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Förord 
Den situation och det problem som vi i denna uppsats har valt att undersöka är relativt nytt 
och därför har det i många stunder uppstått stor förvirring och många frågetecken kring 
ämnet. I och med att IAS trädde ikraft år 2005 så finns det i dagens läge enbart två 
årsredovisningar från respektive företag som belyser detta problem. Detta visar hur nytt ämnet 
är och detta har lett till en, som vi ser det, mycket intressant uppsats. Vi har på grund av detta 
kunnat dra slutsatser som vi i dagens läge inte kunnat hitta i någon annan litteratur. 
 
Detta arbete har varit svårt och vi vill därför passa på att ge ett stort tack till alla som hjälpt till 
med att få denna uppsats färdigställd. Vi vill framförallt tacka de företag och revisorer som 
finns nämnda i empirin. Om inte dessa personer hade hjälpt oss så hade det vart omöjligt för 
oss att sätta oss in i ämnet och fått fram ett så intressant resultat som vi fått. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Hans Lindkvist för att ha varit ett stöd när vi behövt det, och 
för att ha hjälpt till att klura ut vissa viktiga delar i uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ ______________ ______________ 
 
Arash Nowroozi Dan Carlström Oskar Cederlund
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Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2005 skall börsnoterade svenska bolag använda det internationella 
regelverket IAS/IFRS. Denna uppsats behandlar valutakursdifferenser för utländska 
dotterbolag när ett noterat svenskt moderbolag skall upprätta en koncernredovisning. Före 
2005 tillämpade svenska noterade bolag RR 8 (Redovisning av effekter av ändrade 
valutakurser) men skall idag tillämpa IAS 21 (effekterna av ändrade valutakurser). Syftet med 
denna uppsats är att ta reda på hur svenska moderbolag, med utländska dotterbolag, påverkats 
av det nya regelverket och hur de skall tillämpa IAS 21. 
 
I teorin beskrivs vissa grundläggande redovisningsbegrepp som behövs för att förstå ämnet. 
Vidare beskrivs RR 8 och IAS 21 i detalj då dessa regelverk ligger som grund för uppsatsen. 
Vi visar även hur annan litteratur behandlat och tolkat problemet. Empirin har tagits fram 
genom att vi själva granskat koncerners årsredovisningar för att sedan kunna ställa 
kompletterande frågor till företagen. 
 
Efter att vi granskat och analyserat teorin samt empirin så kan vi konstatera att införandet av 
IAS 21 har föranlett vissa förändringar. Bland annat anser vi att det inte finns stöd i IAS 21 
för den omräkningsmetoden som i RR 8 kallas för monetär metod. Detta är dock grund för 
stora meningsskiljaktigheter bland såväl företag som revisorer. Vissa anser att den finns som 
en metodteknik utanför IAS 21, andra anser att den finns beskriven i IAS 21, och en tredje 
part säger att den är helt förlegad. 
 
Vidare har vi kunnat konstatera att införandet av IAS 21 har lett till att begreppet funktionell 
valuta har fått en väldigt betydande roll. Vi anser här att bestämmandet av den funktionella 
valutan sker på något oklara grunder. Det finns därför en viss möjlighet att påverka vilken 
funktionell valuta ett företag skall ha och därmed skulle företaget kunna påverka vilken 
omräkningsmetod som skall användas. Ett resultat av att man introducerat funktionell valuta 
är också att det för vissa företag uppstått en situation där företaget blivit tvunget att blanda in 
en tredje valuta och att detta kan anses onödigt och svårt. Vi har även i slutet på uppsatsen 
diskuterat att bakgrunden till utformningen av IAS 21 är ett projekt som kallas Convergence 
Project och som har för avsikt att harmonisera US GAAP med IAS/IFRS. Vi ställer oss 
undrande till om EU verkligen är redo för en sådan harmonisering.  
 
Kortfattat kan man konstatera att införandet av IAS 21 har lett till en del förändringar, vissa 
komplikationer och stor förvirring. Ingen vet riktigt exakt hur regelverket ska tillämpas men 
detta är vår tolkning av ett oerhört komplext ämne. 
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Abstract 
From January 2005 Swedish companies listed on a stock-market are forced to apply the 
international laws called IAS/IFRS. This paper is about how a Swedish company should use 
IAS 21 -Effects of Changes in Foreign Exchange Rates when they calculate the changes from 
a foreign subsidiary. Before year 2005 Swedish companies had to apply a national law called 
RR 8. The purpose with this paper is to investigate what effects IAS 21 have had on the 
companies compared to the former law system RR 8.  
 
In the theory of this paper we describe the basic principles of accounting. Then we describe 
the two law-systems RR 8 and IAS 21 which are the basics in this paper. We also show how 
other literature has approached this subject. In the empirical study we have reviewed Swedish 
company’s annual accounts so that we in the later stage could ask the companies relevant 
questions.  
 
After reviewing the theory and the empirical study we came to the conclusion that the 
introduction of IAS 21 hade resulted in some changes for the companies. One of these 
changes is that there is no support in the current law for the method called monetär metod. In 
the former RR 8 system this method was one of two possible methods when the companies 
had to calculate changes in foreign exchange rates from foreign subsidiary. But this fact is 
object for big discussions because not everyone agrees that monetär metod don’t exists 
anymore and thinks that its still possible to use it in some situations.  
 
We have easily come to the conclusion that a new currency called functional currency plays a 
big part in this new law-system. We think that the grounds on which the companies determine 
this functional currency is very week and confusing. Therefore we se a possibility for the 
companies to affect which method they should use when calculating changes in foreign 
exchange rates from foreign subsidiary. Another result of the introduction of functional 
currency is that there has arisen a new situation where some companies have to deal whit 
three currencies instead of earlier two. We think that these situations are unnecessary and 
hard, and we question if this really is the purpose whit functional currency.   
 
One discussion in this paper is on what grounds these changes are made. We might have come 
across a reason when we heard of a project called Convergence Project. The purpose of this 
project is to harmonise the US accounting-laws with IAS/IFRS. In this paper we ask ourselves 
if a harmonisation between these different law-systems is good or bad.  
 
To summarise the affects of the introduction of IAS 21 to Swedish companies we would like 
to say that it have resulted in some big changes and that some of these changes make room for 
misunderstandings, and we think that this is a bad quality in an accounting-law-system.    
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1. Inledning 
 
 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till problemformulering och 
det syfte vi har med uppsatsen samt vilka avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.1 Problembakgrund 
Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU) har medfört att börsnoterade svenska företag från 
och med 2005 skall följa internationella redovisningsregler. Svenska börsnoterade företag har 
tidigare (innan 2005) följt årsredovisningslagen (ÅRL), bokföringslagen (BFL) med flera. 
Dessa lagar har kompletterats med Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). 
Redovisningsrådet förlorade sin funktion och har idag avvecklats och ersatts av Rådet för 
finansiell rapportering. 
(Finansinspektionen 2007) 
 
Svenska börsnoterade företag skall obligatoriskt från och med 1 januari 2005 följa de 
internationella regelverken International Financial Reporting Standards/ International 
Accounting Standards (IFRS/IAS), som fastställts av EU. Tolkningar och uttalanden för 
IFRS/IAS finns hos International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 
Standing Interpretations Committee (SIC). 
(Deloitte 2007b) 
 
RR 8 (Redovisning av effekter av ändrade valutakurser) tillämpades av svenska börsnoterade 
bolag innan IFRS/IAS trädde ikraft. RR 8 innebar att ett börsnoterat svenskt bolag med 
utländska dotterbolag skall räkna om dotterbolagets resultat- och balansräkningar vid 
upprättandet av sin koncernredovisning. I rekommendationen beskrevs vilken metod som 
skulle användas för omräkningen som leder till en kursdifferens. Dagskursmetoden och 
Monetär metod är de två metoder som fanns att tillgå.  
(Redovisningsrådet 2007) 
 
Svenska noterade bolag som har utländska dotterbolag skall idag tillämpa IAS 21 (Effekterna 
av ändrade valutakurser). Detta regelverk har en annan ansats än RR 8. Monetär metod och 
Dagskursmetoden finns inte uttryckt. Istället har begreppet funktionell valuta införts. Den 
funktionella valutan kan motiveras på olika sätt för företagen då IAS 21 anger ett antal olika 
faktorer som kan bestämma den funktionella valutan.  
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1.2 Problemformulering 
Förändringen från svenska regler (RR 8) till internationella regler (IAS 21) har lett till en 
förändring för svenska noterade bolag. Hur denna förändring har påverkat de svenska bolagen 
är naturligtvis inviduellt från företag till företag. Det bör redan nu påpekas att IAS 21 är ett 
invecklat och komplicerat regelverk. Problemet med IAS 21 är att det tycks finnas utrymme 
för tolkningar där den funktionella valutan spelar en central roll vilket kan leda till att 
koncernredovisningen inte blir harmoniserad.   
 
Hur skall IAS 21 tillämpas för svenska noterade bolag vid omräkning av utländska 
dotterbolag vid upprättande av sin koncernredovisning? 
 
Hur har införandet av IAS 21 påverkat de svenska noterade bolagen för omräkning av 
utländska dotterbolag vid upprättande av en koncernredovisning? 
 
Varför har den funktionella valutan införts i IAS 21 och vad har den för betydelse? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att via teori och empiri ta reda på hur svenska moderbolag skall 
tillämpa det nya regelverket IAS 21, och hur de påverkades av detta regelverk.  
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer ej att behandla länder med hög inflation, så kallade höginflationsländer. 
Uppsatsen inriktar sig på omräkning av utländska dotterbolag för noterade svenska 
moderbolag vid upprättandet av en koncernredovisning. 
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1.5 Disposition  
Vi vill med figuren 1.1 illustrera hur vi lagt upp dispositionen av uppsatsen 

 
Fig 1.1 Disposition av uppsats, egen modell 
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2. Studiemetod 
 

 

I detta metodkapitel förklaras de tillvägagångssätt som utnyttjas för att utföra studien i 
enlighet med dess syfte. Här beskrivs hur data samlas in, bearbetas och analyseras. 
Avslutningsvis kommer den insamlade informationens validitet och reliabilitet att diskuteras. 
 

2.1. Forskningsstrategi 
Det finns många olika aspekter om verkligheten och därför råder det oenigheter om i vilken 
grad det är möjligt att samla in kunskap om verkligheten. Det kan ligga olika uppfattningar 
bakom en empirisk undersökning men det gemensamma målet med alla undersökningar är att 
skaffa fram kunskap.  
(Jacobsen 2002) 
  
Även om alla undersökningar har det gemensamma målet att åstadkomma kunskap, så har de 
olika avsikter gällande vilken typ av kunskap som eftersträvas. En undersökning kan vara av 
den beskrivande typen. Detta innebär att undersökningen har som syfte att få bättre insikt om 
hur ett fenomen ser ut. Till exempel en önskan om att beskriva arbetsmiljön i en organisation 
eller hur kunder uppfattar servicekvalitén i företaget. En undersökning kan även vara av den 
förklarande typen och med det menas att målet med undersökningen är att förklara varför ett 
fenomen uppstår. Det kan till exempel gälla att förklara varför många anställda slutar i en 
organisation eller varför servicen inte fick det efterlängtade resultatet. 
(Jacobsen 2002) 
 
Det råder starka oenigheter om vilka metoder som ska användas för studier av verkligheten på 
grund av att det finns olika kunskapsteoretiska utgångspunkter. Den första oenigheten gäller 
vilken strategi som är bäst lämpad för att förstå verkligheten. Det finns två strategier att utgå 
ifrån, den deduktiva och den induktiva. Den deduktiva, från teori till empiri, avser att det bästa 
sättet att arbeta är att forskaren först börjar med att skaffa sig vissa förväntningar om 
fenomenet och sedan samlar in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med 
den insamlade empirin. 
(Jacobsen 2002) 
 
Kritiken mot den deduktiva strategin är att en sådan ansats leder till att forskaren endast söker 
den information som utifrån dennes perspektiv är relevant för undersökningen. Genom att 
forskaren utgår från sina förväntningar begränsas tillgången på information och som följd av 
detta kan den viktiga informationen förbises. 
(Jacobsen 2002) 
 
Motsatsen till den deduktiva metoden är induktiv ansats, det vill säga från empiri till teori. 
Denna strategi innebär att forskaren inte har några förväntningar om verkligheten. Forskaren 
börjar med att samla in relevant data för att därefter systematisera den. Utifrån den samlade 
empirin som är utgångspunkten, utformas sedan teorierna. Denna metod har som avsikt att 
ingenting ska begränsa forskarens insamling av information. Kritiken mot den induktiva 
strategin utgår från att det är näst intill omöjligt för forskaren att gå ut i verkligheten och söka 
information med helt öppet sinne utan någon sorts kunskap om ämnet. 
(Jacobsen 2002) 
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Denna uppsats kommer att utgå ifrån den beskrivande deduktiva strategin. Undersökningen är 
av den beskrivande typen eftersom vi strävar efter att få bättre insikt om hur de olika 
valutaomräkningsmetoderna används i verkligheten. Den deduktiva strategin är mest lämpad 
för att undersökningen skall genomföras då vi redan hade vissa förväntningar kring ämnet 
”Valutakursomräkning” då vi genom kurslitteratur hade vissa förkunskaper inom ämnet. 
 

2.2 Metodansats 
Metodvalet styrs till stor grad av problemställningen och innebär på vilka sätt data och 
information ska samlas. Beroende på vilken sorts data om verkligheten som eftersträvas kan 
två olika insamlingsmetoder beskrivas, den kvantitativa och den kvalitativa metoden. 
(Jacobsen 2002) 
 
Frågeformulärundersökningar med givna svarsalternativ är ett karakteristiskt exempel på den 
kvantitativa metoden. Denna metod utgår från att man väljer några få som ska vara 
representativa för det undersökta ämnet. De undersökta utrycker sin uppfattning av 
verkligheten i redan bestämda svarsalternativ som ställs av undersökaren. Detta innebär i 
praktiken att forskaren kommer att påverka resultatet genom att frågorna ställs utifrån hans 
perspektiv om verkligheten och vilka svar som är möjliga. Den insamlade informationen 
kommer senare att analyseras med hjälp av statistiska mätsystem och beskrivs oftast i form av 
siffror. 
(Jacobsen 2002) 
 
Den kvalitativa teorin bygger på att forskaren har som syfte att beskriva, analysera och få en 
djupare förståelse om det begrepp eller fenomen som undersöks. Denna teori har som grund 
att omvandla det som observeras eller rapporteras till nedskrivna ord, till skillnad från siffror 
som i den kvantitativa metoden. Denna metod utgår från ett beskrivande perspektiv som är 
avsedd för att få fram hur olika individer förstår och tolkar en given situation. Ett typiskt 
exempel på den kvalitativa undersökningen är de så kallade öppna intervjuerna, där den 
intervjuade personen får tala med egna ord och inte påverkas av redan givna svarsalternativ. 
(Jacobsen 2002) 
 
Öppenhet är ett karaktäristiskt drag i den kvalitativa metoden, vilket innebär att forskaren har 
till viss grad, i förväg bestämt vad han ska leta efter. Detta leder till att undersökaren inte 
påverkar intervjuobjekten med frågor som redan har givna svarskategorier. Däremot ger inte 
den kvalitativa metoden underlag för generalisering. Detta innebär att utifrån information i ett 
mindre stickprov kan vi med en viss grad av säkerhet säga om samma sak gäller i en större 
population. 
(Jacobsen 2002) 
 
Metodvalet beror även på undersökningens problemställning. En explorativ problemställning 
innebär att man går på djupet för att få fram många nyanser. Det krävs att man enbart 
fokuserar på ett fåtal enheter. Den kvalitativa metoden är den metod som lämpar sig bäst vid 
denna typ av problemställning. En testande problemställning innebär att man oftast strävar 
efter att hitta omfattningen av ett fenomen. Den kvantitativa metoden är mest lämpligt i detta 
fall då den undersöker få nyanser samtidigt som det sträcker sig över många enheter. 
(Jacobsen 2002)  
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Datainsamlingen i denna uppsats kommer att utgå från den kvalitativa metoden. Uppsatsens 
problemställning är explorativ då vi vill studera och tolka IAS 21 och få djupare uppfattning 
kring detta ämne. Uppsatsen har till syfte att belysa fenomenet ”valutakursomräkning” genom 
att beskriva det, komma fram till rimliga slutsatser och inte generalisera. Därför är den 
kvalitativa ansatsen är mest tillämpningsbar.  
(Jacobsen 2002) 
 

2.3 Datainsamling 
Problemställningen styr även vilken typ av information som ska samlas in. Olika typer av data 
kan delas in i två grupper, dessa är primärdata och sekundärdata. Det optimala är att utnyttja 
olika typer av data i en studie. Detta på grund av att den insamlade informationen kontrollerar 
och stödjer varandra och på så sätt genereras ett bättre resultat. Olika typer av data kan även 
användas för att ställa olika uppfattningar om ett fenomen mot varandra och därmed få 
spännande kontrastaffekter. 
(Jacobsen 2002) 
 

2.3.1 Primärdata 
Primärdata kan samlas in genom att undersökaren samlar in upplysningar direkt från individer 
eller grupper av individer. Undersökaren går direkt till den primära informationskällan och 
letar efter den speciella problemställningen. Primärdata kan samlas genom att använda 
metoder som observationer, frågeformulär och intervjuer. Primärdata kan vara i både skriftlig 
och muntig form. 
(Jacobsen 2002) 
 

2.3.2 Sekundärdata   
Sekundärdata är den andra typen av information som undersökaren kan använda sig av. I detta 
fall är det inte undersökaren själv som samlar in data direkt från informationskällan utan 
denna tar del av upplysningar som redan är insamlade av andra för ett annat ändamål eller en 
annan problemställning än den forskaren har som syfte att klarlägga. Sekundärdata kan vara 
både av kvalitativt och kvantitativt slag. Kvantitativ sekundärdata kan innebära kvantitativa 
analyser som till exempel existerande statistik, räkenskaper eller liknande. Kvalitativ 
sekundärdata kan sammanfattas under beteckningen texter. Detta innebär att forskaren tar del 
av existerande beskrivningar och historier och försöker tolka de. 
(Jacobsen 2002) 
 
Denna uppsats baseras på både primär och sekundär data. Primärdata har i stor utsträckning 
samlats in genom intervjuer med personer som är delaktiga i företagens årsredovisningar. 
Detta för att förstå deras insikt om hur införande av IAS 21 har påverkat valet av 
omräkningsmetod. Sekundärdata har tagits fram med hjälp av olika resurser som 
årsredovisningar, Internet, universitets bibliotek och även existerande kurslitteratur som har 
tolkat innehållet i IAS 21 på olika sätt.  
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2.4 Val av respondent 
Uppsatsen granskar regelverket IAS 21 som behandlar börsnoterade företag. I början av 
studien valde vi slumpmässigt ut 25 företag som var börsnoterade på Stockholmsbörsen. 23 
av de undersökta företagen hittades genom Stockholmsbörsens Large Cap, och de resterande 
två hittade vi i gamla uppsatser som ansågs vara av intresse för vår uppsats syfte. 
 
