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Förord   
 
Vi kan efter en termin intensivt arbete konstatera att vi lärt oss mycket om IAS 39 och 
hur standarden påverkat företagen. Vi har läst ett flertal uppsatser som berör ämnet och 
har i dessa också delvis hämtat inspiration till vårt arbete. Vi vill därför passa på att tacka 
dessa uppsatsskribenter. Vidare har vi träffat ett antal professionella, kunniga och mycket 
hjälpsamma personer i näringslivet, som hjälpt oss att förstå komplexiteten med IAS 39. 
Framförallt vill vi tacka Roland Dansell, kontorschef på Lindebergs Grant Thornton i 
Stockholm. Hans intresse och hjälp har varit ovärderlig. Sist men inte minst vill vi tacka 
vår uppsatshandledare, docent Paula Liukkonen, som haft ett enormt tålamod med oss 
frågvisa och krävande studenter. 
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Sammanfattning 
 
Titel 
IAS 39 – hur påverkar de nya internationella reglerna värderingen och hanteringen av 
finansiella derivat? 
 
Författare 
Jenny Cohen och Michael Rall 
 
Handledare 
Docent Paula Liukkonen 
 
Universitet 
Stockholms universitet 
 
Kurs 
Magisteruppsats i företagsekonomi 
 
Syfte 
Att öka förståelsen kring IAS 39 och att skapa insikt i vilka effekter den nya standarden 
fört med sig i svenska finansiella och icke finansiella företag. Studien fokuserar sålunda 
på att beskriva hur svenska börsnoterade företag har påverkats av det nya sättet att hante-
ra derivat och säkringsredovisning. Vidare syftar arbetet till att undersöka om detta lett 
till organisatoriska förändringar samt att förklara på viket sätt detta yttrat sig. 
 
Metod 
Studien är kvalitativ med en deduktiv ansats. Tolkningsförfarandet är hermeneutiskt och 
bekvämlighetsurval används i undersökningen.  
 
Empiri 
Enligt trianguleringsmodellen analyserar vi finansiella-, icke finansiella företag samt sak-
kunnigas syn på effekterna av införandet av IAS 39. 
 
Slutsats 
Samtliga företag har påverkats i olika grad av införandet av IAS 39. De icke finansiella 
företagen har börjar värdera derivat till verkligt värde vilket krävt kompetensutveckling 
och nya rutiner. Säkringsstrategierna har blivit påverkade hos samtliga företag. För att 
slippa ökad volatilitet i resultatet, vilket redovisning av derivaten till verkligt värde leder 
till, kan man säkringsredovisa enligt IAS 39. Men de stränga reglerna gör att företagen 
måste skapa nya rutiner, kompetensutveckla medarbetarna och utveckla systemstöden för 
att kunna hantera säkringarna. 
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Purpose 
To increase the understanding regarding IAS 39 and to create insight regarding what the 
new standard has brought into the Swedish financial and non financial companies. The 
study focuses to describe in what way in the study selected Swedish stock exchange 
quoted companies have been affected while adopting the new regulations to handle de-
rivative and hedge accounting. Further the purpose of our work aim to investigate if the 
affect have led the companies into any organizational changes and to explain in what way 
those changes can be noted. 
 
Method 
The study is based on qualitative investigations using a deductive method. The interpreta-
tive process is hermeneutical and comfort selection has been used.  
  
Empiric 
We use the triangular model to analyze financial companies, non financial companies and 
experts view regarding the effects after implementing IAS-39. 
 
Conclusion 
All companies in the investigation have been affected in various degrees after the imple-
mentation of IAS 39. The non financial companies have begun to valuate derivatives to 
their real value which have required a development of competences and new routines. 
The hedge strategies have been affected in all investigated companies. To avoid increased 
volatility in the companies financial result one can hedge account in accordance with IAS 
39. However the strict regulation requires the companies to create new routines, develop 
their co-workers competencies and development of internal systems to be able to handle 
the hedges. 
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1. Inledning  
 
I detta inledande kapitel beskriver vi de trender som hittills präglat redovisningen av den 
finansiella informationen både i Sverige och internationellt. Därefter belyser vi vad som 
skiljer den nya internationella standarden om finansiella tillgångar från de tidigare till-
lämpade redovisningsprinciperna. Vidare ger vi en kortfattad bakgrundbeskrivning av 
den svenska penningmarknaden för att avsluta med en beskrivning av derivatinstrument 
och problem kopplade till värderingen och redovisningen av dem.    
 

