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Sammanfattning 
 

Titel: Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie 

 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten 

 

Handledare: Arne Fagerström 

 

Datum: Maj 2014 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på 

Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. 

För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. Genom att 

göra detta kan studien hjälpa till att skapa en bredare medvetenhet hos användare av de 

finansiella rapporterna. 

 

Metod: Studiens syfte är att ge en helhetsbild av redovisningspraxis bland gruvbolag som 

finns noterade på Stockholmsbörsen. Av den anledningen har en kvantitativ metod använts. 

Genom databasen Retriever har företagens årsredovisningar för de valda årtalen hämtats. 

Därefter har en dokumentstudie genomförts på företagens årsredovisningar med syfte att 

hitta hur företagen väljer att hantera risk i redovisningen samt vilken metod de väljer för 

redovisning av utgifter som uppstår i prospekteringsfasen av verksamheten. Genom 

uppställning av tabeller kan jämförelser göras mellan företag och jämförelser kan också 

göras över tid. För att kunna hitta faktorer som påverkar dessa två redovisningsval har det 

empiriska materialet ställts mot företagens storlek och soliditetsnivå. 

 

Resultat och slutsats: Studien finner, likt tidigare forskning, att gruvbolag som finns 

noterade på stockholmsbörsen skiljer sig åt när det kommer till val av metod för redovisning 

av utgifter som uppstår i prospekteringsfasen. Detta kan bero på bristen av tvingande 

institutionell press. Möjligheten att välja den metod som passar bäst för det enskilda företaget 

utnyttjas. Studien kan inte visa på något samband mellan de faktorer som undersökts och val 

av redovisningsmetod. När det kommer till riskfaktorer visar studien att ett företags storlek 

påverkar antalet riskavslöjanden i årsredovisningen. Studien visar även tecken på isomorfism 

mellan företagen då riskavsnitten i årsredovisningarna är uppställda på samma sätt i de flesta 

granskade årsredovisningarna. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: En liknande studie som närmare granskar ett eller ett fåtal 

bolag för att på en djupare nivå förstå de redovisningsval som företag gör. Genom att 

koncentrera sig på ett fåtal företag kan intervjuer genomföras och på så sätt kan en djupare 

förståelse för denna problematik uppnås. 

 

 

Nyckelord: gruvindustri, prospektering, full cost, successful efforts, risk, 

redovisningspraxis. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till studien som sedermera följs av en 

problemdiskussion, vilken mynnar ut i studiens problemställningar och studiens syfte. 

Inledningen innehåller också studiens avgränsningar samt en disposition.  

1.1 Bakgrund 
 

För att utvinna resurser ur marken måste ett företag först hitta resurserna. Denna fas kallas 

prospektering och är ofta en utdragen och dyr process. (PricehousewaterCoopers, 2012) 

Eftersom processen är dyr blir det också viktigt hur utgifterna som uppstår i denna fas 

redovisas. För detta redovisningsproblem finns två huvudsakliga redovisningsmetoder; “full 

cost” och “successful efforts”. Valet som ett företag gör här är mycket viktigt eftersom det 

kommer att påverka resultatet och, möjligtvis, i förlängningen också investerares beslut. 

Cortese och Irvine (2010) påvisar att valmöjligheten mellan metoderna har debatterats fram 

och tillbaka i över fyrtio år där standardsättarna vill begränsa redovisningen till en metod i 

form av “successful efforts”, medan företag vill behålla sin valmöjlighet. Trots 

standardsättarnas mål finns denna valmöjlighet fortfarande för företag som verkar inom 

utvinningsindustrin. En valmöjlighet som används av företagsledningar för att vinkla 

informationen i de finansiella rapporterna för att skapa fördelar åt sig själva. (Mohebbi, Tarca, 

och Woodliff, 2007) 

 

Syftet med redovisningsstandarder är att standardisera företags redovisning för att en 

användare av informationen ska kunna göra jämförelser företag emellan. (IASB 

föreställningsram, 39-42) Trots dessa standarder finns det fortfarande skillnader i hur företag 

väljer att göra i frågor som rör redovisningen. Redovisningsstandarder lämnar ofta utrymme 

för tolkning. Detta leder till att företag också har möjlighet att vinkla informationen i de 

finansiella rapporterna åt det håll som de anser mest gynnsamt. En studie genomförd av  

Mohebbi et al. (2007) kan exemplifiera detta fenomen. De studerade 152 noterade företag 

inom gruvindustrin och de länder som företagen kom från var Australien, Storbritannien, 

Kanada, USA och Sydafrika. I studien konstaterade forskarna att det inte torde finnas ett 

samband mellan aktiverade utgifter jämte företagets vinst, med förutsättningen att syftet med 

redovisningen är att skapa användbar information för företagets intressenter. Studiens 

empiriska del visade, till skillnad mot det grundläggande antagandet, att företag faktiskt 

utnyttjade möjligheten att styra andelen aktiverade utgifter för att skapa redovisningsmässiga 
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fördelar. En intressant aspekt var också att det visade sig finnas stora skillnader länderna 

emellan.  

 

Skillnaden mellan att aktivera utgifter som uppstår och att kostnadsföra utgifterna är stor då 

direkt kostnadsföring innebär att alla utgifter kostnadsförs direkt och således påverkar 

resultatet det år som de inträffar. Aktivering av kostnader innebär att kostnaderna blir 

tillgångar i balansräkningen och därefter görs avskrivningar på dessa tillgångar. Resultatet 

påverkas då endast med storleken på avskrivningen eller nedskrivningen. Båda dessa sätt att 

bokföra är tillåtna inom utvinningsindustrin och det finns också varianter av de båda 

alternativen. (Gerhardy, 1999) 

 

Utöver detta påverkas företag inom utvinningsindustrin av risker där valutarisker och 

råvaruprisrisker är två av de som har en direkt påverkan på resultatet. (Covello och 

Mumpower, 1985; Tufano, 1996; Butler, 2012). Denna studie tittar närmare på den svenska 

gruvindustrins val när det kommer till redovisning av prospekteringsutgifter samt hur 

företagen inom industrin hanterar risker i sina årsredovisningar. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Den svenska gruvindustrin är viktig för Sveriges ekonomiska välstånd. Gruvindustrin utgör 1 

% av Sveriges totala BNP samt 40 % av nettoexporten. Den svenska gruvindustrin bidrar 

också starkt till EU:s självförsörjning av järn och koppar. (SveMin, 2012) 

 

Det finns, för tillfället, ett tiotal företag inom gruvindustrin noterade på Stockholmsbörsen. 

Under senare år har ett flertal gruvbolag gått i konkurs och ett aktuellt exempel är Lappland 

Goldminers som ansökte om konkurs tidigare denna vår (SVT, 2014). Frågan är vad detta 

beror på? Kan det kopplas till redovisningsmässiga ställningstaganden eller har det berott på 

ett misslyckat företagande. Dessa konkurser och det faktum att det finns valmöjligheter när 

det gäller redovisning och värdering gör den svenska industrin intressant att studera.  

 

Riskerna för ett gruvbolag är många. Förutom att prospektering är en riskfylld verksamhet där 

utgången och den ekonomiska vinningen av verksamheten alltid är osäker, finns det också 

många risker när ett företag har lyckats hitta och utvinna resurser ur marken. (Earnst & 

Young, 2013) Valutarisk påverkar alla företag som handlar över landsgränser med utländska 
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valutor. (Butler, 2012) Utöver denna risk påverkas också ett gruvföretags resultat av priset på 

råvaran som företaget i fråga utvinner. Priset på guld, för att ta ett exempel, sätts på London 

Metal Exchange (LME) i amerikanska dollar. Detta gör att företag som utvinner metaller 

utöver valutarisken också är beroende priset på råvaran som säljs. (Earnst & Young, 2012) 

Eftersom riskerna är stora är det också intressant att studera hur företag väljer att redovisa hur 

de hanterar dessa risker då de kommer att ha en inverkan på företagets resultat och i 

förlängningen också på en investerares beslut gällande en investering. 

 

 Wise och Spear (2000) observerade att redovisningen och det som företagen, inom industrin, 

väljer att avslöja i de finansiella rapporterna, som bäst, kan beskrivas som otillräckligt och att  

utvinningsindustrin ger ett bra exempel på redovisningsflexibilitet. Wise och Spear (2000) 

menar vidare att genom att förstå utvinningsföretagens valmöjligheter när det gäller 

redovisningen och vilka krafter som påverkar företagens val kan användare av finansiella 

rapporter upptäcka problem i tid och på så sätt undvika dessa förluster. 

 

År 2005 tog IASB fram en ny standard, IFRS 6, Prospektering efter samt utvärdering av 

mineraltillgångar. Standardens syfte är att standardisera redovisningen för företag inom 

utvinningsindustrin då företag inom industrin växte och blev mer betydelsefulla ur ett globalt 

perspektiv. En av ambitionerna för IFRS 6 var att reglera redovisningen av kostnader som 

uppstår i prospekterings- och utvärderingsfaserna av en gruva. IFRS 6 hade ambitionen att ta 

bort valmöjligheten och begränsa företag till en specifik metod för redovisning av dessa 

kostnader, något som IASB inte uppnådde med standarden. Det faktum att IASB ansåg att 

denna standard var nödvändig vid tidpunkten tyder på att företag faktiskt använde sig av olika 

redovisningslösningar vilket gör det svårare för en investerare eller någon annan användare att 

tolka informationen och göra en bedömning av företaget i fråga. Cortese, Irvine, och Kaidonis 

(2010) och Asekomeh, Russel och Tarbert (2006) uppmärksammade att det förekom 

lobbyverksamhet från bolagens sida under processen med att ta fram den nya standarden. 

Industrin ville alltså styra hur denna standard skulle komma att se ut. Detta för att företagen i 

framtiden skulle ha samma valmöjligheter och tolkningsutrymme som under tiden innan IFRS 

6. Lobbyverksamheten som uppmärksammats ger också en indikation på att detta 

tolkningsutrymme inom redovisningen är viktigt för bolagen inom industrin. 

 

IFRS 6 lämnar det upp till företagen själva att välja om de vill och hur mycket av utgifterna 

som aktiveras alternativt kostnadsförs. Detta gör att företagen inom gruvindustrin har en 
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möjlighet att påverka resultatet genom att välja den metod som passar dem bäst för tillfället.  

Cortese, Irvine och Kaidonis (2009) tar upp ett exempel som visar på resultatskillnaden i en 

jämförelse mellan de två mest använda redovisningsmetoderna, “full cost” och “successful 

efforts”. Premier Oil, en oljeproducent i Storbritannien, bytte redovisningsmetod från “full 

cost” till “successful efforts” vilket resulterade i att resultatet ändrades från 44 miljoner dollar 

till 22 miljoner dollar. Detta visar att valet av redovisningsmetod är viktigt och att det, i stor 

grad, påverkar resultatet. 

 

En annan dimension, som följer av företagens valfrihet gällande redovisning av 

prospekteringsutgifter, är att det blir svårt för en investerare att jämföra och bedöma olika 

gruvbolag. Problematiken uppstår när ett företag använder sig av ena metoden och ett annat 

företag använder sig av den andra metoden. Jämförbarheten blir i ett sådant fall lidande, vilket 

är ett problem som medföljer i och med företagens stora valmöjligheter gällande redovisning 

av prospekteringsutgifter. Detta problem gäller även inom det egna bolaget om de historiskt 

sett har varierat mellan “successful efforts” och “full cost”, då detta gör att jämförbarheten i 

det egna bolaget över tid blir problematisk. (Wise och Spear 2000) 

 

Om ett företag t.ex. väljer att aktivera utgifter som konstaterats ge en ekonomisk fördel i 

framtiden så innefattar detta en subjektiv bedömning. När är en framtida ekonomisk fördel 

konstaterad? Om ett företag istället väljer att aktivera alla utgifter oavsett om det konstaterats 

att prospekteringen kommer att innebära framtida ekonomiska fördelar och sedan utsätter 

tillgången för nedskrivningsprövningar så lämnar detta också en möjlighet för subjektiva 

bedömningar. Hur mycket ska skrivas ned? (Gerhardy, 1999) 

 

Val som företag gör påverkar resultatet och dessa val kan göras med olika syften. (Cortese, 

Irvine och Kaidonis 2009; Deakin 1979; Healey 1985; Malmquist 1990; Mohebbi et al. 2007) 

I en perfekt värld skulle alla val göras utifrån utgångspunkten att ge en så rättvisande bild av 

företaget som möjligt. (Malmquist, 1990)  Tyvärr har historien visat att så inte är fallet och 

teorier om “earnings management och “income smoothing” bekräftar detta. (Nichols, 1994; 

Lilien och Pastena, 1982) Oavsett om företag gör val utifrån vad som är bäst för deras eget 

företag eller vad som ger en rättvis bild av företaget är det viktigt att investerare och andra 

användare känner till valmöjligheterna och förstår dem. Detta för att kunna fatta så 

informerade beslut som möjligt gällande en eventuell investering i ett företag. (Nichols, 1994) 
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1.3 Problemställning och syfte 
 

Det har framkommit att redovisningsval som företag inom den globala utvinningsindustrin 

gör skiljer sig från varandra. Redovisningen företagen emellan är inte konsekvent vilket 

försvårar för användare av informationen. Det har också framkommit att branschen värnar om 

denna valmöjlighet. Frågor som studien svarar på är: 

 

 Hur ser redovisningspraxis ut i den svenska gruvindustrin? 

 Vilka faktorer påverkar redovisningspraxis? 

 

Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar 

sig an valmöjligheter som finns tillgängliga i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna 

ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. På detta sätt kan studien 

hjälpa till att skapa en bredare medvetenhet hos användare av gruvbolagens finansiella 

rapporter. En medvetenhet som är viktig när det kommer till investeringsbeslut. 

1.4 Avgränsning 
 

Studien behandlar endast de gruvbolag som finns noterade på Stockholmsbörsen respektive 

Firsth North, då dessa bolag är publika och måste rätta sig efter samma regelverk. 

 

Dessa bolag är; Boliden, Endomines, Lundin Mining, Nordic Mines, Arctic Gold, Auriant 

Mining, Dannemora Mineral, Kopparberg Mineral, Kopy Goldfields, Lappland Goldminers, 

Lucara Diamond Corp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.5 Uppsatsens disposition 

  

Kapitel 2 - Metod 

I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som används för att studera ämnet, metoder 

för att ta fram relevant teori och metoder för den empiriska undersökningen presenteras. 

