierna i RR8. Skillnaden mellan företagen på A-listan respektive
övriga listor är marginell. En respondent kommenterade sitt svar med att
samtliga dotterföretag omräknas enligt dagskursmetoden och en respondent
angav att de i huvudsak rådgör med revisorerna vilka i sin tur följer RR8. En
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tredje respondent svarade att det i deras fall rör sig om rena försäljningsbolag
vilka tydligt regleras i RR8.

Bortfallsuppföljningen tyder på att respondenterna och bortfallet skiljer sig åt i
denna fråga27.

4.2.2 Hänsyn till indikatorerna i RR8  (Fråga 5)

Enligt RR8 finns det ett antal förhållanden som utgör indikatorer på att ett
utländskt dotterföretag är att betrakta såsom självständigt. För att ta reda på hur
företagen går tillväga samt i vilken utsträckning RR8 tillämpas frågade vi därför
hur stor hänsyn som tas till respektive förhållande vid klassificering av
utländska dotterföretag.

För varje förhållande gavs fyra svarsalternativ; från ”Ingen alls” (= 1) till
”Mycket stor” (= 4).

Hur stor hänsyn tas till indikatorerna i 
RR8

0
10
20
30
40
50

a b c d e

Pr
oc

en
t

1 2 3 4

Diagram  4:1:  Hur stor hänsyn tas till indikatorerna i RR8

Diagrammet ovan visar att olika företag tar olika grad av hänsyn till respektive
förhållande samt att alla förhållanden ej tas i beaktande vid klassificeringen av
de utländska dotterföretagen. Det görs således inte någon helhetsbedömning av
samtliga förhållanden. Störst hänsyn tas till moderföretagets grad av inflytande
över dotterföretaget; 47 procent har svarat att de tar mycket stor hänsyn till detta
förhållande. Minst hänsyn tas till dotterföretagets huvudsakliga betalnings-
respektive faktureringsvaluta; nästan en tredjedel av respondenterna har uppgett
att de inte tar någon hänsyn alls till dessa båda förhållanden.

                                                
27 Se bilaga 8.

a) Moderföretagets grad av
inflytande över dotterföretaget.

a) Antal transaktioner mellan
moder- och dotterföretag.

b) Dotterföretagets grad av
självfinansiering.

c) Med vilken valuta
dotterföretaget huvudsakligen
betalar löpande utgifter.

d) I vilken valuta dotterföretagets
fakturering huvudsakligen
sker.
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Diagram  4.2:  Hur stor hänsyn tas till indikatorerna i RR8

Även en sammanslagning av svarsalternativen ett och två respektive tre och fyra
visar tydligt att det vid klassificeringen tas olika grad av hänsyn till olika
förhållanden. Av diagrammet ovan framgår att en starkt övervägande del av
företagen tar stor hänsyn till moderföretagets grad av inflytande över
dotterföretaget. Antalet transaktioner mellan moder- och dotterföretag har dock
hela 65 procent svarat att de tar liten hänsyn till vid klassificeringen.
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Observera att vi för att göra diagrammet mer överskådligt har valt att endast visa den andel
som svarat att de tar stor hänsyn till respektive förhållande. Det är således svarsalternativen
tre och fyra sammanslagna som visas i diagrammet.  

Diagram  4.3:  Hur stor hänsyn tas till indikatorerna i RR8 – jämförelse mellan strata

De två strata skiljer sig åt till viss del. Företagen på A-listan tar något större
hänsyn till antalet transaktioner mellan moder- och dotterföretag samt
dotterföretagets betalnings- respektive faktureringsvaluta än företagen på övriga
listor. Beträffande övriga två förhållanden är dock skillnaden mellan grupperna
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a) Moderföretagets grad av
inflytande över dotterföretaget.

b) Antal transaktioner mellan
moder- och dotterföretag.

c) Dotterföretagets grad av
självfinansiering.

d) Med vilken valuta
dotterföretaget huvudsakligen
betalar löpande utgifter.

e) I vilken valuta dotterföretagets
fakturering huvudsakligen
sker.

a) Moderföretagets grad av
inflytande över dotterföretaget.

b) Antal transaktioner mellan
moder- och dotterföretag.

c) Dotterföretagets grad av
självfinansiering.

d) Med vilken valuta
dotterföretaget huvudsakligen
betalar löpande utgifter.

e) I vilken valuta dotterföretagets
fakturering huvudsakligen
sker.



Klassificering av utländska dotterföretag

66

obetydlig. Gemensamt för de båda strata är också att det tas olika grad av
hänsyn till olika förhållanden.

Bortfallsuppföljningen tyder på att bortfallet till viss del skiljer sig från
respondenterna28.

4.2.3 Enskild klassificering  (Fråga 6)

För att ta reda på hur stor vikt som läggs vid klassificeringen samt hur noggrann
bedömning som görs av varje utländskt dotterföretag frågade vi företagen hur de
klassificerar sina utländska dotterföretag. Det svarsalternativ skulle väljas som
bäst stämde överens med företagets klassificeringsarbete.

Totalt A-lista Övriga
listor

Vi gör en enskild klassificering av varje
dotterföretag.

23st
62%

15st
62%

8st
62%

Vi använder oss av gruppklassificering, t ex alla
försäljningsföretag klassificeras som integrerade.

5st
14%

4st
17%

1st
8%

Alla dotterföretag får samma klassificering. 9st
24%

5st
21%

4st
31%

Tabell  4.8:  Hur företagen klassificerar sina utländska dotterföretag

Större delen av respondenterna, 62 procent, uppger att företaget gör en enskild
klassificering av varje utländskt dotterföretag. Det är dock hela 38 procent som
antingen ger alla dotterföretag samma klassificering alternativt tillämpar någon
form av gruppklassificering. Detta bör ses i förhållande till att nästan samtliga
respondenter, 97 procent, har uppgett att de gör en bedömning enligt kriterierna i
RR829.

Företagen på A-listan skiljer sig något från företagen på övriga listor. Företagen
på A-listan använder sig i större utsträckning av gruppklassificering medan
företagen på de övriga listorna i större utsträckning ger alla utländska
dotterföretag samma klassificering. I båda grupperna är det dock drygt 60
procent som gör en enskild klassificering av varje dotterföretag.

                                                
28 Se bilaga 8.
29 Se avsnitt 4.2.1.
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Två kommentarer av intresse har skrivits på utrymmet för övriga kommentarer:
− Dagskursmetoden ger en praktisk fördel som överväger mot effekt på

resultat- och balansräkning. (1st)
− Eftersom koncernens legala struktur bygger på självständiga legala enheter

anses denna frågeställning som ett litet problem, i.e. inget problem alls. (1st)

4.2.4 Syn på klassificering  (Fråga 10)

Hur stor vikt som läggs vid klassificeringen påverkar troligtvis hur den går till
samt hur noggrann bedömning som görs. Vi frågade därför företagen vilken syn
de har på klassificeringen av utländska dotterföretag såsom självständiga
respektive integrerade. Svaren på frågan fördelade sig enligt nedanstående
tabell.

Syn på klassificeringen Totalt A-listan Övriga
listor

Klassificeringen är endast något vi gör för att vi ska
kunna säga att vi följer gällande rekommendationer. I
övrigt har klassificeringen ingen större betydelse för oss.

18st
62%

10st
53%

8st
80%

Vi ser klassificeringen som ett användbart verktyg för att
avgöra vilken omräkningsmetod som ska användas.

11st
38%

9st
47%

2st
20%

Tabell  4.9:  Syn på klassificeringen

62 procent av respondenterna anser att klassificeringen inte har någon större
betydelse för dem. Klassificeringen är endast något de gör för att kunna säga att
de följer gällande rekommendationer. Endast 38 procent ser klassificeringen
som ett användbart verktyg vid valet av omräkningsmetod.

En av de respondenter som svarat att klassificeringen endast är något de gör för
att kunna säga att de följer gällande rekommendationer har givit följande
kommentar: Vi skulle hellre se våra dotterbolag som självständiga om vi bara
kunde.

Av tabellen ovan framgår att svaren på frågan skiljer sig åt något mellan
företagen på A-listan respektive övriga listor. Större delen av respondenterna
från företag noterade på övriga listor anser att klassificeringen inte har någon
större betydelse för dem. Bland företagen på A-listan är svarsfördelningen
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istället jämn; 53 procent av dessa respondenter anser att klassificeringen inte har
någon större betydelse för dem.

4.2.5 Operationalisering av indikatorerna i RR8  (Fråga 11)

De förhållanden som enligt RR8 utgör indikatorer på att ett utländskt
dotterföretag är att betrakta såsom självständigt är beskrivna på ett sådant sätt att
det skapar utrymme för tolkning. För att undersöka på vilka grunder
klassificeringen som självständigt respektive integrerat görs ansåg vi det därför
vara intressant att fråga hur företagen operationaliserar indikatorerna. Resultatet
av frågan som helhet visar att företagen gör en ganska bred tolkning av
indikatorerna; operationaliseringen av de olika förhållandena skiljer sig åt
mellan företagen.

a) Dotterföretagets transaktioner med moderföretaget utgör endast en liten del
av dotterföretags verksamhet.

En liten del är högst Totalt A-listan Övriga listor

0-10 procent 17st
63%

13st
68%

4st
50%

11-20 procent 8st
30%

6st
32%

2st
25%

50 procent 1st
4%

0st
0%

1st
13%

95 procent 1st
4%

0st
0%

1st
13%

Tabell  4.10:  Operationalisering av en liten del

Drygt 60 procent av företagen operationaliserar en liten del av dotterföretagets
verksamhet som högst 10 procent. 30 procent operationaliserar en liten del som
11 till 20 procent. De olika operationaliseringarna ligger således relativt nära
varandra. Observera att de två kategorierna längst ner i tabellen utgörs av udda
svar som troligen beror på att frågan missförståtts. Dessa torde gå att bortse från.