1.1 EU:s strategi mot ökad harmonisering 
 
Inom EU har det under flera år förts diskussioner om att harmonisera och förbättra reg-
lerna för noterade bolags redovisning av finansiell information. Det har också funnits en 
strävan att närma de inom unionen tillämpade redovisningsnormerna till de redovisnings-
normer som tillämpas internationellt, i synnerhet IAS. Som en följd av detta antog Euro-
paparlamentet i juli 2002 den s.k. IAS- förordningen1 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder. Förordningen innebär bl.a. att noterade företag från och med ja-
nuari 2005 skall upprätta sina koncernredovisningar enligt vissa av EU-kommissionen 
antagna internationella redovisningsstandarder.2

 
I Sverige har redovisningen under de senaste decennierna präglats till övervägande delen 
av den kontinentala traditionen som betonar borgenärs- och statens skatteintresse. I takt 
med att de internationella standarderna kom till uttryck i de svenska rekommendationerna 
övergavs successivt denna kontinentala redovisningstradition till förmån för den anglo-
saxiska som numera dominerar i de europeiska medlemsstaterna.3

 

1.2 International Accounting Standard, IAS 39 
  
Med tanke på att både redovisning och finansiering ligger inom vårt kompetensområde 
blev vi intresserade av IAS 39 som behandlar redovisning av finansiella instrument. Från 
och med den 1 januari 2005 ersätter IAS 39 Redovisningsrådets rekommendation RR 27 
som bygger på IAS 32. Införandet av IAS 39 medför flera fundamentala förändringar 
som tvingar företag att analysera, bedöma och omformulera sina säkrings- och placer-
ingsstrategier. Då standarden anger verkligt värde som värderingsform påverkar den nya 
normen även andra intressenter som måste ändra bedömningskriterierna avseende företa-
gens resultat och ställning.4  
 
Den mest omtalade förändringen i samband med införandet av IAS 39 utgörs av till-
gångsvärderingen till verkligt värde. Redan långt före ikraftträdandet av den nya normen 
                                                 
1 SOU 2003:71 s. 75. 
2 Ibid. s. 71. 
3 Smith, 2000 s. 76. 
4 www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32820,00.htm  
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har ämnet varit aktuellt i studiecirklar och det har skrivits åtskilliga uppsatser i ämnet. 
Det är emellertid först nu det börjar bli riktigt intressant att studera effekterna av de 
genomförda förändringarna.  
 
IAS 39 anses höra till den mest komplicerade redovisningsstandarden att implementera 
hos de svenska bolagen. Anledningen till detta är stora skillnader mellan IAS 39 och den 
goda redovisningsseden i Sverige. Enligt en bedömning som revisionsföretaget Deloitte 
har gjort är de väsentligaste skillnaderna följande: 
 

• Ny klassificering av finansiella tillgångar och skulder som styr den löpande redo-
visningen och värderingen. 

 
• Samtliga derivatinstrument ska redovisas på balansräkningen till verkligt värde 

med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen med undantag för de de-
rivat som utgör säkringsinstrument (och som uppfyller kraven på säkringsredo-
visning). 

 
• Inbäddade derivat (derivat ”dolda” i annat avtal, så kallade värdkontrakt) ska 

identifieras och enligt specificerade villkor värderas till verkligt värde samt redo-
visas skilt från värdkontraktet. 

 
• I IAS 39 finns detaljerade regler för när en finansiell tillgång eller skuld skall re-

dovisas i balansräkningen. 
 
• Säkringsredovisning är endast tillåten enligt tre olika metoder: säkring av verkligt 

värde, kassaflödessäkring samt säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet. 
 

• Omfattande dokumentations och effektivitetsmätningskrav ska vara uppfyllda för 
att säkringsredovisning enligt IAS 39 ska vara tillämpbar. 