Vi började med att söka allmän information om företagen och deras ekonomiska situationer 
för att kunna få en helhetsbild om deras verksamhet. Information om varje enskilt företag har 
presenterats kort i den empiriska delen. På så sätt kan läsaren få bättre förståelse om företagen 
och det som uppsatsen har i syfte att komma fram till. Därefter fortsatte vi studien genom att 
granska företagens årsredovisningar från 2002-2006. Detta för att få fram önskvärd 
information som till exempel vilken omräkningsmetod de har använt sig av, både innan och 
efter införandet av IAS, och var de redovisar de valutakursdifferenser som uppstår.  
 
Vidare har vi även varit i kontakt med ett antal personer som besitter stor kunskap inom detta 
ämne. Vi har kommit i kontakt med dessa personer på olika sätt. Några av dem fans 
namngivna i de årsredovisningar som vi har granskat. En annan av respondenterna är 
författare av litteratur som vi kommit i kontakt med under våra studier. 



 13

2.5 Öppna intervjuer 
Det karaktäristiska kännetecknet av den öppna individuella intervjun är att forskaren och den 
undersökta samtalar i en vanlig dialog. Vanligtvis sker denna dialog ansikte mot ansikte men 
den kan också göras per telefon. Insamlad data kan uttryckas i form av ord, meningar och 
berättelser. Samtalet kommer att handla om olika förhållanden och undersökaren noterar vad 
respondenten säger. Detta kan ske skriftligt, på band eller bådadera. Det insamlade resultatet 
som undersökaren får i form av anteckningar och bandinspelningar kommer senare att 
analyseras. Den öppna intervjun ger möjlighet att fånga den undersöktes uppfattning om hur 
saker och ting förhåller sig gällande ett visst ämne. Det läggs få eller inga begränsningar på 
vad uppgiftslämnaren kan säga.  
 
Genomförandet av intervjuerna skedde genom att vi ringde de utvalda företagen för att boka 
intervjutider. Vi kontaktade växeln i varje företag där vi sedan kopplades vidare till rätt 
person som enligt företagen själva hade mest kunskap gällande vårt uppsatsämne. I de flesta 
fall skickade vi frågorna i förväg till respondenterna för att de skall kunna bilda egna 
uppfattningar om vad frågorna handlade om. 
 
Som det redan har påpekats valde vi företag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen. Alla 
företag förutom ett befinner sig utanför Karlstad, framförallt i storstäder, och det i sin tur 
skapade problem för att vi ska kunna få intervjuer på plats. Detta innebär att vi vara tvungna 
att genomföra telefonintervjuer. 
 
Det kan uppfattas som att telefonintervjuer har brist på närheten mellan den intervjuade 
personen och intervjuaren. Misstolkningar av frågorna från respondentens sida, och även 
missuppfattningar av svaren från intervjuarens sida kan uppstå. Liknande problem har vi 
försökt att undvika genom att vi i första hand skickade frågorna till respondenterna och även 
spelade in hela intervjun. 
 
När alla intervjuer var genomförda sammanfattade vi den samlade informationen från varje 
person för att på så sätt få bättre förståelse om vad som har sagts. Vi har även bortsett ifrån 
det som var av mindre betydelse för uppsatsen. Sedan jämfördes svaren med varandra för att 
kunna urskilja möjliga samband mellan svaren. Resultatet presenteras i både den empiriska 
och såväl som i analysdelen. 
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2.6. Validitet och reliabilitet  
Som vi tidigare har påpekat är en undersökning en metod för att samla in data och få bättre 
uppfattning om ett fenomen. Enligt Jacobsen bör alla undersökningar försöka minska problem 
som har med giltighet och tillförlitlighet att göra. Detta innebär att undersökaren ska försöka 
förhålla sig kritisk till kvalitén på den insamlade informationen. Med andra ska alla 
undersökningar uppfylla kraven om: 
(Jacobsen 2002) 
 

• Validitet: Insamlad data bör vara giltig o relevant 
• Reliabilitet: Empirin bör vara tillförlitlig och trovärdig 
 

Med validitet (giltighet) menas att forskaren kritiskt kontrollerar om den valda 
datainsamlingsmetoden verkligen belyser de egenskaperna hos det fenomen som undersöks 
och om den insamlade informationen är relevant. Giltigheten kan delas in i två delar nämligen 
den interna och den externa giltigheten. 
(Jacobsen 2002) 
 
Den interna giltigheten förklarar om forskaren verkligen undersöker just det som var tilltänkt 
att granskas. Kravet på den interna giltigheten kan uppfyllas genom att intervjufrågorna i 
första hand ska utgå från uppsatsens problemställning och att de ska formuleras klart och 
tydligt. På så sätt undviker man eventuellt missförstånd. För att kunna utveckla den interna 
giltigheten i denna uppsats har vi försökt att sammanbinda intervjufrågorna med den 
grundläggande problemställningen och på så sätt undvika det som ligger utanför intresset för 
uppsatsens syfte. 
(Jacobsen 2002) 
 
Den interna giltigheten handlar om ifall det undersökta fenomenet har framställts på rätt sätt, 
medan den externa giltigheten handlar om i vilken grad den samlade informationen kan 
generaliseras, dvs. huruvida resultatet från undersökningen kan gälla i andra sammanhang. 
(Jacobsen 2002) 
 
I en undersökning påverkas fenomenet av undersökaren, samtidigt som denne påverkas av 
relationer som uppstår under datainsamlingsprocessen. Undersökningsprocessen skall 
genomföras på ett korrekt sätt så att man undviker felaktiga svar. Reliabiliteten beskriver om 
datainsamlingen har genomförts på ett trovärdigt sätt. 
(Jacobsen 2002) 
 
Problematiken ligger i att det är svårt att hålla en hög tillförlitlighetsgrad vid kvalitativa 
undersökningar. Detta på grund av att denna metod utgår från ett beskrivande perspektiv. Vid 
öppna intervjuer kan undersökaren påverka det fenomen som undersöks genom de så kallade 
intervjuareffekter, dvs. forskaren kommer på egna tolkningar av de undersöktas svar. 
(Jacobsen 2002) 
 
I denna uppsats har vi försökt hålla en hög tillförlitlighetsgrad genom att använda oss av 
välformulerade frågor som minskar möjligheten till att intervjupersoner missförstår frågorna. I 
den empiriska delen presenteras intervjuerna i sin helhet så att läsarna kan bilda egna 
uppfattningar om ämnet. 
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3 Teori 
 

 

I detta avsnitt har vi för avsikt att redogöra för den teori som använts vid arbetet med och 
kring problemformuleringen. Teorin beskriver den grundläggande informationen som behövs 
för att förstå ämnet och förstå bakgrunden till problemet.  
 

3.1 Normbildare 
Hur företagens finansiella rapporter och årsredovisningar ska se ut preciseras i omfattande 
lagstiftningar och rekommendationer från såväl halvstatliga som privata organisationer inom 
redovisningsområdet. Syftet med detta avsnitt är att redogöra för de organisationer som har en 
ledande roll i bestämmandet av styrande lagar och redovisningsrekommendationer. 
 

3.1.1 International Accounting Standards Board (IASB) 
De internationella redovisningsstandarderna utfärdas av ett oberoende expertorgan, 
International Accounting Standards Board, IASB. IASB grundades i april 2001 och har sitt 
säte i London.  Detta organ är efterföljaren till International Accounting Standards Committee 
(IASC) som grundades 1973 och har som uppdrag att verka för en internationell 
harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder världen över. IASB är 
standardsättaren, varefter EU behandlar standarderna för att i särskild ordning anta de. De 
antagna standarderna publiceras därefter på varje medlemsspråk i Europeiska unionen.  IASB 
är även ansvarig för utvecklingen av IFRS, International Financial Reporting Standards. 
 
Sedan 2005 har IFRS så som de antagits av EU varit de redovsningsstandarder som 
börsnoterade företag har varit skyldiga att tillämpa vid upprättandet av sin 
koncernredovisning. En stor del av befintliga standarder inom IFRS var redan tillämpbara 
under det äldre regelverket International Accounting Standards (IAS) som användes mellan 
1973 och 2001 innan IASB utvecklade standarderna till IFRS i april 2001.  
(Fagerström & Lundh 2005) 
 
IFRS används i olika delar av världen som exempelvis EU, Ryssland, Hongkong, Australien 
och ungefär hundra länder runt i världen har krav på att tillämpa, eller det så kallade 
”Convergence Policy” för att harmonisera landets redovisningsregler med IFRS. 
 
Tolkningar av IAS och IFRS regler och rekommendationer görs av International Financial 
Reporting Interpretations Committee, IFRIC. IFRIC ersatte SIC (Standing Interpretations 
Committee) som tolkare i mars 2002. IFRIC har som huvuduppgift att framställa tolkningar 
för tillämpningen av rekommendationer från IAS och IFRS, och även rådgivning om 
rekommendationer gällande finansiella rapporter som inte är direkt hänvisad i IAS eller IFRS 
men befinner IASBs ramverk. IFRIC kan även ta över olika uppdrag på begäran av IASB. 
(Deloitte 2007a) 
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3.1.2 Redovisningsrådet  
Redovisningsrådet var ett privat organ som sponsrades av revisorer och näringslivet. Detta 
organ bildades 1989 och hade som syfte att främja och utveckla en god redovisningssed. 
Sedan starten 1989 har RR givit ut 29 rekommendationer (förkortade RR). RR 
rekommendationer liknar mycket de motsvarande standarderna från IASB. Inledningsvis 
avvek RR ibland från de internationella standarderna men under senare år har dessa 
rekommendationer i princip blivit rena översättningar av IASBs motsvarigheter. Vissa 
skillnader fanns dock kvar, detta på grund av att RR skulle se till att rekommendationer inte 
strider mot svensk lagstiftning. 
(Redovisningsrådet 2007) 
 
I takt med en harmonisering av redovisningsprinciper världen över skall svenska börsnoterade 
företag tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS och IAS från och med den 
första januari 2005. Detta innebär att tillämpningen av redovisningsrådets rekommendationer 
gällande svenska börsnoterade företag har upphört. 
(Redovisningsrådet 2007) 
 
RR hade även en akutgrupp, som ska behandla mindre redovisningsfrågor som kräver en 
snabb behandling. Akutgruppen gör egna uttalanden, och översätter dessutom motsvarande 
uttalanden från IASB. 
(Redovisningsrådet 2007) 
 

3.1.3 Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR SRS)  
Föreningen auktoriserade revisorer, FAR SRS, är en intresseförening för auktoriserade och 
godkända revisorer och har en övergripande roll när det gäller att utveckla revisionsarbetet. 
FAR SRS ger stöd till den svenska revisionsbranschen genom utbildning och genom att 
publicera rekommendationer och uttalanden för att tillämpa den goda redovisningsseden. 
(Johansson, C. Johansson, R. & Pautsch, P 1997) 
 

3.2 Redovisningsprinciper 
För att läsaren ska få större förståelse kring ämnet, listas nedan de grundläggande 
redovisningsprinciper som svenska företag bör följa för att upprätta sina årsredovisningar. 
 
Rättvisande bild 
Rättvisande bild är i grund och botten en enkel princip även om det finns utrymme för viss 
diskussion. Principen innebär att rapporterna i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på 
ren fakta. Rättvisande bild beskriver att balansräkning, resultaträkning och noter ska innehålla 
sådan information så att en läsare får en så rättvisande bild som möjligt av företagets 
ekonomiska situation.  
(Artsberg 2003) 
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God redovisningssed 
Begreppet god redovisningssed betyder att redovisningen ska skötas dels enligt de lagar och 
regler som satts upp av de normbildare som nämnts ovan såväl som av den svenska 
lagstiftningen som berör ämnet. Den andra delen av god redovisningssed innebär att man 
förutom att följa lagarna så finns det också viss allmänt godkänd praxis inom branschen som 
ska efterföljas.  
(Expowera 2007) 
 
Kongruensprincipen 
Grundtanken med kongruensprincipen är att alla resultatförändringar skall föras över 
resultaträkningen. Principen behövs och är ganska självklar på grund av att rent tekniskt sätt 
så skulle man kunna föra vissa resultatförändringar till eget kapital. Detta skulle dock kunna 
påverka inblicken i företaget då resultaträkningen ses som en självklar källa till hur årets 
resultat för företaget ser ut. Om ett resultat fördes direkt till balansräkningen så skulle en 
läsare med stor sannolikhet missa denna förändring och rapporten skulle kunna bli 
missvisande. Det finns dock inget förbud mot att bryta mot kongruensprincipen, det är till och 
med så att i vissa regelverk får man göra avsteg från denna princip, men då motiveras detta 
avsteg med att man följer en annan princip, exempelvis god redovisningssed.  
(Artsberg 2003) 
 
Jämförbarhetsprincipen 
Denna princip innebär att ett företag i så stor mån som möjligt ska tillämpa samma 
redovisningsprinciper från år till år. Av naturliga skäl finns det ibland anledning till att byta 
redovisningsprincip, till exempel när lagar och rekommendationer ändras. Då säger 
jämförbarhetsprincipen att det är av största vikt att det går att jämföra föregående års 
uppgifter med de nya.  
 

3.3 Redovisningsrådets rekommendation nr 8 (RR 8) 
Redovisningsrådets rekommendationer är det regelverk som företrätt IAS för denna uppsats. 
Den rekommendationen i RR som behandlar vårt ämne är redovisningsrådets 
rekommendation nummer 8, IAS motsvarighet är IAS 21. I och med införandet av IAS 21 i 
början av år 2005 upphörde RR 8 att gälla för svenska börsnoterade bolag. Men de två olika 
regelverken har i stort sett en och samma grund och många likheter kan hittas mellan de. 
Därför har vi valt att kort presentera detta regelverk för att bättre kunna se och analysera både 
skillnader och likheter mellan IAS 21 och RR 8. Detta kan i sin tur hjälpa oss att se vilka 
effekter som införandet av IAS 21 har medfört på olika företag. 
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
RR 8 beskriver hur redovisningen av förändrade valutakurser ska ske. Det finns två 
grundläggande frågor som behandlas i RR 8. Den första av dessa två berättar vilken kurs som 
ska användas vid omräkning av transaktioner och poster i utländsk valuta till rapportvalutan. 
Den andra övergripande punkten i denna rekommendation beskriver hur effekterna av 
förändringar i valutakurser skall redovisas.  
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Vi väljer här nedan att beskriva de delar av RR 8 som vi anser har anknytning till vår 
problemformulering och utelämnar därför medvetet saker som inte är av intresse för denna 
uppsats.  
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3.3.1 Definitioner enligt RR8 
• Transaktioner i utländsk valuta - En transaktion som är uttryckt i utländsk valuta  

och som då också medför en betalning i samma 
utländska valuta. 