Företagen på A-listan skiljer sig lite från företagen på övriga listor; en större
andel av företagen på A-listan operationaliserar en liten del som högst tio
procent. Det är dock ett relativt stort bortfall på frågan varför de udda svaren får
ganska stor inverkan på jämförelsen mellan listorna. Om de udda svaren räknas
bort blir skillnaden mellan strata obetydlig.
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b) Dotterföretaget är i huvudsak självfinansierat eller finansierat genom lokal
upplåning.

I huvudsak är minst Totalt A-listan Övriga listor

51-60 procent 3st
12%

3st
17%

0st
0%

61-70 procent 4st
15%

3st
17%

1st
13%

71-80 procent 10st
38%

7st
39%

3st
38%

81-90 procent 4st
15%

2st
11%

2st
25%

91-100 procent 3st
12%

2st
11%

1st
13%

5 procent 1st
4%

0st
0%

1st
13%

30 procent 1st
4%

1st
6%

0st
0%

Tabell  4.11:  Operationalisering av i huvudsak

De olika operationaliseringarna av vad som är att betrakta som i huvudsak
självfinansierat har stor spridning. Närmare 40 procent av företagen
operationaliserar huvudsaklig självfinansiering som mellan 71 och 80 procent.
Resterande företag har fördelat sig ganska jämt i övriga kategorier. 12 procent
av respondenterna anser att i huvudsak självfinansierat kan vara så lite som 51-
60 procent. De två kategorierna längst ner i tabellen utgörs av udda svar som
troligen beror på att frågan missförståtts. Dessa svar torde därför gå att bortse
från.

Företagen på A-listan gör en vidare operationalisering av i huvudsak
självfinansierat än företagen på övriga listor. Ingen av respondenterna från
företag noterade på de öriga listorna ansåg att i huvudsak självfinansierat kunde
vara mindre än 61 procent.
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c) Dotterföretagets löpande utgifter betalas endast i liten omfattning i
moderföretagets valuta.

Liten omfattning är högst Totalt A-listan Övriga listor

0-10 procent 18st
69%

13st
72%

5st
63%

11-20 procent 5st
19%

4st
22%

1st
13%

21-30 procent 2st
8%

1st
6%

1st
13%

100 procent 1st
4%

0st
0%

1st
13%

Tabell  4.12:  Operationalisering av liten omfattning

Tabellen visar att större delen av företagen operationaliserar en liten del av
utgifterna som högst tio procent. Spridningen mellan de olika
operationaliseringarna är inte så stor då endast åtta procent av respondenterna
anser att liten omfattning kan vara mer än 20 procent. Observera att kategorin
längst ner i tabellen utgörs av endast ett udda svar. Detta svar beror troligen på
att frågan missförståtts och torde därför gå att bortse från.

Av tabellen framgår att företagen på A-listan ger en något snävare
operationalisering av vad som är att betrakta som liten omfattning. Bland
företagen på övriga listor är det 13 procent som operationaliserar liten
omfattning som upp till 30 procent, jämfört med sex procent av företagen på A-
listan.
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d) Utlandsverksamhetens fakturering sker huvudsakligen i andra valutor än
moderföretagets valuta.

Huvudsakligen är minst Totalt A-listan Övriga listor

51-60 procent 3st
11%

3st
17%

0st
0%

61-70 procent 2st
7%

1st
6%

1st
11%

71-80 procent 8st
30%

5st
28%

3st
33%

81-90 procent 6st
22%

5st
28%

1st
11%

91-100 procent 5st
19%

2st
11%

3st
33%

10 procent 2st
7%

2st
11%

0st
0%

1 procent 1st
4%

0st
0%

1st
11%

Tabell  4.13:  Operationalisering av huvudsakligen

Spridningen är ganska stor beträffande operationaliseringen av vad som är att
betrakta som dotterföretagets huvudsakliga fakturering. Operationaliseringen
varierar från 51 till 100 procent. En övervägande andel av respondenterna, drygt
70 procent, har dock svarat att huvudsaklig fakturering innebär 71 procent eller
mer. De två kategorierna längst ner i tabellen utgörs av udda svar som troligen
beror på att frågan missuppfattats och därmed torde gå att bortse från.

Företagen på övriga listor gör en något snävare operationalisering av
huvudsaklig fakturering än företagen på A-listan. 33 procent av respondenterna
från företag noterade på övriga listor har svarat att huvudsakligen är mer än 90
procent. Endast elva procent av respondenterna från företag på A-listan har givit
samma svar. På övriga listor är det inte något företag som operationaliserar
huvudsaklig fakturering som mindre än 61 procent.
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4.2.6 Skrivna instruktioner  (Fråga 12)

För att ta reda på hur noggrann bedömning som görs samt vilken vikt som läggs
vid klassificeringen av utländska dotterföretag frågade vi om företagen hade
några skrivna instruktioner för hur klassificeringen ska gå till.

Skrivna instruktioner Totalt A-listan Övriga listor

Ja 6st
17%

4st
17%

2st
15%

Nej 30st
83%

19st
83%

11st
85%

Tabell  4.14:  Skrivna instruktioner

Resultatet visar att övervägande delen av företagen inte har några skrivna
instruktioner för hur klassificeringen av utländska dotterföretag skall gå till. Av
de respondenter som svarat att företaget har skrivna instruktioner, är det en
respondent som angett att huvuddragen i instruktionerna i huvudsak är en
hänvisning till IAS21.

Motiveringarna till varför det inom koncernen inte finns några skriftliga
instruktioner kan delas in i två kategorier30:
1.) Klassificeringen sker centralt och därför finns inget behov av att sprida några

instruktioner.
2.) Inget behov av skriftliga instruktioner; antingen på grund av att RR8 och

IAS21 innehåller tillräckliga instruktioner eller på grund av att man ej insett
värdet eller behovet av skriftliga instruktioner.

Av tabellen ovan framgår att företagen på A-listan ej skiljer sig från företagen
på övriga listor. I båda strata är det drygt 80 procent som svarat att de ej har
några skrivna instruktioner.

4.3 Konsekvensbedömning vid klassificeringen

4.3.1 Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod  (Fråga 3)

Om företagen gör en konsekvensbedömning av vilken omräkningsmetod som är
mest fördelaktig för dem att använda skulle detta kunna påverka klassificeringen
av de utländska dotterföretagen eftersom klassificeringen avgör vilken
                                                
30 För en specificering av de enskilda kommentarerna se bilaga 6.
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omräkningsmetod som skall användas. Vi frågade därför hur starkt några olika
faktorer påverkar vilken omräkningsmetod företagen väljer att använda.

För varje faktor gavs fyra svarsalternativ; från ”Inte alls” (= 1) till ”Mycket
starkt” (= 4).
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Diagram  4.4: Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod

Den faktor som starkast påverkar vilken omräkningsmetod som används är RR8.
70 procent har svarat att denna rekommendation påverkar mycket starkt. Hela 60
procent uppger att metodens inverkan på resultat och ställning inte har någon
betydelse alls vid valet av omräkningsmetod.

Olika faktorers påverkan på valet av 
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Diagram  4.5: Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod

En sammanslagning av svarsalternativ ett och två respektive tre och fyra visar
att RR8 och revisorernas åsikter har stark påverkan på valet av

a) Att metoden är enkel att använda
b) Redovisningsrådets

rekommendation nr 8 (baserad på
IAS21)

c) Andra internationella
rekommendationer än IAS21 (t
ex  US GAAP el. UK GAAP)

d) Revisorernas åsikter
e) Att samma omräkningsmetod

ska användas för samtliga
dotterföretag

f) Praxis i branschen
g) Metodens inverkan på ställning

och resultat

a) Att metoden är enkel att använda
b) Redovisningsrådets

rekommendation nr 8 (baserad på
IAS21)

c) Andra internationella
rekommendationer än IAS21 (t ex
US GAAP el. UK GAAP)

d) Revisorernas åsikter
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omräkningsmetod. Metodens inverkan på resultat och ställning samt att metoden
är enkel att använda påverkar däremot lite.

Företagen i de båda strata skiljer sig åt beträffande några av faktorerna vilket
framgår av nedanstående diagram.

Stark påverkan på valet av 
omräkningsmetod 

- jämförelse mellan strata

0
20
40
60
80

100
120

a b c d e f g
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Observera att vi för att göra diagrammet mer överskådligt har valt att endast visa den andel
som svarat att respektive faktor har stark inverkan på valet av omräkningsmetod. Det är
således svarsalternativen tre och fyra sammanslagna som visas i diagrammet.

Diagram  4.6: Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod – jämförelse mellan
strata

Företagen på A-listan påverkas i större utsträckning av att metoden ska vara
enkel att använda. Företagen på övriga listor påverkas istället i större
utsträckning av praxis i branschen, andra internationella rekommendationer,
revisorernas åsikter samt att samma omräkningsmetod ska användas för samtliga
dotterföretag.

Bortfallsuppföljningen tyder på att bortfallet till viss del skiljer sig från
respondenterna31.

4.3.2 Andel självständiga dotterföretag  (Fråga 9)

I enkäten frågade vi företagen hur många utländska dotterföretag som
klassificerats som självständiga respektive integrerade. Det som är intressant att
studera är dock inte antalet dotterföretag som klassificerats som självständiga
respektive integrerade. Istället räknade vi ut hur stor andel av respektive företags

                                                
31 Se bilaga 8.
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utländska dotterföretag som hade klassificerats såsom självständiga. Resterande
andel är integrerade.