 

Kapitel 3 - Referensram 

Här presenteras relevanta teorier, en allmän del och tidigare forskning. Dessa tre delar i 

referensramen ligger sedan till grund för empiri- och analysavsnitten.   

 

Kapitel 4 - Empiri 

Empiriavsnittet innehåller den datainsamling som utförts för att besvara studiens syfte. 

Insamlingen har skett genom databasen retriever där information har hämtats från 

årsredovisningar.  

 

Kapitel 5 - Analys och slutsats 

I analyskapitlet tolkas den datainsamling som har genomförts i empiriavsnittet och länkas 

samman med innehållet i referensramen. 

 

I studiens slutsats presenteras de slutsatser som kan dras av analysen. Vidare besvaras 

frågeställningen och syftet med studien. Efter slutsatsen presenteras förslag till vidare 

forskning 
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2. Metod 
 

I följande kapitel beskriver studien val som gjorts genom arbetets gång. Detta för att svara på 

studiens problemställningar och dess syfte. Metoddelen beskriver alltså själva genomförandet 

av studien.  

2.1 Vetenskaplig tradition 
 

Denna studie har sin grund inom “positive accounting research”, som är en inriktning inom 

det akademiska området “accounting  research”, och syftar till att förklara och förutse rådande 

redovisningspraxis. “Positive accounting research” tenderar till att förklara varför vissa 

redovisningsmetoder är mer frekvent använda än andra. Denna del av “accounting research” 

växte fram för att få en större förståelse för hur redovisningsmetoder skall användas på bästa 

möjliga sätt. (Watts och Zimmerman, 1978, 1986, 1990; Deegan och Unerman, 2011) Denna 

vetenskapliga tradition passar denna studie då studien har undersökt rådande 

redovisningspraxis i gruvbolag noterade på Stockholmsbörsen. Studien söker också att 

förklara redovisningspraxis bland de gruvföretag som finns noterade på Stockholmsbörsen då 

en av forskningsfrågorna behandlar faktorer som påverkar redovisningspraxis. 

2.2 Val av metod 
 

För att uppnå studiens syfte, som är att ge en bild av hur noterade gruvbolag på 

Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som gäller redovisningen, är studien gjord med 

kvantitativ metod. Kvantitativa studier syftar ofta till att ge generella bilder av någonting. En 

kvantitativ metod baseras ofta på numeriska siffror, något som stämmer på denna studie. 

(Eriksson och Weidersheim-Paul, 2011). Trost (2012) understryker detta och menar att den 

kvantitativa metoden används vid undersökningar av siffror, och tillägger även att den 

kvatitativa metoden används vid olika typer av beräkningar. Hartman (2004) menar att en 

kvantitativ studie genomgår en process; forskningsprocessen. Denna process består av tre 

faser; planerings-, -insamlings och analysfasen. Denna studie har följt Hartmans (2004) så 

kallade forskningsprocess, då studien till en början var tvungen att planera vilken information 

som skulle hämats ur årsredovisningarna, för att sedan genomföra insamlingen, och slutligen 

analysera de data som hämtas och länka denna med den teoretiska referensramen.  
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Sammanfattningsvis är studiens syfte är ett ge en helhetsbild av den svenska gruvindustrin 

och därmed passar en kvantitativ metod bäst. Genom att alla noterade gruvbolag på 

Stockholmsbörsen analyseras kan en helhetsbild av den svenska gruvindustrin skapas. 

 

En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från befintlig forskning inom ett ämne. Denna 

tidigare forskning kan då användas för att göra förutsägelser, forma hypoteser kring hur 

verkligheten ser ut. (Eriksson och Wiedersheim, 2011; Patel och Davidson, 2003; Lundahl 

och Skärvad, 1999  Denna studie tar avstamp i tidigare forskning då tidigare forskning 

granskats för att hitta forskningsfrågorna. För att kunna föra en problemdiskussion har vi tagit 

tidigare forskning till hjälp. Tidigare forsknings har också använts för att skapa en slags 

hypotes kring vilka faktorer som påverkar riskavslöjanden och val av redovisningsmetod. 

Dessa hypoteser återfinns i modellen som utgår från just tidigare forskning och svaren som 

tidigare forskning givit oss. 

Studiens empiriska material består av gruvbolagens årsredovisningar från åren 2006, 2009 

och 2012. Insamlingen och analysen av detta material är en form av dokumentstudie. Grääs, 

Haglund, Engdahl och Christensen (2010) påvisar att en dokumentstudie är en typ av 

sekundärdataanalys. De menar vidare att sekundärdata är data som har samlats in vid en 

tidigare tidpunkt, till ett annat sammanhang och alltså inte till den aktuella undersökningen. 

Esaiasson (2012) fyller på och menar att en dokumentstudie också kan användas för att 

systematisera innehållet i texterna för att sedan kritiskt granska det. Detta passar väl in i denna 

studie där gruvbolagens ”riskdisclosures” har systemastiserats och granskats. 

 

Enligt Grääs et al. (2010) finns det olika typer av sekundärdata och denna studie har använt 

sig av extern sekundärdata, som innebär att informationen finns utanför organisationens 

gränser. Grääs et al. (2010) menar vidare att extern sekundärdata kan särskiljas om de är 

publicerade eller kommersiella. Publicerad sekundärdata är offentliga handlingar och det är en 

sådan typ av information denna studie använder sig av genom att granska årsredovisningar 

från gruvbolag noterade på stockholmsbörsen. (Grääs et al., 2010) 
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2.3 Urval 
 

För att urskilja vilka företag som skulle studeras tog studien hjälp av sökfunktionen på 

Stockholmsbörsens hemsida (nasdaqomxnordic). Första steget var att gå in på fliken som 

behandlar aktier. Sedan gjordes två sökningar, dels på “main market” (large cap, mid cap, 

small cap  dels på “firsth north” och båda sökningarna gällde Stockholmsbörsen. Vid 

sökningen kunde även en specifik sektor väljas och där valdes sektorn “materials”. Vid den 

första sökningen blev det 18 träffar och i den andra sökningen blev det 16 träffar. Nästa steg 

var att gå in på alla de 34 företagens hemsidor och undersöka vilka av dessa företag som 

mötte studiens kriterier, d.v.s. att vara verksamma inom gruvindustrin. När alla hemsidor hade 

granskats kunde det konstateras att 11 företag mötte studiens krav och det är dessa företags 

årsredovisningar som det empiriska materialet har hämtats från.  

 

Anledningen till att studien endast har med noterade företag från Stockholmsbörsen är för att 

de lyder under samma redovisningsregler. Detta är viktigt för studien då den avser att 

undersöka likheter och skillnader mellan företagen och ur denna aspekt är det viktigt att 

företagen står under samma regelverk för att uppfylla studiens frågeställningar och syfte. Av 

denna anledning har företag som t.ex. LKAB valts bort eftersom de inte är noterade och 

således inte lyder under Stockholmsbörsens regelverk.  

 

För att stärka studien gjordes valet att tillföra en tidsaspekt där tre tillfällen för respektive 

gruvbolag undersöktes och åren som studien har granskats är 2006, 2009 och 2012. Detta för 

att skapa jämna mellanrum mellan nedslagen. För två företag har årsredovisningar från 2007 

använts istället för årsredovisningar från 2006 då dessa årsredovisningar inte fanns 

tillgängliga. Årsredovisningarna från 2013 har inte publicerats för samtliga företag och därför 

kan dessa inte granskas. Årsredovisningar från 2012 har således använts istället. 

 

2.4 Datainsamling 
 

Den empiriska datainsamlingen har skett genom databasen Retriever. Retriever innehåller en 

mängd information inom olika områden. Ett av områdena som den använda databasen inriktar 

sig mot är företagsinformation. Det är det delområdet som  har varit attraktivt för denna 

studie,  och studien har genom databasen hämtat årsredovisningar till studiens elva gruvbolag 

till de tre tillfällena som har undersökts (2006/07, 2009 och 2012). Årsredovisningarna som 
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används i denna studie är primärkällor eftersom de är granskade av revisorer och godkända av 

företagens respektive styrelser. 

 

Därefter har en dokumentstudie (Grääs et al., 2010; Esaiasson, 2012) genomförts på 

gruvföretagens årsredovisningar. Samtliga årsredovisningar har granskats med studiens 

frågeställningar som utgångspunkt. Granskningen har då fokuserats speciellt på företagens val 

av metod för redovisning av prospekteringsutgifter samt hur företagen har valt att redovisa de 

olika risker som gruvverksamhet innebär. 

 

Metodvalet gällande redovisning av prospekteringskostnader skrevs i de flesta fall tydligt i 

årsredovisningarna. I de fall där valet inte ordagrant skrevs ut gjordes en tolkning av 

förklaringen i årsredovisningen med utgångspunkt i hur de olika metoderna definieras i 

teorikapitlet i denna studie. 

 

De olika riskkategorier som företagen valde att ta upp undersöktes initialt genom att leta efter 

rubriker som nämnde väsentliga risker eller riskfaktorer. Därefter genomfördes en mer 

noggrann undersökning av årsredovisningarna med syfte att hitta de riskfaktorer som nämns i 

den löpande texten. Även noter granskades med syfte att finna riskfaktorer. 

 2.5 Analys av insamlad data 

 

Det insamlade materialet från gruvbolagens årsredovisningar har analyserats genom att sätta 

företagen i relation till varandra för att undersöka likheter och skillnader mellan dem. Med 

utgångspunkt i empirin görs även jämförelser över tid för att se om de metoder som används 

förändrats över tid. Påverkansfaktorer på val av redovisningsmetod har undersökts genom att 

dela in företagen i tre storleksgrupper samt tre grupper som utgår från de olika företagens 

soliditetsnivå. Gruppindelning gör det möjligt att jämföra grupper av företag med varandra, 

gruppindelningen gör också informationen mer överskådlig. 

 

Studien granskar också företagens redovisningsmässiga hantering av de riskfaktorer som finns 

inom gruvindustrin. Detta har genomförts genom att tabeller ställts upp för de olika 

riskkategorier som de olika bolagen väljer att ta upp som väsentliga i sina årsredovisningar. 

Genom att göra detta kan jämförelser göras mellan bolagen och jämförelser kan också göras 

mellan de olika åren som granskats i studien. För att undersöka om företagens storlek 
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påverkar antalet riskavslöjanden har företagen delats in i tre storleksgrupper. Därefter har 

jämförelser kunnat göras mellan de olika storleksgrupperna 

 

Det insamlade materialet kopplas även mot praxis, standarder och tidigare forskning för att 

undersöka vilka faktorer som kan påverka företags val av redovisningsprinciper. Tidigare 

forskning gör klart att storlek och soliditetsnivå påverkar val av redovisningsmetod för 

utgifter som uppkommer i prospekteringsfasen. Tidigare forskning fann också att företags 

storlek påverkar antalet riskavslöjanden i årsredovisningarna. Dessa påverkansfaktorer har 

också denna studie undersökt. 

 

Resultatet av analysen mynnar ut i slutsatser som svarar på de frågeställningar och syfte som 

ställts upp i inledningen av studien. 

 

2.6 Insamling av teori 
 

Den teoretiska referensramen består främst av sekundärkällor i form av tidigare forskning och 

litteratur som är relevant för studien. Även relevanta standarder och regelverk beskrivs 

kortfattat. För insamlingen av tidigare forskning har Google Scholar använts och då med 

sökord som accounting, mining, prospecting osv. 

 

För att skapa en grundkunskap kring ämnet lästes tidigare forsknings sammanfattningar och 

slutsatser. Detta för att kunna avgöra om en specifik artikel var relevant för denna studie. När 

en grundkunskap skapats gick studien in på djupet genom att kombinera de ovan nämnda 

sökorden för att hitta artiklar som passade denna studie. Mycket av den tidigare forskningen 

undersöker gruvindustrins syn på ”corporate social responsibility” (CSR  och hur företag 

inom gruvindustrin gör för att hantera olika former av risk. 
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2.7 Källkritik 
 

Flera av de tidigare studierna som refereras till i denna studie är gjorda på olje- och 

gasindustrin. Även om inte gruvindustrin är en exakt kopia av olje- och gasindustrin så kan 

kopplingar göras mellan de båda industriernas redovisningsproblematik. (Asakomeh, 2006) 

Det handlar då om bokföring av utgifter som uppstår i samband med prospekterings- och 

utvecklingsfaserna. Detta då företag i olje- och gasindustrin och i gruvindustrin är beroende 

av att utvinna resurser ur marken. Detta innebär att den redovisningsproblematik som denna 

studie undersöker finns i båda industrierna. 
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3. Referensram 
Detta kapitel består av tre delar vilka är en allmän, en teoridel där relevanta teoretiska 

fundament presenteras och kapitlet avslutas med tidigare forskning inom studiens område. 

3.1 Allmän referensram 
Denna allmänna del ger en djupare inblick i studiens unika inriktning och bland annat   

presenteras aspekter som  redovisningspraxis, information om gruvbranchen och 

redovisningsstandarder. 

3.1.1 Redovisningspraxis 

 

Aktuell redovisningspraxis påverkas, förutom av taktiska motiv, av lagbestämmelser och 

förbättringsförslag (rekommendationer  samt av vad som uppfattas vara “god redovisningssed 

vid en bestämd tidpunkt. (Eriksson 1974) Den goda redovisningsseden har betydelse för hur 

redovisningspraxis ser ut. Detta gäller  i de fallen då ett redovisningsproblem inte har blivit 

föremål för reglering av lagstiftare eller normgivande organisationer. Såväl “god 

redovisningssed” som lagar och förbättringsförslag har viss förankring i teoribildningarna på 

redovisningsområdet. Framsteg på det teoretiska planet påverkar innebörden av “god 

redovisningssed” samt innehållet i nya lagar och rekommendationer. (L. Eriksson, 1974) 

 

Figur 1: Redovisningspraxis -  figuren visar aktuell redovisningspraxis och vad som 

påverkar denna. 
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Att skapa lagar och regelverk kring redovisning som främjar legitimitet och som ger 

användare av finansiella rapporter en korrekt bild av företagens ekonomi är komplicerat. 

Företagsledningar tenderar att vilja redovisa till sin egen fördel i den mån lagen tillåter. Det 

finns heller ingen enighet bland redovisningsforskare om vilka lagar och principer som ger 

den mest rättvisa bilden av ett företag. (Lönnqvist, 2011) 

3.1.2 Internationella standards 

 

Artsberg (2005) nämner olika organisationer vars uppgift är att skapa 

redovisningsrekommendationer som ska fungera som ett komplement till olika länders lagar. 