 
• Integrerad verksamhet -  När dotterbolaget ses som en utvidgning av det 

rapporterande företagets verksamhet.  
 

• Rapporterande företag -  När man pratar om rapporterande företaget så pratar  
man om moderbolaget. 

(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 

3.3.2 Transaktioner i utländsk valuta 
Denna punkt behandlar hur den löpande bokföringen ska skötas vid transaktioner i utländsk 
valuta. Med en transaktion i utländsk valuta avses en transaktion som är uttryckt i, och 
normalt kommer att medföra en betalning i, en utländsk valuta. Exempel på när sådana 
transaktioner uppkommer är när man: 
 

- köper eller säljer varor eller tjänster som är prissatta i utländsk valuta, 
- tar upp eller lämnar lån som uttrycks i utländsk valuta eller 
- på annat sätt köper eller säljer tillgångar,  ikläder sig eller reglerar  skulder, 
uttryckta i utländsk valuta. 

(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Omräkning av poster i balansräkningen 
Under denna rubrik beskrivs hur monetära tillgångar och skulder respektive icke monetära 
tillgångar och skulder skall redovisas.  
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Redovisning i resultaträkningen 
Kursdifferenser uppkommer i redovisningen då monetära poster regleras eller då de omräknas 
på det sätt som anges i rubriken ovan. Kursdifferenserna skall redovisas i resultaträkningen 
för den period då de uppkommer. 
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
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3.3.3 Utlandsverksamheters resultat- och balansräkningar 
Det som är mest väsentligt för oss i denna rekommendation är hur omräkning av balans- och 
resultaträkning sker vid upprättandet av en koncernredovisning. Det är av största vikt att 
poängtera att i och med införandet av IAS år 2005 så är redovisningsrådets rekommendationer 
inte längre tillämpbara för företag som har noterade värdepapper, alltså är noterade på börsen. 
Därför kan enligt dessa regler inget av de företag vi valt att undersöka använda sig av RR 8. 
Det är ändå i detta sammanhang intressant att titta på vad som sägs i tidigare regelverk inom 
detta ämne. 
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
En utlandsverksamhet klassas som antingen integrerad eller självständig. Denna relation till 
det rapporterande företaget är enligt RR 8 av största vikt vid bestämmande av vilken metod 
som ska tillämpas vid omräkning av verksamhetens resultat- och balansräkning.    
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Integrerad verksamhet 
Som nämnts ovan är definitionen på en integrerad verksamhet att dotterbolaget ses som en 
utvidgning av det rapporterande företagets verksamhet. Exempel på sådan integrerad 
verksamhet kan vara när utlandsverksamheten huvudsakligen säljer varor som är 
importerande från det rapporterande företaget och där vinsten från detta överförs till 
densamma, alltså ses som ett försäljningsföretag åt moderbolaget.  
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Redovisning av utländska integrerade verksamheter 
En utlandsverksamhet som anses som integrerad ska enligt RR 8 räkna om resultat- och 
balansräkningen enligt en metod som heter monetär metod. Den monetära metoden delar upp 
monetära och icke monetära tillgångar. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
omräknas till bokslutsdagens kurs. Detta på grund av att när verksamheten anses som 
integrerad så ska dotterbolagets tillgångar och skulder räknas om som om de vore 
moderbolagets. För icke monetära tillgångar används investeringsdagens kurs, och för icke 
monetära skulder används uppkomstdagens kurs.   
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Kursdifferenser uppkommer då de monetära posterna omräknas eller regleras till 
balansdagens kurs. Dessa kursdifferenser ska redovisas i resultaträkningen för den period då 
de uppkommer.   
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
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Självständig verksamhet 
En utlandsverksamhet anses vara självständig i dessa fall: 
 

• 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. 
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007) 
 
Redovisning av självständiga utlandsverksamheter  
Utländska verksamheter som anses vara självständiga ska enligt RR 8 vid omräkning av 
resultat- och balansräkning använda sig av en metod som kallas dagskursmetoden. 
Dagskursmetoden gör ingen skillnad på monetära och ickemonetära tillgångar. Alla tillgångar 
och skulder ska räknas om till balansdagens kurs. Resultaträkningens poster ska enligt denna 
metod omräknas till transaktionsdagens kurs. De kursdifferenser som uppkommer som en 
följd av detta skall enligt RR 8 vid användning av dagskursmetoden redovisas direkt mot eget 
kapital i koncernbalansräkningen.  
(Föreningen Auktoriserade revisorer 2007)
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3.4 IAS 21 
I och med att de svenska företagen blir allt mer globala så har valet av 
valutaomräkningsmetod fortfarande en viss betydelse. Övergången till IAS/IFRS inom EU har 
lett till att valutakursdifferenser kan innebära relativt stora effekter på de finansiella 
rapporterna. Den standard som behandlar vårt ämne är som redan tidigare nämnts IAS 21 
(effekterna av ändrade valutakurser). Noterbart är att Sverige ej har tillträtt Ekonomiska och 
monetära unionen (EMU) vilket ger kursdifferenser som blir betydelsefulla eftersom kronans 
utveckling mot euron påverkar dessa differenser. 
 
IAS 21 tillämpades inom EU efter årsskiftet 2004/2005. Denna standard är motsvarigheten till 
redovisningsrådets rekommendation RR 8, den svenska standarden som gällde för 
valutaomräkningar innan IAS 21 trädde i kraft den 1 januari 2005. IAS 21 behandlar i 
huvudsak redovisning av transaktioner i utländsk valuta samt omräkning av finansiella 
rapporter av utlandsverksamheter till rapporteringsvaluta. Rapporteringsvalutan är den valuta 
i vilken de finansiella rapporterna skall upprättas. Syftet med denna standard är att klargöra 
vilka växelkurser som skall användas samt hur effekterna av ändrade valutakurser ska 
redovisas. 
 
IAS 21 beskriver följande valutabegrepp: 
 

• Presentationsvaluta är den valuta som används i koncernbokslutet 
• Redovisningsvaluta är den valuta i vilket ett dotterbolag redovisar i sina rapporter 
• Funktionell valuta är den valuta som används i dotterbolagets primära ekonomiska 

miljö.  
(Lönnqvist 2006) 
 
 
”Funktionell valuta” är det begreppet som frånskiljer RR8 och IAS 21. Den funktionella 
valutan förklaras i IAS 21 enligt följande: 
 
9. Den primära ekonomiska miljön i vilken ett företag bedriver verksamhet är vanligen den i 
vilken det huvudsakligen genererar och förbrukar likvida medel. Ett företag beaktar följande 
faktorer vid bestämningen av sin funktionella valuta: 
 

a) Den valuta 
i som huvudsakligen påverkar försäljningspriset på varor och tjänster (detta är 

ofta den valuta i vilken försäljningspriset på varor och tjänster anges och 
regleras), och 

ii som gäller i det land vars marknadskrafter och regleringar huvudsakligen 
bestämmer priserna på landets varor och tjänster.   

 
b) Den valuta som huvudsakligen påverkar arbetskostnaderna, materialkostnaderna och 

andra kostnader för att tillhandahålla varor eller tjänster (detta är ofta den valuta i 
vilken sådana kostnader anges och regleras).  

 
10. Följande faktorer kan också ligga till grund för ett företags funktionella valuta: 

a) Den valuta i vilken kapital från finansieringsverksamhet (utfärdande av skuldebrev 
och egetkapitalinstrument) genereras. 

b) Den valuta i vilken inbetalningar från den löpande verksamheten normalt sett sker. 
 



 22

11. Följande ytterliggare faktorer beaktas vid fastställande av en utlandsverksamhets 
funktionella valuta, och av huruvida verksamhetens funktionella valuta är samma som den 
som det rapporterande företaget använder ( i detta sammanhang är det rapporterande 
företaget det företag till vilket utlandsverksamheten är dotterbolag, filial, intresseföretag eller 
joint venture) 
 

a) huruvida utlandsverksamhetens verksamhet sker som en förlängning av det 
rapporterande företaget, snarare än som en i hög grad självständig verksamhet. Ett 
exempel på det förra fallet är om utlandsverksamheten endast säljer varor som 
importeras från det rapporterande företaget och överför behållningen från 
försäljningen till detsamma. Ett exempel på det senare är om verksamheten 
ackumulerar kassamedel och andra monetära poster och har kostnader och intäkter 
samt upptar lån, allt huvudsakligen i sin lokala valuta, 

 
b) huruvida transaktioner med det rapporterande företaget utgör en stor eller liten del av 

verksamheten i utlandsverksamheten, 
 

c) huruvida kassaflöden från utlandsverksamhetens löpande verksamhet direkt påverkar 
det rapporterande företagets kassaflöden och lätt kan överföras till detsamma, 

 
d) huruvida kassaflödet från utlandsverksamhetens löpande verksamhet är tillräckligt för 

att täcka befintliga och normalt förutsägbara skuldförpliktelser utan att medel 
behöver ställas till förfogande av det rapporterande företaget. 

 
12. Om ovanstående indikatorer är tvetydiga och om den funktionella valutan inte är 
uppenbar, gör företagsledningen en bedömning och fastställer den funktionella valuta som på 
bästa sätt återspeglar de ekonomiska effekterna av de underliggande transaktionerna, 
händelserna och omständigheterna. 
(Far 2006) 
 
Med andra ord är den funktionella valutan den valuta som avbildar den miljö företaget verkar 
inom och styr dess utveckling. De flesta företag väljer vanligtvis den lokala valutan i det land 
som företaget befinner sig i. Begreppet presentationsvaluta kan förknippas med rapport 
valutan dvs. den valuta som de finansiella rapporterna ska presenteras i. Företagen får själv 
bestämma vilken presentationsvaluta de ska redovisa i. Svenska koncerner har vanligtvis 
svenska kronor som presentationsvaluta.  
(Lönnqvist 2006) 
 
Redovisningsvalutan för utländska dotterbolag är oftast den lokala valutan. Enligt IAS 21 ska 
koncernen först fastställa den funktionella valutan och sedan görs omräkningen från den 
utländska valutan till den funktionella valutan. 
(Far 2006) 
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3.4.1 Två olika tillvägagångssätt 
Enligt IAS 21 skall varje företag vid upprättandet av sina finansiella rapporter bestämma sin 
funktionella valuta oavsett om det är ett moderbolag, dotterbolag eller en filial. Företagen 
skall räkna om poster i utländsk valuta och även rapportera effekterna av ändrade valutakurser 
i sina rapporter. 
(Far 2006) 
 
Redovisning i den funktionella valutan av transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta innebär de transaktioner som är uttryckta i, eller normalt 
kommer att orsaka en betalning i, en utländsk valuta. Företag kan exempelvis köpa eller sälja 
varor och tjänster som är prissatta i utländsk valuta eller ta upp eller lämnar lån i utländsk 
valuta. Omräkningsmetoden som skall tillämpas i det här fallet liknar då den gamla så kallade 
monetära metoden och återges i §20-23 i IAS 21.  
Monetär metod innebär att vid varje bokslut skall; 

 
• Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs, 
• Icke – monetära poster som värderas till historisk anskaffningsvärde i en utländsk 

valuta räknas om till valutakursen vid transaktionstillfället, och 
• Icke – monetära poster som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta räknas 

om till valutakursen den dag verkligt värde fastställdes. 
 

Med monetära poster menas upplupna kostnader, likvida medel, fordringar, 
pensionsavsättningar, skulder samt uppskjutna skatter. Exempel på icke monetära poster kan 
vara aktier, varulager, kundförskott och maskiner och inventarier. Valutakursdifferenser som 
uppstår på grund av ändrade valutakurser skall redovisas som en kostnad eller intäkt i 
resultaträkningen för den period i vilken de uppstår. 
(Far 2006) 
 
Omräkning av utlandsverksamheter till rapporteringsvalutan 
Globaliseringen har lett till att många företag vill etablera sig utomland i form av till exempel 
dotterbolag. Detta medför en mängd problem som företagen bör ta hänsyn till. I en koncern 
som består av enskilda företag med olika funktionella valutor ska resultat och den finansiella 
ställningen för alla företag rapporteras i samma valuta så att koncernredovisningen kan 
genomföras. När rapporteringsvalutan är en annan än den funktionella valutan, ska finansiella 
rapporterna räknas om till rapporteringsvalutan. 
 
Vilken metod som ska användas vid omräkning av en utlandsverksamhet beror på vilken 
relation som finns mellan utlandsverksamheten och koncernen. Detta har lett till en 
uppdelning mellan integrerade och självständiga företag. Med en integrerad 
utlandsverksamhet uppfattas en förlängd arm av det rapporterande företaget, som exempelvis 
säljer importerade varor från moderbolaget och även redovisar försäljningsvinsten till 
modebolaget. Dock har begreppet integrerad verksamhet försvunnit i den nya versionen av 
IAS 21 samtidigt som funktionell valuta infördes 2005.  
(Fagerström & Lundh 2005) 
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Ett utländskt dotterbolag betraktas som självständigt då företaget i huvudsak köper och säljer 
på egna marknader och har relativt begränsade relation med övriga företag i koncernen. Detta 
innebär att bolaget har egna intäkter, kostnader och lån i den lokala valutan som gäller i det 
landet företaget har sitt säte. Den funktionella valutan räknas om till rapporteringsvalutan 
enligt den tidigare så kallade dagskursmetoden som finns uttryckt i § 39 i IAS 21: 
 (Fagerström & Lundh 2005) 
 
 

• Tillgångar och skulder i varje redovisad balansräkning (Det vill säga inklusive 
jämförelsetal) skall räknas om till balansdagens kurs per respektive balansdag, 

• Intäkter och kostnader i varje resultaträkning (det vill säga inklusive jämförelsetal) 
skall räknas om till transaktionsdatumens valutakurser, och 

• Alla valutakursdifferenser som uppkommer skall redovisas som separat komponent i 
eget kapital. 

 
Kursdifferenserna i detta fall har ingen direkt påverkan på framtida kassaflöden från 
utlandsverksamheten och därmed redovisas inte i resultaträkningen. 
 

3.5 Utländska dotterbolag enligt Lönnqvist 
För att kunna få ett annat perspektiv om uppsatsens ämne har vi valt att presentera en litteratur 
som är skriven Rune Lönnqvist. Lönnqvist är före detta lektor vid Uppsala universitet och är 
även författare till många böcker inom ekonomi. I boken årsredovisning i koncerner har 
författaren Lönnqvist behandlat valutakursdifferenser och Lönnqvist har ett annat sätt att tolka 
regelverket på än vad vi har stött på, därför väljer vi här att visa hur Lönnqvist ser på IAS 21. 
 
Lönnqvist menar att det finns två situationer som kan uppkomma kring utländska dotterbolag. 
Dessa är om dotterföretaget har en lokal redovisningsvaluta och måste räkna om denna till 
funktionell valuta. Den andra situationen beskriver omräkningen från funktionell valuta till 
presentations valuta.  
 

3.5.1 Från lokal redovisningsvaluta till funktionell valuta 
Denna situation uppstår om dotterbolaget verkar inom samma bransch som moderbolaget och 
har en stor handel med den egna marknaden samt har en begränsad handel med andra företag. 
Här kan man se det som att det utländska dotterbolaget är en del av moderbolaget och 
grundprincipen blir då att man väljer de valutakurser som skulle ha använts om dotterbolagets 
tillgångar och skulder i stället importerats av moderbolaget. Lönnqvist menar att man försöker 
efterlikna en situation där all verksamhet skulle ha skett i det land där moderbolaget finns. På 
detta sätt skulle man kunna använda de regler som finns när moderbolaget ska omräkna 
valutadifferenser av vanlig export och import från utlandet. 
 
Enligt Lönnqvist kan man då använda sig av monetär metod för att räkna om balans- och 
resultaträkningen. Detta skulle ske enligt följande: 
 

• Monetära tillgångar och skulder - Bokslutsdagens kurs 
• Icke monetära tillgångar  - Investeringdagens kurs 
• Icke monetära skulder  - Uppkomstdagens skuld 
• Försäljningsintäkter - Årets genomsnittskurs 
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I enlighet med tidigare beskrivningar av den monetära metoden så säger Lönnqvist att årets 
kursdifferens som uppstår får slå igenom på årets resultat och att den placeras i en post i årets 
resultaträkning.   
 

3.5.2 Från funktionell valuta till presentationsvaluta 
Lönnqvist menar att i den situationen där dotterbolaget har den lokala valutan som funktionell 
valuta så ska omräkningen till presentationsvalutan göras enligt dagskursmetoden. Detta fall 
är motsatsen till det som beskrevs ovan. Det utländska dotterbolaget ses här som en 
självständig verksamhet och kan ur moderbolagets synvinkel ses som en kapitalplacering. På 
grund av detta räknas dagskursmetoden enligt följande.  
 

• Samtliga tillgångar och skulder  -Bokslutsdagens kurs 
• Samtliga intäkter och kostnader  -Årets genomsnittliga valutakurs 

 
Den valutakursdifferens som uppstår vid användning av dagskursmetoden redovisas som en 
post i eget kapital.  
 