 
Till de mest omtalade effekterna till följd av införandet av IAS 39 hör bl.a. ökad volatili-
tet5 i resultatet och betydande beloppsmässiga effekter på balansräkningen. Men den nya 
standarden påverkar inte enbart redovisningen utan även ett antal andra områden där för-
ändringarna får en direkt effekt på affärsmässiga beslut och företagets verksamhet.6

 
Den hittills mest synliga effekten i samband med övergången till IAS 39 är det faktum att 
det har blivit lättare för placerarna att se hur välskött ett företag är och jämföra det med 
företag i andra länder. Å andra sidan krävs det en bättre upplysningsinformation i årsre-
dovisningarna och även kunskap hos företagsledarna, revisorerna och analytikerna för att 
resultatet ska kunna tolkas på rätt sätt.   
 

                                                 
5 Ett mått på hur osäkra vi är på framtida kursrörelser. 
6 www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32820,00.htm  
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1.3 Den svenska penningmarknaden   
 
Den svenska penningmarknaden har funnits sedan 1980 då de första bankcertifikaten in-
troducerades. På den tiden var Sverige långt efter USA och England som var ledande på 
penningmarknaden.7 Dessa länder har behållit sin ledande position men tack vare den 
senaste internationaliseringen som pågått på kapitalmarknaden har Sverige närmat sig 
avsevärt. Numera är det möjligt att handla i Sverige med i stort sett samtliga finansiella 
instrument som finns på den internationella marknaden.  
 

1.4 Derivatinstrument 
 
Derivatinstrument används i första hand för att motverka värdeförändringar av tillgångar 
och skulder som uppkommer vid förändringar i räntor, valutakurser eller andra mark-
nadsstyrda faktorer. Instrumenten nyttjas med andra ord i syfte att neutralisera ett riskta-
gande som företagen utsätts för. Derivatinstrument kan även användas för ren spekulation 
och blir därmed ett medvetet risktagande.  
 
Derivatets koppling till en underliggande tillgång medför ofta vissa komplikationer med 
att göra en tillförlitlig värdering av instrumentet.8 Eftersom IAS 39 kräver ett verkligt 
värde blir därför värderingen av de finansiella instrumenten en viktig faktor. Om inga 
marknadsplatser finns för derivatet måste olika modeller användas för att beräkna värdet. 
I dessa modeller utgår man från att antal marknadsspecifika antaganden vilket innebär att 
värdet kan variera. 
  
I Sverige har man saknat en övergripande lagstiftning vad gäller redovisning av derivat-
instrument. Det har bara funnits vägledning för säkring av utländskt eget kapital, inve-
steringar och för valutaterminskontrakt. I USA har emellertid redovisningen av finansiel-
la instrument skärpts för flera år sedan vilket fått den effekten att användningen av deri-
vat har minskat. Främsta anledningen till detta är att redovisningen av derivaten ökar ris-
ken för resultatsvängningar.9 Detta kan i sin tur påverka analytikernas, investerarnas och 
ägarnas syn på företaget.  
  

1.5 Problemdiskussion 
 
Svenska börsnoterade företag har sedan ett år tillbaka varit skyldiga att redovisa finansi-
ella tillgångar enligt IAS 39 och därmed värdera sina finansiella instrument till verkligt 
värde. Idag finns uttömmande information om de första och mest synliga effekterna. 

                                                 
7 Ernst Young, 1997 s. 70. 
8 Ibid. s. 79. 
9 www.04.sub.su.se:2112/bin/neta2gate?f=doc&state=ujpu69.7.39
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Vi har studerat ett antal kandidat- och magisteruppsatser från Stockholms universitet, 
Handelshögskolan i Göteborg, Handelshögskolan i Lund och Luleå Tekniska universi-
tet.10 De genomförda undersökningarna kan delas in i följande kategorier: 
 

• Spekulativa analyser vars främsta syfte var att ta reda på eventuella framtida för-
ändringar i redovisningen i samband med övergången till IAS 39. 

 
• Undersökningar av de företag som tillämpade IAS 39 innan standarden börjat gäl-

la i Sverige. 
    
• Undersökningar av de först utkomna kvartalsrapporterna sedan IAS 39 trädde i 

kraft. 
 