Dessa organisationers rekommendationer används både i Sverige och internationellt. IASC 

(International Accounting Standards Committee) grundades 1973 genom en 

överenskommelse mellan ett antal redovisningsorganisationer. IASC existerade fram till 2001 

då IASB (International Accounting Standards Board) grundades. IASB:s uppdrag är att skapa 

ett högkvalitativt och förståeligt standardpaket (IFRS). Ett annat uppdrag som IASB har är att 

harmonisera nationella redovisningsregler med IAS/IFRS. 

3.1.3 Gruvbranschen 

 

Gruvbranschen är en bransch under ökad globalisering där internationell jämförbarhet blir allt 

viktigare. En gruva går igenom ett antal faser som brukar kallas en gruvas livscykel och varje 

fas ställer krav på val när det kommer till redovisning. Denna studie fokuserar på de inledande 

två faserna; prospektering och utvärdering, alltså de faser som äger rum innan ett företag kan 

utvinna säljbart material ur gruvan. Faserna innan produktion kan vara långa och dyra för ett 

företag och sättet som det enskilda företaget behandlar kostnader som uppstår i dessa faser är 

viktiga. (PricewaterhouseCoopers, 2012) 

 

Gruvans fem faser: 

 

Prospektering innebär sökandet efter resurser med kommersiellt värde. Fasen inkluderar: 

 

 Undersökning och analys av ett områdes historiska prospekteringsinformation. 

 Topografiska, geologiska, geokemiska och geofysiska studier av området i fråga. 

 Undersökande borrningar och samplingar. 
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Utvärdering innebär att ett gruvbolag försöker bestämma den tekniska genomförbarheten i att 

utvinna resurser ur marken på en specifik plats. I denna fas vill företag även försöka att 

bestämma om mineralresurserna i fråga har ett sådant värde att det blir rimligt ur en 

ekonomisk synvinkel att starta en gruva. Fasen inkluderar: 

 

 Bedömning av fyndighetens volym. 

 Undersökning och testning av utvinningsmetoder. 

 Översyn av kraven på transporter och infrastruktur. 

 Genomförande av marknads- och finansieringsundersökningar. 

 

Utveckling innebär att företag ser till att kunna komma åt resurserna. Denna fas förbereder för 

produktion och inkluderar:  

 

 Upprättandet av gruvschakt. 

 Utgrävningar. 

 Byggandet av vägar och tunnlar. 

 Avlägsnande av onödig gråsten. 

 

Produktionsfasen är den dagliga verksamheten i vilken ett företag försöker utvinna 

försäljningsbara produkter ur marken. Den inkluderar extraktion och processande före 

försäljning kan ske. 

 

Stängnings- och rehabilitationsfasen påbörjas när gruvverksamheten har upphört och den 

inkluderar återställande och rehabilitering av området där gruvan funnits.  

  

3.1.4 Prospektering 

 

Det tar ofta väldigt lång tid från de första undersökningarna till gruvstart. Det handlar i bästa 

fall om mellan 5-10 år, men kan ibland ta upp till hela 20 år. Det som avgör hur lång tid det 

tar från prospektering till en gruva i drift kan beskrivas genom 3 avgörande faktorer. Den 

första faktorn är basal och är helt enkelt att det tar lång tid att definiera en ny fyndighet. Den 

andra faktorn handlar om interna faktorer (till exempel företagets skick) och externa faktorer 

(till exempel rådande råvarupriser) som påverkar beslutet om att starta en gruva. Den tredje 
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och sista faktorn, som avgör beslutet om/eller när gruvan kan tas i drift, handlar om att få 

olika tillstånd beviljade (till exempel miljötillstånd), något som kan ta väldigt lång tid. 

(Boliden, 2014) 

 

Det finns två olika typer av prospektering vilka är gruvnära prospektering respektive 

fältprospektering. Gruvnära prospektering innebär att gruvföretaget letar efter nya fynd i 

närheten av en befintlig gruva. Det är något som sparar både tid och resurser, då infrastruktur 

och utrustning redan finns i närheten. Fältprospektering är en annan typ av prospektering och 

innebär att söka fynd på outforskade platser. Detta innebär högre kostnader för aktören, större 

osäkerhet och vanligtvis en större tidshorisont vid jämförelser med gruvnära prospektering.  

(Boliden, 2014) 

 

Det finns fyra metoder som används när gruvbolag ska redovisa utgifter som uppstår i 

prospekterings- och utvärderingsfaserna. Dessa fyra metoder finns listade och förklarade 

nedan. Full cost och successful efforts-metoderna är de mest använda. (C. L. Cortese et al., 

2009) 

 

”Expenditure” innebär att alla utgifter som uppkommer i prospekteringsfasen kostnadsförs. 

(Mohebbi et al., 2007) 

 

”Area of interest” är en metod som ligger någonstans mellan full cost och successful efforts-

metoderna. Prospekteringskostnader, i områden där det finns stor sannolikhet att området 

kommer att kunna generera framtida ekonomiska fördelar, aktiveras. Prospekteringsutgifter i 

områden som inte förväntas kunna generera framtida ekonomiska fördelar skrivs av. 

(Gerhardy, 1999) 

 

”Full cost” innebär att alla kostnader i prospekteringsfasen, oavsett om de kan härledas till 

lyckade projekt, aktiveras. “Full cost”-metoden (FC-metoden) resulterar i en högre vinst och 

balanserar utgifter i en tidigare fas än de andra metoderna. Utgifter för misslyckad 

prospektering skjuts framåt i tiden och matchas sedan med intäkter för lyckad prospektering 

(Cortese et al. 2009) Om denna metod används ska nedskrivningsprövningar göras. (Earnst & 

Young, 2013)  
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Kritikerna till FC-metoden menar att den ger en missvisande bild av företagets tillgångar, och 

menar att tillgångarna inte möter IASB:s krav, vilka är att tillgångar skall representera 

framtida ekonomiska fördelar. (IASC, 2000) 

 

”Successful efforts”-metoden (SE-metoden) innebär att bara de kostnader som uppstår i 

prospekteringsfasen som går att direkt härleda till lyckade projekt aktiveras, alltså projekt som 

anses kunna ge framtida ekonomiska fördelar. (Cortese et al. 2009) De aktiverade utgifterna 

skrivs sedan av mot intäkter från det att produktionen påbörjas eller, om de överger ett 

område, skrivs allt av under den perioden. (IASC, 2000) 

 

SE-metoden har fått liknande kritik som FC gällande balansräkningen där tillgångar 

förekommer som troligtvis inte kommer att innebära framtida intäkter för företaget. (IASC 

2000) 

 3.1.5 IFRS 6 

 

Syftet med denna standard är att precisera hur prospekteringen efter samt utvärdering av 

mineraltillgångar ska redovisas. (IFRS 6 p.2) 

 

Standarden ställer följande särskilda krav: 

 Begränsade förbättringar av befintliga redovisningsmetoder för prospekterings- och 

utvärderingsutgifter. 

 

 Av företag som redovisar prospekterings- och utvärderingstillgångar att bedöma 

sådana tillgångars nedskrivningsbehov enligt denna standard och värdera varje behov i 

enlighet med IAS 36 Nedskrivningar. 

 

 Upplysningar som identifierar och förklarar de belopp i företagets finansiella rapporter 

som uppkommer genom prospekteringen efter samt utvärderingen av mineraltillgångar 

och hjälper användare av dessa finansiella rapporter att förstå storleken på, tidpunkten 

för och sannolikheten för framtida betalningsströmmar från varje redovisad 

prospekterings- och utvärderingstillgång. (IFRS 6 p.2) 

IFRS 6 tar också upp vilka krav som måste uppfyllas för att ett företag ska tillåtas att göra ett 

byte av redovisningsprinciper. Kraven är: 
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 Ett byte av redovisningsprinciper får ske om bytet gör de finansiella rapporterna mer 

relevanta för användarnas behov för att fatta ekonomiska beslut. De finansiella 

rapporterna får alltså inte bli mindre tillförlitliga på grund av ett byta av 

redovisningsprinciper. Företaget ska bedöma kriterierna; relevans och tillförlitlighet 

enligt IAS 8. (IFRS 6 p.12) 

 För att motivera ett byte av redovisningsprinciper ska ett företag visa att bytet innebär 

att de finansiella rapporterna i högre grad uppfyller kriterierna i IAS 8, men bytet 

behöver inte leda till fullständig överensstämmelse med dessa kriterier. (IFRS 6 p.13) 

Standardens avsikt var att harmonisera redovisningen av kostnader som uppstår i 

prospekterings- och utvärderingsfaserna, något standardsättarna inte lyckades med. Företag 

har fortfarande möjligheten att välja redovisningsmetod. 

3.1.6 Redovisning i utvinningsindustrin - en historisk återblick 

 

Enligt Cortese och Irvine (2010) har det debatterats i över 40 års tid huruvida redovisningen 

skall bedrivas inom utvinningsindustrin, vilken innefattar gas-och oljeföretag samt 

gruvföretag. Det som har varit det huvudsakliga ämnet för debatt är företagens användande av 

två olika redovisningsmetoder. Dessa metoder är “full cost” respektive “successful efforts”. 

Anledningen till debatten är att dessa metoder skiljer sig kraftigt mellan varandra. Asekomeh 

et al. (2006) understyrker detta och menar att de två metoderna är konceptuellt olika och att de 

ger radikalt avvikande rapporterade resultat.  

 

Anledningen till att debatten har blivit väldigt långdragen grundar sig i två olika viljor. 

Standardsättarna vill minska tolkningsutrymmet som råder i och med de två 

redovisningsmetoderna. Företagen vill tvärtemot behålla tolkningsutrymmet som metoderna 

medför. (Cortese och Irvine, 2010) 

 

År 1973 fick “Securities and Exchange Commission” (SEC  uppgiften att utveckla USA:s 

redovisningsstandarder för gas- och oljeindustrin. Uppgiften var primärt att försöka 

åstadkomma en rättvisare bild av företagen genom redovisningen. SEC delegerade senare 

uppgiften till “Financial Accounting Standards Board” (FASB , som år 1977 utfärdade en ny 

standard som kallades för “Statement No, 19, Financial Accounting and reporting by Oil and 

Gas Producing Companies”. Denna standard föregicks av en intensiv lobbyverksamhet från 
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gas-och oljeföretag, som var starkt emot den nya standarden, där företagen blev begränsade 

till att använda “successful efforts”. Även efter att standarden blivit gällande fortsatte den 

intensiva lobbyverksamheten och det ledde slutligen till att SEC drog tillbaka sitt stöd till 

“FASB Statement NO.19”. Företagen kunde återigen använda både “full cost” och 

“successful efforts”. (Cortese och Irvine, 2010) 

 

År 1998 blev debatten om de olika metoderna åter aktuell då “International Accounting 

Standards Committee” (IASC , som senare blev “ International Accounting Standards Board” 

(IASB), tog upp projektet på sin formella agenda. Detta för att återigen försöka få till en 

rättvisare redovisning inom utvinningsindustrin. Det återupptagna intresset ledde till att en 

internationellt representerad kommitté skapades för att leda projektet. År 2000 publicerade 

IASC ett “issues paper” som behandlade redovisningen inom utvinningsindustrin. Ett av 

artikelns kapitel utredde vilken metod som olika intressenter inom utvinningsbranschen 

faktiskt föredrog gällande prospektering. En enkät skickades ut till intressenter inom 

utvinningsindustrin som bestod av företag, redovisningsorganisationer, standardsättare, 

expertis osv, där dem fick svara på vilken metod de föredrog alternativt att behålla båda 

metoderna. IASC fick 52 svar, men där endast 46  svarade på just denna fråga. Resultatet blev 

att 78 % av respondenterna föredrog “successful efforts” eller “area of interest”, vilken är en 

variant på den förstnämnda. De resterande respondenterna (22 %) föredrog att behålla 

valmöjligheten mellan de två metoderna. (Cortese och Irvine, 2010) 

 

År 2004 publicerade International Financial Reporting Standard (IFRS) en ny standard inom 

området; IFRS 6 “Exploration for and Evaluation of Mineral Resources”, som började gälla 1 

januari år 2006. Det som många tycker är häpnadsväckande är att IFRS 6 inte tog ställning 

gällande “full cost” och “successful efforts” och företagen kunde fortfarande använda sig av 

båda metoderna. Detta trots att IASC:s “issues paper” från år 2000 tydligt visade att en 

övervägande del (78 %) från utvinningsbranschen föredrog en redovisningsmetod i form av 

“successful efforts”. (Cortese och Irvine, 2010) 

 

Detta ämne har som sagt debatterats i över 40 års tid och företagen får ses som “vinnare”, då 

valmöjligheten fortfarande finns kvar. Detta beror med allra största sannolikhet på en effektiv 

lobbyverksamhet från företagens sida (Asekomeh 2006). Detta gäller även för IFRS 6 och ett 

svar på varför IASC (IASB) agerade som dem gjorde inför stiftandet av den senaste 
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standarden är på grund av att lobbyverksamhet förekom även där, vilket presenteras närmare 

nedan. 

3.1.7 Lobbyverksamhet  

 

Nuvarande standard för gruvbolagens redovisning tillåter både FC- och SE-metoderna för 

redovisning av kostnader som uppstår i prospekterings och utvärderingsfaserna. IASC började 

år 2000 att utveckla en ny standard vars syfte var att harmonisera redovisningen i 

utvinningsindustrin. (Asakomeh, 2006) IFRS 6 harmoniserade inte redovisningen utan tillåter, 

som sagt, fortsatt att båda de ovan nämnda metoderna används. Asakomeh et al. (2006) samt 

Cortese och Irvine (2010) menar att detta beror på extensiv lobbyverksamhet från de företag 

som skulle komma att beröras av den nya standarden. 

 

Asakomeh et al. (2006  finner att bolag inom utvinningsindustrin använde sig av “comment 

letters” för att påverka hur den nya standarden skulle komma att det ut. Studien visade att de 

flesta av de protester som kom via ”comment letters” var emot inskränkningar i valet mellan 

sätt att redovisa kostnader som uppkommer i prospekterings- och utvecklingsfaserna. 

Asakomeh et al. (2006) menar att detta är ett tecken på att företagen vill behålla sina 

möjligheter att ägna sig åt “earnings management-aktiviteter”. 