3.6 Convergence Project 
Det huvudsakliga målet med det så kallade ”Convergence Project” är att förbättra 
redovisningen av finansiella rapporter genom att eliminera eller minimera de enskilda 
skillnaderna mellan US GAAP och International Financial Reporting Standards (IFRS).  
(Financial Accounting Standards Board 2007) 
 
Förkortningen GAAP står för begreppet ”Generallt Accepted Accounting Principles” som är 
engelska för god redovisningssed. GAAP avser oftast US GAAP det vill säga god 
redovisningssed för börsnoterade företag i USA eller i övrigt anses vara av allmänt intresse. 
US GAAP formuleras normalt av FASB, Financial Accounting Standards Board. Securities 
and Exchange Commission, den amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen som 
övervakar börshandeln i USA har dock beslutat att alla börsnoterade amerikanska bolag ska 
tillämpa US GAAP. 
(Financial Accounting Standards Board 2007) 
 
US GAAP bygger sig på uttalanden som FASB gjort. Det finns även FASBs uttolkningar av 
GAAP som i olika mån utökar tillämpningen av uttalandet eller förtydligar eller förändrar 
tillämpningen där sådant anses vara nödvändigt. Convergence Project utvecklades i oktober 
2002, baserad på en överenskommelse mellan FASB och IASB med syfte att harmonisera de 
internationella redovisningsreglerna.  
(Financial Accounting Standards Board 2007) 
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3.7 Ernst&Youngs jämförelse mellan IAS 21 och RR 8 
Ernst&Young har under 2004 gjort en jämförelse mellan IAS 21 och RR 8. Vissa delar som 
framgår i denna jämförelse styrker påståenden som framgår i både empirin och analysen. 
Därför är det av vikt att vi här i korta drag redovisar vad den jämförelsen säger. 
 
IAS 21 motsvarighet är RR 8, men det finns skillnader mellan dessa. Begreppet rapportvaluta 
som används i RR 8 motsvaras i IAS 21 av begreppen funktionell valuta och 
presentationsvaluta. Funktionell valuta förklaras i IAS 21 som den valuta som gäller i den 
ekonomiska miljö inom vilken företaget är verksamt. Presentationsvalutan är den valuta som 
företaget upprättar sina rapporter i.  
(Axelman et al. oktober 2004) 
 
I RR 8 används begreppen integrerad verksamhet och självständig verksamhet för exempelvis 
utländska dotterbolag. Integrerade verksamheter omräknas enligt den monetära metoden 
medan självständiga verksamheter omräknas enligt dagskursmetoden. IAS 21 har en helt 
annan ansats då ett dotterbolags rapporter skall upprättas i den funktionella valutan då 
värderingen ska ske i denna. Om dotterbolagets funktionella valuta är en annan valuta än 
moderbolagets funktionella valuta, så omräknas dotterbolagets balansräkning till 
moderbolagets funktionella valuta till balansdagens kurs i koncernredovisningen. 
Resultaträkningen omräknas till periodens genomsnittskurs. Enligt IAS 21 ska ett företag 
välja en presentationsvaluta vilken är den valuta som företaget upprättar sina rapporter i.  
Omräkning från funktionell valuta till presentationsvaluta sker genom att balansräkningen 
omräknas till balansdagskursen och resultaträkningen till genomsnittskursen. IAS 21 
behandlar redovisningen av valutakursdifferenser både på transaktionsnivå och vid omräkning 
av utländska dotterföretags redovisningar i samband med att de tas in i koncernredovisningen. 
(Axelman et al. oktober 2004) 
 
IAS 21 RR 8 

 
Innehåller bergreppen funktionell valuta och 
presentationsvaluta. 

Utländsk verksamhet indelas i integrerad och 
självständig. 

Funktionell valuta är den valuta som gäller i den 
ekonomiska miljö där enheten verkar. Värderingen 
sker i den funktionella valutan. 

Integrerade verksamheter omräknas enligt den 
monetära metoden. 

Presentationsvalutan är den valuta i vilken 
räkenskaperna presenteras.  

Självständiga verksamheter räknas om enligt 
dagskursmetoden. 

Omräkning till presentationsvaluta sker enligt 
dagskursmetoden. 

 

 
(Axelman et al. oktober 2004)
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4. Empiri 
 

 

I empirin redovisas den information som framkommit vid intervjuer av såväl företag som 
revisorer samt andra insatta i ämnet. Här visas även det som framkommit när vi granskat 
årsredovisningar gjorde av de företag som varit intressanta för denna uppsats.  
 

4.1 Inledning 
Vi har granskat årsredovisningar från 2002-2006 från 25 börsnoterade svenska bolag som har 
utländska dotterbolag. Nedan listas dessa 25 noterade bolag som har granskats. 19 av dessa 
företag har använt dagskursmetoden från 2002 då samtliga utländska dotterbolag har 
betraktats som självständiga. De resterande 6 företagen som undersökts: SwitchCore, 
ScanMining, Kinnevik, Axis, Scania och Saab, har alla tillämpat monetär metod år 2002. 
Därmed har 24 procent av de granskade företagen tillämpat monetär metod före 2005. 
 
Efter att vi har redovisat hur de ovanstående företag arbetar med valutakursomräkningar i 
deras årsredovisningar, kommer vi att presentera intervjuer med de övriga respondenterna 
som vi har varit i kontakt med. 
 

4.2 Företag 
1. Astra Zeneca AB 
2. Ax Food AB 
3. Axis Communications AB 
4. Boliden AB 
5. Enea AB 
6. Fabege AB 
7. Hakon Invest AB 
8. Hufvudstaden AB 
9. Investment AB Kinnevik  
10. Lundin Petroleum AB 
11. MTG AB 
12. Nobia AB 
13. Saab AB 
14. SCA AB 
15. Scania AB 
16. ScanMining AB 
17. Securitas AB 
18. SKF AB 
19. SSAB 
20. Swedish Match AB 
21. SwitchCore AB 
22. Telia Sonera AB 
23. Trelleborg AB 
24. Vostok Gas AB 
25. Wallenstam AB 
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4.2.1 SwitchCore AB 
SwitchCore AB bildades 1997 och utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för 
växling av data inom och mellan nätverk.  SwitchCore är idag en internationell koncern med 
cirka 50 anställda, varav 44 finns på huvudkontoret i Lund. Försäljnings- och 
supportorganisationen finns i USA och med kontor i San Jose, Singapore, Shanghai och 
Rotterdam. 
 
År 2002, 2003 och 2004 har SwitchCore vid upprättande av sin årsredovisning följt 
Årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer. Samtliga utländska 
dotterbolag till SwitchCore är klassificerade som integrerade till moderbolaget varför 
SwitchCore använde monetär metod. Omräkningsmetoden innebär att monetära poster 
omräknas till balansdagens kurs och icke monetära poster till historisk kurs (investringskurs). 
Omräkningsdifferensen som uppstår förs till koncernens årsresultat. Årsredovisningen för 
koncernen 2005 och 2006 har upprättats enligt Årsredovisningslagen och International 
Financial Reporting Standards. Samtliga utländska koncernföretag inom SwitchCore-
koncernen har samma funktionella valuta som moderbolaget varför omräkning av dessa 
dotterbolaget har skett enligt den monetära metoden.  
(Switchcore 2002) 
(Switchcore 2003) 
(Switchcore 2004) 
(Switchcore 2005) 
(Switchcore 2006) 
 
Vi har varit i kontakt med Anders Widesjö som är finanschef på SwitchCore AB och har via 
telefon fått en intervju. Widesjö förklarar att varken han eller någon annan är insatt inom 
ämnet då hela styrelsen är nytillsatt. Widesjö förklarar att SwitchCore i nuläget har stora 
finansiella problem och att det i nuläget handlar om att överleva för företaget. Hur 
omräkningsmetoderna ser ut inom företaget är i nuläget utav sekundärt intresse menar 
Widesjö.  
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4.2.2 Axis Communications AB 
Axis Communications AB är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för 
installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo. Axis 
Communications AB har produkter och lösningar som är inriktade på säkerhetsövervakning 
och fjärrövervakning, baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis 
Communications AB är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i 18 
länder och grundades 1984. 
 
Axis har i sina årsredovisningar från 2002-2004 tillämpat Årsredovisningslagen och 
Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Axis samtliga utländska dotterbolag 
har klaccificerats som integrerade utlandsverksamheter och därmed har den monetära 
metoden blivit tillämplig för omräkning av boksluten för dessa dotterbolag. År 2005 och 2006 
har Axis-koncernen tillämpat International Financial Reporting Standards och 
Årsredovisningslagen. Samtliga utländska dotterbolag har år 2005 och 2006 en annan 
funktionell valuta än moderbolagets rapporteringsvaluta och därför har dagskursmetoden 
tillämpats. 
 
Vi har varit i kontakt med Richard Dahlroth som är koncerncontroller på Axis AB. Införandet 
av IAS 21 2005 betydde att Axis bytte redovisningsprincip från den monetära metoden till en 
metod i IAS 21 som kan hänföras till den tidigare så kallade dagskursmetoden. Axis revisorer 
tolkade den nya standarden som att monetär metod inte längre kunde tillämpas som 
omräkningsmetod för utländska dotterbolag vid upprättande av en koncernredovisning. Axis 
kände sig tvingade att byta redovisningsprincip menar Dahlroth. Samtliga utländska 
dotterbolag till Axis har sin lokala valuta som sin funktionella valuta. Anledningen till detta är 
enligt Dahlroth att dessa dotterbolag verkar på en lokal marknad. Vid bestämmandet av den 
funktionella valutan hos de utländska dotterbolagen värderar Axis omkostnader som första 
prioritering, d.v.s. i vilken valuta som kostnaderna till största del ligger säger Dahlroth. Den 
valutan som man fakturerar i kommer i andra hand. Vid bestämmande av moderbolagets 
funktionella valuta och presentationsvaluta som är svenska kronor motiveras denna enligt 
Dahlroth att de största personalkostnaderna är i svenska kronor då de utländska dotterbolagen 
är små med få anställda. Dessutom sker all försäljning först i Sverige och all forskning sker i 
Sverige. Om man däremot skulle se till kostnad sålda varor skulle moderbolagets funktionella 
valuta vara dollar. Dahlroth säger att i framtiden kan eventuellt den funktionella valutan 
ändras. Den kursdifferens som uppkommer i eget kapital är relativt liten i företaget då de 
utländska dotterbolagen inte är några tillverkande företag utan rena försäljningsbolag 
(säljagenter) menar Dahlroth och därmed finns inga tunga inversteringar i dotterföretagen. Vi 
frågade sedan Dahlroth om denna omräkningsmetod som finns i IAS 21 är en bra metod. 
Dahlroth tycker inte att varken monetär metod eller dagskursmetod är klockrena. Dahlroth 
påpekar dock att det är bra att dessa finns då det i annat fall skulle kunna bidra till att företag 
först skulle ta upp kursdifferensen som uppstår när den realiseras. Kursdifferenserna i monetär 
och dagskursmetod är orealiserade.  
(Axis 2002) 
(Axis 2003) 
(Axis 2004) 
(Axis 2005) 
(Axis 2006) 
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4.2.3  Investment AB Kinnevik 
Investment AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Verksamheten består i att 
långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom 
Mellersta Sveriges Lantbruks AB och tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB. 
Verksamheten består också i att förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga 
investeringar i ett mindre antal noterade bolag såsom Tele2 AB, Modern Times Group MTG 
AB. 
 
År 2002, 2003 och 2004 har Kinnevik vid upprättande av sin årsredovisning tillämpat 
Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och Akutsgruppsuttalanden. 
Utländska dotterbolag som betrktas som en integrerad verksamhet är aktieförvaltande 
dotterföretag som i sin helhet finansieras av moderbolaget. Övriga utländska dotterbolag har 
betraktats som självständiga. För de dotterbolag som är integrerade med moderbolaget har 
monetär metod tillämpas medan de utländska dotterbolag som är självständiga omräknas 
enligt dagskursmetoden. År 2005 och 2006 har Kinnevik svenska kronor som funktionell 
valuta och rapporteringsvaluta. De dotterbolag som inte samma funktionella valuta som 
moderbolaget omräknas på balansdagen på sätt att tillgångar och skulder beräknas till 
balansdagens kurs. Resultaträkningen omräknas med ett vägt genomsnitt av årets 
valutakurser. Valutakursdifferensen förs direkt till en separat komponent i eget kapital.  
(Kinnevik 2002) 
(Kinnevik 2003) 
(Kinnevik 2004) 
(Kinnevik 2005) 
(Kinnevik 2006) 
 
Vi har via en telefonintevju med Mikael Larsson som är Ekonomidirektör på Investment AB 
Kinnevik diskuterat varför man ej längre tillämpar monetär metod i sin koncernredovising 
2005 och 2006 då IAS 21 hade trätt i kraft. Larsson förklarar att det inte hade något att göra 
med införandet av IAS 21 utan att det fanns två andra orsaker till att monetär metod inte 
längre finns tillämpad hos Kinnevik. Den första omständigheten till detta är att de utländska 
dotterbolag som moderbolaget ägde aktier i som moderbolaget till sin helhet finansierade och 
som betraktades som integrerade hade avveklats. Det fanns således inga dotterbolag kvar att 
omräkna via monetär metod år 2005. Larsson menar att denna förändring inte är en 
principförändring utan snarare en förändring i verkligen då man flyttade hem aktierna.  
 
Samtliga utländska dotterbolag har samma funktionella valuta som sin lokala valuta och som 
därmed är en annan än moderbolagets rapporteringsvaluta. Larsson förklarar att fastställandet 
av funktionell valuta i de utländska dotterbolagen har Kinnevik fastställt genom att dessa 
utländska dotterbolag verkar på en lokal marknad och därför har dotterbolagen samma 
funktionella valuta som sin lokala valuta.  
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4.2.4  Saab AB 
Saab är ett företag som verkar på den globala marknaden och erbjuder produkter, tjänster 
och lösningar till såväl försvaret som till den civila marknaden. Saabs verksamhet sträcker 
sig världen över och utvecklar och förbättrar ny teknologi för kundens förändrade behov. 
Saab har 13 600 anställda.  
 
Saab har upprättat sina årsredovisningar från 2002, 2003 och 2004 enligt 
årsredovisningslagen och Redovisningsrådets gällande rekommendationer och uttalanden. I 
årsredovisningarna från dessa år förklarar Saab att utländska dotterbolag som är 
försäljningsbolag och bolag som förmedlar tjänster till den svenska verksamheten betraktas 
som integrerade verksamheter. För dessa dotterbolag tillämpas monetär metod som 
omräkningsmetod. De dotterbolag som huvudsakligen opererar inom en egen marknad med 
egna produkter betraktas utav Saab som självständiga verksamheter varför dagskursmetoden 
tillämpas som omräkningsmetod. Årsredovisningarna från 2005 och 2006 är upprättade enligt 
med International Financial Reporting Standards samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-
kommissionen för tillämpning inom EU. Saab AB förklarar att övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har IFRS 1 tillämpats som en 
standard som beskriver hur övergången till IFRS skall redovisas. Moderbolaget har svenska 
kronor som funktionell valuta och rapporteringsvaluta. Saab AB förklarar att tillgångar och 
skulder i utlandsverksamheter omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till 
en genomsnittskurs som utgör en approximation av kursen som gällde vid respektive 
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital. Beloppet särredovisas i en 
omräkningsreserv i eget kapital. 
(Saab 2002) 
(Saab 2003) 
(Saab 2004) 
(Saab 2005) 
(Saab 2006) 
 
Vi har via en telefonintervju varit i kontakt med Göran Wedholm som är controller på Saab 
med ansvar för koncernens redovisningsprinciper. Wedholm berättar att inget utländskt 
dotterbolag har samma funktionella valuta som moderbolagets funktionella valuta och 
presentationsvaluta. Anledningen till att vissa av Saabs dotterbolag tidigare hade monetär 
metod var att dessa utländska dotterbolag var integrerade och Saab då följde RR 8 säger 
Wedholm. I och med införandet av IAS 21 minskade betydelsen om ett företag var integrerat 
eller inte menar Wedholm.  De faktorer som påverkar bestämmandet av den funktionella 
valutan i de utländska dotterbolagen är i vilken valuta affärerna sker i och hur skulder och 
tillgångar värderas menar Wedholm. Ett bra exempel som kan bekräfta denna information är 
att alla utländska dotterföretag som tillhandahåller flygleasing använder dollar som 
funktionell valuta. Flygplanen värderas i dollar och hyrorna sker i dollar. Wedholm säger att 
var man än befinner sig i världen, i vilket utländskt dotterbolag som än ”leasar” flygplan, så 
sker alltid försäljningen i dollar. De utländska dotterbolagen har en funktionell valuta som 
skiljer sig från dotterbolagens lokala valutor. Saab har svenska dotterbolag som även de har 
dollar som funktionell valuta fortsätter Wedholm. De utlänska dotterbolagen bokför i både 
dollar och sin lokala valuta. Bokföringen i dollar görs av koncernmässiga skäl. De finansiella 
rapporter som upprättas i dollar skickas över till moderbolaget som räknar om dotterbolagets 
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funktionella valuta till moderbolagets presentationsvaluta enligt den tidigare så kallade 
dagskursmetoden som här blir tillämplig för omräkning av utländska dotterbolag enligt IAS 
21 berättar Wedholm. Scania behöver därmed inte använda sig av monetär metod då företaget 
löpande bokför i både dollar och svenska kronor. 
 