Andel självständiga
utländska dotterföretag Totalt A-listan Övriga listor

0 procent 4st
13%

2st
10%

2st
18%

80-99 procent 5st
16%

5st
25%

0st
0%

100 procent 22st
71%

13st
65%

9st
82%

Tabell  4.15:  Andel självständiga utländska dotterföretag

Det är en stor andel, 71 procent, som klassificerar samtliga utländska
dotterföretag som självständiga. Endast 13 procent klassificerar samtliga
dotterföretag som integrerade. Resterande 16 procent har både självständiga och
integrerade utländska dotterföretag; övervägande delen av dessa dotterföretag
har dock klassificerats som självständiga vilket framgår av nedanstående tabell.
Inget av företagen i denna kategori klassificerar mer än 20 procent av
dotterföretagen som integrerade.

Specificering av gruppen 80-99 procent
Andel självständiga
utländska dotterföretag Antal

83,3 procent 1st
90 procent 1st
94 procent 2st
Totalt 4st

Tabell 4.16:  Specificering av gruppen 80-99 procent

Företagen i de båda strata skiljer sig åt så tillvida att företagen på de övriga
listorna uteslutande klassificerar samtliga utländska dotterföretag antingen
såsom självständiga eller såsom integrerade. Gruppen 80-99 procent
självständiga består således endast av företag noterade på A-listan. Det bör dock
observeras att övervägande delen av företagen på övriga listor har få utländska
dotterföretag, något som kan ha betydelse vid jämförelsen av svaren på denna
fråga. Om ett företag äger endast ett utländskt dotterföretag innebär detta att
andelen dotterföretag som klassificeras som självständiga blir antingen 100 eller
0 procent. Det är därför av större intresse att jämföra svarsfördelningen i dessa
båda kategorier. Av tabellen ovan framgår att de utländska dotterföretagen till
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klart övervägande del klassificeras som självständiga; detta gäller företag
noterade på A-listan såväl som företag noterade på övriga listor.

Bortfallsuppföljningen tyder på att bortfallet till viss del skiljer sig från
respondenterna32.

4.4 RR8:s betydelse för klassificeringen

4.4.1 Omklassificeringar till följd av RR8  (Fråga 13)

För att se vilken betydelse RR8 har haft för klassificeringen av utländska
dotterföretag frågade vi företagen om de gjort några omklassificeringar sedan
RR8 trädde ikraft.

Omklassificeringar till
följd av RR8 Totalt A-listan Övriga listor

Ja 3st
8%

2st
8%

1st
8%

Nej 34st
92%

22st
92%

12st
92%

Tabell  4.17:  Omklassificeringar till följd av RR8

Endast tre respondenter uppger att företaget har gjort omklassificeringar till följd
av att RR8 trädde i kraft. Dessa respondenter har skrivit följande kommentarer
till omklassificeringarna:
− Tre bolag klassificerades från 1 januari 2001 som integrerade.
− Av praktiska skäl ansågs vissa europeiska produktionsbolag vara

självständiga tidigare. Då de är integrerade korrigerades detta 1999.
− Byte till dagskursmetod istället för monetära metoden.

Av tabellen ovan framgår att företagen på A-listan ej skiljer sig från företagen
på övriga listor.

                                                
32 Se bilaga 8.
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4.5 Korstabulering

4.5.1 Typ av utländsk verksamhet / andel självständiga dotterföretag
(Fråga 7 och 9)

I RR8 tas försäljningsföretag för moderföretagets produkter upp som ett
typexempel på ett integrerat dotterföretag. Detta gör det intressant att ta reda på
hur företagen klassificerar sina olika typer av utlandsverksamheter. Vi gjorde
därför en korstabell av fråga sju och nio. På så sätt hoppades vi kunna se
tendenser till huruvida klassificeringen görs i enlighet med kriterierna i RR8
alternativt om det verkar som att klassificeringen görs på andra grunder.

Andel självständiga dotterföretag
Typ av utländsk verksamhet 0% 80-99% 100% Totalt
Tillverkare av moderföretagets
produkter

1st
11%

3st
33%

5st
55%

9st
100%

Försäljare/marknadsförare av
moderföretagets produkter

4st
25%

3st
19%

9st
56%

16st
100%

Dotterföretag inom annan
bransch

0st
0%

2st
15%

11st
85%

13st
100%

Tabell  4.18:  Typ av utländsk verksamhet

Det är en stor andel av de utländska dotterföretagen som klassificeras som
självständiga. Den typ av dotterföretag som i störst utsträckning klassificeras
som självständiga är dotterföretag inom annan bransch. Av de två övriga typerna
av utlandsverksamhet klassificeras drygt hälften som självständiga. Endast 11
respektive 25 procent av de dotterföretag som är tillverkare respektive
försäljare/marknadsförare av moderföretagets produkter, har klassificerats som
integrerade.
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4.5.2 Enskild klassificering / syn på klassificering  (Fråga 6 och 10)

För att undersöka hur väl RR8 följs samt om företagen verkar ha förstått hur
RR8 skall tillämpas ställde vi upp en korstabell över fråga sex och tio.

Hur företagen klassificerar sina utländska dotterföretag

Hur företagen  ser på
klassificeringen

Vi gör en enskild
klassificering av

varje dotterföretag

Vi använder
oss av grupp-
klassificering

Alla
dotterföretag
får samma

klassificering

Totalt

Klassificeringen är något
vi gör för att vi ska kunna
säga att vi följer gällande
rekommendationer

11st
61%

1st
6%

6st
33%

18st
100%

Vi ser klassificeringen
som ett användbart
verktyg för att avgöra
vilken omräkningsmetod
som ska användas

5st
46%

4st
36%

2st
18%

11st
100%

Tabell  4.19:  Hur företagen  ser på klassificeringen

Av de företag som endast gör en klassificering för att kunna säga att de följer
gällande rekommendationer är det drygt 60 procent som gör en enskild
klassificering av varje utländskt dotterföretag och 33 procent som ger alla
dotterföretag samma klassificering. Elva respondenter har svarat att de ser
klassificeringen som ett användbart verktyg. Trots att de ser klassificeringen
som ett användbart verktyg uppger ändå drygt hälften av dessa företag att de
använder sig av gruppklassificering alternativt att alla dotterföretag får samma
klassificering.
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5 Förankring av resultaten

I detta kapitel kommer vi att, med hjälp av referensramen, förankra de resultat
vi presenterat i empirin. Dispositionen följer våra problemformuleringar
varefter dessa knyts samman till en helhet.

5.1 Tillvägagångssätt vid klassificering

5.1.1 Bedömningsgrunder

Det har visat sig att näst intill samtliga företag (97 procent) gör en bedömning i
enlighet med kriterierna i RR8 vid klassificeringen av sina utländska
dotterföretag. Med hänsyn tagen till bortfallet blir dock denna andel mindre (76
procent). Det är med andra ord möjligt att en bedömning enligt kriterierna i RR8
görs av något färre företag än vad undersökningen visar. Trots denna ändå
relativt stora andel är det nästan 40 procent av företagen som gör någon form av
gruppklassificering alternativt ger alla dotterföretag samma klassificering. Detta
får till följd att en del av dotterföretagen blir felklassificerade och således
omräknas med fel omräkningsmetod. Exempelvis skulle utländska dotterföretag
verksamma inom andra branscher än moderföretaget kunna betraktas som en
relativt homogen grupp utifrån ett klassificeringsperspektiv. Vid en noggrannare
bedömning av varje enskilt dotterföretag kan dock gruppen istället te sig
heterogen utifrån samma perspektiv varför en gruppklassificering kan bli
missvisande. Ett tillvägagångssätt som innebär att samtliga dotterföretag ges
samma klassificering torde kunna bli ännu mer missvisande då detta innebär att
hänsyn inte ens tas till typen av verksamhet.

Genom att en enskild klassificering ej genomförs trots eventuella skillnader
mellan de utländska verksamheterna, försämras tillförlitligheten i
redovisningsinformationen. Informationen uppnår då inte den kvalitet som enligt
FASB (1991) och Kam (1990) krävs för att den skall vara användbar.

Det har även visat sig att företagen, vid bedömningen av om en utländsk
verksamhet är självständig eller integrerad, inte beaktar samtliga de förhållanden
som enligt RR8 utgör indikatorer på att ett utländskt dotterföretag är att betrakta
som självständigt. Dessutom är variationen i vilka indikatorer företagen tar stor
hänsyn till betydande. En stor del av respondenterna har svarat att de inte tar
någon hänsyn alls till flera av indikatorerna och de flesta företag tar stor hänsyn
endast till ett par av indikatorerna. Mycket stor hänsyn tas till moderföretagets
grad av inflytande över dotterföretaget och ganska stor hänsyn tas till
dotterföretagets grad av självfinansiering. Till antalet transaktioner tas dock liten
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hänsyn vilket kan vara en orsak till att utländska verksamheter vilka är försäljare
av moderföretagets produkter klassificeras som självständiga. En sådan typ av
verksamhet torde ha ett stort antal transaktioner med moderföretaget, något som
tyder på att den är att betrakta som integrerad. Om då ingen hänsyn tas till detta
förhållande är det ej förvånansvärt att dessa typer av verksamheter ändå
klassificeras som självständiga. Till dotterföretagets betalnings- respektive
faktureringsvaluta tar företagen antingen liten hänsyn eller ganska stor hänsyn.
De bortfallsjusterade andelarna tyder dock på att företagen tar större hänsyn till
antalet transaktioner mellan moder- och dotterföretag samt till dotterföretagets
huvudsakliga betalnings- respektive faktureringsvaluta än vad
undersökningsresultatet visat. Bortfallsuppföljningen styrker ändå att
variationen är stor beträffande vilka indikatorer företagen tar stor respektive
liten hänsyn till.