 

Cortese och Irvine (2010) tar också upp den synliga lobbyverksamheten som bland annat 

består av “comment letters” men de menar att det finns en till del som påverkade 

utformningen av IFRS 6. Nämligen en osynlig del, en del som inte är offentlig. Cortese  och 

Irvine (2010) kallar det den svarta lådan. Forskaren grundar detta på att output inte stämmer 

överens med input (fig. 2).  Exempel på denna osynliga lobbyverksamhet är inre påverkan 

genom finansiering och utlåning av personal från företagen till de som arbetade med 

standarden. Cortese och Irvine (2010) menar att det faktum att företag inom 

utvinningsindustrin lånade ut experter till den grupp som arbetade med standarden inte är 

något konstigt då dessa personer innehar en expertis inom fältet som är svår att hitta någon 

annanstans. Han utesluter dock inte att detta kan ha påverkat den slutliga standardens 

utformning. Syftet med IFRS 6 var att harmonisera redovisning men den slutliga standarden 

gör inte detta. Där finns ett glapp och Cortese och Irvine (2010) menar att detta glapp beror på 

osynlig lobbyverksamhet. 
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Figur 2: ”The black box” (lobbyverksamhet)- figuren visar att utformningen av nya 

standards påverkas av ”unseen input”, som innebär lobbyverksamhet från företag. 

 

Båda dessa studier (Asakomeh et al. 2006; Cortese och Irvine, 2010) tar upp 

lobbyverksamheten inför IFRS 6 och hur den kom att forma standarden på ett sätt som fortsatt 

är fördelaktigt för de företag som standarden ska reglera. Detta innebär att företag fortfarande 

har ett val i vilken metod de använder och detta resulterar i sin tur i att de fortfarande har en 

möjlighet att styra redovisningen år det håll som passar dem själva bäst. 

3.1.8 Risk 

 

Nedan presenteras relevanta risker för bolag inom gruvranschen. De olika riskerna är 

affärsrisk, marknadsrisk samt valutarisk..  

3.1.8.1 Affärsrisk 

 

Enligt De Ridder (2003) brukar ett företags affärsrisk  bedömas genom hur bolagets resultat 

efter skatt förändras under en längre tidsperiod. Vinstutvecklingen i företag  inom olika 

branscher varierar och det finns flera orsaker till det. De Ridder (2003) menar att företagets 

vinstutveckling kan kopplas till försäljningen och intjäningsförmågan i olika konjunkturlägen. 
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De Ridder (2003) menar vidare att förändringar i företagets försäljningspriser påverkar 

affärsrisken. I vissa branscher är priserna relativt stabila och förändras enbart i undantagsfall. 

Han fortsätter och påvisar att i andra branscher kan intäktsströmmarna skifta kraftigt från 

månad till månad. Branscher som utsätts för denna typ av prispress är i vanligtvis kopplade 

till råvaror som t.ex. oljeindustri, metallindustri och skogsindustri. 

 

Att intäktsströmmarna för företag inom utvinningsindustrin kan variera kraftigt beror att priset 

på råvaran på världsmarknaden varierar vilket i sin tur påverkar företag som handlar med en 

specifik vara. Detta blir en extra riskfaktor för företag inom utvinningsindustrin som då läggs 

till utöver de risker som företag inom alla industrier påverkas av t.ex. valutarisker. På samma 

sätt som med valutarisker kan råvaruprisrisken hanteras av ett företag. Detta kan 

åstadkommas genom användning av olika derivatinstrument. (Butler, 2012) 

 

3.1.8.2 Marknadsrisk 

 

Hallgren (2002) menar att det finns andra risker än affärsrisker. Han menar att det också finns 

risker som företaget inte själva kan påverka och att dessa risker har stor betydelse för 

företagets finansiella åtaganden. 

 

Enligt Hallgren (2002) finns det några grundläggande frågor som bör besvaras. Vilka risker 

finns i företagets situation? Vilka risker beror på företagets bransch och vilka risker är 

företagsunika?  

 

Marknadsrisk är en makroekonomisk faktor som påverkar alla typer av företag. Några risker 

som påverkar marknadsrisken är inflation, konjunkturläget och ekonomisk tillväxt. 

Marknadsrisken är oförutsedda förändringar som kan bero på höjda räntor och andra 

ekonomiska faktorer som bör tas med i företagets beräkning. (Damodaran, 2011) 

 

Dessa olika risker påverkar också valutakurser och det är något som de exporterande 

gruvbolagen måste ta hänsyn till i sin riskhantering. Nedan följer en utveckling av 

valutakursrisk och olika sätt att hantera denna.  
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3.1.8.3 Valutarisk 

 

Om ett företag ska hedgea sina valutarisker beror på vad företaget har för ”risk management 

policy”. För att vara säkra på att finansavdelningens ”hedging och risk management” är i 

samklang med företagets övriga mål, är det viktigt att ledningen är med och arbetar fram 

företagets ”risk management policy” och övervakar hur den genomförs. (Butler, 2012  

 

Det första steget för det multinationella företaget är att bestämma om de ska ha ett aktivt eller 

passivt förhållningssätt till valutarisker. När det gäller ett passivt förhållningssätt försöker inte 

finansavdelningen förutspå framtida valutakurser, och förutsätter då att finansiella marknader 

speglar den tillgängliga informationen. I passiva policys använder sig företag oftast av samma 

typ av ”hedging” till alla typer av valutarisk. Det finns två olika typer av passiva 

förhållningssätt. Den första är ”static approach” där valutarisker säkras när de uppkommer 

och lämnas sedan tills in-/utbetalningen uppkommer. Det andra är ”dynamics approach”, där 

utvärderas valutarisker kontinuerligt och ett företag kan på så sätt anpassa sig till 

förändringar. Detta är effektivare men också mer resurskrävande. (Butler, 2012; Tufano, 

1996; Covello och Mumpower, 1985)  

 

Ett aktivt förhållningssätt till valutarisker innebär att hur företaget säkrar olika valutarisker 

beror på CFO:s (”chief financial officer”  syn på marknaden. Det innebär att hur företaget 

säkrar sina valutarisker kan variera från företagets riktlinjer/policys om hur valutarisker ska 

säkras. Ett företag kan till exempel ha en policy ett de alltid säkrar 50 % av valutariskerna. En 

CFO skall utvärderas från dessa 50 % och om den aktivt skötta valutarisken blev sämre eller 

bättre än måttstocken på 50 %. (Butler, 2012; Tufano, 1996; Covello och Mumpower, 1985)  

 

Det finns två olika förhållningssätt även här, som försöker förutse framtida rörelsemönster. 

Det första är ”technical analysis” som försöker förutspå den närmsta framtiden rörande 

valutakursförändringar och gör det genom historisk data. Den andra metoden är ”fundamental 

analysis” som använder sig av makroekonomisk data för att förutspå valutakurser på lång sikt. 

(Butler, 2012; Tufano, 1996; Covello och Mumpower, 1985)  
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3.1.9 Disclosures 

 

Med ”disclosures” inom redovisning menas det som ett företag avslöjar i sina finansiella 

rapporter. Det finns då avslöjanden som ett företag är tvingade att ha med i årsredovisningen 

men också så kallade frivilliga disclosures då företaget själva bestämmer om de vill avslöja 

eller inte. Ett sådant exempel är ett företags arbete med corporate social responsibility (CSR). 

Om ett företag inte vill ha med information kring CSR i årsredovisningen behöver de heller 

inte ha det. Det intressanta här är vad företag har för strategier kring sina frivilliga disclosures. 

 

Lindblom (1994) tar upp fyra strategier för frivilliga avslöjanden. Frivilliga avslöjanden kan 

användas för att förändra synen på ett företag, de kan användas för att manipulera synen på ett 

företag genom att rikta bort uppmärksamhet från saker som verkligen är betydande, de kan 

användas för att informera och utbilda användare av informationen kring förändringar av 

organisationens prestation och aktiviteter samt så kan frivilliga avslöjanden användas för att 

förändra de externa förväntningarna på ett företags prestation. 

 

Yongvanich och Guthrie (2007) tar upp att frivilliga avslöjanden i årsredovisningar kan 

användas för att skapa legitimitet för ett företag. Företag kan legitimera sin verksamhet mot 

samhället i stort genom frivilliga avslöjanden i årsredovisningen. Ett sådant exempel kan vara 

att ett företag skriver om sitt arbete med att klimatkompensera, ett avslöjande vars avsaknad 

skulle kunna skada företaget. Det kan då leda till att företaget saknar den legitimitet som en 

”disclosure” om företagets arbete med dess klimatkompensation innebär. Vidare menar 

Yonganovich och Guthrie (2007) att företagsledares frivilliga avslöjanden i årsredovisningar 

inte kan förväntas leda till objektiv information. Forskarna menar också att om användare av 

informationen i årsredovisningar ska ha nytta av informationen, är det viktigt att 

företagsledningen bestämmer sig för en policy kring frivilliga avslöjanden och sedan håller 

fast vid den policyn. Lang och Lundholm (1996) finner att en mer informativ ”disclosure” 

policy genererar fler investerare samt minskad kostnad för kapital genom reducerad 

informationsassymmetri. Gelb och Zarowin (2002) finner en koppling mellan fler frivilliga 

avslöjanden och ett aktiepris som är mer informativt gällande framtida förtjänster. Detta 

menar man bevisar att fler frivilliga avslöjanden leder till bättre information för en 

investerare. 
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3.2 Teoretisk referensram 

I denna del presenteras relevanta teorier för studiens specifika inriktning. De huvudsakliga 

teorierna som studien bygger på är agentteorin och institutionell teori. 

3.2.1 Agentteorin 

 

Agentteorin växte fram under 1960-talet och tidigt 70-tal då ekonomer utforskade 

riskspridning mellan individer och/eller grupper (Arrow, 1971). Litteraturen beskrev då 

riskspridningsproblemet som något som uppstod när samarbetspartners hade olika 

inställningar till risk. Litteraturen utvecklades senare till att inkludera så kallade 

agentproblem, som uppkom när samarbetspartners hade olika mål och olika syn på 

arbetskraften. Agentteorin är speciellt inriktad mot agentrelationer, där ena parten 

(principalen) delegerar arbete till en annan part (agenten) som utför arbetet. (Eisenhardt, 

1989) Agentteorin antar att företagsledaren är en rationell person som maximerar vinster och 

att det föreligger informationsassymmetri mellan agenten och principalen, i detta fall 

företagsledningen och investerare i företag. (Jensen och Meckling, 1976; Verrecchia, 1983; 

Watson, Shrives och Marston, 2002) 

 

Denna teori syftar till att lösa två problem som kan uppkomma vid agentrelationer. Det första 

problemet som kan uppkomma är när principalen och agenten har olika mål eller önskningar. 

Det leder till att principalen måste bevaka agenten och fastställa att den verkligen agerar i 

principalens intresse. Detta är något som är väldigt svårt och kan bli dyrt för principalen. 

Även om principalen tar till försiktighetsåtgärder är det ändå svårt att garantera att agenten 

har agerat korrekt. Det andra problemet handlar om riskdelning, som uppkommer om 

principalen och agenten har olika inställning till risk. Problemet blir då att principalen och 

agenten eventuellt vill agera på olika sätt på grund av deras olika riskpreferenser. (Eisenhardt, 

1989) 

 

I denna studie är aktieägarna i t.ex. Boliden AB principalen och företagsledningen i Boliden 

är agenten, som har fått i uppdrag att sköta bland annat redovisningen. Aktieägarna vill att 

företagsledningen skall agera i deras bästa intresse, samtidigt som företagsledningen kan ha 

egna intressen med redovisningen. Det kan t.ex. finnas dåligt konstruerade bonussystem, där 

felaktiga aspekter premieras (allt som inte är kopplat till aktiekursen), vilket främjar 

användning av “earnings management” eller “income smoothing” av företagsledningen. 

Jensen, Murphy och Wruck (2004) beskriver också detta fenomen genom att diskutera något 
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som de kallar för “pay-performance”, vilket  i detta fall innebär att individer på chefsnivå har 

en fast lön och en prestationsbaserad lön. Den prestationsbaserade lönen är årsbaserad och är 

integrerad med företagets årsbudget. En stor del av budgeten förklarar vilken målbild som 

skall uppnås för det kommande verksamhetsåret. Jensen et al. (2004) menar att problemen 

uppstår när cheferna tror att de inte kommer nå upp till de uppsatta målen och då går miste om 

bonusar. Detta ger cheferna incitament till att t.ex. “spara” vinster till nästa period genom att 

förhala intäkter, vilket kan härledas till “income smoothing”. Detta för att i nästa period ha en 

större chans att nå upp till bonuströskeln. Essensen av “pay-performance” relationer är att de 

skapar felaktiga incitament och det finns stora risker att “income management” används av 

cheferna för att nå upp till bonuströsklar, snarare än att agera i företagets bästa.  

 

Asakomeh et al. (2006) menar även att de två redovisningsprinciperna  som företag kan 

använda sig av öppnar upp möjligheterna till “income management”. Detta i sin tur leder till 

asymmetrisk information där företagsledningen har mer information än företagets intressenter 

och användare av de ekonomiska rapporterna. En utförligare beskrivning av “earnings 

managemet”, “income smooothing” och asymmetrisk information följer nedan.  

 

3.2.1.1 Earnings management 

 

Enligt Mulford (2002) har det gjorts för få försök att definiera ett vanligt begrepp som 

“earnings management”. Han menar dock att bland de begränsade definitioner som finns är 

någon slags manipulation av företagets resultat en gemensam nämnare. Mulfords (2002) egen 

definition på “earnings management” är att det innebär en aktiv manipulation av 

redovisningsmässiga resultat för att skapa en förändrad bild av företagets ekonomiska 

prestation. 

 

Mulford (2002) tar även upp en annan definition som lyder; givet att ekonomiska chefer kan 

välja vilka redovisningsprinciper de skall använda sig av, är det naturligt att förvänta sig att de 

väljer sådana principer som maximerar nyttan för företaget och/eller marknadsvärdet av 

företaget.  

 

Burgstahler och Dichev (1997) fann bevis för att företag använder sig av “earnings 

management” för att undvika ett försämrat resultat och för att dölja förluster. De hittade bevis 

som pekade på att två komponenter av resultatet, kassaflödet från den löpande verksamheten 
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och förändringar i rörelsekapitalet, används för att manipulera och på så vis öka företagets 

resultat. Detta leder till att ett dåligt verksamhetsår med ett minskat resultat kan manipuleras 

och genom “earnings management” kan det se ut som att resultatet har ökat från föregående 

år. 