4.2.5  Scania AB 
Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 
marinmotorer. Scania tillhandahåller även en mängd olika serviceprodukter, tjänster och 
finansiering. Scania bedriver verksamhet på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, 
Asien, Afrika, Australien och säljer även delar och verkstadstjänster i form av underhåll och 
reparationer. Scania har drygt 30 000 anställda världen över, varav cirka 12 000 i Sverige. 
 
Scania har upprättat sina årsredovisningar från 2002, 2003 och 2004 enligt 
Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets gällande rekommendationer och Akutgruppens 
uttalanden. Scania tydliggör i sin årsredovisning att Redovisningsrådets rekommendationer 
baseras på uttalanden från internationella redovisningsprinciper antagna av IASB. 
Årsredovisningarna från 2005 och 2006 har upprättats i enlighet med IFRS. Scania förklarar 
att årsredovisningen 2005 är den första fullständiga finansiella rapport som upprättas i 
enlighet med IFRS.   
 
År 2002 beskriver Scania i sin årsredovisning att Scanias industriella verksamhet i såväl 
Europa som Latinamerika har en gemensam produktutveckling varför dessa dotterbolag 
betraktas som integrerade verksamheter och den monetära metoden tillämpas som 
omräkningsmetod. Övriga utländska dotterbolag omräknas enligt dagskursmetoden. 
(Scania 2002) 
 
År 2003 och 2004 är Scanias utländska dotterbolags funktionella valuta densamma som den 
lokala valutan förutom den industriella verksamheten i Sydamerika och några marknader i 
östra Europa där dollarn respektive euro använts som funktionell valuta då kostnads- och 
prisnivåer haft en hög korrelation till dollarn respektive euron. Scania inför således begreppet 
funktionell valuta enligt IAS 21 redan 2003. Dessa industriella verksamheter har omräknats 
från lokal valuta till funktionell valuta enligt monetär metod och från funktionell valuta till 
moderbolagets rapporterings valuta enligt dagskursmetoden. Moderbolagets funktionella 
valuta och rapporteringsvaluta är svenska kronor. 
(Scania 2003) 
(Scania 2004) 
 
I årsredovisningarna från 2005 (då IAS/IFRS obligatoriskt trädde i kraft för börsnoterade 
företag) och 2006 förklarar Scania, på samma sätt som 2003 och 2004, att alla dotterbolag har 
samma funktionella valuta som sin lokala valuta förutom några marknader i östra Europa som 
har euro som funktionell valuta då bolagens kostnads- och prisnivåer haft en hög korrelation 
till euron. Vad som dock skiljer årsredovisningarna från 2003 och 2004 med 
årsredovisningarna från 2005 och 2006 är att omräkningen från lokal valuta till 
funktionell valuta inte framgår i årsredovisningen år 2005 och 2006. 
(Scania 2005) 
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Scania förklarar i sina årsredovisningar från 2003 till 2006 att samtliga utländska dotterbolag 
omräknas till koncernen på så sätt att resultaträkningen omräknas enligt genomsnittkurser, 
balansräkningen enligt balansdagskursen och denna kursdifferens redovisas direkt i eget 
kapital. 
 
Vi har via en telefonintervju varit i kontakt med Göran Linbro som är Group Controller på 
Scania. Vi frågade Linbro om inträdandet av IAS 21 och införandet av funktionell valuta har 
medverkat till att de industriella verksamheterna i Latinamerika och Östeuropa inte längre 
enbart tillämpar monetär metod. Linbo svarar både ja och nej på frågan då IAS har en syn på 
metoden för intagandet av verksamheter som drivs i annan valuta än vad RR 8 hade. Monetär 
metod anser Scania är möjlig att i begränsad omfattning användas under IAS 21 som en 
approximation om inte grundbokföringen sker/kan ske i den funktionella valutan, vilket är 
huvudspåret menar Linbro. Anledningen till att dotterbolagen i Latinamerika bytt från dollar 
till sin lokala valuta har varit att de lokala valutorna i dessa dotterbolag fått en växande 
betydelse för dessa verksamheter över tiden. Vi frågade sedan om den tidigare så kallade 
monetära metoden ej är tillämplig i IAS 21 vid omräkning av utländska dotterbolag vid 
upprättande av en koncernredovisning och fick som svar att Scanias bedömning är att § 27-34 
ger stöd för monetär metod. Linbro menar att just dessa paragrafer ger lagstöd enligt IAS 21 
för att omräkna utländska dotterbolag från lokal valuta till funktionell valuta. Linbro påpekar 
att den monetära metoden inte blir tillämplig vid omräkning från den funktionella valutan till 
presentationsvalutan. Vi frågade sedan varför Scania inte förklarar i sin årsredovisning från 
2005 och 2006 hur de industriella verksamheterna i östra Europa har omräknats från lokal 
valuta till funktioell valuta. Linbro förklarar att denna information inte längre finns med i 
noterna då dessa inom Scania är relativt begränsade verksamheter. Hur dessa omräknades 
saknar därför materiell betydelse enligt Linbro. Linbro anser att syftet med den funktionella 
valutan är att den ska ses som allt redovisas och bokförs i denna valuta. Hur fastställandet av 
den funktionella valutan bestäms för de utländska dotterbolagen till Scania beror på vad för 
slags företag det är och vad de sysslar med. Utgångspunkten är att den funktionella valutan 
bestäms till den valuta som väger tyngst för bolaget. Bestämmandet av den funktionella 
valutan skiljer sig beroende på om det är ett finansieringsbolag, ett produktionsbolag eller ett 
försäljningsbolag. Inom försäljningsbolagen ser man till vilken valuta bolaget säljer och köper 
i med mest hänsyn till försäljningspriset. Linbro tar upp ett annat exempel där ett 
produktionsbolag köper en vara från det svenska moderbolaget som sedan ombearbetas och 
säljs tillbaka till moderbolaget. Här sker transaktionen i svenska kronor. Den funktionella 
valutan är dock den lokala valutan då tillverkningskostnader lönekostnader och dylikt har 
större tyngd och påverkan för dotterbolaget.  
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4.2.6  ScanMining AB 
ScanMining är ett gruvbolag med prospekteringsverksamhet och har verksamhet i Sverige, 
Finland och Norge. ScanMining har ca 140 anställda och grundades 1992. Gruvbolaget 
ScanMining arbetar i dagsläget med två prioriterade gruvprojekt: brytning och prospektering 
av guldmalm vid Pahtavaara i Finland och gruvan vid Blaiken i Sorsele kommun. Noterbart 
är att bolaget idag är försatt i konkurs!  
 
ScanMining har upprättat sina årsredovisningar från 2002, 2003 och 2004 i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. ScanMining 
förklarar att deras utländska dotterbolag dessa år klassificeras som ett integrerat dotterbolag 
varför den monetära metoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. År 2005 och 2006 har 
årsredovisningen upprättats i enlighet med IFRS, RR 30 och Årsredovisningslagen. 
Moderbolaget har svenska kronor som funktionell valuta och rapportvaluta. ScanMining Oy 
som är ScanMinings helägda dotterbolag i Finland har en annan funktionell valuta än 
moderbolagets rapportvaluta. ScanMining Oy har därför omräknats till moderbolagets 
rapportvaluta genom att tillgångar och skulder omräknats till balansdagens kurs, intäkter och 
kostnader i resultaträkningen har omräknats till genomsnittlig valutakurs och 
valutakursdifferenser som uppstått har redovisats som en separat del av eget kapital.  
 
Vi har varit i kontakt med Per Olsson som är IR-ansvarig på ScanMining. Olsson förklarar att 
det tyvärr inte finns några personer kvar vid övergången till IAS/IFRS men att bytet av 
omräkningsmetod antagligen berodde på införandet av IAS 21.  
(ScanMining 2002) 
(ScanMining 2003) 
(ScanMining 2004) 
(ScanMining 2005) 
(ScanMining 2006) 
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4.3 Intervju övriga personer 
 

1. Lennart Axelman 
2. Erik Åström 
3. Sven-Arne Nilsson 
4. Rune Lönnqvist 

 

4.3.1 Lennart Axelman  
Lennart Axelman är IAS/IFRS-specialist inom Ernst & Young och har tidigare varit VD på 
Redovisningsrådet och är en av tre personer som skrivit Ernst & Youngs nätverkssrift som 
beskrivits i teorin. Vi har via två stycken telefonintervjuer med Axelman diskuterat hur IAS 
21 skall tolkas och tillämpas. Vi gjorde ett påpekande om att punkt 39 i IAS 21, som beskriver 
hur omräkning ska ske från en funktionell valuta till en rapporteringsvaluta som är en annan 
än moderbolagets funktionella valuta kan ses som en härledning från den gamla så kallade 
dagskursmetoden. Axelman höll med om detta och påpekade att skillnaden mellan RR 8 och 
IAS 21 är att monetär metod och dagskursmetoden är borttagna som begrepp och att 
införandet av funktionell valuta i IAS 21 är ett centralt begrepp. Vi frågade sedan om den 
andra centrala delen av IAS 21, en rubrik kallad ”Redovisning i den funktionella valutan av 
transaktioner i utländsk valuta”. Vi undrade om punkt 23 i denna rubrik kunde härledas till 
den tidigare så kallade monetära metoden. Axelman förklarar att denna rubrik inte kan 
tillämpas för omräkning av utländska dotterbolag i koncernredovisningen utan tillämpas för 
det individuella företaget (moderbolaget eller dotterföretagen) i den löpande bokföringen och 
i det egna årsbokslutet när företaget har haft transaktioner i utländsk valuta. Vi tog senare upp 
problematiken med att företag som vi granskat i årsredovisningar från 2005 och 2006 
tillämpat monetär metod och dagskursmetod för företag som har en annan funktionell valuta 
än sin lokala valuta där den funktionella valutan skiljer sig från moderbolagets funktionella 
valuta och rapporteringsvaluta. Vi ifrågasatte tillämpandet av monetär metod då det ej finns 
lagstöd för denna metod enligt IAS 21. Axelman förklarade att man i teorin får göra två 
bokslut för dotterbolaget. Monetär metod är tillämplig enligt Axelman då detta ligger utanför 
IAS, men den omräkning som sker enligt monetär metod från lokal valuta till funktionell 
valuta, får i dotterbolaget ses som en teknik för att få fram den funktionella valutan i 
dotterbolagets årsbokslut. Axelman förklarar att det inom redovisningen finns en teori eller en 
princip. För att få fram teorin krävs tekniker och metoder för att kunna tillämpa reglerna. 
Användandet av monetär metod är i detta fall en teknikmetod enligt Axelman och den 
behandlas inte i lagen och den behöver inte heller redovisas i koncernredovisningen då det ej 
är en metod enligt lag. Varför man just skulle använda denna teknikmetod tror Axelman beror 
på att denna metod lämpar sig bäst för att få fram en funktionell valuta för dotterbolaget. När 
ett dotterbolag har samma funktionella valuta som moderbolagets funktionella valuta och 
rapporteringsvaluta krävs ingen omräkning menar Axelman. Axelman förklarar att det i IAS 
21 står när en omräkning behöver ske. Man får då tillämpa lagen som omvänd, det vill säga 
när en omräkning inte behöver ske krävs ingen omräkning. Vi frågade Axelman vilket syfte 
den funktionella valutan har och Axelman tror att införandet av funktionella valutan i IAS 21 
är ett led i den process som just nu pågår. Axelman förklarade vidare att det just nu finns ett 
projekt kallat Convergence Project som är en harmonisering mellan US GAP och IFRS och 
Axelman tror att införandet av funktionell valuta infördes för att det är ett begrepp som sedan 
tidigare har funnits i US GAP.   
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4.3.2  Erik Åström 
Erik Åström är revisor på Ernst & Young och vi har via mail kontaktat Åström då han var 
revisor till flera av de företag som vi granskade i empirin. Vi ansåg därmed att Åström hade 
kunskap och erfarenheter inom detta område. Vi frågade Åström om man kan säga att 
tillämpandet av monetär metod har försvunnit som omräkningsmetod för utländska 
dotterbolag vid upprättande av en koncernredovisning i och med införandet av IAS 21. 
Åström svarade att så var fallet då ett dotterbolags rapporter enligt IAS 21 ska upprättas i den 
funktionella valutan och om denna funktionella valuta är en annan än moderbolagets ska 
rapporterna omräknas till den senare genom att balansräkningen omräknas till balansdagens 
kurs och resultaträkningen till genomsnittskurs. Åström avslutade med att säga att detta enbart 
kan hänföras till den tidigare så kallade dagskursmetoden. 
 

4.3.3  Sven-Arne Nilsson 
Vi har varit i kontakt med Sven-Arne Nilsson som är redovisningsexpert på svenska Andersen 
och är sedan 2002 anställd på Deloitte och är samtidigt universitetslektor, på deltid, vid 
Ekonomihögskolan i Lund, med undervisning i redovisning på magisternivån. 
(Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2007) 
 
Konversationen med Nilsson gick till en början ut på att vi undrade om man kunde tolka IAS 
21 på så sätt att om ett dotterbolag var så pass integrerat med moderbolaget så kan monetär 
metod tillämpas i IAS 21. Nilsson menade då att det i IAS 21 inte finns några utrymmen för 
tolkningar. Nilsson förklarar vidare att om en enhet är det som tidigare kallades integrerad, 
alltså upprättar sina rapporter i den funktionella valutan som är densamma som 
moderbolagets, så krävs ingen omräkning för koncernen. Viktigt att notera är att 
presentationsvalutan kan vara en annan än den funktionella valutan. Nilsson förklarar vidare 
att om så är fallet d.v.s. att ett dotterföretag har samma funktionella valuta som moderbolaget 
men har en annan presentationsvaluta uppstår en situation som ligger utanför IAS 21. I denna 
situation kan man säga att den monetära metoden används för att omräkna rapporter till den 
funktionella valutan för dotterbolaget menar Nilsson.   
 

4.3.4 Rune Lönnqvist  
I teorin sammanfattas hur författaren Rune Lönnqvist tolkat IAS 21. Efter viss diskussion 
kom vi fram till att det inte var allt för många som delade Lönnqvists tolkning. Därför sökte vi 
kontakt med Lönnqvist för en kommentar. Lönnqvist var under tiden på resande fot men tog 
sig ändå tiden att svara på vårt mail. För att ge läsaren samma möjlighet till att tolka 
Lönnqvists svar som vi har haft så återger vi den exakta frågan som vi ställt samt ordagrant 
det svar som Lönnqvist gav oss. 
 
Vår fråga; Som vi tolkat det så menar du att om ett dotterbolag är integrerat så kan man 
använda sig av tillvägagångssättet som beskrivs i just rubriken "redovisning i den 
funktionella valutan av transaktioner i utländsk valuta", och att denna metod motsvarar det 
som tidigare kallades monetär metod. Har vi tolkat dig rätt? 
 
Lönnqvists svar; Ni har tolkat rätt. I den monetära metoden kommer inte maskiner, lager och 
andra ickemonetära tillgångar att påverka kursdifferensen. I ett integrerat företag ser man inte 
dessa tillgångar som en ren kapitalinvestering, utan de är avsedda att användas under sin hela 
livslängd. Därför vill man inte att ändrade valutakurser ska påverka dessa tillgångars värde i 
koncernens räkenskaper. 
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5 Analys 
 
 

I analysavsnittet har vi för avsikt att knyta samman teori och empiri. Tanken är att 
analysera de diskussioner som tagits upp vid intervjuerna. 
 

5.1 Monetär metod - vara eller icke vara? 
Redan i ett tidigt skede av denna uppsats när vi skulle sätta oss in i IAS 21 så var vi inne på 
spåret att den tidigare så kallade monetära metoden inte längre kan användas av börsnoterade 
företag. Detta förbryllade oss något av många anledningar, bland annat för att vissa företag på 
stockholmsbörsen fortfarande använder sig av monetär metod i viss utsträckning. En annan 
anledning var det faktum att på Karlstad universitet används en kurslitteratur skriven av Rune 
Lönnqvist som beskriver monetär metod som tar stöd från ÅRL, IAS och praxis. Detta faktum 
har speglat hela vårt arbete men vi ska nu här nedan reda ut huruvida monetär metod 
fortfarande idag är aktuell för svenska börsnoterade företag eller inte. 
 