Det faktum att företagen endast tar stor hänsyn till ett par av indikatorerna i RR8
samt att närmare 40 procent av företagen inte gör någon enskild bedömning av
varje utländskt dotterföretag visar att företagen ej till fullo följer RR8. Enligt
RR8 (Redovsiningsrådet, 1998) skall en enskild bedömning göras av varje
utländskt dotterföretag utifrån samtliga indikatorer. Av allt att döma görs dock
inte någon sådan bedömning; bedömningen görs istället utifrån endast ett par av
indikatorerna. Vilka av dessa förhållanden som beaktas varierar från företag till
företag. De olika förhållandena behöver heller inte alltid leda till samma
slutledning. Självfinansiering och inflytande kan indikera att dotterföretaget är
självständigt medan valuta och interna transaktioner kan indikera att
dotterföretaget istället är integrerat. Vilka förhållanden beslutsfattaren tycker är
viktigast blir då avgörande för vilken klassificering dotterföretaget får. Denna
variation medför att företagen klassificerar sina utländska dotterföretag olika.

5.1.2 Operationalisering av bedömningskriterier

Spridningen i de operationaliseringar som görs leder, liksom variationen
beträffande vilka indikatorer som beaktas, till att klassificeringarna av samma
typer av dotterföretag varierar mellan företagen. Ett och samma dotterföretag
kan klassificeras som självständigt av en beslutsfattare men som integrerat av en
annan på grund av att indikatorerna operationaliseras olika. Med en bred
operationalisering av vad som är att betrakta som självständigt kan fler
utländska dotterföretag placeras i kategorin självständiga än vad som är möjligt
vid en snävare operationalisering.

Då företagen operationaliserar indikatorerna i RR8 olika försämras
jämförbarheten. Om företagens redovisningsinformation inte är jämförbar blir
den även mindre användbar (FASB, 1991). I beslutssituationer kan det vara
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nödvändigt att jämföra information från ett företag med information från ett
annat. Denna jämförelse försvåras avsevärt då företagen inte har samma
tillvägagångssätt eller utgår från samma kriterier vid klassificeringen eftersom
detta medför att liknande verksamheter klassificeras olika.

Endast 17 procent av företagen har skrivna instruktioner för hur klassificeringen
skall gå till. En anledning till detta är att klassificeringen sker centralt och att det
därför inte finns något behov av att sprida några instruktioner. En annan
anledning till att något behov av skriftliga instruktioner inte föreligger är att
RR8 och IAS21 innehåller tillräckliga instruktioner alternativt att företagen inte
insett värdet eller behovet av skriftliga instruktioner. Vi är dock av den
uppfattningen att det även då klassificeringen sker centralt är bra att ha skrivna
instruktioner. Detta på grund av att de personer som är med och beslutar om
klassificeringen kan bytas ut. Det kan även vara bra att ha instruktioner för
bedömningen som tar upp exempel på tidigare klassificeringar vid svårbedömda
förhållanden. Av de företag som har skrivna instruktioner har ett företag angivit
att dessa i huvudsak är en hänvisning till IAS21. Således ges inga direkta
ytterligare instruktioner eller exempel. Även om företagen anser att RR8 och
IAS21 innehåller tillräckliga instruktioner menar vi att det kan vara bra med
ytterligare instruktioner för hur indikatorerna skall operationaliseras samt hur
bedömningarna skall göras. Detta för att en konsekvent klassificering ska kunna
åstadkommas. En konsekvent klassificering är viktig för att åstadkomma
kontinuitet och jämförbarhet i redovisningsinformationen.

En respondent svarade att företaget inte har några skrivna instruktioner eftersom
koncernens legala upplägg och struktur bygger på självständiga legala enheter i
olika länder. Utifrån detta får vi uppfattningen att företaget ifråga klassificerar
sina utländska dotterföretag som självständiga utan någon noggrann bedömning
på grund av att dotterföretagen är självständiga legala enheter. Dessa
dotterföretag är dock kanske inte självständiga i den bemärkelse
Redovisningsrådet talar om. Enligt RR8 (Redovisningsrådet, 1998)
karaktäriseras en självständig utländsk verksamhet av att den bedrivs som ett
självständigt företag i vilket moderföretaget investerat. Ett dotterföretag behöver
dock inte nödvändigtvis vara fristående i denna mening trots att det är en
fristående legal enhet. Om fler företag tolkar definitionen av ett självständigt
dotterföretag på ett liknande sätt som ovan nämnda respondent, får detta
konsekvenser för klassificeringen av de utländska dotterföretagen så tillvida att
det medför risk för felklassificeringar.
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5.1.3 Påverkande faktorer

Generellt sett är det vanligare att ekonomipersonal än VD, koncernledning och
styrelse är med och beslutar om de utländska dotterföretagens klassificeringar.
VD och koncernledning har en större roll vid beslutsfattandet i företagen på
övriga listor. Frågan är hur denna fördelning av beslutsfattare påverkar
klassificeringen. Troligen är VD och koncernledning engagerade i samband med
köp av utländska dotterföretag, och det är dessutom VD och koncernledning
som styr koncernen. Den rapporterande ekonomipersonalen ser å andra sidan
alla transaktioner som sker mellan moder- och dotterföretag, har kunskap om
vilka valutor som används samt hur de utländska dotterföretagen är finansierade.
Förutsatt att de båda kategorierna samarbetar vid beslutsfattandet torde
kunskapsnivån således vara tillräckligt hög för att möjliggöra en riktig
klassificering.

Samtliga beslutsfattare bör kunna betraktas som uppdaterade beträffande
gällande rekommendationer. Men då olika befattningar besitter skilda kunskaper
om de utländska dotterföretagen kan klassificeringen komma att påverkas av
vilken befattning beslutsfattaren har. Om endast ekonomipersonal deltar i
beslutsfattandet är det troligt att dessa lägger större vikt vid antalet transaktioner,
valuta osv. VD och koncernledning däremot lägger troligen större vikt vid med
vilken grad av självständighet dotterföretaget drivs. Ekonomipersonal borde
dessutom besitta kunskap kring omräkningsmetodernas innebörd och teoretiska
förankring. Av denna anledning torde det vara fördelaktigt att dessa deltar i
klassificeringsarbetet. Detta för att klassificeringen skall bli noggrant utförd.

I genomsnitt är 2,1 beslutsfattare med då de utländska dotterföretagen
klassificeras. Bland företagen på A-listan är detta genomsnitt 2,0 och bland
företagen på övriga listor 2,3. Det faktum att fler beslutsfattare deltar vid
klassificeringen bland företagen på övriga listor tyder på att det finns en högre
grad av osäkerhet kring klassificeringen bland dessa företag. Denna osäkerhet
framgår även av att revisorns deltagande i klassificeringsprocessen är vanligare
bland företagen på övriga listor. Osäkerheten kan bero på att dessa företag i
regel har endast ett fåtal utländska dotterföretag och därför inte har samma
rutiner som företagen på A-listan. Nästan 90 procent av företagen på övriga
listor har färre än elva utländska dotterföretag medan 62 procent av företagen på
A-listan har fler än 40 utländska dotterföretag.

5.1.4 Företagens syn på klassificeringen

Enligt Redovisningsrådet (1998) är det en väsentlig skillnad mellan en
självständig och en integrerad utlandsverksamhet. Då dagskursmetoden och
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monetära metoden är utformade så att de endast passar endera av dessa typer av
verksamheter blir klassificeringen av stor vikt. Företagen synes dock inte vara
medvetna om skillnaden mellan självständiga och integrerade
utlandsverksamheter och har därför inte insett vikten av att göra en noggrann
klassificering. Detta påstående styrks av det faktum att endast 38 procent av
företagen ser klassificeringen som ett användbart verktyg för att avgöra vilken
omräkningsmetod som skall användas.

Det är endast 17 procent av företagen som har skrivna instruktioner för hur
klassificeringen skall gå till. Detta är ytterligare en faktor som tyder på att
företagen inte lägger någon större vikt vid klassificeringen. Det tyder även på att
det inte görs någon noggrann bedömning av dotterföretagen i samband med
klassificeringen. Vidare styrks detta påstående av att företagen inte förefaller
göra någon helhetsbedömning utifrån samtliga indikatorer i RR8. Vi har
dessutom av enkätsvaren fått uppfattningen att det finns företag som inte gör
någon klassificering alls. Denna uppfattning underbyggs av att det i
bortfallsuppföljningen var tre respondenter som svarade att företaget inte gör
någon klassificering av de utländska dotterföretagen.

Ett par av de företag som inte anser sig ha något behov av skrivna instruktioner
har svarat att utlandsverksamheten endast utgör en liten del av koncernens totala
verksamhet. Företagen förefaller således inte se någon vikt av att klassificera
dotterföretagen på grund av dess relativt lilla andel av koncernens verksamhet,
vilket kan kopplas till redovisningens väsentlighetskriterium. I de fall den
utländska verksamheten endast utgör en liten del av koncernens totala
verksamhet är det möjligt att en korrekt klassificering inte tillför något väsentligt
informationsvärde. Det skulle i så fall i viss mån kunna vara försvarbart för
företagen att inte lägga någon vikt vid klassificeringen.