Dessa undersökningar har gett ett första prov på de effekter som ägt rum hos de företag 
som börjat tillämpa redovisning enligt IAS 39. De riktigt intressanta effekterna börjar 
dock synas först nu i samband med sammanställningen av årsrapporterna: 

 
• Hur har man gått tillväga för att marknadsvärdera derivaten? Vilka modeller samt 

antaganden har man utgått ifrån? 
 

• Hur har de nya reglerna påverkat säkringsredovisningen? Vilka val kan företagen 
tvingas göra på grund av kompetens – och/eller systembrist? 

 
• Vilka övriga organisationsförändringar har den nya normen inneburit för dessa fö-

retag?    
 

1.5.1 Problemformulering 
 

Hur har införandet av IAS 39 påverkat hanteringen av derivat vad gäller värdering och 
nyttjandet som säkringsinstrument? Vilka övriga förändringar har varit tydliga och avgö-
rande?  
 

1.6 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen kring IAS 39 och att skapa insikt i vilka effek-
ter den nya standarden fört med sig i svenska finansiella och icke finansiella företag. 
Studien fokuserar sålunda på att beskriva hur svenska börsnoterade företag har påverkats 
av det nya sättet att hantera derivat och säkringsredovisning. Vidare syftar arbetet till att 
undersöka om detta lett till organisatoriska förändringar samt att förklara på viket sätt 
detta yttrat sig. 

                                                 
10 Andersson, Larsson, 2004, Hallén, Makal, 2005, Grind, Käll, 2005, Brand, Modigh, 2001, Ronnesjö, 
Göthlin, Näslundh, 2005, Stein, 2003, Andersson, Mattsson, Nilsson, 2005.  
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1.7 Avgränsningar 
   
Vår studie begränsar sig till ett antal börsnoterade svenska finansiella och ickefinansiella 
företag som sedan ett år tillbaka har börjat tillämpa IAS 39. Vi undersöker även reviso-
rernas och de sakkunnigas syn på den nya standarden. 
 
På grund av den nya normens omfattning har vi valt att inrikta oss på att studera effekter-
na i redovisning av finansiella derivat och dess användning i säkringsredovisningen. Vi-
dare tittar vi närmare på vilka organisatoriska förändringar detta medfört. 
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2. Metod 
 
För att öka vår förståelse kring hur företagen blivit påverkade av införandet IAS 39 krävs 
en metod som leder undersökningen i rätt riktning. Vi kommer därför i detta kapitel att 
klargöra vårt val av metod samt beskriva varför vi tror att detta specifika val leder oss 
till en lösning på vårt problem. Vi kommer även att kort presentera olika vetenskapliga 
synsätt och det synsättet som präglar vår uppsats. Avslutningsvis för vi en kritisk diskus-
sion kring den valda metoden.   
 

2.1 Val av ämne 
 
Det har tidigare skrivits ett antal uppsatser, som vi nämnt i inledningen, som tagit upp 
problematiken med IAS 39. I flera av dessa har man haft för avsikt att undersöka vilka 
svårigheter och problem som förväntats av olika aktörer efter införandet av den nya re-
kommendationen. Vi tyckte ämnet var intressant eftersom det nu gått ett år sedan stan-
darden antogs och det är först nu man till viss del har möjlighet att analysera effekterna 
av införandet av IAS 39. 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
 
Vad är vetenskap? Enligt Gilje Grimen brukar man säga att vetenskaperna är empiriska 
eller erfarenhetsbaserade discipliner.11 Teorierna ska alltså kunna prövas genom observa-
tion eller experiment. Det kan emellertid vara svårt att komma fram till en gemensam bild 
över hur verkligheten ser ut. Man brukar tala om ontologi, dvs. läran om hur världen fak-
tiskt ser ut.12 Det finns flera vetenskapliga inriktningar som ser olika på detta. Två exem-
pel är positivism och hermeneutiken.  
 

2.2.1 Forskningsfilosofi 
 
Positivismen, som har sin grund i empirismen, utgår från att det finns en sann verklighet 
som vi kan få vetskap om genom iakttagelser.13 Man anser alltså att det finns generella 
lagar i sociala system som inom fysiken.  
 