Efter ett mycket krävande arbete har vi kunnat konstatera att meningarna skiljer sig åt i 
huruvida monetär metod fortfarande lever kvar eller inte. För att uttrycka sig tydligt så är i 
princip alla överens om att monetär metod i viss mån fortfarande kan tillämpas men 
meningarna skiljer sig kraftigt åt huruvida det finns lagstöd för detta i IAS 21 eller inte. Detta 
faktum, att det finns ett så stort utrymme för tolkning i IAS, har väckt stor nyfikenhet och 
förundran hos oss. 
 

5.1.1Transaktioner i utländsk valuta 
Det finns en rubrik i IAS 21 som lyder ”redovisning i den funktionella valutan av 
transaktioner i utländsk valuta”, denna rubrik innefattar § 20-37. Det är alltså kring denna 
rubrik som det uppstått viss förvirring. På ena sidan står två företag och en författare av 
kurslitteratur inom ämnet. På den andra har vi ett antal företag, revisorer och en 
redovisningsexpert. 
 
Vi väljer här nedan att visa de olika infallsvinklarna och lyfta fram de argument som finns för 
de båda. 
 
Monetär metod är ej tillämpbar i IAS 21 
När vi granskat IAS så står det klart att den så kallade dagskursmetoden finns beskriven på ett 
tydligt sätt medan situationen med monetär metod är lite mer komplicerad. Under rubriken 
”transaktioner i utländsk valuta” finner man dock en situation som skulle kunna likna monetär 
metod. Argumentet mot detta är dock att IAS 21 inte bara behandlar situationer på 
koncernnivå utan att rubriken ”transaktioner i utländsk valuta” enbart skulle kunna handla om 
något så enkelt som hur man ska hantera valutakursdifferenser via import och export. Detta 
argument grundas på vad som står under denna rubrik i IAS 21;  
 
”Transaktioner i utländsk valuta innebär de transaktioner som är uttryckta i eller normalt 
kommer att orsaka en betalning i utländsk valuta. Företag kan exempelvis köpa eller sälja 
varor och tjänster som är prissatta i utländsk valuta, tar upp eller lämnar lån i utländsk 
valuta.” 
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Detta stycke kan väl beskriva en situation som handlar om vanlig handel och inte berör en 
situation på koncernnivå. Om man här tittar på vad Ernst & Young skrivit i sin jämförelse 
mellan RR 8 och IAS 21, som finns redovisad i teorin, så finner man även där stöd för det 
påståendet att transaktioner handlar om vanlig handel. I denna jämförelse skriver man: ”IAS 
21 behandlar redovisningen av valutakursdifferenser både på transaktionsnivå och vid 
omräkning av utländska dotterföretags redovisningar i samband med att de tas in i 
koncernredovisningen.” 
 
Ett annat argument för att detta påstående är korrekt finner vi om vi själva jämför hur RR 8 
och IAS 21 är uppbyggt. Även i RR 8 har man en rubrik som heter transaktioner i utländsk 
valuta. Där beskrivs transaktioner enligt nedan: 
 
Behandlar hur den löpande bokföringen ska skötas vid transaktioner i utländsk valuta. 
 
Efter detta fortsätter RR 8 med rubriken ”utlandsverksamheters resultat- och balansräkningar” 
där man beskriver hur situationen med integrerad eller icke integrerade dotterföretag ska 
hanteras och vilken av dagskurs eller monetär metod som ska användas vid de olika 
situationerna. Vi vill med detta visa att lagstöd för monetär metod inte kan hittas på samma 
sätt i IAS 21 som i RR 8. Rubriken ”transaktioner” finns med i såväl det gamla RR 8 som det 
nya IAS 21, och poängen här blir då att monetär metod finns med som en egen rubrik i RR 8 
men finns inte alls finns beskriven i IAS 21. 
 
En av de respondenter som argumenterar för att monetär metod inte finns som 
omräkningsmetod för utländska dotterbolag i IAS 21 är Erik Åström som är revisor på Ernst 
& Young och vars uttalande finns i empirin. Även Lennart Axelmans uttalande i empirin 
styrker det påståendet att monetär metod inte finns beskriven. Vi har även här ett antal företag 
som bytt från användandet av monetär metod till dagskursmetod i och med att IAS trädde 
ikraft 2005. Ett av dessa företag är Axis som uttryckte att ”de kände sig tvingade att byta 
metod” för att monetär metod inte finns i IAS 21.  
 
Frågan kvarstår då, är monetär metod borta och helt förlegad vid omräkning av utländska 
dotterbolag? På denna fråga svarar vi både ja och nej. Det står helt klart enligt resonemanget 
ovan att monetär metod inte längre finns som ett lika självklart val som dagskursmetoden. 
Däremot är de flesta parter överens om att monetär metod fortfarande kan användas, man är 
som tidigare sagt oense om huruvida det finns lagstöd för det i IAS eller inte. Resonemanget 
ovan tyder på att det inte finns något sådant lagstöd.  
 
Monetär metod som teknik vid omräkning 
Genom att analysera Scanias årsredovisning kunde vi konstatera att det inte var fullt så enkelt 
att monetär metod är helt borta och att alla som använder sig av den har gjort helt fel. Vi 
kunde dock i detta skede inte förklara hur detta faktum passade in i argumentet att monetär 
metod inte finns i IAS 21. Det som först fick oss in på rätt spår var den intervju med Per-Arne 
Nilsson som redovisats i empirin. Nilsson förklarade att monetär metod kunde användas i en 
viss situation för omräkning av rapporter till funktionell valuta, men att denna situation ligger 
utanför IAS 21. Vi hade fortsättningsvis vissa problem med att tolka fortsättningen på 
Nilssons resonemang men vi blev nu medvetna om att det fortfarande är möjligt att i viss mån 
använda sig av monetär metod. 
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I detta stadium tog vi kontakt med Lennart Axelman. Vi presenterade vår nya syn på 
problemet och Axelman kunde förklara hur allt hänger ihop. Axelsmans resonemang är väl 
beskrivet i empirin men vi väljer här att kortfattat sammanfatta det han sa för att få ännu mer 
klarhet.  
 
Axelman förklarade att för att kunna använda de regler och lagar som finns inom redovisning 
så behöver man ibland ta hjälp av metoder och teorier. Dessa metoder och teorier finns i sin 
tur inte beskrivna i lagtexten utan ses mer som ett hjälpmedel för att kunna tillämpa lagen. 
Axelman menar alltså att användandet av monetär metod, när dotterbolaget räknar om lokal 
valuta till funktionell valuta, ses som en teknik eller en ”metodteknik” som inte finns 
beskriven i IAS 21. Enligt detta resonemang finns alltså monetär metod kvar som en 
metodteknik men att den inte finns beskriven i IAS 21 som den fanns i RR 8. 
 
Monetär metod tillämpbar i IAS 21 
Ovan beskrivs de argument som vi har stött på för att visa att monetär metod inte finns i IAS 
21. Här visas nu att det faktiskt finns argument som talar för att monetär metod finns 
beskriven i IAS. Detta resonemang leds främst av författaren Lönnqvist som i sin bok 
”årsredovisningar i koncerner” beskriver denna situation.  
 

5.2 Lönnqvist tolkning av monetär metod 
Det första vi med säkerhet kan konstatera om avsnittet valutakursdifferenser i Lönnqvists bok 
är att det är rörigt. Lönnqvist drar inga klara skillnader mellan det svenska regelverket RR 8 
och det internationella IAS 21. Lönnqvist beskriver de äldre metoderna, monetär och 
dagskursmetod, när han förklarar hur IAS 21 ska tillämpas. Monetär metod och 
dagskursmetod finns ej uttryckt i IAS utan behandlas enbart i RR 8. Valet av funktionell 
valuta beror enligt Lönnqvist på om dotterföretaget är självständigt eller integrerat. IAS 21 
har en annan uppbyggnad där försäljningspris och tillverkningskostnader etc. prioriteras högre 
än om dotterbolaget är integrerat eller ej. Detta är enligt oss en dålig förklaring till hur IAS 21 
skall tillämpas då det leder till en viss förvirring. Vi anser att det är av största vikt att hålla 
isär RR 8 och IAS 21 då dessa behandlar onoterade respektive noterade företag. Med andra 
ord så kan viss kritik riktas mot detta upplägg då dessa två regelverk inte tillämpas av samma 
företag. 
 
Det finns ett annat frågetecken kring Lönnqvists resonemang. Med hjälp av stycket om 
Lönnqvist i teorin såväl som informationen från empirin så drar vi slutsatsen att Lönnqvist 
menar att monetär metod finns beskriven i IAS 21 under rubriken ”transaktioner i utländsk 
valuta”. Lönnqvist menar att; 
 
”man försöker efterlikna en situation där all verksamhet skulle ha skett i det land där 
dotterbolaget finns. På detta sätt skulle man kunna använda de regler som finns när 
dotterbolaget ska omräkna valutadifferenser av vanlig export och import från utlandet.” (se 
stycket i teorin)  
 
Vi anser att detta är en något konstig tolkning. I rubriken ”monetär metod ej tillämpbar i IAS 
21 finns resonemang som helt strider mot Lönnqvists tolkning av IAS 21. Lönnqvist menar 
dock att man skulle kunna tolka det som beskrivs under rubriken ”transaktioner i utländsk 
valuta” på ett sätt som gör det möjligt att använda monetär metod. Han menar i princip att om 
dotterföretaget verkar inom samma bransch och har mycket handel med moderföretaget så 
kan man se det som att det är en förlängd arm av moderföretaget. Rent teoretiskt så kan man 
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då säga att situationen liknar den som om moderbolaget och dotterbolaget är en och samma 
enhet, och därför kan man hänvisa till rubriken ”transaktioner i utländsk valuta”.   
 

5.3 Scanias tolkning av IAS 21 
Scania är precis som Lönnqvist en av de aktörer som menar att monetär metod finns beskriven 
i IAS 21. Intervjun med Göran Lindbro som är Group Controller på Scania finns i empirin. Vi 
återger här kort Lindbros resonemang för att visa Scanias syn på problematiken.  
 
Lindbro förklarar att huvudspåret är det att grundbokföringen skall ske i den funktionella 
valutan. I de fall då detta inte är möjligt anser Scania att man i begränsad omfattning kan 
använda monetär metod som en approximation för att räkna om dessa rapporter till den 
funktionella valutan. På frågan om var man finner lagstöd för detta svarar Lindbro att Scanias 
tolkning är att i § 27-34 i IAS 21 finner man stöd för omräkningen av utländska dotterbolags 
lokala valuta till funktionell valuta. Rubriken för dessa punkter i IAS 21 är ”redovisning av 
valutakursdifferenser”. Det intressanta i detta är att den rubriken återfinns under en 
huvudrubrik som lyder; ”redovisning i den funktionella valutan av transaktioner i utländsk 
valuta”.   
 

5.4 Omräkningsmetoder i praktiken 
Vi lämnar nu diskussionen om monetär metod finns i IAS eller inte, vi kommer i slutsatsen 
visa hur vi ser på problematiken och vad vi tycker om saken. Vi fortsätter nu med att titta på 
hur Scania gjort i praktiken för att lösa problemet som diskuterats ovan När vi tittat på 
Scanias sätt att räkna om rapporter från dotterbolaget så kan man konstatera att införandet av 
IAS 21 har lett till en väsentlig skillnad jämfört med tillämpandet av det gamla regelverket 
RR 8.  
   
Här nedan presenteras de tre situationer som kan uppkomma i och med införandet av IAS 21 
för att sedan jämföra med RR 8 och påvisa en skillnad mellan dessa två regelverk.  
 

• Om dotterbolagets funktionella valuta skiljer sig från moderbolagets 
presentationsvaluta omräknas dotterbolagets funktionella valuta enligt den tidigare så 
kallade dagskursmetoden. Kursdifferensen förs till eget kapital. Utav de undersökta 
företagen i empirin använder Axis, Kinnevik och ScanMining detta tillvägagångssätt 
för att redovisa valutakursdifferenser. Tillämpningen av dagskursmetoden kan 
hänföras till § 39 i IAS 21.  

   
• Om två företag har samma funktionella valuta krävs en omräkning från den lokala 

valutan till den funktionella valutan i dotterbolaget enligt en teknikmetod som kan 
användas enligt den tidigare så kallade monetära metoden. Kursdifferensen förs till 
resultaträkningen. Utav de undersökta företagen i empirin använder SwitchCore detta 
tillvägagångssätt för att redovisa valutakursdifferenser. Tillämpning av monetär metod 
kan hänföras till § 27-34 i IAS 21 enligt Scania, § 20-23 enligt författaren Rune 
Lönnqvist, men som en metodteknik utanför IAS 21 enligt redovisningsexperten 
Lennart Axelman.  

 
• Om ett dotterbolag har en funktionell valuta som skiljer sig från sin lokala valuta krävs 

en omräkning enligt monetär metod. Förutsatt att moderbolaget har samma 
funktionella valuta som presentationsvaluta, och dotterbolagets funktionella valuta 
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skiljer sig från moderbolagets funktionella valuta, omräknas dotterbolaget enligt den 
tidigare så kallade dagskursmetoden. Kursdifferensen förs till resultaträkningen och 
balansräkningen (eget kapital). Utav de undersökta företagen i empirin använder 
Scania detta tillvägagångssätt för att redovisa valutakursdifferenser. Noterbart är att 
Saab skulle ha haft detta tillvägagångssätt för att redovisa valutakursdifferenser om 
Saab inte hade gått runt problematiken med att göra löpande bokföring i både dollar 
och svenska kronor. Med hjälp av dubbel bokföring behöver Saab inte använda sig av 
den monetära metoden. Tillämpningen av dagskursmetoden kan hänföras till § 39 i 
IAS 21. Tillämpning av monetär metod kan hänföras till § 27-34 i IAS 21 enligt 
Scania, §20-23 enligt författaren Rune Lönnqvist, men som en metodteknik utanför 
IAS 21 enligt redovisningsexperten Lennart Axelman.  
 

Punkt tre är av lite mer komplicerad natur, därför utvecklar vi detta med ett exempel i 
tabellform. Säg att moderbolag Stor AB, som ligger i Sverige, har dotterbolaget Litet AB i 
Danmark. Litet AB har danska kronor som sin lokala valuta. De har sedan euron som sin 
funktionella valuta för att man enbart handlar med euron. Eftersom man först måste upprätta 
en rapport i danska kronor och sen räkna om till sin funktionella valuta, som är euron, så 
uppstår här första omräkningen. Denna omräkning görs med monetär metod. Moderbolaget 
Stor AB har i sin tur funktionell valuta i svenska kronor (samma som presentationsvalutan). 
Nu uppstår omräkning nummer två, från Litet AB:s funktionella valuta till Stor AB:s 
presentationsvaluta. Denna omräkning sker enligt IAS 21 via dagskursmetoden.   
 
Utländskt dotterbolag (Danmark) Svenskt Moderbolag 
 
Lokal 
Valuta=redovisningsvaluta. I 
detta fall danska kronor 
(DKR) för ett danskt 
dotterbolag. 

Omräkning 1: från lokal 
valuta till funktionell valuta. 
DKR > Euro 

Monetär metod. 
Kursdifferensen förs till 
resultaträkningen. 

Funktionell Valuta i Euro då 
det är försäljningspriset i det 
danska dotterbolaget. 

Omräkning 2: från 
funktionell valuta till 
rapporteringsvalta. 
Euro>SEK 

Dagskursmetod. 
Kursdifferensen förs till Eget 
Kapital. 

Rapporteringsvaluta hos det 
svenska moderbolaget är 
svenska kronor. 

  

 
(Figur 1.2 egen modell) 
 
Skillnaden mellan IAS 21 och RR 8 är den att den tredje mer komplicerade situationen inte 
hade uppkommit i RR 8. Enligt RR 8 fanns det bara två situationer som kan jämföras med de 
två första punkterna ovan. I RR 8 fanns monetär respektive dagskursmetod att tillgå beroende 
på om ett dotterbolag var integrerat eller självständigt. Införandet av IAS 21 har inneburit att 
en tredje situation har uppstått, där den funktionella valutan spelar en väldigt stor roll.  
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5.5 Funktionell valuta 
Som kan läsas i rubriken innan så har införandet av begreppet funktionell valuta lett till att en 
tredje ganska komplicerad situation har uppkommit. Det vi själva kan konstatera är att 
funktionell valuta är ett centralt begrepp och att uppbyggnaden av hela IAS 21 bygger på 
detta. Göran Linbro förklarar i empirin att syftet med den funktionella valutan är att 
redovisningen i företagen ska ske i denna valuta, detta är i alla fall regelverkets målsättning 
och vision.  
 