En respondent har svarat att de istället för instruktioner för hur klassificeringen
skall gå till har instruktioner för hur omräkning skall ske, vilket tyder på att det
är omräkningen i sig som ses som det viktiga. Om så är fallet har företagen inte
insett varför dotterföretagen först skall klassificeras som självständiga eller
integrerade för att på så sätt avgöra vilken omräkningsmetod som är mest
lämplig att använda. En annan respondent har svarat att de inte har några skrivna
instruktioner på grund av att klassificeringen sker vid uppstart vilket inte sker så
ofta. Enligt RR8 kan dock förändringar av de förhållanden som legat till grund
för klassificeringen leda till att dotterföretagen skall omklassificeras
(Redovisningsrådet, 1998). Om klassificeringen endast sker vid uppstart tyder
det på att företagen antingen inte har kunskap om hela RR8:s innehåll eller att de
ändå väljer att inte följa rekommendationen fullt ut.
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5.2 Konsekvensbedömning vid klassificeringen

Det finns ett antal faktorer som företagen kan tänkas ta i beaktande i samband
med klassificeringen av utländska dotterföretag. För att en klassificering skall
bli korrekt krävs att företagen är medvetna om samt beaktar tankarna bakom de
olika omräkningsmetoderna och dess teoretiska förankring. En sådan
medvetenhet torde leda till att företagen inser vikten av att klassificera sina
utländska dotterföretag. Hänsyn bör tas till vilken typ av utlandsverksamhet
företaget har samt hur valutakursen utvecklas. Företagen kan även utifrån egna
intressen ta hänsyn till faktorer som omräkningsmetodens påverkan på resultat
och ställning, huruvida omräkningsmetoden är enkel att använda samt att samma
omräkningsmetod skall få användas för samtliga utländska dotterföretag.

5.2.1 Konsekvensbedömning av klassificeringens effekter

En medvetenhet kring skillnaderna mellan självständiga respektive integrerade
dotterföretag samt tankarna bakom omräkningsmetoderna skulle troligtvis leda
till en noggrannare bedömning av de utländska dotterföretagen än vad som idag
görs. Dagskursmetoden skulle då endast användas för omräkning av de
dotterföretag som verkligen är att betrakta som självständiga. Kunskap om den
förankring monetära metoden har i köpkrafts- respektive ränteparitetsteoremet
(Scott, 1997) är ytterligare en faktor som torde föranleda att verksamheter som
är att betrakta som integrerade också klassificeras som sådana. Företagen torde
även vara positivt inställda till att använda monetära metoden på grund av dess
överensstämmelse med anskaffningsvärdeprincipen.

I dagsläget har dock hela 87 procent av företagen klassificerat samtliga eller
övervägande delen av sina utländska dotterföretag som självständiga. Mycket
tyder på att en del av dessa dotterföretag kan vara felklassificerade, vilket
tillsammans med ovan förda resonemang visar att företagen ej förefaller göra
någon konsekvensbedömning. Tankarna bakom omräkningsmetoderna och den
teoretiska förankringen samt vikten av klassificeringen tas ej i beaktande vid
bedömning av utlandsverksamheter.

Enligt undersökningsresultatet har hälften av företagen endast utländska
verksamheter vilka tillverkar moderföretagets produkter alternativt verksamheter
som tillverkar och säljer moderföretagets produkter. Många av dessa utländska
dotterföretag är säkerligen med tanke på dess verksamheter att betrakta som
integrerade. Ett dotterföretag som säljer moderföretagets produkter torde
exempelvis ha en stor andel transaktioner med moderföretaget. I många fall kan
dotterföretaget fungera som en mellanhand som moderföretaget utnyttjar för att
få tillgång till nya marknader. Detta medför med stor sannolikhet att
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moderföretaget även har stort inflytande över dotterföretaget. RR8 tar dessutom
upp dotterföretag som säljer moderföretagets produkter som typexemel på en
integrerad utlandsverksamhet (Redovsisningsrådet, 1998) något som ger
ytterligare belägg för att felklassificeringar förekommer. Således görs av allt att
döma ingen konsekvensbedömning utifrån det utländska företagets typ av
verksamhet.

Med anledning av den trendmässigt negativa utvecklingen av den svenska
kronans värde är det, med hänsyn till kravet på relevans och tillförlitlighet i
redovisningen, särskilt viktigt att de dotterföretag som är integrerade med
moderföretaget också klassificeras som sådana. En medvetenhet kring samt
beaktande av den svenska kronans trendmässigt negativa utveckling och de
effekter denna medför för omräkningen av utlandsverksamheten torde medföra
en benägenhet att klassificera utländska dotterföretag som integrerade. Så är
dock inte fallet då endast 13 procent har klassificerat samtliga utländska
dotterföretag som integrerade och ytterligare 16 procent har klassificerat högst
16,7 procent av sina utländska dotterföretag som integrerade. Någon
konsekvensbedömning förefaller således inte göras utifrån valutakursens
utveckling.

Avsaknaden av konsekvensbedömning utifrån ovan nämnda aspekter innebär att
hänsyn ej tas till företagens intressenter. En felaktig klassificering medför att
koncernens ekonomiska bild blir missvisande och därmed förlorar
redovisningsinformationen relevans och tillförlitlighet. Företagen förväntas ge
intressenterna relevant och tillförlitlig redovisningsinformation som skall kunna
ligga till grund för beslutsfattande. Redovisningsinformationen blir dock inte
relevant om utländska dotterföretag ges en felaktig klassificering, eftersom den
då inte bidrar till att minska osäkerheten vid beslutsfattande. Vidare medför
innebörden och effekterna av respektive omräkningsmetod att de verkliga
förhållandena inte blir korrekt beskrivna om dotterföretagen ges fel
klassificeringar. Därmed blir redovisningsinformation inte heller tillförlitlig.

5.2.2 Konsekvensbedömning utifrån företagets intresse

Enligt Törnqvist (1986) påverkar bland annat metodens påverkan på resultat och
ställning samt praktiska synpunkter vilken redovisningsprincip företagen
använder. Vårt undersökningsresultat visar dock att metodens enkelhet
respektive metodens påverkan på resultat och ställning inte har någon påverkan
alls för 38 respektive 59 procent av företagen. 38 procent av företagen påverkas
ganska starkt av att samma omräkningsmetod skall få användas för samtliga
dotterföretag, dock påverkas 32 procent av företagen inte alls av denna faktor.
Istället är det RR8 som har absolut störst påverkan på valet av
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omräkningsmetod; denna faktor har mycket stor påverkan för 69 procent av
företagen.

Ovanstående tyder på att företagen inte i någon större utsträckning gör en
konsekvensbedömning utifrån egna intressen, så som att underlätta
konsolideringsarbetet alternativt påverka resultat och ställning. Kravet på
neutralitet i redovisningsinformationen, enligt Kams (1990) definition, uppfylls
därmed så tillvida att ingen medveten snedvridning eller manipulering sker av
redovisningen.

Företagen i bortfallet tenderar att i större utsträckning påverkas av metodens
enkelhet, inverkan på resultat och ställning samt att samma omräkningsmetod
skall få användas för samtliga dotterföretag. Detta tyder på att andelen företag
som gör en konsekvensbedömning utifrån egna intressen i samband med
klassificeringen av de utländska dotterföretagen är något större än vad som
framgår av resultaten från postenkäten.

5.3 RR8:s betydelse för klassificeringen

Av de tre företag som genomfört omklassificeringar är det ett företag som svarat
att de klassificerat om vissa dotterföretag som av praktiska skäl tidigare
klassificerats som självständiga. Detta företag har således uppmärksammat och
tagit hänsyn till borttagandet av den förenklingsregel som återfinns i FAR:s
förslag (FAR, 1992 och Redovisningsrådet, 1998). Det tyder även på att
företaget i fråga uppmärksammat den i RR8 starkare skrivningen ”skall”
(Redovisningsrådet, 1998) vilken medfört att valfriheten kring klassificering av
utländska dotterföretag avsevärt minskat.

Att det endast är tre företag som har klassificerat om något eller några av sina
utländska dotterföretag till följd av att RR8 trädde i kraft tyder på att RR8 endast
haft liten betydelse för klassificeringen av utländska dotterföretag. Denna
slutledning stärks av att det är 62 procent som svarat att klassificeringen inte har
någon större betydelse för dem, trots att 69 procent av företagen har svarat att
RR8 påverkar mycket starkt. RR8 förefaller därmed endast ha påverkat
företagen så tillvida att de numera låter klassificeringen styra vilken
omräkningsmetod som används. Men RR8 har inte haft någon inverkan på
klassificeringsarbetet. Därmed kan RR8:s genomslagskraft ifrågasättas.
Företagen synes fortfarande snarare följa FAR:s förslag där regleringen inte är
lika tydlig och strikt.
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5.4 Helheten

Företagen synes inte vara medvetna om tankarna bakom monetära metoden och
inte heller dess teoretiska förankring. Företagen gör ingen helhetsbedömning
utifrån kriterierna i RR8 och de har inte heller några skrivna instruktioner för
hur klassificeringen ska gå till. Gruppklassificeringar alternativt att samtliga
dotterföretag ges samma klassificering är dessutom vanligt förekommande. Allt
detta tyder på att företagen inte lägger någon större vikt vid klassificeringen.
Detta leder till att det inte görs någon noggrann bedömning av varje enskilt
dotterföretag, vilket i sin tur kan leda till felklassificeringar. Det faktum att mer
än hälften av företagen endast ser klassificeringen som något de gör för att
kunna säga att de följer RR8 styrker dessa slutledningar.

De felklassificeringar som sker synes bero på avsaknaden av en
konsekvensbedömning utifrån tankarna bakom omräkningsmetoderna och dess
teoretiska förankring, valutakursutvecklingen och typen av utlandsverksamhet,
snarare än förekomsten av konsekvensbedömningar utifrån företagens egna
intressen såsom metodens enkelhet samt dess inverkan på resultat och ställning.

Utifrån det resonemang som Shapiro (1992) för om effektiva marknader borde
klassificeringen av de utländska dotterföretagen inte ha någon betydelse.
Redovisningsrådet (1996) ställer sig dock kritiska till Shapiros resonemang.
Utifrån Redovisningsrådets resonemang torde klassificeringen i stället vara av
stor vikt för företagens intressenter. Möjligen skulle effekterna av eventuella
felklassificeringar kunna mildras något genom en hög grad av öppenhet i
redovisningen, men öppenheten är i dagsläget bristfällig (Törnqvist, 1986 och
Rundfelt, 1999), varför någon sådan mildring inte uppnås.