3.2.1.2 Income smoothing 

 

Income smoothing är en metod som används av företagsledare för att fördela ett resultat över 

en längre tidsperiod istället för att ta hela vinsten eller förlusten direkt. Det innebär att vinster 

under ett bra år flyttas till nästa år om det tros bli ett ekonomiskt tuffare år. På samma sätt 

fungerar det om ett företag har ett ekonomiskt svårt år och då senarelägger utgifter i 

redovisningen till nästa år om de tror att framtiden ser ljusare ut. (Koller,  McKinsey och 

Company, 2010; Fudenberg och Tirole, 1995; Tucker och Zarowin, 2006) 

 

Det finns ett antal anledningar till varför en företagsledare skulle vilja använda sig av income 

smoothing. Bland annat så är aktiepriset en sådan anledning. Investerare gillar och är villiga 

att betala mer för en aktie när företaget har jämna positiva resultat jämfört med ett företag 

som har svängningar i resultatet. En annan anledning kan vara jobbsäkerheten för 

företagsledningen. Under en bra period lånas pengar för en antagen dålig period i framtiden. 

På detta sätt jämnas resultatet ut över tid och skulle då minska företagsledningens risk att bli 

av med jobbet. (DeFond och Park, 1997) Företagsledare kan också använda “income 

smoothing” för att förhindra att målen i bonusplanen ökar från år till år. Detta skulle innebära 

att företagsledare vill öka vinsten under år som är dåliga och minska vinsten under 

exceptionellt bra år. På så sätt styr företagsledare vinsten mot det mål som är uppsatt i 

bonusplanen. (Gaver, Gaver, och Austin, 1995) 

 

3.2.1.3 Asymmetrisk information 

 

Med asymmetrisk information menas en situation där en part i en transaktion har mer 

information än den andra parten i samma transaktion. Ofta är det en säljare som har mer 

information än en köpare men det omvända förhållandet förekommer också. Detta är ett 

problem eftersom det möjliggör att den mer informerade parten utnyttjar sin motparts brist på 

information. Asymmetrisk information ger upphov till två problem, “adverse selection” och 

“moral hazard”. (Bodie, Cleeton, och Merton, 2009) 
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När det kommer till förhållandet mellan en investerare och ett företag som offentliggör 

finansiella rapporter har företagsledningen mer information kring de beslut som tagits internt i 

företaget. (Jensen och Meckling, 1976; Verrechia, 1983; Watson, Shrives och Marston, 2002) 

Företagsledningen bestämmer också vad som ska avslöjas i de finansiella rapporterna och 

vilka anledningar som motiverar beslut som tagits. Investeraren måste lita på att rapporterna 

som ges ut av ett företag är framtagna med målet att ge en rättvisande bild av företaget och att 

inte siffrorna har manipulerats genom ”earnings management” eller ”income smoothing”. Om 

så inte är fallet och bokföringen är manipulerad på något sätt är det svårt för en investerare att 

veta om detta då företaget givetvis inte avslöjar något som kan komma att skada dem själva. 

För att koppla denna teori mot utvinningsindustrin och de regler som gäller i 

prospekteringsfasen för ett utvinningsföretag så kan företag, som sagt, använda sig av ”full 

cost” eller “successful efforts” för att redovisa utgifter. Hur företaget har valt att göra går att 

hitta i årsredovisningar men anledningen till valet är svårare att hitta, speciellt om valet är 

gjort för att vrida siffrorna i redovisningen till sin egen fördel. Företagsledningen har mer 

information kring detta och kan därför utnyttja investerares brist på information till att få dem 

att investera i just sitt företag. För en investerare är det därför viktigt att känna till de olika val 

ett företag kan göra och hur de valen påverkar resultatet för företaget. Det som ser bra ut 

behöver nödvändigtvis inte vara just så bra, detta har tidigare nämnda exempel gjort klart. 

 

3.2.2 Institutionell teori 

 

En definition av institutionell teori är följande: institutionell teori är en teoribildning som 

belyser varför organisationer inte fungerar som de rationella verktyg de är tänkta att vara. 

Den sätter fokus på hur organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och 

tillfälliga moden snarare än av rationalitet. (Deegan och Unerman, 2011) 

 

Legitimitet är en av orsakerna varför företag inte alltid agerar rationellt. Det finns enligt 

institutionell teori en motsättning mellan effektivitet och legitimitet inom institutionella fält. 

Meyer och Rowan (1977) beskriver legitimitet genom att lyfta fram rationaliserade koncept. 

Vissa typer av organisationer drivs till att implementera sådana koncept. Det är på grund av 

legitimitetsskäl och de tillämpar dessa koncept för att överleva oberoende om dem är effektiva 

eller inte. Enligt Meyer och Rowan (1977) är legitimitet viktigt för institutionaliserade 
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områden som servicenäring och offentlig sektor, och det är till deras fördel att 

uppmärksamma rådande rationaliserade koncept. 

 

Berger (1990) menar att nya institutionalister tror att de lever i en socialt konstruerad värld 

som är fylld med för-givet-tagna regler för hur en person bör bete sig. Hur människor beter 

sig är inte avsiktligt eller medvetet, för att beteendet sker från det undermedvetna och genom 

rutiner. Genom dessa insikter har nya institutionalister blivit häpna av hur mycket den 

organisatoriska strukturen har formats genom den sociala omgivningen. 

 

Carpenter och Feroz (2001) undersökte hur institutionell press påverkar fyra delstater i USA i 

deras införande av generellt accepterade redovisningsprinciper (GAAP). Forskarna 

identifierar ett antal faktorer som påverkar delstaterna införande av GAAP. Forskarna fann att 

delstaterna till en början försökte motstå införandet av GAAP då det antogs kunna förändra 

maktförhållandet inom delstaternas styre. Carpenter och Feroz (2001) menar dock att det är 

lönlöst att försöka stå emot institutionell press som kommer från professionella och 

välorganiserade institutioner. När pressen kommer från sådana organisationer har den en kraft 

som gör det svårt att stå emot på lång sikt. 

 

3.2.2.1 Legitimitet 

 

Legitimitet är ett viktigt begrepp inom institutionell teori och då speciellt vid förklaringar med 

hänseende till organisationers relation till dess omgivning. En organisation kan erhålla 

legitimitet från flera olika aktörer som t.ex. staten, revisorer eller jurister. Ett positivt omdöme 

från någon av dessa aktörer kan bidra till att en organisation erhåller en högre grad av 

legitimitet. Anledningen till att legitimitet är viktigt för organisationer grundar sig i den 

allmänna åsikten att en god legitimitet ökar organisationens chanser att överleva. (Meyer och 

Rowan, 1977) 

 

Att organisationer strävar efter legitimitet kan också förklara varför de delger något i 

årsredovisningen som inte är lagstadgat. Detta beror på att det finns en efterfrågan från 

intressenter, något som kan uppfattas som ett “tryck” på organisationen, och att de därför 

upplever att de måste tillgodose intressenterna med denna information av legitimitetsskäl. Ett 

exempel på detta är t.ex. CSR. (Suchman, 1995) 
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För att koppla detta till studiens inriktning kan ett gruvbolag t.ex. delge sin miljöpolicy och 

hur de tar sitt ansvar gällande miljöaspekter tillhörande gruvbranschen. Detta är något som 

t.ex. Boliden och Dannemora Mineral har gjort i sin redovisning för verksamhetsåret 2012. 

Med grund i  hur Meyer och Rowan (1977) samt Suchman (1995) beskriver legitimitet är det 

högst troligt att ovanstående bolag delger dess miljöpolicy till viss del av legitimitetsaspekter. 

Yongvanich och Guthrie (2007) understryker detta och menar att CSR har blivit allt viktigare 

för företag, och att det nästintill är något som förväntas från aktieägare och intressenter till 

företaget. De förklarar att företag känner en press att redovisa dess ekonomiska prestation, 

men även hur de tar sitt ansvar jämte samhället och miljön. Det är något de måste göra för att 

säkra upp sin rätt att bedriva verksamhet inom samhället.  

 

3.2.2.2 Isomorfism 

 

Inom ett organisationsfält uppkommer det krav på homogenisering. Isomorfism är resultatet 

av denna homogenisering. Det finns tre mekanismer som påverkar organisationerna inom ett 

fält, dessa är: tvingande, imiterande och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism innebär 

att det finns starka organisationer som kan tvinga mindre organisationer att anpassa sig. Ett 

exempel på detta är en stat som agerar tvingande genom bl.a. lagstiftning. (Eriksson-

Zetterquist, 2009; DiMaggio och Powell, 1983; Dacin, Goodstein och Scott, 2002) 

 

Imiterande isomorfism innebär att ett företag imiterar ett annat företag på något sätt. Genom 

att göra detta kan den osäkerhet som uppstår när ett företag väljer att göra något på ett sätt 

som tidigare inte provats, undvikas. Genom att imitera de som finns omkring en själv kan 

också de kostnader som uppstår i arbetet av att ta fram en egen metod för att genomföra något 

på undvikas. (Eriksson-Zetterqvist, 2009) 

 

Normativ isomorfism kommer från det inflytande som professioner och utbildningar har. 

Människor som arbetar inom samma fält kan gemensamt komma fram till vilka metoder och 

tillvägagångssätt om en gemensam utgångspunkt och på så sätt legitimera arbetet. (Eriksson-

Zetterqvist, 2009) 
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Denna likformighet som isomorfismen innebär gör det lättare för företag inom samma fält att 

rekrytera personal över organisationsgränser och på så sätt ökar de sina möjligheter att bli 

framgångsrika. (Eriksson-Zetterqvist, 2009) 

 

North (1990) menar att organisationer som opererar inom ett väletablerat fält agerar rationellt 

när de står inför någon typ av val som ska ligga till grund för det arbete de utför. På så sätt 

kan de komma över osäkerheter. Denna rationalitet innebär att organisationen anpassar sig 

efter sin omgivning. Omgivningen kan definieras som strukturen av regler och normer som 

guidar en individs eller en organisations beslut. Anpassningen till denna struktur görs för att 

skapa legitimitet och för att vinna kunders tillit. 

 

3.3 Tidigare forskning  
I denna tredje och sista del av referensramen presenteras tidigare forskning inom studiens 

område. 

3.1.1 Mohebbi, Tarca och Woodliff (2007) 

 

Denna studie har undersökt vilka skillnader som förekommer inom gruvindustrin gällande 

aktiveringar av utgifter vid prospektering. Studien grundar sig i hypoteser från gas-och 

oljeindustrin och några exempel på hypoteser som studien bygger på är storleken på företaget, 

bonusavtal och lönsamhet.  

 

Det empiriska materialet hämtades från 152 börsnoterade företag inom gruvindustrin. 

Länderna som företagen representerar är Australien, Kanada, Storbritannien, Sydafrika och 

USA. Dessa 5 länder är världsledande inom gruvindustrin, och det är inom dessa länder den 

största andelen gruvverksamhet förekommer (Cortese, Irvine och Kaidonis 2010). 

 

Resultatet från studien av de 152 noterade företagen visade att företagen från Storbritannien 

hade överlägset störst andel aktiverade utgifter (78 %), följt av Australien (65 %) och Kanada 

(60 %). Länderna vars företag hade minst andel aktiverade utgifter var Sydafrika (38 %) och 

USA (29 %). Medelvärdet av de 5 ländernas andel aktiverade utgifter var 60 %. 

 

Forskarna kom fram till att företagen utnyttjar möjligheten att styra andelen aktiverade 

utgifter för att påverka dess redovising på ett för dem positivt sätt. Detta trots att de kom fram 
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till att det inte borde förekomma någon koppling mellan andelen aktiverade utgifter och 

företagets vinst.  

 

De kom fram till flera slutsatser och något de kunde se var bland annat att prospekterande 

företag tenderar att aktivera större andel utgifter än producerande företag. Men själva kärnan i 

studiens resultat var att forskarna kunde visa på att  andelen aktiverade utgifter används som 

ett verktyg för att styra redovisningen åt ett fördelaktigt håll. Detta fenomen kan härledas till 

“earnings management” och “income smoothing”, som studien tidigare har tagit upp. 

3.3.2 Healy (1985) 

 

Healy (1985) genomförde en studie där han tittade på hur företagsledningars bonusplaner 

påverkar val av redovisningsprinciper. Studien visade att ändringar i redovisningsprinciper 

kan sammankopplas med införandet eller ändringar av företagsledares bonussystem. 

 

Healy (1985) tar upp att tidigare studier inom området har visat att företagsledare med 

bonussystem kopplade till företagets vinst också väljer redovisningsprinciper som ökar deras 

kompensation. Healy (1985) finner att företagsledares periodiseringspolicys kan kopplas till 

incitament för inkomstrapportering som finns i deras bonuskontrakt.  Studien visar alltså att 

företagsledares val av hur inkomster periodiseras kan kopplas till hur deras bonussystem ser 

ut. Företagsledare tenderar att periodisera inkomster efter vad som är bäst för deras egen del. 

3.3.3 Deakin (1979) 

 

Under 1970-talet genomfördes en förändring som innebar att FC inte skulle vara tillåten att 

använda i USA. Många av oljebolagen som använde sig av FC-metoden protesterade med att 

hävda att olikheter från företag till företag gör det rimligt att fortsatt få använda 

redovisningsmetoden. FC-företagen hävdade att de var mer aggressiva i sin 

prospekteringsverksamhet. De hävdade också att de var nyare än de företag som använde SE 

och att de var i större behov av extern finansiering än de företag som använde SE. (Deakin, 

1979) 

 

Deakin (1979) undersökte om dessa påstådda skillnader mellan SE och FC företag existerade. 

Studien visar att FC-företag inte var mer aggressiva i sin prospekteringsverksamhet än sina 
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SE-motparter. Studien visade också att FC-företagen hade lägre soliditet vilket indikerar att 

FC-företag använder sig av externt kapital i högre grad än vad SE-företag gör.  

 

Även Lilien och Pastena (1982) undersökte vad som kan ligga bakom valet av antingen SE 

eller FC. De kom fram till att ekonomiska incitament var en viktig faktor när företag gjorde 

sitt val av redovisningsmetod. 

3.3.4 Bryant (2003) 

 

Studien presenterar bevis för vilken av metoderna FC och SE som tillhandahåller aktieägare 

med den bästa informationen kring värde på ett företag och förändringar i värdet på ett 

företag. (Bryant, 2003) Resultaten av studien visar att informationen i de finansiella 

rapporterna blir mer förklarande om ett företag använder sig av FC kontra om företaget 

använder sig av SE. Detta betyder att informationen i de finansiella rapporterna blir mer 

värderelevant om ett företag använder sig av FC-metoden för att redovisa utgifter i 

prospekterings- och utvecklingsfaserna. FC-metoden ger en investerare bättre information att 

basera en eventuell investering på. (Bryant, 2003) Dessa resultat menar Bryant (2003) skiljer 

sig från resultaten av tidigare studier som då har funnit att SE är den metod som ger den mer 

värderelevanta informationen och då också är den metod som ger investerare bättre 

information i jämförelse med FC. Ett sådant exempel är Bandyopadhyay (1994) som menar 

att SE ger mer värderelevant information till investerare. 