Enligt IAS 21 skulle en omräkning inte ske om två bolag har samma funktionella valuta. 
Syftet är att en harmonisering kan ske då två företag i olika länder har samma primära valuta. 
Arbetet skulle således underlättas och är en god tanke, men kanske inte speciellt tillämpbar i 
praktiken. Problemet kring denna tanke, som vi tycker att IAS 21 inte har tagit hänsyn till, är 
att de utländska dotterbolagen måste upprätta sina finansiella rapporter även i den lokala 
valutan. Anledningen till detta kan variera då det i vissa fall är lagstadgat att upprätta sina 
finansiella rapporter i sin lokala valuta. En annan anledning till att upprätta sina rapporter i 
den lokala valutan skulle kunna vara en skyldighet gentemot nationella intressenter så som 
skattemyndigheten, investerare, leverantörer och banker där en funktionell valuta som skiljer 
sig från den lokala valutan kan kännas komplicerad. 
  
Dotterbolaget måste vid denna situation upprätta två bokslut, en i sin lokala valuta och en i sin 
funktionella valuta varför monetär metod skall tillämpas. Som vi nämnt tidigare krävs 
ytterligare en omräkning om dotterbolagets funktionella valuta skiljer sig från moderbolagets 
presentationsvaluta. Två omräkningsmetoder krävs för att upprätta kursdifferenser i 
koncernredovisningen. Denna situation, med två omräkningar skulle inte ha uppstått om inte 
begreppet funktionell valuta skulle ha införts i IAS 21. Idén med harmonisering är god, men 
vi tycker inte riktigt att utfallet blir som tanken var från början på grund av att den 
funktionella valutan kan skilja sig från den lokala valutan och där företagen tvingas rapportera 
i den lokala valutan enligt nationella regelverk. 
 
I praktiken har därför detta lett till att en koncern har fått ett mer betungande arbete då i vissa 
fall två omräkningsmetoder krävs. Här uppkommer således en kursdifferens mot eget kapital 
och en kursdifferens mot resultaträkningen. Vi ifrågasätter om detta var meningen från början 
och om detta verkligen är rättvist mot de företag som kommer hamna i denna situation, likt 
Scania.  
 
 
 
 
 
 
 



 43

5.6 Anpassningsbar redovisning 
Övergången från RR 8 till IAS 21, och framförallt användandet av funktionell valuta, har 
öppnat en diskussion om huruvida det blivit mer eller mindre styrda regler kring 
redovisningsreglerna. Det man kan konstatera med hjälp av resonemanget nedan är att detta 
skiljer sig något från bransch till bransch och företag till företag.  
 
Fastställandet av den funktionella valutan kan ske enligt någon av punkterna 9-14, dessa 
paragrafer redovisas i teorin under rubriken IAS 21. Vi kan konstatera att det finns ett antal 
faktorer som man kan ta hänsyn till när det gäller att bestämma ett företags funktionella 
valuta. För att påvisa att så faktiskt är fallet så har vi nedan listat hur fyra av de företagen från 
empirin har motiverat sitt val av den funktionella valutan.  
 
Axis 
Vid bestämmandet av den funktionella valutan hos de utländska dotterbolagen värderar Axis 
omkostnader som första prioritering, d.v.s. i vilken valuta som kostnaderna till största del 
ligger. 
 
Kinnevik 
Kinnevik förklarar att den funktionella valutan i de utländska dotterbolagen fastställts genom 
att dessa utländska dotterbolag verkar på en lokal marknad och därför har dotterbolagen 
samma funktionella valuta som sin lokala valuta.  
 
Scania 
Bestämmandet av den funktionella valutan skiljer sig beroende på om det är ett 
finansieringsbolag, ett produktionsbolag eller ett försäljningsbolag. Gällande 
försäljningsbolagen bestämmer Scania den funktionella valutan med hänsyn till i vilken valuta 
bolaget säljer och köper i, med försäljningspriset som första prioritet. Den funktionella 
valutan är dock den lokala valutan i produktionsbolagen då tillverkningskostnader 
(lönekostnader) har större tyngd och påverkan för dotterbolaget. 
 
Saab 
De faktorer som påverkar bestämmandet av den funktionella valutan i de utländska 
dotterbolagen är i vilken valuta affärerna sker i och hur skulder och tillgångar värderas. 
  
Motiveringarna som företagen har ovan skiljer sig från varandra. Det vi kan se hos företagen 
är att Axis tillämpar § 9 b, Kinnevik 9 a ii, Scania punkt 9 a i och b samt Saab tillämpar § 9 a 
i. Observera att alla dessa motiveringar ligger inom lagens ramar. Det syns tydligt att 
företagen i viss mån kan påverka sitt val av funktionell valuta genom att tillämpa någon av de 
olika punkterna. Det kan tyckas att det är ganska självklart vilken funktionell valuta man ska 
använda sig av, men på ett rent teoretiskt plan kan man diskutera kring hur det blir om ett 
företag inte med enkelhet kan använda sig någon av punkterna. Den punkt man enligt IAS 21 
först och främst ska gå efter är 9ai. Denna paragraf säger att man ska fastställa sin 
funktionella valuta med hjälp av i vilken valuta affärerna sker i. Man kan då ifrågasätta hur 
det blir om man har affärer i många olika valutor, vilken valuta är det då man har som 
funktionell valuta? Om detta inte går att konstatera så kan man fastställa den med hjälp av 
någon annan av paragraferna. Vi menar att på ett rent teoretiskt plan så kan detta leda till att 
ett företag kan påverka vilken funktionell valuta man har bara genom att på ett bra sätt 
motivera just det valet, exempelvis tillämpa § 11 före § 9 om motiveringen är bra. Nästa steg i 
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resonemanget blir nu att om ett företag kan påverka valet av funktionell valuta så skulle man 
då också teoretiskt kunna påverka vilken metod som ska användas.  
 
Exempelvis så används dagskursmetoden i den situationen där dotterbolagets funktionella 
valuta räknas om till moderbolagets presentationsvaluta. Enligt ovan har vi påvisat att det 
finns ett relativt stort utrymme för ett dotterbolag att välja sin funktionella valuta, därmed 
finns det en stor möjlighet för dessa att påverka så de hamnar i den situationen där 
dagskursmetoden är tillämpbar. Denna metod finns lagstadgad i IAS 21 och anledning till att 
använda denna kan vara för att den är enklare att genomföra än den monetära metoden. En 
annan anledning till att använda sig utav dagskursmetoden är att monetär metod ger en 
kursförlust på resultaträkningen vid en fallande krona. 
 
Resonemanget ovan tyder på att ett företag skulle kunna påverka valet av omräkningsmetod, 
vi tycker dock inte riktigt att det speglar verkligheten. Ofta förhåller det sig så att ett företag 
med lätthet kan bestämma sin funktionella valuta, ofta vet man att euron är den valuta som de 
flesta affärer sker i, och därför blir euron den funktionella valutan. Detta tyder då på att 
införandet av IAS inte alls lett till att möjligheten ges att påverka sitt val av 
omräkningsmetod. Axis har till exempel i empirin sagt att de känt sig tvingade att byta till 
dagskursmetoden, och detta tyder mer på ett relativt tvingande regelverk. Vi anser att 
anledningen till att så kan vara fallet är för att olika företag i olika branscher befinner sig i 
olika situationer. För ett dotterföretag som med enkelhet kan bestämma sin funktionella valuta 
kan det lätt kännas som att de blivit tvingade till att använda dagskursmetoden, som Axis, då 
de fastställt en funktionell valuta som skiljer sig från moderbolagets. Om det däremot hade 
varit oklart för företaget vilken valuta som skulle ha gällt som den funktionella valutan så 
hade företaget kunnat motivera samma valuta som moderbolagets och därför fått använda 
monetär metod som beskrivs i situation två under rubriken ”omräkningsmetoder i praktiken”. 
 

5.7 Tillämpningen av dagskursmetoden gällande integrerad 
verksamhet 
RR 8 är uppbyggt kring två centrala begrepp, dessa är integrerad och självständig verksamhet. 
Dessa begrepp finns kvar som faktorer i IAS 21 vid bestämmandet av den funktionella 
valutan men de har fått en minskad betydelse. Företagen skall prioritera exempelvis paragraf 
9 i IAS 21 (försäljningspris och tillverkningskostnader), före § 11 a-d i IAS 21 (integrerad 
verksamhet eller självständig verksamhet).  
 
Kinnevik, Axis, Scania och Saab har helt eller delvis, före år 2005, omräknat sina utländska 
dotterbolag enligt den monetära metoden vid upprättandet av sin koncernredovisning. Det är 
enbart Scania som efter 2005 har omräknat utländska dotterbolag enligt denna metod. Notera 
att denna metod inte finns uttryckt i noter i Scanias årsredovisning då denna post saknar 
materiell betydelse för koncernen. Vi anser att IAS 21 har gjort det möjligt för företagen att gå 
över till den tidigare så kallade dagskursmetoden eftersom det i IAS 21 finns så många 
faktorer att välja för att bestämma den funktionella valutan. När RR 8 fortfarande var 
tillämbar för börsnoterade bolag kan det ha varit så att företaget inte kunde motivera valet av 
dagskursmetod då de utländska dotterbolagen var integrerade med moderbolaget. Eftersom 
dagskursmetoden är en betydligt enklare metod att tillämpa än monetär metod anser vi nu att 
företag om så önskas, kan tillämpa dagskursmetoden på utländska dotterbolag trots att de 
fortfarande är integrerade.   
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Fyra av sex företag har bytt omräkningsmetod från monetär metod till dagskursmetod vilket 
kan läsas i empirin. Vi vill påpeka att tillämpningen av dagskursmetoden strider mot en viktig 
redovisningsprincip, nämligen kongruensprincipen då kursdifferensen som uppkommer vid 
omräkningen redovisas mot eget kapital i balansräkningen och inte till resultaträkningen. Att 
presentera en årsredovisning på detta sätt kan möjligtvis leda till att informationen om 
kursdifferensen blir svåråtkomlig.  
 
Vi anser att innebörden av monetär metod är bra och ger redovisningen en rättvisande bild. 
Dotterbolag som är integrerade exempelvis rena försäljningsbolag bör följa monetär metod då 
ickemonetära tillgångar, (maskiner, lager) inte påverkas utav kursdifferensen. Maskiner i ett 
försäljningsbolag är en investering som skall nyttjas i dotterbolaget under en lång tid och bör 
därmed inte påverkas av ändrade valutakurser i koncernens årsredovisning. Denna tanke som 
vi anser är mycket bra, försvinner mer och mer då företag som tidigare tillämpat monetär 
metod nu kan använda dagskursmetoden enligt IAS 21. 
 

5.8 Glidning i redovisningen 
Funktionell valuta är som tidigare sagts ett centralt begrepp som ingår i IAS 21. Axelman 
förklarar i empirin att syftet med att funktionell valuta ingår i IAS 21, kan vara att ett projekt 
kallat Convergence Project har startat. Syftet med projektet är att harmonisera US GAAP med 
IAS/IFRS. Funktionell valuta har funnits i US GAAP och har även införts i IAS/IFRS med 
syfte att harmonisera de internationella redovisningsreglerna. Axelman tror att införandet av 
funktionell valuta i IAS 21 enbart beror på att detta begrepp sedan tidigare fanns i US GAAP.   
 
Syftet med en harmonisering anser vi kan vara bra. Det finns dock ett argument som alltid 
måste finnas i åtanke när man pratar om harmoniseringar. Detta argument var aktuellt även 
när diskussionen om EMU ägde rum under 2000-talet. Argumentet bygger på att en 
harmonisering av olika ekonomiska kulturer kan vara väldigt svår. De ekonomiska 
skillnaderna som finns mellan de länder som berörs av detta projekt är väldigt stora. Risken är 
därför att den tredje mer komplicerade situation uppstår när man måste ta hänsyn till tre 
valutor. Om det i ett senare skede blir så att euron är ännu mer utspridd än idag så skulle 
situationen ändras något för då skulle man bara ha dollarn och euron att ta hänsyn till. Detta är 
dock självklart enbart ett hypotetiskt resonemang men vi vill ändå visa att vi inte är helt 
positiva till en sådan glidning inom redovisningen. Vi ställer oss också frågande om detta 
verkligen är en form av harmonisering eller rent av en maktkamp mellan Europa och USA. 
Detta ämne är fruktansvärt stort och vi väljer att inte gå djupare på detta utan nöjer oss med 
att konstatera att en glidning av denna form inte alls behöver vara positiv.  
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5.9 Betydelsen av valutakursdifferenser 
Betydelsen av posten valutakursdifferenser i balansräkningen varierar från företag till företag 
och från år till år. Det vi vill visa under denna rubrik är att denna post i vissa fall utgör en 
ganska stor procentuell del av årets vinst, och att den därför har en viss betydelse.  
 
Sverige har som ett av få länder inom EU valt att inte gå med i EMU utan har valt att behålla 
den svenska kronan. Vi anser att detta är en bidragande anledning till att posten 
valutakursdifferenser fortfarande har en betydande del. I och med att Sverige är med i EU 
men inte EMU så innebär det att i stort sett all handel med utländska företag sker i en annan 
valuta. Om Sverige tillexempel hade valt att införa euron så hade en mycket större del av 
utlandshandeln skett med samma valuta och då hade posten valutakursdifferenser fått mindre 
betydelse. Som det ser ut idag är dock denna post fortfarande aktuell då valutor som till 
exempel dollarn har förändrats relativt kraftigt de senaste åren. Vi har nedan valt att visa hur 
denna post påverkat några av de företag som vi granskat. 
 
Företag  Resultat         Valutakursdifferens  Procent 
 
Axis  +91087 kSEK 13721 kSEK  15% 
 
Kinnevik  +4097MSEK  6 MSEK  0,1% 
 
SAAB  +1199MSEK  326 MSEK  27%
    
Scania  +4665 MSEK 1307 MSEK  28%
    
Scanmining   -18363kSEK  1787 kSEK  10% 
      
Swithcore  -27813kSEK  545 kSEK  1,95% 
 
 
(Samtliga belopp ovan är tagna från respektive företags årsredovisning år 2005) 
 
Det enda vi vill visa med dessa siffror är att för vissa företag, som tillexempel SAAB och 
Scania så utgör posten valutakursdifferenser en relativt stor del av årets resultat. Därför är det 
viktigt att denna post är rätt. Arbetet med IAS 21 och omräkning av utländska dotterbolag är 
visserligen bara en del av posten valutakursdifferenser, men det vore en onödig och kanske 
rent av omöjlig uppgift att i årsredovisningarna ta reda på hur stor del av 
valutakursdifferensen som kan hänföras till just omräkning från utländska dotterbolag. Därför 
nöjer vi oss med att konstatera att denna uppsats är av viss vikt då posten 
valutakursdifferenser faktiskt kan spela en viss roll för svenska stora företag. Observera att 
samtliga kursdifferenser ovan är positiva. Förklaringen till detta är att den svenska kronan i 
genomsnitt har fallit. 1 euro motsvarade i januari 2005 9,04 svenska kronor och i december 
2005 9,45 svenska kronor.  
(Skatteverket 2008) 
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 6. Slutsatser och egna reflektioner 
___________________________________________________________________________ 
 

I slutsatsen redovisar vi för vad vi själva har dragit för slutsatser av arbete som pågått. 
 
Denna uppsats behandlar ett ämne och en problematik som delvis är begränsad till IAS 21, 
men som också tar upp problematik kring hela införandet av IAS. Därför har vi kommit fram 
till slutsatser som behandlar ett relativt stort område, problematiken bakom slutsatserna är 
också ofta av komplicerad karaktär. För att få en struktur och för att kunna visa våra slutsatser 
på ett så begripligt sätt som möjligt så väljer vi därför att ha slutsatserna i punktform. Efter 
varje punkt återger vi också väldigt kortfattat vad huvuddraget med just den slutsatsen är. 
 

1. Rune Lönnqvist är en av de personer som i sin bok argumenterar för att monetär 
metod finns beskriven i IAS 21. Huruvida vi håller med om detta påstående eller inte 
låter vi i denna punkt vara osagt, och återkommer till denna problematik i senare 
slutsatser. 

   
Det vi i uppsatsgruppen först och främst vill göra med denna punkt är att poängtera att 
Lönnqvists bok som kurslitteratur är något förlegad. Även om det skulle visa sig att 
Lönnqvists resonemang, som presenterats i både teorin och empirin samt analysen, är 
korrekt så finns fortfarande det faktumet att han i lite för stor utsträckning blandar 
begrepp från RR 8 och IAS 21. I verkligheten så är det så att RR regelverket idag inte 
gäller för börsnoterade koncerner utan det är IAS som i dessa fall är tillämpbart. 
Därför tycker vi att det är ett måste att hålla isär begreppen från dessa olika regelverk 
när man pratar om koncernredovisning. IAS 21 innehåller vissa likheter med RR 8 
men de har två helt olika infallsvinklar. RR 8 delar in dotterföretag i integrerade eller 
självständiga företag, medan IAS 21 lägger väldigt stor vikt vid fastställandet av den 
funktionella valutan. Dessa två vinklingar skiljer sig mycket åt, man måste inse att den 
ena är något gammalmodig och är på väg att försvinna, medan den sistnämnda är 
relativt ny och enbart har varit lagstadgad sen 2005. Därför vill vi inom 
uppsatsgruppen ta tillfället i akt att med bestämdhet efterlysa kurslitteratur som är 
uppdaterad inom ämnet för vi tycker inte att Lönnqvists bok helt speglar så som 
dagens regelverk ska användas. Denna uppsats har om något visat att det finns stora 
åsiktsskillnader inom detta ämne och att det uppenbarligen inte finns någon enhetlig 
branschpraxis om hur olika situationer ska hanteras, därför kan det också vara svårt att 
i dagens läge helt utreda vad som faktiskt gäller. Faktum kvarstår dock att 
redovisningen just nu är inne i ett läge där utveckling och förändring går oerhört fort, 
därför tycker vi att det är av yttersta vikt att man inte hakar upp sig på ett förlegat 
regelverk utan att det är av mycket stor vikt att det lyfts fram litteratur som har haft 
möjlighet att granska IAS, och att det framförallt finns litteratur som har haft 
möjlighet att granska hur företag i verkligheten har tolkat detta regelverk. 