Den logiska positivismen nådde sin höjdpunkt under 1920-talet.14 Man ville skilja mellan 
vetenskap från metafysik (s.k. verklighetsfrämmande spekulationer) och skapade ett en-
hetligt vetenskapligt språk. Det positivistiska tänkandet har idag främst satt sina spår vad 
gäller hur vetenskap bör bedrivas. I dagens positivism vill man bl.a. främja vetenskaplig 

                                                 
11 Gilje, Grimen, 2004 s. 20. 
12 Jacobsen, 2002 s. 30. 
13 Patel, 1987 s. 31. 
14 Gustavsson, 2004 s. 10. 
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rationalitet, kunskapen skall vara empirisk prövbar, metoderna skall ge tillförlitlig kun-
skap dvs. krav på validitet och forskaren skall vara objektiv.15

 
Hermeneutiken syftar istället till förståelse och bygger på tolkning som främsta kun-
skapsform. Den hermeneutiska vetenskapen söker efter möjliga innebörder i det man stu-
derar och tolkningen är därför den främsta kunskapsformen. Till skillnad från positivis-
men är hermeneutiken subjektiv och forskaren använder medvetet sina värderingar i 
forskningsprocessen.16  
 
Ett av det viktigaste begreppet inom hermeneutiken är det vi kallar för den hermeneutiska 
cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden mellan det vi skall tolka, förförs-
tåelsen samt det sammanhang detta måste tolkas i. Man kan säga att den hermeneutiska 
cirkeln visar på att all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan 
det vi skall tolka och kontexten samt vår förförståelse. Den hermeneutiska cirkeln kan 
alltså säga något om hur våra motiveringar till de tolkningar vi gjort i vårt arbete ser ut. 
Med andra ord måste våra tolkningar stanna inom den hermeneutiska cirkeln och baseras 
på tidigare tolkningar i cirkeln för att de slutliga tolkningar vi gör skall vara valida:17

 
 
 

 
 
 

Ny teoretisk och empirisk 
kunskap leder till nya 

tolkningar och ny förförs-
tåelse 

 
 

Del kopplas till helheten 
som stöds av empirin. Ny 
kunskap och erfarenhet 

genereras 

 
 
 

Förförståelse och förkun-
skaper man har leder till en 
riktning i undersökningen

 
Figur 2.1 Beskriver den hermeneutiska cirkeln och pendlingen mellan del och helhet i tolkningsprocessen. 
Källa: Bearbetad från Gilje Grimen, 2004 s. 191.  
 
 
                                                 
15 Wallén, 1996 s. 27. 
16 Gustavsson, 2004 s. 71-72. 
17 Gilje, Grimen, 2004 s. 190-191. 

 15



Företagsekonomiska institutionen                                                                                           Magisteruppsats  
Stockholms Universitet                                                       VT 2006                                          

Det är svårt att placera sig i någon av dessa vetenskapliga inriktningar. Vi tror inte att 
forskaren kan ställa sig helt utanför den verklighet som studeras och på ett fullt objektivt 
sätt skildra den utan att påverkas av sina egna värderingar. Detta innebär emellertid inte 
att vårt arbete kommer att vara av helt subjektiv karaktär. Objektiviteten finner man i till-
vägagångssättet vad gäller undersökningens utformning och sättet som vi presenterar re-
sultaten på.  
 
Utifrån dessa slutsatser skulle man därför kunna kalla oss hermeneutiker eftersom vi strä-
var efter en djupare förståelse. Man kan även säga sig se vissa drag av positivism i vårt 
arbete eftersom vi för ett resonemang mellan teorin och de iakttagelser som beskrivs. 
Med detta som utgångspunkt kan man säga att vi har ett hermeneutiskt synsätt med inslag 
av positivism. 
 

2.2.2 Teoriverifiering 
 
Man brukar skilja mellan två angreppssätt; deduktivt respektive induktiv metod. Ett pro-
jekt kan starta deduktivt och utgår då från begrepp, modeller och teorier som ställs mot 
empirin. Den induktiva metoden angriper istället problemet utan att beakta givna teori-
er.18 Vi ansåg att det bästa sättet att få kunskap om vårt ämne var att först analysera teo-
rin för att därefter samla empiri för att se om detta stämmer överens med verkligheten. 
Eftersom vi valde att jämföra teorin med vår emiriska undersökning kan detta liknas med 
en deduktiv metod. 
 