Vi har i undersökningen delat upp urvalet i två strata; företag från A-listan
respektive företag från övriga listor. Undersökningsresultaten visar att dessa två
strata främst skiljer sig åt i två hänseenden; vilka befattningar som är
involverade i klassificeringsarbetet samt hur många utländska dotterföretag de
äger. Dessa båda variabler har vi betraktat som bakgrundsvariabler och några
samband mellan antalet utländska dotterföretag och hur klassificeringen går till
har inte kunnat påvisas. Dessa variabler har därmed ingen negativ inverkan på
generaliserbarheten av resultaten. De två strata skiljer sig i viss mån åt även
beträffande några av de övriga frågorna men visar ändå genomgående på samma
tendenser, varför företagen på övriga listor är jämförbara med företagen på A-
listan. Därmed kan resultaten göras gällande för samtliga företag noterade på



Klassificering av utländska dotterföretag

88

OM Stockholmsbörsen, i enlighet med vår generaliseringsdiskussion i
metodavsnittet33.

                                                
33 Se avsnitt 2.2.3.
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6 Slutsatser och egna reflektioner

Vi har med denna undersökning haft som syfte att beskriva hur klassificeringen
av utländska dotterföretag går till, vilken inverkan RR8 haft på denna
klassificering samt huruvida RR8 efterlevs. Nedan följer en översikt av de
slutsatser undersökningen lett fram till. Därefter redogör vi för de tankar och
idéer som uppstått under arbetet med uppsatsen.

6.1 Slutsatser

Övervägande delen av företagen på OM Stockholmsbörsen har klassificerat
samtliga eller näst intill samtliga utländska dotterföretag som självständiga.

RR8 efterlevs inte i någon större utsträckning; det görs inte någon
helhetsbedömning utifrån samtliga indikatorer i RR8 och det är även en stor
andel av företagen som inte gör en enskild klassificering av varje utländskt
dotterföretag. RR8 efterlevs dock så tillvida att företagen låter klassificeringen
styra vilken omräkningsmetod som används.

Spridningen är stor beträffande hur indikatorerna i RR8 operationaliseras.
Företagen har dessutom generellt sett inte några skrivna instruktioner för hur
klassificeringen ska gå till.

Det görs inte någon konsekvensbedömning utifrån klassificeringens effekter och
inte heller i någon större utsträckning utifrån företagens egna intressen. Orsaken
till detta förefaller vara otillräckliga kunskaper kring tankarna bakom
omräkningsmetoderna och metodernas teoretiska förankring,
valutakursutvecklingens betydelse för de effekter omräkningsmetoderna ger på
redovisningen samt varför det är viktigt att göra en noggrann klassificering.

Det är endast ett fåtal företag som genomfört omklassificeringar till följd av
RR8:s ikraftträdande. Företagen synes generellt sett inte följa RR8 striktare än
tidigare normgivning trots att RR8 innehåller mer tvingande och mer detaljerade
regler.

RR8:s betydelse för klassificeringen av utländska dotterföretag kan således, med
hänsyn till ovanstående, ifrågasättas. Företagen lägger i dagsläget inte någon
vikt vid klassificeringen, istället görs klassificeringen med litet engagemang.
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6.2 Egna reflektioner

I metodkapitlet redogjorde vi för att vi under förarbetet till denna undersökning
skapade oss vissa föreställningar. En sådan föreställning var att företagens val av
omräkningsmetod påverkas av respektive metods inverkan på resultat och
ställning, enkelheten i att använda en viss metod alternativt att företagen vill
använda samma omräkningsmetod för samtliga utländska dotterföretag. Utifrån
denna föreställning antog vi att företagen ger sina utländska dotterföretag en viss
klassificering med avsikt att få använda en viss omräkningsmetod. Så visade sig
dock inte vara fallet. Dessa faktorer har istället endast liten betydelse och de
felklassificeringar som görs har istället andra orsaker. Vår felaktiga föreställning
medförde att de delar i referensramen som behandlar den effektiva marknaden
och öppenhet i redovisningen, inte kunde användas på det sätt som vi från början
avsåg.

Vi har under arbetet med denna undersökning fått uppfattningen att RR8 inte har
haft någon genomslagskraft. Detta beror enligt vår mening på att
Redovisningsrådet har misslyckats med att förmedla meningen med och vikten
av att klassificera dotterföretagen som självständiga respektive integrerade samt
varför dagskursmetoden skall användas för självständiga och monetära metoden
för integrerade dotterföretag. Vidare har Redovisningsrådet i likhet med FASB
misslyckats med att skapa förståelse för varför monetära metoden34 ger en
rättvisande omräkning med tanke på dess förankring i köpkrafts- respektive
ränteparitetsteoremet. RR8 poängterar inte heller skillnaderna mellan
temporalmetoden och monetära metoden; rekommendationen ger snarare
upphov till förvirring genom att beskriva temporalmetoden under benämningen
monetära metoden trots att dessa är två olika omräkningsmetoder med olika
tankar bakom.

Det finns således behov av ytterligare klarlägganden ifråga om innebörden av
dagskursmetoden respektive monetära metoden samt varför dagskursmetoden
bör användas vid omräkning av självständiga dotterföretag och monetära
metoden vid omräkning av integrerade dotterföretag.  Ett sådant klarläggande
behövs för att få företagen att lägga större vikt vid klassificeringen än de i
dagsläget gör.

Vidare ger RR8 stort utrymme för egen tolkning på grund av att de instruktioner
som ges inte är tillräckligt konkretiserade. Enligt vår mening finns det därför
behov av tydligare instruktioner och bedömningskriterier. RR8 kan exempelvis

                                                
34 FASB misslyckades, i FAS8, med att skapa förståelse för temporalmetoden. Enligt
Redovisningsrådets definition av monetära metoden överensstämmer denna dock med
temporalmetoden.



Slutsatser och egna reflektioner

91

jämföras med FAS52 där valet av omräkningsmetod baseras på vilken valuta
som är dotterföretagets funktionella valuta. Denna rekommendation innehåller
enligt vår mening en tydligare reglering vilket underlättar bedömningen av
utlandsverksamheterna och därmed leder till färre tveksamheter.

I referensramen35 har vi redogjort för de faktorer vilka, enligt Törnqvist,
påverkar valet av redovisningsprincip.  Nedanstående figur är en omarbetning av
Törnqvists modell och visar vilka faktorer som enligt vår uppfattning främst
påverkar företagens val av omräkningsmetod.

Figur 6.1:  Faktorer som påverkar valet av omräkningsmetod. Källa: Törnqvist, 1986. Egen
bearbetning.

RR8 förefaller påverka valet av omräkningsmetod så tillvida att företagen låter
klassificeringen avgöra vilken metod som ska användas. Klassificeringen synes
dock göras i enlighet med FAR:s förslag snarare än i enlighet med RR8.
Revisorernas åsikt har enligt undersökningsresultatet en ganska stor påverkan. I
viss grad påverkar även fördelen att få använda samma omräkningsmetod för
samtliga dotterföretag. Andra praktiska synpunkter har dock en begränsad
påverkan. Vi har exkluderat externa bedömare ur figuren ovan på grund av att
företagen inte gör någon konsekvensbedömning av klassificeringens effekter.

                                                
35 Se avsnitt 3.7

Val av
omräkningsmetod

Samma
omräkningsmetod för
samtliga dotterföretag

RR8
- Klassificeringen avgör

vilken omräkningsmetod som
används

FAR:s förslag
- Klassificeringen sker

enligt denna
rekommendation

Revisorernas åsikt
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Dessa reflektioner har lett fram till ett antal hypoteser vilka även kan betraktas
som förslag till vidare forskning. Dessa hypoteser är följande:

� RR8 har inte haft någon genomslagskraft.

� Redovisningsrådet har ej lyckats förmedla meningen med att
klassificera dotterföretagen som självständiga respektive integrerade
samt skillnaderna mellan dagskursmetoden och monetära metoden.

� Redovisningsrådet har ej lyckats skapa förståelse för varför monetära
metoden ger en rättvisande omräkning med stöd av köpkrafts-
respektive ränteparitetsteoremet.

� Det finns behov av tydligare instruktioner och bedömningskriterier.
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Bilaga 1  Postenkät

1. Ange Er befattning:

2. Vem/vilka är med och beslutar om huruvida utländska dotterföretag ska klassificeras som
självständiga eller integrerade? Kryssa för ett eller flera alternativ.

❑ Styrelse            ❑   Koncernledning            ❑   VD

❑   Ekonomichef            ❑   Redovisningskonsult ❑   Revisor

❑   Finansdirektör (CFO)        ❑    Redovisningschef ❑   Controller

❑   Annan nämligen:

3. Hur starkt påverkar nedanstående faktorer vilken omräkningsmetod Ni väljer att använda?

                Inte alls                   Mycket starkt

a) Att metoden är enkel att använda                            ❑              ❑             ❑              ❑

b) Redovisningsrådets rekommendation nr 8 ❑              ❑             ❑              ❑
(baserad på IAS21)

c) Andra internationella rekommendationer än  ❑              ❑             ❑              ❑
IAS21 (t ex US GAAP el. UK GAAP)

d) Revisorernas åsikter ❑              ❑             ❑              ❑

e) Att samma omräkningsmetod ska användas för ❑              ❑             ❑              ❑
samtliga dotterföretag

f) Praxis i branschen ❑              ❑             ❑              ❑

g) Metodens inverkan på resultat och ställning ❑              ❑             ❑              ❑



4. Hur går Ni tillväga vid klassificering av utländska dotterföretag såsom självständiga
respektive integrerade? Kryssa för det alternativ som bäst beskriver Ert tillvägagångssätt.