 

3.3.5 Neu, Warsame och Pedwell (1998) 

 

Denna studie har undersökt nivån på “enviromental disclosures” som är inkluderade i 

årsredovisningen hos kanadensiska publika bolag. Bolagen som undersöktes hörde till 

gruvindustrin, skogsindustrin, olje- och gasindustrin samt bolag inom kemisk industri. Det 

empiriska materialet hämtades från bolagens årsredovisningar under perioden 1982 till 1991. 

Studiens mål var att öka medvetenheten om hur “enviromental disclosures” fungerar och dess 

roll i årsredovisningen. Studiens analysverktyg fokuserar på tre olika områden; hur extern 

press påverkar bolagens nivå av “enviromental disclosures” i årsredovisningen; vad som 

karaktäriserar “enviromental disclosure” kontra andra “social disclosures”; och slutligen 

sambandet mellan “enviromental disclosures” och företagets faktiska prestation. Studien 

ifrågasätter om dessa “disclosures” belyser de positiva miljöåtgärderna som företaget 
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genomfört, tonar ned negativa miljöeffekter som företagets verksamhet kan innebära eller om 

båda dessa scenarion förekommer. (Neu, Warsame, och Pedwell, 1998) 

 

Resultatet av Neu et al. (1998  empiriska undersökning visade att nivån av “enviromental 

disclosures” ökade då företagen hade sämre år med dålig lönsamhet. Det visade sig också att 

långivare inte hade någon större påverkan på nivån av “enviromental disclosures”. Däremot 

tyder resultatet på att, inom finansiella intressentgrupper, oro från aktieägare har ett stort 

inflytande gällande nivån av “enviromental disclosures. Andra “social disclosures” inom 

årsredovisningen (CSR  tycks komplettera “enviromental disclosures”, då ökade nivåer av 

den ena typen kan relateras till en ökning av den andra. Detta överensstämmer med studiens 

antydande att “social disclosures” hjälper till att tolka “enviromental disclosures”, något som 

också kan härledas till Gray, Kouhy och Lavers (1995) observation att, från 1985, att båda 

typerna av “disclosures” har ökat genom åren. Slutligen kan det fastställas att, något som 

också överensstämmer med tidigare forskning, att stora företag tenderar att tillhandahålla en 

större nivå av “enviromental disclosure” jämte mindre företag.  

 

3.3.6 Malmquist (1990) 

 

Denna studie har behandlat företags val av redovisningsprinciper inom olje-och gasindustrin.  

Malmquist (1990) antog att val av redovisningsprinciper grundar sig i vad som är mest 

effektivt för företaget. Han menar att företagsledare har incitament att välja de 

redovisningsmetoder som ger användbar information gällande företagets position och 

prestation. Malmquist (1990  kom fram till att “full cost” användes av företag eftersom den 

metoden ansågs vara “mindre bullrig” än “successful efforts”. Hans resultat visade på att de 

som väljer FC-metoden var mindre företag, hade relativt hög skuldsättning och var till stor del 

involverad i prospektering. Han hittade dock inget samband mellan företagsledningens 

lön/bonusplaner och val av redovisningsprinciper, som han också menade stämde överens 

med hans grundläggande antagande att val görs med grund i vilket princip som är mest 

effektiv för företaget.  

 

3.3.7 Nichols (1994) 

 

Studiens syfte är att ta reda på varför företag byter redovisningsprinciper från FC till SE och 

vice versa. Forskaren fann, i sin analys, att kopplingar kunde göras till agentteorin. Detta 
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eftersom agentteorin förutser att företag med ökad finansiell risk borde tendera att byta till 

FC-metoden. Nichols (1994) fann att företag som bytte från SE till FC tenderade att ha haft en 

ökning i sin finansiella risk innan bytet av redovisningsmetod. 

 

För företag som håller fast vid en och samma metod kunde inte forskaren finna några 

skillnader på SE- och FC-företags skuldbeta. Denna slutsats är också i linje med agentteori 

som inte förutser fördelar med att använda en metod framför den andra för företag med en 

stabil risksituation. (Nichols, 1994) 

 

3.3.8 Dhaliwal (1980) 

 

Denna studie har undersökt vilka effekter företags kapitalstruktur har på företagsledningens 

preferenser för alternativa redovisningsstandarder. Dhaliwal (1980) påvisar att många menar 

att en redovisningsstandard som innebär en reducering av intäkter eller eget kapital, och/eller 

ökar risken för större spridning i rapporterade intäkter, kan leda till ekonomiska besvär jämte 

dess långivare. Han menar vidare att med bakgrund till detta säger hypoteserna att företag 

med hög skuldsättningsgrad inte kommer att välja sådana redovisningsstandarder. Dhaliwal 

(1980) testade denna hypotes genom att ta ett sampel på skuldsättningsgraden från olja-och 

gasproducerande företag som använde sig av FC-metoden för prospekteringskostnader, och 

jämförde sedan det mot ett sampel från liknande företag som använde sig av SE-metoden. 

Resultatet av studien visade sig vara överensstämmande med hypoteserna som säger att 

företag med en högre skuldsättningsgrad tenderar att välja FC-metoden framför SE-metoden.  

3.3.9 Lajili och Zéghal (2007) 

 

Denna studie av Lajili och Zéghal (2009) undersöker “risk information disclosures” i 

kanadensiska årsredovisningar för att ge en bild av “risk disclosure enviroment”, vad som 

karaktäriserar den, och vilken analytisk nytta den delgivna informationen har för företagets 

intressenter.  

Resultatet av studien visar att en hög grad av de så kallade “risk disclosures” innefattar både 

obligatoriska och frivilliga “risk management disclosures”. Lajili och Zéghal (2009) till denna 

studie menar dock att den analytiska nyttan av dessa “disclosures”, som fångas upp av “risk 

assessment analysis”, verkar sakna enhetlighet, tydlighet och kvantifieringsmöjligheter, som 

eventuellt begränsar deras användbarhet. Lajili och Zéghal (2009) kommer fram till att mer 
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formaliserade och omfattande “risk disclosures” kan vara en lösning för framtiden för att 

effektivt reducera informationsasymmetrier mellan företaget och dess intressenter.  

 

3.3.10 Linsley och Shrives (2006) 

 

Denna studie undersöker praxis för brittiska företags riskrapportering. Linsley och Shrives 

(2006) har genomfört en innehållsanalys av företagens årsredovisningar och de har då 

undersökt hur många och vilka riskavslöjanden de olika företagen valt att göra. Resultatet av 

studien visar att stora företag gör fler riskavslöjanden än mindre företag. Det finns alltså ett 

samband mellan storlek på företag och antal riskavslöjanden. Detta menar forskarna är i linje 

med vad andra forskare tidigare kunnat visa. 

 

3.4 Sammanfattande modell  
Nedan presenteras en sammanfattande figur av referensramen. ”Risk disclosures” och val av 

redovisningsmetod är huvudgrupperna som studien undersöker i det empiriska avsnittet, och 

som senare analyseras i kapitel 5. Faktorer som påverkar de två huvudgrupperna är storlek, 

standarder och soliditet. Komponenten ”övrigt” står för all annan redovisningspraxis som 

denna studie inte berör. 

 

Figur 3: Redovisningspraxis gruvbranschen: komponenter och faktorer  
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas studiens praxisundersökning av de 11 gruvbolagen. Kapitlet är 

uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet ger en allmän information för att få en större 

förståelse för företagens storlek och affärsområde. Den andra delen fördjupar sig i 

företagens val av redovisningsmetod gällande prospekteringsskostnader. Den tredje och sista 

delen undersöker företagens ”risk disclosures”.  

4.1 Allmän information om gruvbolagen 

I denna första del av empirikapitlet presenteras huvudsakligt affärsområde, storlek och 

soliditet. Företagens storlek samt soliditet används också för att dela in företagen i olika 

grupper. 

4.1.1 Huvudsakligt affärsområde 

 

I nedanstående tabell presenteras en genomgång av vilka metaller studiens gruvbolag 

huvudsakligen bygger dess verksamhet runt. Informationen har hämtats från bolagens 

årsredovisningar.  

 

 

Tabell 1 (företagens huvudsakliga affärsområde) 

 

Vid en överblick över tabellen går det att konstatera att 5 bolag har guld som huvudområde 

och 1 som del i huvudområde. 3 bolag har koppar som en del av sitt huvudområde. Utöver 

guld och koppar, som är mest frekvent bland bolagen, går det inte att se någon tydlig linje 

vilka metaller som är vanligast förekommande. Resterande bolag prospekterar och bryter; 

Företag: Huvudsakligt affärsområde:

Artic Gold Guld och koppar

Auriant Mining Guld 

Boliden Zink och koppar

Dannemora Mineral Järnmalm

Endomines Guld

Kopparberg Mineral Bas- och ädelmetaller

Kopy Goldfields Guld

Lappland Goldminers Guld

Lucara Diamond Corp Diamant

Lundin Mining Zink, koppar, bly och nickel

Nordic Mines Guld
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zink, järnmalm, diamant, bly och nickel. Det går också att utläsa att alla bolag utom 

Kopparberg Mineral är tydliga med vilken/vilka metaller som är deras huvudsakliga 

affärsområde. Kopparbergs affärsområde är bas-och ädelmetaller, vilken är en mindre 

specificerad förklaring än övriga bolags.  

 

4.1.2 Storlek 

 

I nedanstående tabell presenteras bolagens balansomslutning för åren; 2006, 2009 och 2012.  

Genom att presentera bolagens balansomslutning går det att skapa sig en bild över storleken 

på bolagen. Det går även att se en utveckling över tid, då balansomslutningen har undersökts 

vid 3 tillfällen.  

 

Tabell 2 (företagens storlek:balansomslutning) 

 

Genom att studera tabellen går det att se att två av bolagen är betydligt större än de andra. 

Dessa bolag är Boliden och Lundin Mining, där Boliden är ohotad etta. Det finns också några 

väldigt små bolag som år 2006 var i uppstartsfasen, vilka är Artic Gold, Dannemora Mineral 

och Kopparberg Mineral. Resterande bolag befinner sig någonstans mittemellan.  

 

2006 2009 2012 (Mkr)

Företag:

Artic Gold 3,1 10,1 59,8

Auriant Mining 459 441,2 646,1

Boliden 25 793 33 261 40 024

Dannemora Mineral 16,2 206 1376

Endomines 148,9 397,3 503,2

Kopparberg Mineral 1,6 8 35

Kopy Goldfields 225,9 124,9 166,2

Lappland Goldminers 161,5 506,3 367

Lucara Diamond Corp* 43,5 1079,3 1765,5

Lundin Mining 4378 7812 7112

Nordic Mines 157,3 293,6 1434

*Siffrorna i årsredovisningen var i USD, studien har tagit fram en 

snittkurs mellan 2006-2012 (1 USD = 7.5 SEK)

Källa: http://www.valutagraf.se/
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En annan intressant iakttagelse är att många bolag har växt drastiskt under 6-årsperioden som 

studien undersökt. Några exempel på detta är Artic Gold, Dannemora Mineral, Kopparberg 

Mineral och Lucara Diamond.  

 

I nedanstående tabell har studien valt att göra en uppdelning på storlek med grund i bolagens 

balansomslutning för de tre undersökningstillfällena. Uppdelningen har skett genom att dela 

in bolagen som små (balansomslutning under 500 Mkr), mellanstora (balansomslutning 

mellan 500-10 000 Mkr) och stora (balansomslutning över 10 000 Mkr).  

 

 

Tabell 3 (storleksindelning) 

 

Genom att studera tabellen går det att se att Boliden är det enda bolaget som i denna studies 

uppdelning klassificerar sig som ett ”stort” företag.  

 

År 2006 går alla bolag, utom nämnda Boliden och Lundin Mining, under klassificeringen 

”små företag”. År 2009 är enda skillnaden att Lappland Goldminers och Lucara Diamonds har 

gått från ”små” till ”mellanstora”. Under år 2012 har flertalet bolag växt från ”små” till 

”mellanstora”, och antalet ”små” företag är bara 5 stycken jämfört med år 2006 där antalet var 

9 stycken.  

 

 

 

2006 2009 2012

Företag:

Artic Gold små små små

Auriant Mining små små mellan

Boliden stor stor stor

Dannemora Mineral små små mellan

Endomines små små mellan

Kopparberg Mineral små små små

Kopy Goldfields små små små

Lappland Goldminers små mellan små

Lucara Diamond Corp* små mellan mellan

Lundin Mining mellan mellan mellan

Nordic Mines små små mellan
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4.1.3 Soliditet 

 

I nedanstående tabell visas soliditeten för studiens 11 gruvbolag. Studien har undersökt 

bolagens soliditet vid 3 tillfällen för att skapa en uppfattning om hur soliditeten har ändrats 

över tid.  

 

 

Tabell 4 (företagens soliditet i procent) 

I ovanstående tabell går det att se att många bolag år 2006 har en relativt hög soliditet. 

Undantagen är Boliden och Lundin Mining, vilka har en betydligt lägre soliditet än övriga 

bolag.  

År 2009 ser överlag relativt lika ut vid jämförelse med år 2006. De största förändringarna har 

skett hos Auriant Mining, Lappland Goldminers, Lucara Diamond och Lundin Mining. Det 

som dessa 4 bolag har gemensamt är att deras soliditet har minskat sedan 2006.  

År 2012 gick Dannemora Minerals soliditet drastiskt ner från 89,8 % till 19,89 %. Endomines 

hade en liknande nedgång och gick från en soliditet på 92,69 % till 26,97 %. Lappland 

Goldminers och Nordic Mines hade även dem en rejäl förminskning av soliditeten.  

I nedanstående tabell har studien undersökt om bolagen har en låg, mellanstor eller hög 

soliditet för de 3 undersökningstillfällena. Specifikationskraven som studien har använt sig av 

för de olika grupperna är; låg soliditet 0-30 %, mellanstor soliditet 30,1-60 % och slutligen 

hög soliditet 60,1-100 %. Tabellen används senare till att undersöka om soliditetsgraden har 

någon påverkan vid val av redovisningsmetod gällande prospekteringskostnader. 