2.3 Vår bild av verkligheten 
 
Vi behöver metodkunskap för att kritiskt kunna bedöma om resultaten ger en korrekt bild 
av verkligheten. Olika antaganden om det vi studerar gör med andra ord att vi förstår och 
förklarar fenomenet vi undersöker på olika sätt. Därför är det viktigt att utgå från ett syn-
sätt som kan ge oss grunden för ett systematiskt och planmässigt arbete och som uppfyl-
ler syftet med uppsatsen; att undersöka vilka resultat vad gäller värdering och hantering 
av derivat samt övriga förändringar som införandet av IAS 39 lett till.  
 

2.3.1 Paradigm – vetenskapliga språket 
 
Vår utgångspunkt är att verkligheten kan ses som en social konstruktion. Vetenskapliga 
revolutioner leder till att forskarna ser världen på ett nytt sätt och en ny världsbild, para-
digm, är skapad. Verkligheten är alltså inte beroende av oss utan består av ett växelspel 
mellan våra upplevelser och kunskaper och den samlade upplevelsestruktur som vi skapat 
tillsammans med andra.19 Genom vår utbildning och studier i ämnet skapar vi oss en bild 
av hur verkligheten ser ut, alltså en förebild eller paradigm. Det nya paradigmet drar till 

                                                 
18 Gustavsson, 2004 s.119. 
19 Arbnor, Bjerke, 1994 s.192. 
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sig nya forskare (bl.a. vi) och en mer effektiv vetenskaplig praxis kan utvecklas.20 Verk-
ligheten behöver inte stämma överens med den bild som våra respondenter har. Genom 
vårt arbete kommer dock förutsättningar för att skapa en bättre förståelse ges. 
 
En förespråkare för kravet på värdefrihet inom samhällsforskningen är Weber (1864-
1920) som har försökt att förklara värderingarnas roll i denna vetenskap. Han ansåg att 
det var nödvändigt med en värderelation i all samhällsforskning eftersom samhällsveten-
skaper analyserar värdeimpregnerade fenomen. Fenomenen får mening först när de förs 
in i ett specifikt värdefenomen eller i en världsrelation som är central för det fenomen 
man vill undersöka.21 Det kan därför vara av vikt i vårt arbete att vi till viss del lever oss 
in i de aktuella värderingarna för att kunna förstå den verklighet vi studerar. Detta inne-
bär emellertid inte att vi behöver ta ställning. 
   

2.3.2 Vetenskapligt perspektiv 
 

  

Man brukar skilja på tre olika perspektiv; det analytiska-, system- och aktörsperspektivet. 
Enligt Holme Solvang ger aktörsperspektivet möjlighet till en djupare och helhetsinriktad 
uppfattning och har för avsikt att avslöja de förhållanden som skapar grund för den en-
skilde aktörens uppfattning. Med det analytiska perspektivet kan man göra statistiska ge-
neraliseringar och systemperspektivet ger oss en helhetsbild som skapar ökad förståelse 
för olika sammanhang.22 Eftersom vårt arbete kommer att utgå från både ekonomichefer 
inom finansiella samt ickefinansiella företag och revisorer samt att vi har för avsikt att 
undersöka deras eventuellt olika uppfattningar av hur införandet av IAS 39 påverkat olika 
faktorer i deras arbete kan vi likna vårt arbete med aktörsperspektivet. Vårt syfte med 
uppsatsen är sålunda att få en djupare och helhetsinriktad förståelse kring ämnet. 
 

2.3.3 Forskningsansats 
 
Forskaren måste själv välja en forskningsansats som passar för syftet med den aktuella 
undersökningen. Enligt Holme Solvang brukar man skilja mellan två ansatser med ut-
gångspunkt från den information man undersöker; kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Skillnaden mellan dessa beskrivs av författarna vara hur vi använder oss av siffror och 
statistik. Metodvalet bör därför göras utifrån den frågeställning vi vill undersöka. Efter-
som vårt syfte med uppsatsen är ökad förståelse över vilka konsekvenser införandet av 
IAS 39 lett till passar den kvalitativa metoden in på vårt arbete. Den kvalitativa metoden 
är generellt sätt bra att använda när man inte kan mäta eller registrera resultat som tillgo-
doser naturvetenskapliga ideal. Man brukar, till den kvalitativa metodens fördel, tala om 
meningsdimension. Detta innebär att alla kan ha olika uppfattningar om hur man skall 
tolka händelser.23 Det passar därför bra att ha ett hermeneutiskt synsätt på ett kvalitativt 
arbete. 
                                                 