❑ Vi gör en bedömning enligt kriterierna i Redovisningsrådets rekommendation nr 8 .

❑ Vi gör en bedömning men utifrån egna kriterier.

 Kommentar:

5. Hur stor hänsyn tar Ni till följande förhållanden vid klassificering av utländska
dotterföretag?

                         Ingen alls Mycket stor

a) Moderföretagets grad av inflytande över ❑              ❑             ❑              ❑
dotterföretaget.

b) Antal transaktioner mellan moder- ❑              ❑             ❑              ❑
och dotterföretag.

c) Dotterföretagets grad av självfinansiering ❑              ❑             ❑              ❑
eller finansiering genom lokal upplåning.

d) Med vilken valuta dotterföretaget ❑              ❑             ❑              ❑
huvudsakligen betalar löpande utgifter.

e) I vilken valuta dotterföretagets ❑              ❑             ❑              ❑
fakturering huvudsakligen sker.

6. Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst hur Ni klassificerar era utländska
dotterföretag?

❑ Vi gör en enskild klassificering av varje dotterföretag.

❑ Vi använder oss av gruppklassificering, t ex alla försäljningsföretag klassificeras som
integrerade.

❑ Alla dotterföretag får samma klassificering.

Kommentar:



7. Vilka typer av verksamheter har Ni i utlandet?

❑ Tillverkare av moderföretagets produkter

❑ Försäljare/marknadsförare av moderföretagets produkter

❑ Dotterföretag inom annan bransch

Kommentar:

8. Hur många utländska dotterföretag har Ni?

9. Hur många av Era utländska dotterföretag har Ni klassificerat som

a) självständiga?

b) integrerade?

10. Hur ser Ni på klassificeringen av utländska dotterföretag som självständiga respektive
integrerade? Välj det påstående som stämmer bäst.

❑ Klassificeringen är något vi gör för att vi ska kunna säga att vi följer gällande
rekommendationer. I övrigt har klassificeringen ingen större betydelse för oss.

❑ Vi ser klassificeringen som ett användbart verktyg för att avgöra vilken
omräkningsmetod som ska användas.

Kommentar:



11. Nedanstående förhållanden utgör, enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 8,
indikatorer på att ett utländskt dotterföretag är att betrakta som självständigt. Hur
operationaliserar Ni dessa förhållanden?

a) Dotterföretagets transaktioner med
moderföretaget utgör endast en liten del
av dotterföretagets verksamhet. En liten del är högst                %

b) Dotterföretaget är i huvudsak
självfinansierat eller finansierat
genom lokal upplåning. I huvudsak är minst       %

c) Dotterföretagets löpande utgifter betalas
endast i liten omfattning i
moderföretagets valuta.             Liten omfattning är högst                %

d) Utlandsverksamhetens fakturering sker
huvudsakligen i andra valutor än
moderföretagets valuta.              Huvudsakligen är mer än      %

12. Finns det inom koncernen några skrivna instruktioner för hur klassificering av utländska
dotterföretag ska gå till?

      ❑   Ja          ❑   Nej

Om ja; ange huvuddragen i dessa instruktioner.

Om nej; varför?



13. Har Ni gjort några omklassificeringar av utländska dotterföretag till följd av att RR8
trädde ikraft (1 jan 1999)?

❑ Ja

❑ Nej

Om ja; ange anledning:

Övriga kommentarer:

Tack för Er medverkan!



Bilaga 2  Följebrev
2002-03-06

Till koncernredovisningsansvarig

Vi är två studenter på Ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet som skriver
magisteruppsats inom ämnet koncernredovisning. Det vi ämnar undersöka är hur
klassificeringen av utländska dotterföretag som självständiga respektive integrerade går till.
För att möjliggöra vår undersökning är vi tacksamma om Ni, eller någon annan som har
kunskap om ert klassificeringsarbete, skulle vilja ta Er tid att besvara den bifogade enkäten.

Svaren på enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Inga enskilda svar kommer att
presenteras, istället kommer resultaten av undersökningen sammanställas i form av tabeller
och diagram ämnade att ge en helhetsbild av hur klassificeringen går till samt vilka faktorer
som påverkar densamma. Anledningen till att svarskuvertet är numrerat är endast att
hanteringen av en eventuell påminnelse ska underlättas. KPMG Linköping stöder vårt
uppsatsarbete ekonomiskt genom att bl a tillhandahålla kuvert och frankering för detta
utskick. De får dock ej tillgång till Era svar.

Vi förstår att Ni är upptagna men hoppas att Ni ändå tar Er tid att svara på vår enkät. Ert
deltagande i undersökningen är av yttersta vikt då det utgör en stor del av vår uppsats.
Enkäten skickas, senast 27 mars, till Linköpings Universitet i det bifogade svarskuvertet.

Vid behov av ytterligare information eller vid eventuella frågor om enkäten får Ni gärna
kontakta oss. Vi tackar på förhand för Er medverkan!

Med vänliga hälsningar

Linda Holmberg              Jessica Nilsson       Peter Jederström
Tfn: 070-456 58 35              Tfn: 070-327 69 96 Universitetslektor
linho585@student.liu.se              jesni944@student.liu.se vid Linköpings

Universitet
      Tfn: 013-28 15 59
     petje@eki.liu.se



Bilaga 3  Formel för beräkning av urvalsstorlek

p*(1-p) *Nn > D2 (N-1)+p(1-p)

n = urvalsstorleken
p = den skattade populationsandelen
N = storleken på målpopulationen
D = andelens varians vilken, med en tillåten felmarginal på 0,025 och ett 95-
procentigt konfidensintervall, skattas som 0,025 dividerat med 1,96. 1,96 är
konfidenskoefficienten för ett 95-procentigt konfidensintervall. (Dahmström,
2000)

(0,5*0,5)*349n > 0,0127*(349-1)+0,25

n >   19



Bilaga 4  Valutakursutveckling

Valutakursutvecklingen för den svenska kronan efter Bretton Woods upphörande

Genomsnittlig valutakurs

År DEM GBP USD CHP

1975 1,94 9,22 4,17 1,61

1978 2,25 8,69 4,52 2,55

1981 2,25 10,21 5,08 2,60

1984 2,91 11,05 8,28 3,53

1987 3,53 10,39 6,35 4,26

1989* 3,67 9,97 6,23

1991* 3,66 10,41 5,56

1993* 4,83 12,37 8,34

1995* 4,66 10,73 6,69

1997 4,40 12,50 7,64 5,26

1998 4,53 13,17 7,95 5,50

1999 4,50 13,37 8,27 5,50

2000 4,32 13,86 9,17 5,43

2001 4,73 14,87 10,33 6,13

Valutakursutvecklingen för den svenska kronan efter Bretton Woods upphörande. Källor:
Arwidi, 1989, www.afv.se 2002-04-09, www.riksbank.se 2002-04-09.* Valutakursen den sista
december.



Bilaga 5  Formler för ansatser kring valutafluktuationer

Köpkraftsparitetsteoremet

e1 - e0
e0

= ih - if

e0 = värdet av en enhet inhemsk valuta uttryckt i den utländska valutan vid
början av perioden
e1 = värdet av en enhet inhemsk valuta uttryckt i den utländska valutan vid slutet
av perioden
ih  = inhemska köpkraften
if   =  köpkraft i utlandet

Formeln visar att valutakursförändringen under en period bör vara lika med
skillnaden i köpkraft under samma period (Shapiro, 1992).

Ränteparitetsteoremet

f1 – e0rh - rf = e0

rh  = inhemsk ränta
rf  = ränta i utlandet
f1  = förväntad ränta vid slutet av perioden
e0 = akutella värdet av en enhet utländsk valuta uttryckt i den inhemska valutan

Formeln visar att den förväntade förändringen i valutakursen under en period
bör vara lika med skillnaden mellan räntorna i två länder under samma period
(Shapiro, 1992).



Bilaga 5

Fisher effekt

rh ih
rf

= if

rh  = nominell inhemsk ränta
rf  = nominell ränta i utlandet
ih  = inhemsk inflation
if  = inflation i utlandet

Formeln visar att förhållandet mellan nominella räntan i två länder bör vara lika
med relationen mellan inflationen i dessa länder (Shapiro, 1992).

Internationell Fisher effekt

ê1 – e0rh - rf = e0

rh = inhemsk ränta
rf  = ränta i utlandet
ê1 = förväntad växelkurs vid periodens slut
e0 = växelkurs vid periodens början

Formeln visar att den procentuella förändringen i växelkursen bör ändras lika
mycket men i motsatt riktning mot skillnaden mellan räntorna i två länder
(Shapiro, 1992).



Bilaga 6  Specificering av skrivna kommentarer

Skrivna instruktioner  (Fråga 12)

Skrivna kommentarer
Klassificeringen sker centralt
− Sker centralt. (1st)
− Koncernens legala upplägg och struktur bygger på självständiga legala enheter i

olika länder. Bedömning sker centralt på Group Finance inget behov att sprida några
instruktioner. (1st)

− Bedömning sker centralt varför RR8 räcker. (1st)
− Alla beslut om klassificering fattas på koncernens huvudkontor, följer svensk och

amerikansk redovisningspraxis. (1st)
− Endast en liten del av verksamheten är förlagd till utlandet. Hanteringen av

utländska dotterbolag sker från huvudkontoret. (1st)
− Har inga omdiskuterade instruktioner. Klassificeringen sker centralt där regelverket

är dokumenterat. (1st)
Inget behov av skriftliga instruktioner
− Vi hänvisar till IAS och anser att detta är tillräckligt. (1st)
− Vi följer RR8. (4st)
− Vi följer RR8 och vår utlandsverksamhet  motsvarar endast 0,5 procent av

koncernens verksamhet. (1st)
− Har inte insett något värde av detta. (1st)
− Inget behov föreligger. (3st)
− För liten omfattning. (1st)
− Klassificeringen sker vid uppstart vilket inte sker så ofta. (1st)
− För närvarande har vi endast två utländska dotterbolag. (1st)
− Vi har instruktioner om hur omräkning sker. (1st)
− Ingår i ekonomihandboken. (1st)



Bilaga 7  Jämförelse enkät- / bortfallsrespondenter

Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod  (Fråga 3)

Stark påverkan på valet av 
omräkningsmetod 

- enkät- repektive bortfallsrespondenter

0
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Enkätrespondenter Bortfallsrepondenter

Observera att vi för att göra diagrammet mer överskådligt har valt att endast visa den andel
som svarat att respektive faktor har stark inverkan på valet av omräkningsmetod. Det är
således svarsalternativen tre och fyra sammanslagna som visas i diagrammet.