 

(%) 2006 2009 2012

Artic Gold 88,1 89,69 97,49

Auriant Mining 68,32 44,07 34,85

Boliden 41,83 37,88 39,77

Dannemora Mineral 80,75 89,8 19,89

Endomines 87,73 92,69 26,97

Kopparberg Mineral 95,35 79,23 91,17

Kopy Goldfields 76,33 84,51 92,84

Lappland Goldminers 86,2 66,68 29,17

Lucara Diamond Corp 99,28 75,88 66,9

Lundin Mining 42,31 13,58 18,14

Nordic Mines 95,81 85,18 41,83
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Tabell 5 (indelning efter soliditetsnivå) 

År 2006 hamnade alla utom Boliden och Lundin Mining i gruppen ”hög soliditet”, vilka båda 

återfanns i gruppen ”mellanstor soliditet.  

Resultatet för år 2009 var i stort sätt lika som för år 2006. Skillnaden var att Auriant Mining 

gick från hög soliditet till mellanstor och Lundin Mining gick från mellanstor soliditet till låg.  

Vid studiens sista undersökningstillfälle gick Dannemora Mineral, Endomines och Lappland 

Goldminers från en hög soliditet till en låg. Nordic Mines gick från en hög soliditet till en 

mellanstor. 

4.2 Full cost versus Successful efforts 
I denna del undersöker studien vilken redovisningsmetod företagen har använt för de tre 

undersökningstillfällena, samt vilken påverkan företagens storlek och soliditet har på 

metodvalet. 

4.2.1 Metodval 

 

I nedanstående tabell har studien kartlagt redovisningspraxis gällande FC och SE för 11 

gruvbolag från svenska aktiemarknaden. Studien har precis som tidigare undersökt 3 tillfällen; 

2006, 2009 och 2012. Detta för att dels se hur praxis sett ut för de enskilda åren, dels om 

praxis har förändrats över tid.  

 

2006 2009 2012

Artic Gold hög hög hög

Auriant Mining hög mellan mellan

Boliden mellan mellan mellan

Dannemora Mineral hög hög låg

Endomines hög hög låg

Kopparberg Mineral hög hög hög

Kopy Goldfields hög hög hög

Lappland Goldminers hög hög låg

Lucara Diamond Corp hög hög hög

Lundin Mining mellan låg låg

Nordic Mines hög hög mellan
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Tabell 6 (full cost vs. successful efforts) 

 

År 2006 var det en jämn fördelning mellan FC och SE, där 6 bolag använde sig av FC-

metoden och 5 bolag av SE-metoden.  

 

Vid studiens andra undersökningstillfälle, år 2009, var det inte en lika jämn fördelning och det 

går att utläsa via tabellen att hela 7 bolag använde sig av SE-metoden. Resterande 4 bolag 

använde sig således av FC-metoden.  

 

Vid studiens sista undersökningstillfälle, år 2012, har pendeln svängt tillbaka och 

fördelningen mellan redovisningsmetoderna är åter jämt fördelad där 5 bolag använde sig av 

FC-metoden och 6 bolag av SE-metoden.  

 

Genom att studera de tre undersökningstillfällena går det att konstatera att det inte har skett 

någon drastisk förändring över tid gällande den totala användningen av de olika metoderna. 

Det har dock skett en liten förändring i strykförhållandet mellan metoderna, då FC-metoden år 

2006 var den mest använda bland bolagen, för att sedan år 2009 och 2012 svänga till att SE-

metoden är mest representerade metoden.  

 

Tabellen visar också hur varje enskilt företag har gjort från år till år. Där går det att utläsa att 

Artic Gold, Auriant Mining och Nordic Mines vid något av de undersökta tillfällena har bytt 

från FC till SE eller vice versa. Resterande 8 bolag har stått fast vid samma 

redovisningsmetod under de tre tillfällena.  

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Artic Gold x x x

Auriant Mining x x x

Boliden x x x

Dannemora Mineral x x x

Endomines x x x

Kopparberg Mineral x x x

Kopy Goldfields x x x

Lappland Goldminers x x x

Lucara Diamond Corp x x x

Lundin Mining x x x

Nordic Mines x x x
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4.2.1.1 Full cost versus Successful efforts (storlek) 

 

Nedan presenteras tre tabeller som är uppdelade på storlek och är en utveckling på tabell 3. 

Tabellernas funktion är att alla bolag som vid något tillfälle har varit små, mellanstora eller 

stora sorteras in under respektive grupp. Det är alltså möjligt att vissa bolag finns med i mer 

än en tabell, förutsatt att de vid något av undersökningstillfällena har blivit mindre eller större 

och därav bytt storlekstillhörighet.  

 

Storlek: små 

 

Tabell 7 (full cost vs. successful efforts: små företag) 

 

Fördelningen mellan de två metoderna för bolag som var små år 2006 visade sig vara att 4 

stycken valde SE-metoden och 5 stycken FC-metoden4 

 

År 2009 var det 7 bolag som klassades som ”små” och 4 av dem valde att använda SE-

metoden och 3 stycken valde FC-metoden. 

 

År 2012 var det endast fyra av bolagen som sorterades in under gruppen ”små” och där var 

det en jämn fördelning mellan de två metoderna.  

 

 

 

 

 

 

 

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Artic Gold x x x

Auriant Mining x x

Dannemora Mineral x x

Endomines x x

Kopparberg Mineral x x x

Kopy Goldfields x x x

Lappland Goldminers x x

Lucara Diamond x

Nordic Mines x x
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Storlek: mellan 

 

 

Tabell 8 (full cost vs. successful efforts: mellanstora företag) 

 

Tabellen visar att sex bolag vid något tillfälle var klassade som ”mellanstora bolag”. År 2006 

var endast Lundin Mining under denna grupp och de använde sig det året av FC-metoden.  

 

År 2009 framgår det av tabellen att Lucara Diamond använde sig av SE-metoden och Lundin 

Mining, som även detta år var i gruppen ”medelstora bolag”, använde sig även detta år av FC-

metoden.  

 

År 2012 var det sex medelstora företag där 3 stycken använde SE-metoden och de resterande 

tre använde således FC-metoden.  

 

Storlek: stor 

 
Tabell 9 (full cost vs. successful efforts: stora företag) 

I denna tabell går det att konstatera att av studiens elva bolag är det bara Boliden som vid 

något/flera år har klassificerats som ett stort bolag. Boliden var i gruppen ”stora bolag” vid 

alla tre undersökningstillfällena och använde  SE-metoden vid samtliga tillfällen. 

 

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Auriant Mining x

Dannemora Mineral x

Endomines x

Lucara Diamond x x

Lundin Mining x x x

Nordic Mines x

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Boliden x x x
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4.2.1.2 Soliditetspåverkan på val av metod 

 

Nedan presenteras tre tabeller som är uppdelade på soliditetsgrad och som är skapad med 

grund i tabell 4. Tabellernas funktion är att alla bolag som vid något av 

undersökningstillfällena har haft låg-, mellanhög- eller hög soliditet sorteras in under 

respektive grupp. Upplägget är alltså i stora drag detsamma som för tabell 7,8 och 9. Precis 

som studien tidigare förklarade ska soliditetsgraden fungera som förklaringsvariabel för 

vilken redovisningsmetod gruvbolagen har valt att använda.  

Grupp: Låg soliditet  

 
Tabell 10 (full cost vs. successful efforts: låg soliditet) 

Fyra av studiens bolag har vid något tillfälle haft låg soliditet. Under år 2006 visar tabellen att 

ingen av studiens bolag hade låg soliditet. 

År 2009 var det endast Lundin Mining som sorterades in i gruppen ”låg soliditet” och 

använde sig då av FC-metoden. 

Vid studiens sista undersökningstillfälle, år 2012, hamnade 4 bolag under gruppen ”låg 

soliditet”, där Lappland Goldminers använde SE-metoden och resterande valde FC-metoden.  

Grupp: Mellanhög soliditet 

 
Tabell 11 (full cost vs. successful efforts: mellanhög soliditet) 

I gruppen som någon gång hade mellanhög soliditet återfanns 4 bolag. År 2006 var det 2 

bolag som hamnade i denna grupp, där både SE-och FC-metoderna fanns representerade.  

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Dannemora Mineral x

Endomines x

Lappland Goldminers x

Lundin Mining x x

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Auriant Mining x x

Boliden x x x

Lundin Mining x

Nordic Mines x
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År 2009 återfanns Auriant Mining och Boliden i gruppen ”mellanhög soliditet” och båda 

använde sig vid tillfället av SE-metoden. 

Grupp: hög soliditet 

 

Tabell 12 (full cost vs. successful efforts: hög soliditet) 

Gruppen som vid något av undersökningstillfällena har haft hög soliditet visade sig var den 

största, där hela 9 av 11 bolag är representerade. År 2006 hade 9 av bolagen hög soliditet 

varav 4 använde SE-metoden och resterande 5 bolag FC-metoden. 

År 2009 sorterades 8 bolag in under gruppen ”hög soliditet” och där går det att utläsa av 

tabellen att 5 bolag använde SE-metoden och 3 bolag FC-metoden.  

 

4.3 Riskdisclosures 
 

I detta avsnitt presenteras de riskdisclosures som de studerade företagen gjort över den 

studerade tidsperioden. För att göra avsnittet överskådligt har tabellerna lagts som bilaga 1. I 

texten hänvisas till tabellerna i bilaga 1. Avsnittet avslutas med summerande tabeller som 

visar totalt antal disclosures och antal disclosures fördelat på storleksgrupper. 

4.3.1 Riskdisclosures – fördelat över riskkategorier och tid 

 

Här nedan återfinns endast kommentarer för tabell 13-15, då tabellerna har flyttats ned som 

bilagor på grund av praktiska skäl. Studien har genom tabellerna undersökt praxis gällande 

bolagens riskhantering. Det som studien har fokuserat på är hur många “risk disclosures” som 

förekommer i gruvbolagens årsredovisningar. Det är tre tabeller som presenteras, ett för 

2006 2009 2012

SE FC SE FC SE FC

Artic Gold x x x

Auriant Mining x

Dannemora Mineral x x

Endomines x x

Kopparberg Mineral x x x

Kopy Goldfields x x x

Lappland Goldminers x x

Lucara Diamond Corp x x x

Nordic Mines x x
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vartdera undersökningstillfället, vilka är precis som tidigare år 2006, 2009 och 2012. Tabell 

13 visar år 2006, tabell 14 visar år 2009 och tabell 15 visar år 2012. 

 

Tabell 13 (bilaga 1) 

Tabellen visar att 7 bolag delger risker som är knutna till miljöaspekter, d.v.s. vilken påverkan 

deras verksamhet har på miljön.  

 

Mindre än hälften (5 bolag) tar upp risken med fluktuationer i metallpriset, vilket är något 

förvånande, men genom att studera resterande bolag och deras balansomslutning vid tillfället 

går det att se att många av dem var i uppstartsfasen. Detta gör utfallet i tabellen mer logiskt då 

flera av bolagen ännu inte hunnit bli utsatta för metallrisken.  

 

Vad gäller valutarisken väljer 7 bolag att skriva om detta. Således väljer 4 bolag att inte skriva 

om denna risk. Förklaringen till detta torde vara samma som för metallrisken.  

 

7 bolag delger information om re-finansierings- och likviditetsrisker, 5 bolag skriver om 

kredit-och motpartsrisk och 6 bolag gör “disclosures” om den politiska risken. 

 

Tabell 14 (bilaga 1) 

Överhängande delen av bolagen (7st  gör “risk disclosures” om deras miljöpåverkan och 

deras miljöpolicy.  

 

6 bolag tar upp risker med kompetensförsörjning, som t.ex. kan betyda att nyckelpersoner i 

företaget slutar eller att många personer går i pension inom den närmsta framtiden.  

 

När det gäller risken med metallpriser och finansieringsrisken tar samtliga bolag upp dessa i 

sin riskhantering och anser således att det är en risk av yttersta betydelse. 

 

8 bolag tar upp ränterisken, 7 bolag tar upp kredit- och motpartsrisk och 6 bolag tar upp den 

politiska risken.  
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Tabell  15 (bilaga 1) 

Hela 9 bolag väljer att delge risken med dess miljöpåverkan och vad de har för riskpolicy 

inom bolaget. 

 

7 bolag tar upp risken med kompetensförsörjning. 

Alla 11 bolagen väljer att göra “disclosures” med hänseende till metallprisrisken och många 

av bolagen skriver även i sina årsredovisningar att metallpriserna har en direkt påverkan på 

deras resultat. 

 

Alla bolag utom Nordic Mines tar upp valutarisken, 10 av 11 bolag tar upp 

finansieringsrisken  (Dannemora väljer att inte göra det), 8 bolag tar upp ränterisken och 

slutligen väljer alla bolag utom Lucara Diamond att ta upp kredit-och motpartsrisken. 

 

4.3.2 Totalt antal disclosures över tid 

 

Tabellen nedan visar totalt antal risk disclosures för företagen över den tidsperiod som 

studerats. 

 

 

Tabell 16 (totalt antal riskavslöjanden) 

 

År 2006 gjordes totalt 67 risk disclosures av de studerade företagen. Den siffran ökade mellan 

2006 och 2009. Antalet risk disclosures ökade även mellan 2009 och 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2009 2012

Antal disclosures 67 99 116
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4.3.3 Medelantalet "risk disclosures" 

 

Tabellen nedan visar medelantalet ”risk disclosures” för varje storleksgrupp. Företagen är här 

indelade i storlek på samma sätt som tidigare. 

 

 

Tabell 17 (Medelantal riskavslöjanden efter företagsstorlek) 

 

Tabellen visar att antalet ”risk disclosures” bland företag i den svenska gruvindustrin kan bero 

på företagsstorlek. Tabellen visar också att stora företag gör fler disclosures än små och 

medelstora företag. Medelstora företag gör också fler "disclosures" än de företag som 

kategoriserats som små. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelantalet riskdisclosures

Små 7,35

Mellan 8,8

Stora 15,7
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5. Analys och slutsats 
I detta kapitel analyseras studiens empiriska resultat genom att ställa resultatet mot tidigare 

forskning och de teorier som återfinns i referensramen. Analysen mynnar sedan  ut till en 

slutsats. 

 5.1 Analys 

Analysen av det empiriska resultatet är uppdelad i två delar. I den första delen analyseras 

företagens val av redovisningsmetod för utgifter som uppstår i prospekteringsfasen. I den 

andra delen analyseras de studerade företagens risk disclosures. Analysen utgår från figur 3 

(redovisningspraxis gruvbranschen: komponenter och faktorer). Analysen avslutas sedan med 

en modifikation av figur 3. 