 
Kortfattat: 
Av uppsatsgruppen efterlyses med bestämdhet litteratur som är uppdaterad inom ämnet då vi 
skribenter inte anser att den litteratur som finns i dagsläget uppfyller de krav som borde 
kunna ställas på litteratur på akademisk nivå.  
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2. Som väldigt många gånger tidigare nämnts i denna uppsats så är begreppet funktionell 

valuta ett viktigt begrepp i IAS 21. I analysen har det visats på att det för företag finns 
olika sätt att bestämma sin funktionella valuta och att olika företag uppenbarligen har 
valt olika argument till det valet. Kravet på att välja en funktionell valuta tycks ha 
påverkat företag lite olika. För vissa har regelverket blivit mer styrt då de med lätthet 
kan argumentera att till exempel § 9ai ska tillämpas och att det inte finns möjlighet att 
välja någon annan av punkterna. Som vi redan diskuterat i analysen så kan det däremot 
för andra företag visa sig vara något svårare att bestämma sin funktionella valuta och 
därför uppstår här en situation där företaget kan påverka valet av sin funktionella 
valuta. Enda kravet är här att företaget motiverar valet till någon av § 9-14. 

 
Vi tycker oss kunna se att införandet av begreppet funktionell valuta gjort att vissa 
företag rent teoretiskt skulle kunna påverka sitt val av den funktionella valutan genom 
att argumentera för en viss punkt i IAS 21. Innan i RR 8 så behandlade man som 
bekant begreppen integrerat eller självständigt dotterföretag. Där fanns två situationer 
att välja mellan, antingen var ett företag integrerat eller inte. Så är det inte längre utan 
det finns fler olika situationer i form av punkterna 9-14 som kan påverka vilken/vilka 
omräkningsmetoder som ska användas.  

 
Slutsatsen vi vill dra av detta är att begreppet funktionell valuta har öppnat upp 
regelverket något för de företag som inte med enkelhet kan hänvisa sin funktionella 
valuta till någon punkt i IAS 21. Även om detta resonemang stundtals förs på ett rent 
teoretiskt plan så tycker vi oss kunna se ett regelverk som inte är lika styrt som RR 8. 
Huruvida detta är bra eller dåligt är svårt att diskutera eftersom dessa två regelverk 
skiljer sig så mycket åt rent strukturmässigt. Fördelen vi ser med ett mindre styrt 
regelverk är att företagen är i olika situationer och att ett mindre styrt regelverk kan ta 
hänsyn till detta. Det vi däremot inte uppskattar är det faktum att ett mindre styrt 
regelverk ger utrymme för tolkningar och framförallt viss förvirring, och detta är 
aldrig en bra egenskap i ett regelverk. 

 
Kortfattat: 
Vi anser att IAS 21 ger utrymme för vissa företag att själva påverka sin funktionella valuta, 
och att detta inte behöver vara positivt då det ger utrymme för viss förvirring. 
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3. I empirin förs olika resonemang om huruvida monetär metod finns kvar som en 
omräkningsmetod eller ej för utländska dotterbolag vid upprättande av en 
koncernredovisning. Vissa hävdar att monetär metod finns tillämplig i IAS 21 medan 
andra hävdar att monetär metod är utesluten. Vi skribenter i gruppen är inne på ett 
tredje resonemang, vilket innebär att monetär metod inte är tillämplig i IAS 21 för 
omräkning av utländska dotterbolag men används som en metodteknik för dessa. 
Anledningen till att vi skribenter tycker att denna tolkning är mest rimlig är för att vi 
inte tror att IASB (IAS 21) har tagit hänsyn till alla faktorer som krävs vad gäller olika 
valutor. Att dagskursmetoden kan tillämpas är enkelt att förstå då två olika valutor 
skiljer sig enligt IAS 21. Problemet uppstår dock när ett dotterbolag har samma 
funktionella valuta som moderbolagets funktionella valuta och presentationsvaluta. 
Här krävs ingen omräkning enligt IAS 21 då regelstiftarna anser att den funktionella 
valutan är den valuta som företaget skall anses ha som huvudvaluta. Vi anser inte att 
detta håller då olika länder i Europa har många valutor som skiljer sig från varandra. 
Det finns en lokal valuta som vi inte tycker att lagstiftaren har tagit hänsyn till. Den 
lokala valutan är dessutom lagstadgad att redovisas i många länder varför den 
funktionella valutan förlorar lite av sitt syfte. En omräkning från ett dotterbolags 
lokala valuta till sin funktionella valuta måste i denna situation ske. Vi anser inte att 
det är logiskt så som IAS 21 uttrycker det, det vill säga att ingen omräkning behöver 
ske när två företag har samma funktionella valuta, då dotterbolaget vid denna situation 
har två olika valutor. Denna situation uppstår därför enligt oss utanför IAS 21 och 
företagen har inget annat val än att tillämpa det nationella regelverket. Låt oss anta ett 
svenskt dotterbolag som är integrerat med moderbolaget, som vid denna situation kan 
tillämpa RR 8 och därmed den monetära metoden. Kursdifferensen som uppstår 
hänförs till koncernens resultaträkning. Noterbart är att svenska moderbolag i sin 
koncernredovisning hänvisar till IAS/IFRS men även till Årsredovisningslagen och 
RR. Enligt IAS 21 skall ingen omräkning ske vid denna situation men väl enligt 
svensk lag. 

  
Kortfattat: 
Monetär metod är ej tillämplig som en omräkningsmetod för utländska dotterbolag vid 
upprättande av en koncernredovisning i enlighet med IAS 21. Denna metod kan ändå 
användas som en metodteknik då ett utländskt dotterbolag har samma funktionella valuta som 
moderbolagets funktionella valuta och presentationsvaluta.  
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4. Införandet av den funktionella valutan har inneburit att det kan finnas tre olika valutor 
som ett moderbolag och ett utländskt dotterbolag måste ta hänsyn till. Det finns de fall 
i verkligheten (se empirin om Scania och Saab) där ett dotterbolags funktionella valuta 
skiljer sig från den lokala valutan. Här sker en omräkning enligt monetär metod som 
hamnar utanför IAS 21. Om den funktionella valutan dessutom skiljer sig från 
moderbolagets funktionella valuta och presentationsvaluta så krävs en andra 
omräkningsmetod som tillämpas i IAS 21, nämligen dagskursmetoden. Det är helt 
klart att införandet av funktionell valuta har lett till att vissa koncerner måste använda 
sig av två omräkningsmetoder vid omräkning av utländska dotterbolag vid upprättande 
av koncernredovisningen. Vi anser att detta har lett till en försvåring för de företag där 
denna tredje situation uppstår. Innan IAS 21 trädde ikraft tillämpades RR 8 och i 
denna rekommendation behandlades enbart två valutor. Två omräkningsmetoder krävs 
istället för en, vilket vi inte tror var tanken när lagstiftaren skapade IAS 21. Vi ser två 
tänkbara alternativ som är möjliga för företag vid denna situation. Antingen använder 
företaget två omräkningsmetoder som beskrivits ovan, eller bokför både i den lokala 
och i den funktionella valutan löpande. Här krävs då ingen omräkning men väl ett 
betungande arbete. Vilken utav dessa två metoder som tillämpas för att angripa detta 
problem, slutar ändå med att det utländska dotterbolaget måste upprätta två stycken 
bokslut istället för ett. Detta tycker vi i gruppen känns onödigt tidskrävande och 
ifrågasätter begreppet funktionell valuta.  

 
Kortfattat: 
Införandet av funktionell valuta har lett till att noterade svenska moderbolag med utländska 
dotterbolag måste tillämpa både monetär metod och dagskursmetod vid omräkning av 
dotterbolag vid upprättande av koncernredovisningen. 
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5. Vi vill göra er läsare observanta på att dagskursmetoden är den metod som dominerar 
för omräkning av utländska dotterbolag i koncerner. 19 av de 25 undersökta företagen 
på stockholmsbörsen tillämpade dagskursmetoden år 2002 när RR 8 var tillämpar. 6 
företag tillämpade monetär metod år 2002. 4 av dessa 6 företag har bytt 
omräkningsmetod i och med införandet av IAS 21. Vi anser att anledningen till att allt 
fler företag använder sig av dagkursmetoden kan bero på olika faktorer som följer 
nedan: 

 
a) Som vi tidigare påpekat under uppsatsens gång så ger IAS 21 utrymme för företagen 

att bestämma sina funktionella valutor i enlighet med de olika punkterna som framgår 
av IAS 21. Men det framgår även att punkt 9 (försäljningspris och marknadskrafter 
osv.) kan prioriteras före de andra punkterna i bestämmande av funktionell valuta. 
Detta innebär att i de flesta fall kommer dotterbolagets funktionella valuta att 
bestämmas till den lokala valutan i det land som bolaget befinner sig i. I denna 
situation skiljer dotterbolagets funktionella valuta sig från moderbolagets och det i sin 
tur leder till att dagskursmetoden blir tillämpbar i enlighet med IAS 21. 

 
b) Det råder olika åsikter gällande om monetär metod finns lagstadgad i IAS 21 eller om 

denna används endast som en omräkningsteknik utanför IAS 21. Vi i gruppen anser 
det är väldigt tveksamt om den monetära metoden fortfarande finns reglerad i lagen. 
Detta kan även uppfattas på företagsnivå då företagen inte kan finna stöd för att 
tillämpa monetär metod. Detta leder till att dagskursmetoden blir den dominerande 
metoden. 

 
c) En tredje anledningen som vi tror har påverkat valet av omräkningsmetod är att 

dagskursmetoden anses vara betydligt enklare att genomföra än den monetära 
metoden. I den monetära metoden ska de icke monetära posterna räknas om till 
anskaffningsdagens kurs. Detta innebär ett komplicerat arbete att genomföra då 
företaget alltid måste ta hänsyn till vilken kurs som gällde när de icke monetära 
posterna anskaffades. Dagskursmetoden kan uppfattas enklare då tillgångar och 
skulder i varje balansräkning räknas om till balansdagens kurs och intäkter och 
kostnader i varje resultaträkningen räknas om till genomsnittskursen. 

 
d) Med dagskursmetoden undviks effekter av kursdifferenser på resultaträkningen. 

Kursdifferenser kan endast delvis påverkas av ledningen och oförutsägbara 
resultateffekter vill företagsledningen undvika i kvartals- och årsbokslut. 
 

Frågan kvarstår då om detta inte strider mot rättvisande bild och kongruensprincipen och att 
det ger en missvisande bild om företagets resultat, om allt fler företag tillämpar 
dagskursmetoden. 

 
Kortfattat: 
Införandet av IAS 21 har lett till att de flesta företag använder sig av dagskursmetoden. 
Anledningen till denna förändring är att företag kan tillämpa många faktorer vid 
bestämmandet av den funktionella valutan. Ett exempel är punkt 9 i IAS 21. Denna punkt 
leder till att den funktionella valutan vanligtvis bestäms till den lokala valutan, och som 
därmed möjliggör tillämpningen utav dagskursmetoden och skipandet av monetär metod. 



 52

6. Det vi ovan kunnat konstatera är att upplägget i IAS 21 med funktionell valuta har lett 
till ett regelverk som är något komplicerat och att det kan leda till situationer där 
lösningarna är onödigt oklara. Hur kommer det sig då att IASB har valt just denna 
inriktning när de utformat IAS 21? Axelmans uttalande i empirin ger oss ett svar på 
detta. Anledningen till upplägget med funktionell valuta är projektet ”Convergence 
Project”, som har för avsikt att harmonisera US GAAP med IAS/IFRS. Allt detta är 
redan beskrivet i analysen. I analysen har vi också redan antytt att vi inte är helt 
positivt inställda till en sådan harmonisering. Vi ifrågasätter om detta är anledningen 
till att funktionell valuta har införts i IAS 21 överhuvudtaget. Är det så att en 
maktkamp utspelar sig mellan US GAAP och IAS/IFRS och att IAS/IFRS i detta fall 
anpassat sig till US GAAP? Detta är en fråga som är oerhört stor och komplicerad och 
som vi väljer att inte diskutera djupare. Det är dock av visst intresse att det 
uppenbarligen finns ett sådant sammanhang och att det kan förklara varför funktionell 
valuta fått en så stor betydelse när den till synes vållar problem för vissa företag.  

 
Kortfattat: 
Det kan vara så att införandet av funktionell valuta är ett direkt resultat av ett projekt som 
har för avsikt att harmonisera redovisningsreglerna mellan USA och EU. Denna 
harmonisering behöver inte vara positiv och till synes har det lett till ett mer komplicerat 
regelverk för vissa företag. 
 

7. Avslutningsvis skulle vi i gruppen vilja förtydliga att valutakursdifferenser i vissa fall 
kan utgöra en stor post för ett företag. Saab och Scania är två stora koncerner där 
valutakursdifferensen utgjorde en stor del utav årets resultat. I Saab, som enbart 
tillämpade dagskursmetoden 2005, utgjorde valutakursdifferensen 27 % av årets 
resultat. I Scania, som tillämpade både monetär metod och dagskursmetod år 2005, 
utgjorde valutakursdifferensen 28 % av årets resultat. 

 
Kortfattat:  
Valutakursdifferenser kan utgöra stora poster i en koncernredovisning.  
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Sammanfattningsvis 
För att tydliggöra för de slutsatser som vi kommit fram till i denna uppsats så återger vi här 
våra frågeställningar. Svaren på frågeställningarna nedan är de sammanfattande svaren som 
finns att läsa i kapitlet ovan. Numren vid respektive slutsats är överensstämmande med de mer 
utförliga slutsatserna ovan.  
 
Hur skall IAS 21 tillämpas för svenska noterade bolag vid omräkning av utländska 
dotterbolag vid upprättande av sin koncernredovisning? 
3. Monetär metod är ej tillämplig som en omräkningsmetod för utländska dotterbolag vid 
upprättande av en koncernredovisning i IAS 21, men denna metod kan ändå användas som en 
metodteknik då ett utländskt dotterbolag har samma funktionella valuta som moderbolagets 
funktionella valuta och presentationsvaluta. 
 
Hur har införandet av IAS 21 påverkat de svenska noterade bolagen för omräkning av 
utländska dotterbolag vid upprättande av en koncernredovisning? 
5. Införandet av IAS 21 har lett till att de flesta företag använder sig av dagskursmetoden. 
Anledningen till denna förändring är att företag kan tillämpa många faktorer vid 
bestämmandet av den funktionella valutan. Ett exempel är punkt 9 i IAS 21. Denna punkt 
leder till att den funktionella valutan vanligtvis bestäms till den lokala valutan, och som 
därmed möjliggör tillämpningen utav dagskursmetoden och skipandet av monetär metod. 
 
2. Vi anser att IAS 21 ger utrymme för vissa företag att själva påverka sin funktionella valuta, 
och att detta inte behöver vara positivt då det ger utrymme för viss förvirring. 
 
Varför har den funktionella valutan införts i IAS 21 och vad har den för betydelse? 
4. Införandet av funktionell valuta har lett till att noterade svenska moderbolag med 
utländska dotterbolag måste tillämpa både monetär metod och dagskursmetod vid omräkning 
av dessa dotterbolag vid upprättande av koncernredovisningen. 
 
6. Det kan vara så att införandet av funktionell valuta är ett direkt resultat av ett projekt som 
har för avsikt att harmonisera redovisningsreglerna mellan USA och EU. Denna 
harmonisering behöver inte vara positiv och till synes har det lett till ett mer komplicerat 
regelverk för vissa företag. 
 
Övriga slutsatser 
1. Av uppsatsgruppen efterlyses med bestämdhet litteratur som är uppdaterad inom ämnet då 
vi skribenter inte anser att den litteratur som finns i dagsläget uppfyller de krav som borde 
kunna ställas på litteratur på akademisk nivå.  
 
7. Valutakursdifferenser kan utgöra stora poster i en koncernredovisning.  
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