Bedömningskriterier  (Fråga 4)

Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

Bedömning enligt
kriterierna i RR8 30st

97%
3st

50%
33st
89%

Bedömning utifrån egna
kriterier

1st
3%

3st
50%

4st
11%

a) Att metoden är enkel att använda
b) Redovisningsrådets

rekommendation nr 8 (baserad på
IAS21)

c) Andra internationella
rekommendationer än IAS21 (t ex
US GAAP el. UK GAAP)

d) Revisorernas åsikter
e) Att samma omräkningsmetod ska

användas för samtliga
dotterföretag

f) Praxis i branschen
g) Metodens inverkan på ställning

och resultat
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Hänsyn till indikatorerna i RR8  (Fråga 5)

Stor hänsyn till indikatorerna i RR8 
- enkät- respektive bortfallsrespondenter
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Observera att vi för att göra diagrammet mer överskådligt har valt att endast visa den andel
som svarat att de tar stor hänsyn till respektive förhållande. Det är således svarsalternativen
tre och fyra sammanslagna som visas i diagrammet.

Enskild klassificering  (Fråga 6)

Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

Vi gör en enskild klassificering av varje
dotterföretag.

23st
62%

4st
57%

27st
61%

Vi använder oss av gruppklassificering, t ex alla
försäljningsföretag klassificeras som integrerade.

5st
14%

0st
0%

5st
11%

Alla dotterföretag får samma klassificering. 9st
24%

3st
43%

12st
27%

a) Moderföretagets grad av
inflytande över dotterföretaget.

b) Antal transaktioner mellan
moder- och dotterföretag.

c) Dotterföretagets grad av
självfinansiering.

d) Med vilken valuta
dotterföretaget huvudsakligen
betalar löpande utgifter.

e) I vilken valuta dotterföretagets
fakturering huvudsakligen
sker.
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Typ av utlandsverksamhet  (Fråga 7)

Typ av verksamhet Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

Tillverkare av moderföretagets produkter 14st
47%

5st
63%

19st
50%

Försäljare/marknadsförare av
moderföretagets produkter

21st
70%

7st
88%

28st
74%

Dotterföretag inom annan bransch 15st
50%

0st
0%

15st
39%

Observera att varje respondent kunde kryssa för mer än ett svarsalternativ på frågan och  att
procenttalen är beräknade på antalet respondenter som svarat på frågan (totalt 38 respondenter
varav 30 enkätrespondenter och åtta bortfallsrespondenter).

Antal utländska dotterföretag  (Fråga 8)

Antal utländska
dotterföretag

Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

1-20st 13st
43%

5st
63%

18st
47%

21-40st 4st
13%

0st
0%

4st
11%

41-60st 4st
13%

1st
13%

5st
13%

61-80st 1st
3%

0st
0%

1st
3%

81-100st 1st
3%

0st
0%

1st
3%

101-400st 7st
23%

2st
25%

9st
24%
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Andel självständiga dotterföretag  (Fråga 9)

Andel självständiga
utländska dotterföretag

Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

0 procent 4st
13%

0st
0%

4st
10%

80-99 procent 5st
16%

1st
11%

6st
15%

100 procent 22st
71%

8st
89%

30st
75%

Syn på klassificering  (Fråga 10)

Syn på klassificeringen Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

Klassificeringen är endast något vi gör för att vi
ska kunna säga att vi följer gällande
rekommendationer. I övrigt har klassificeringen
ingen större betydelse för oss.

18st
62%

4st
67%

22st
63%

Vi ser klassificeringen som ett användbart
verktyg för att avgöra vilken omräkningsmetod
som ska användas.

11st
38%

2st
33%

13st
37%
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Operationalisering av indikatorerna i RR8  (Fråga 11)

a) Dotterföretagets transaktioner med moderföretaget utgör endast en liten del
av dotterföretags verksamhet.

En liten del är högst Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

0-10 procent 17st
63%

1st
50%

18st
62%

11-20 procent 8st
30%

1st
50%

9st
31%

50 procent 1st
4%

0st
0%

1st
3%

95 procent 1st
4%

0st
0%

1st
3%

b) Dotterföretaget är i huvudsak självfinansierat eller finansierat genom lokal
upplåning.

I huvudsak är minst Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

51-60 procent 3st
12%

0st
0%

3st
11%

61-70 procent 4st
15%

0st
0%

4st
15%

71-80 procent 10st
38%

0st
0%

10st
37%

81-90 procent 4st
15%

0st
0%

4st
15%

91-100 procent 3st
12%

0st
0%

3st
11%

5 procent 1st
4%

0st
0%

1st
4%

30 procent 1st
4%

1st
100%

2st
7%
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c) Dotterföretagets löpande utgifter betalas endast i liten omfattning i
moderföretagets valuta.

Liten omfattning är högst Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

0-10 procent 18st
69%

3st
100%

21st
72%

11-20 procent 5st
19%

0st
0%

5st
17%

21-30 procent 2st
8%

0st
0%

2st
7%

100 procent 1st
4%

0st
0%

1st
3%

d) Utlandsverksamhetens fakturering sker huvudsakligen i andra valutor än
moderföretagets valuta.

Huvudsakligen är minst Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

51-60 procent 3st
11%

1st
33%

4st
13%

61-70 procent 2st
7%

0st
0%

2st
7%

71-80 procent 8st
30%

0st
0%

8st
27%

81-90 procent 6st
22%

0st
0%

6st
20%

91-100 procent 5st
19%

2st
67%

7st
23%

10 procent 2st
7%

0st
0%

2st
7%

1 procent 1st
4%

0st
0%

1st
3%
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Skrivna instruktioner  (Fråga 12)

Skrivna
instruktioner

Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

Ja 6st
17%

1st
89%

7st
16%

Nej 30st
83%

8st
11%

38st
84%

Omklassificeringar till följd av RR8  (Fråga 13)

Omklassificeringar till
följd av RR8

Enkät-
respondenter

Bortfalls-
respondenter Totalt

Ja 3st
8%

0st
0%

3st
7%

Nej 34st
92%

7st
100%

41st
93%



Bilaga 8  Bortfallsjusterade andelar

Denna bilaga innehåller bortfallsjusterade andelar; det vill säga andelar som är
justerade med hänsyn till svaren i bortfallsuppföljningen. En andelsberäkning
som är justerad med hänsyn till bortfallet innebär att den skattade andelen för
dem som besvarat enkäten vägs samman med den skattade andelen för bortfallet.
(Leander, 1999-01-27) Beräkningen förklaras med formeln nedan.

(e * ps) + (b * bs)

e = andel enkätrespondenter
b = bortfallsstorlek
ps = skattad andel för dem som besvarat enkäten
bs = skattad andel för bortfallet

Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod  (Fråga 3)

Olika faktorers påverkan på valet av omräkningsmetod
Bortfallsjusterade andelar

(enkätrespondenternas svar inom parentes)
Inte alls Mycket starkt

Att metoden är enkel att använda 38%  (38%) 20%  (6%)

Redovisningsrådets rekommendation nr 8 (baserad
på IAS21) 2%  (3%) 73%  (69%)

Andra internationella rekommendationer än IAS21
(t ex  US GAAP el. UK GAAP) 54%  (44%) 20%  (19%)

Revisorernas åsikter 5%  (9%) 40%  (21%)

Att samma omräkningsmetod ska användas för
samtliga dotterföretag 29%  (32%) 38%  (18%)

Praxis i branschen 37%  (36%) 18%  (12%)

Metodens inverkan på ställning och resultat 52%  (59%) 10%  (6%)
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Bedömningskriterier  (Fråga 4)

Bedömningskriterier

Bortfallsjusterade andelar
(enkätrespondenternas svar inom parentes)

Bedömning enligt kriterierna i RR8 76%  (97%)

Bedömning utifrån egna kriterier 24%  (3%)

Hänsyn till indikatorerna i RR8  (Fråga 5)

Hur stor hänsyn tas till indikatorerna i RR8

Bortfallsjusterade andelar
(enkätrespondenternas svar inom parentes)

Ingen alls Mycket stor
Moderföretagets grad av inflytande över
dotterföretaget. 10%  (3%) 44%  (47%)

Antal transaktioner mellan moder- och
dotterföretag. 27%  (29%) 26%  (6%)

Dotterföretagets grad av självfinansiering. 39%  (17%) 9%  (17%)

Med vilken valuta dotterföretaget
huvudsakligen betalar löpande utgifter. 18%  (33%) 37%  (12%)

I vilken valuta dotterföretagets fakturering
huvudsakligen sker. 18%  (32%) 36%  (12%)

Andel självständiga dotterföretag  (Fråga 9)

Andel självständiga utländska dotterföretag
Bortfallsjusterade andelar

(enkätrespondenternas svar inom parentes)
0% 7%  (13%)

80-99% 14%  (16%)

100% 79%  (71%)