5.1.1 Analys av FC vs. SE 

 

Tidigare forskning har klargjort att valet mellan de två metoderna för redovisning av utgifter 

som uppstår i samband med prospektering har en stor inverkan på resultatet. (Cortese et al., 

2009) Tidigare forskning tar även upp möjligheten för företag att styra resultatet på ett sätt 

som gynnar företaget. (Mohebbi et al., 2006) 

 

Denna studies empiriska resultat visar att fördelningen mellan FC- och SE-metoderna i de 

svenska gruvbolagen är jämnt fördelad. Vid femton observationstillfällen använde sig företag 

av FC-metoden medan SE-metoden användes vid arton observationstillfällen. Om det hade 

funnits en institutionell press på att använda en specifik metod eller om det funnits ett 

samband mellan legitimitet för ett företag och någon av redovisningsmetoderna så borde det 

empiriska resultatet sett annorlunda ut. En av metoderna skulle då enligt institutionell teori 

och isomorfism använts i högre utsträckning än den andra. Denna jämna fördelning visar att 

företag använder den metod de själva anser vara bäst för företaget eftersom båda metoderna är 

tillåtna enligt IFRS 6. Detta är i linje med den tidigare forskning som undersökt 

lobbyverksamhet från utvinningsindustrin under utformningen av den nya standarden. 

(Cortese och Irvine 2010; Asakomeh et al., 2006) Resultatet är också i linje med tidigare 

forskning som visar på en fördelning mellan de olika metoderna. (Mohebbi et al., 2007; 

Deakin, 1979;  Malmqvist, 1990) 

 

Intressant här är också att tre av företagen i undersökningen har valt att byta metod under den 

tidsperiod som studien sträcker sig. Ett byte av metod skulle kunna tyda på att företaget 
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försökt jämna ut resultatet från ett år till ett annat, så kallad “income smoothing”. Anledningar 

till att använda sig av detta tas upp av DeFond och Park (1997) samt av Gaver et al. (1995). 

Nichols (1994) menar att ett byta av redovisningsmetod har kopplingar till agentteorin då den 

studien visade att företag med förändrad risksituation tenderade att byta metod. En annan 

anledning skulle kunna vara att företaget bedömt att det bästa för företaget och dess 

aktieägare är ett byte av metod. Detta är inget som går att säga säkert genom en 

dokumentstudie av årsredovisningar. För att kunna säkerställa anledning till bytet av metod 

hade det behövts göras en intervju och inte ens då skulle anledningen kunna säkerställas då en 

företagsledare, med stor sannolikhet, inte gärna erkänner att anledningen var “earnings 

management” eller “income smoothing”. 

 

Malmquist (1990) kommer fram till att mindre företag använder FC-metoden i större 

utsträckning än stora företag. Att göra en sådan bedömning i denna studie är svårt då samplet 

inte är tillräckligt stort. Boliden som är det största företaget använder SE-metoden medan 

Lundin Mining, som är det näst största företaget i studien, använder FC-metoden. Resten av 

företagen är relativt små och metodvalet blandat.  Valet av metod kan också grunda sig i 

behovet av externt kapital eller nivån av aggressivitet i prospekteringsverksamheten för ett 

företag. (Deakin, 1979) 

 

Deakin (1979) fann att soliditeten för ett företag har en inverkan på vilket val av metod ett 

företag gör. Forskaren kan visa att FC-företag tenderar att ha en låg soliditetsnivå i jämförelse 

med SE-företag. Denna studie visar att företag som delats in i gruppen med låg soliditet också 

tenderar att använda FC-metoden. De företag som vid något tillfälle tillhör gruppen med låg 

soliditet har dock inte använt SE-metoden under perioder när de tillhört någon annan av de två 

grupperna. Studien visar också att vid uppdelning grundat på soliditetsnivå är val av metod 

blandat vilket tyder på att svenska företag inte byter metod på grund av soliditetsnivå. 

 

5.1.2 Analys av risk disclosures 

 

Yongvanich och Guthrie (2007) tar upp att frivilliga avslöjanden i årsredovisningar kan skapa 

legitimitet åt företag. Genom att avslöja vilka risker ett företag måste hantera och att också 

avslöja hur företaget hanterar dessa risker kan hjälpa till att skapa legitimitet för ett företag. 

Lindblom (1994) tar upp fyra strategier som frivilliga avslöjanden kan användas till. 
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De empiriska resultaten visar att företagens sätt att avslöja vilka risker de står inför är väldigt 

lika varandra. I nästan alla granskade årsredovisningar finns ett tydligt avsnitt där företaget 

skriver om vilka väsentliga risker de anser sig stå inför för tillfället. Också riskkategorierna är 

väldigt lika, detta kan ses som naturligt eftersom företagen verkar inom samma bransch och 

således borde påverkas av samma typer av risk. Givetvis skiljer sig företagens riskkategorier 

åt då de befinner sig i olika faser, är olika stora och bedriver verksamhet i olika länder. 

 

Studien visar tydliga tecken på isomorfism då riskkategorierna beskrivs på samma sätt och 

utformningen av avsnitten som behandlar olika risker ser likadana ut, med undantag för vilka 

riskkategorier de olika företagen anser sig vara väsentligt påverkade av. Detta är ett exempel 

på imiterande isomorfism. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 

 

Linsley och Shrives (2006) fann att stora företag gör fler riskavslöjanden än små företag. 

Detta är något som också denna studie visar. Boliden, som är det största företaget, gör också 

flest riskavslöjanden. De är också det enda företaget som delat upp miljörisken i olika 

kategorier. Studien visar också att allt eftersom företagen växer så görs också fler 

riskavslöjanden, tabell 16 visar att under 2006 gjordes totalt 67 riskavslöjanden av de 

studerade företagen. Tabellen visar också att det totala antalet riskavslöjanden sedan ökar 

både mellan 2006 och 2009 och  mellan 2009 och 2012. En närmare granskning av tabellen 

som visar företagens balansomslutningar avslöjar att en stor del av företagen har ökat i storlek 

över den studerade tiden. Av detta att döma är denna studies resultat i linje med vad Linsley 

och Shrives (2006) fann. Samma analys kan göras av tabell 17 som visar medelantalet 

riskavslöjanden för företag som blivit indelade i olika storleksgrupper. Också av den tabellen 

att döma så gör större företag fler riskavslöjanden i sina finansiella rapporter än vad små 

företag gör. Denna ökning av riskavslöjanden kan bero på att företaget i fråga helt enkelt blir 

utsatt för fler typer av risker när de växer men det kan också kopplas till isomorfism som 

innebär att företag tittar på hur de andra i sin närhet (bransch) gör och försöker sedan att 

efterlikna dem så mycket som möjligt. Detta eftersom de stora företagen i branschen har 

lyckats och varför inte följa ett koncept som verkar fungera istället för att lägga resurser på att 

hitta ett eget sätt att göra dessa avslöjanden på. 
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5.1.3  Modifikation av figur 3  

 

Nedan har studien gjort en modifiering av  figur 3 (redovisningspraxis gruvbranschen: 

komponenter och faktorer) som presenterades i slutet av referensramen. Figuren har 

modifierats med grund i denna studies resultat och analys. 

 

Figur 4 (Modifikation av figur 3) 

 

Resultatet av studien visar, likt tidigare forskning, att ett företags storlek påverkar antalet 

riskavslöjanden i årsredovisningen. När det gäller redovisningsmetod av utgifter uppkomna i 

prospekteringsfasen finner vi inget samband mellan de undersökta påverkansfaktorerna och 

val av redovisningsmetod, de har därför tagits bort från denna modell. Kvar blir då 

redovisningsrekommendationer och övriga påverkansfaktorer. 
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5.2 Slutsats 
 

Information i redovisningar och val som företag gör i sina redovisningar är totalt irrelevant 

givet perfekta marknader. (Fields, Lys, och Vincent, 2001) Kriterierna för perfekta marknader 

är inte uppnådda vilket i sin tur betyder att redovisningar faktiskt spelar roll. Enligt Watts och 

Zimmerman (1990) kan val som görs i samband med redovisningen vara lika betydelsefulla 

som andra typer av val t.ex. organisationsstruktur eller belöningssystem. Redovisningsval 

påverkar kassaflöden och därför blir de också intressanta att studera. (Fields et al., 2001) 

 

I inledningen av denna uppsats görs det klart att FC- och SE-metoderna har debatterats sedan 

en tid tillbaka. Detta för att de två olika metoderna påverkar ett företags resultat på olika sätt. 

Av olika anledningar, som nämnts tidigare, har företag fortfarande en valmöjlighet mellan 

dessa båda metoder för redovisning av utgifter som uppstår i prospekteringsfasen av 

verksamheten. För gruvföretag noterade på stockholmsbörsen är fördelningen jämn mellan de 

två olika metoderna. Detta beror givetvis på att båda metoderna, enligt internationella 

standarder, är tillåtna. Detta ger företag en möjlighet att välja metod. Om det hade funnits 

institutionell press som i så fall skulle innebära att den ena metoden ger ett företag legitimitet 

borde fördelningen mellan metoderna  sett annorlunda ut. Någon av metoderna hade använts i 

större utsträckning än den andra. Som det ser ut nu, med en jämn fördelning, tyder resultatet 

av studien på att företag gör ett aktivt val av metod efter vad som är bäst för det enskilda 

företaget. Detta då det bara är tre av de studerade företagen som bytt metod under den 

studerade tidsperioden. Resultatet av studien visar inte heller på att någon av faktorerna 

storlek eller soliditetsgrad skulle ha någon speciell påverkan på ett företags val av metod. 

De allra flesta av de studerade företagen har ett avsnitt i sin årsredovisning som behandlar 

olika väsentliga risker som företagsledningen anser att företaget står inför. Olikheter mellan 

företag gör att företagen betraktar olika riskkategorier som väsentliga. Bortsett från 

olikheterna företagen emellan visar studien att de allra flesta betraktar olika finansiella risker, 

råvaruprisrisk och miljörisk som väsentliga. En annan intressant observation är att avsnitten 

som behandlar risk är uppbyggda på ett liknande sätt företagen emellan och att företagens 

förklaring av de olika riskkategorierna liknar varandra. Detta kan bero på isomorfism, genom 

att titta på hur andra företag i samma bransch hanterar risker i de finansiella rapporterna kan 

det enskilda företaget spara resurser genom att göra likadant. Om alla gör likadant finns det 

heller ingen risk för att ett enskilt företag ska få legitimitetsproblem gentemot användare av 

rapporterna eller samhället i stort. 
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Linsley och Shrives (2006) fann att stora företag gör fler riskavslöjanden i sina 

årsredovisningar än vad mindre företag gör. Deras resultat är i linje med denna studies 

resultat. De flesta företag har växt under den studerade tidsperioden. Under samma tidsperiod 

har också totalt antal riskavslöjanden i årsredovisningarna ökat. 

 

Förslag till vidare forskning 

En liknande studie som närmare granskar ett eller ett fåtal bolag för att på en djupare nivå 

förstå de redovisningsval som företag gör. Genom att koncentrera sig på ett fåtal företag kan 

intervjuer genomföras och på så sätt kan en djupare förståelse för denna problematik nås. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Riskdisclosures – Tabeller för 2006, 2009 och 2012 (Se nedan) 
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Tabell 13 (riskdisclosures 2006) 

Artic Gold Auriant Mining Boliden Dannemora Mineral Endomines Kopparberg Mineral Kopy Goldfields Lappland Goldminers Lucara Diamond Corp Lundin Mining Nordic Mines

Verksamhetsrisker:

Hälsa och säkerhet x x

Oplanerade stopp

Utsläpp till luft och vatten x x x x x x x

Påverkan på den fysiska miljön x x x x x x x

Klimatpåverkan x x x x x x x

Kompetensförsörjning x

Marknads- och affärsrisker:

Metallpriser x x x x x

Smältlöner x

Omvärdering av processlager

Kunder x

Råvaruförsörjning x

Energipriser x

Prospektering x x x x

Finansiella risker:

Valutarisk x x x x x x x

Ränterisk x x x x

Re-finansiering- och likviditetsrisk x x x x x x x

Kredit -och motpartsrisk x x x x x

"Risk management" och försäkring x

Politisk risk x x x x x x
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Tabell 14 (riskdisclosures 2009) 

Artic Gold Auriant Mining Boliden Dannemora Mineral Endomines Kopparberg Mineral Kopy Goldfields Lappland Goldminers Lucara Diamond Corp Lundin MiningNordic Mines

Verksamhetsrisker:

Hälsa och säkerhet x

Oplanerade stopp x

Utsläpp till luft och vatten x x x x x x x

Påverkan på den fysiska miljön x x x x x x x

Klimatpåverkan x x x x x x x

Kompetensförsörjning x x x x x x

Marknads- och affärsrisker:

Metallpriser x x x x x x x x x x x

Smältlöner x

Omvärdering av processlager x

Kunder x x

Råvaruförsörjning x x x x x

Energipriser x x

Prospektering x x

Finansiella risker:

Valutarisk x x x x x x x x x x

Ränterisk x x x x x x x x

Re-finansiering- och likviditetsrisk x x x x x x x x x x x

Kredit och motpartsrisk x x x x x x x

"Risk management" och försäkring x x x x

Politisk risk x x x x x x
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Tabell 15 (riskdisclosures 2012) 

Artic Gold Auriant Mining Boliden Dannemora Mineral Endomines Kopparberg Mineral Kopy Goldfields Lappland Goldminers Lucara Diamond Corp Lundin MiningNordic Mines

Verksamhetsrisker:

Hälsa och säkerhet x x x x x

Oplanerade stopp x x

Utsläpp till luft och vatten x x x x x x x x x

Påverkan på den fysiska miljön x x x x x x x x x

Klimatpåverkan x x x x x x x x x

Kompetensförsörjning x x x x x x x

Marknads- och affärsrisker:

Metallpriser x x x x x x x x x x x

Smältlöner x x

Omvärdering av processlager x

Kunder x x x

Råvaruförsörjning x x x x x

Energipriser x

Prospektering x x x x

Finansiella risker:

Valutarisk x x x x x x x x x x

Ränterisk x x x x x x x x x

Re-finansiering- och likviditetsrisk x x x x x x x x x x

Kredit och motpartsrisk x x x x x x x x x x

"Risk management" och försäkring x x x x

Politisk risk x x x x x