20 Gilje, Grimen, 2004 s. 108. 
21 Andersen, 2005 s. 73. 
22 Holme, Solvang, 1997 s. 79. 
23 Johanessen, Tufte, 2003 s. 69. 
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2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att göra en fallstudiebaserad undersökning eftersom detta lämpar sig då syftet 
är att undersöka en specifik situation och skapa förståelse för denna. Enligt Gustavsson24 
används fallstudiebaserad forskning just för att förstå fenomen som är helt eller delvis 
okända och som är komplexa. Fallen ger empiriska data som sedan kan analyseras och 
tolkas. Eftersom fallstudier inte kan uttryckas i precisa termer är studierna oftast kvalita-
tiva vilket även vår undersökning är. 
 

2.4.1 Triangulering – vidgar perspektivet 
 
Vi har valt att arbeta med en metod som kallas triangulering främst i syfte att öka giltig-
heten och tillförlitligheten av data. Triangulering innebär att man försöker fånga in ett 
fenomen genom att analysera fenomenet ur flera perspektiv. I vårt arbete innebär detta att 
vi undersöker både finansiella företag, icke finansiella företag samt sakkunnigas syn på 
problematiken kring IAS 39. Vidare väljer vi att fokusera på tre områden som vi tror kan 
ha påverkats efter införandet av IAS 39; värdering, säkringsredovisning och organisato-
riska effekter. Undersökningarna kan sedan användas för att jämföra de olika resultaten 
för att i sin tur tolka ihop det till en helhet.25 Det förhållande som blir centralt i denna me-
tod är öppenhet eftersom det tillåter läsarna själva att bedöma om de litar på de metoder 
som används i arbetet.26

 

2.4.2 Metod för datainsamling 
 
Teoridelen som ligger till grund för hela undersökningen baseras på olika vetenskapliga 
artiklar, hemsidor, litteratur, lagtexter och uppsatser.   
 
Primärdatan som vi samlat in bygger på intervjumetodik. Vi valde intervjun som metod 
eftersom ville samla data av objektiv karaktär. Enligt Gustavsson27 är intervjuns huvud-
sakliga syfte att skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap från respondent till in-
tervjuare. Grundantagandet är alltså att det finns en objektiv verklighet. Eftersom vi inte 
heller ville påverka respondenten i någon riktning passade intervjun som personligt kun-
skapande. Intervjun lämpar sig vidare när relativt få enheter undersökts och när man är 
intresserad av vad den enskilde individen säger och hur vederbörande tolkar ett speciellt 
fenomen. 
 
Våra intervjuer har fungerat som ett samtal med struktur och ett syfte. Strukturen, i form 
av ett begränsat antal frågor, har respondenten kunnat ta del av innan intervjun. Frågorna 
har varit av tolkande karaktär för att få fram hur respondenterna uppfattar händelser och 

                                                 
24 Gustavsson, 2004 s. 115. 
25 Ibid. s. 213. 
26 Jacobsen, 2002 s. 275-276. 
27 Gustavsson, 2004 s. 238. 
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förändringarna i samband med införandet av IAS 39. Vid ett tillfälle skedde undersök-
ningen via mejl. Allteftersom vi träffade fler respondenter och vår kunskap inom ämnet 
utvecklades kunde vi ställa mer specifika frågor. 
 
Inför våra respondenter presenterade vi oss inledningsvis med namn, bakgrund, ändamål 
med undersökningen, varför vi gör undersökningen samt hur informationen som kommer 
fram under intervjun skall användas. 
 

2.4.3 Urvalsprocess 
 
Bekvämlighetsurval använder man sig av när man helt enkelt väljer att intervjua dem 
man får tag på,28vilket är fallet med detta arbete. Metoden har svagheter bl.a. därför att vi 
inte vet något om de som inte kunde eller ville ställa upp på intervju och varför de inte 
kunde göra detta. Metoden måste därför användas med försiktighet och våra resultat kan 
därför enbart ge oss en inblick i hur verkligheten faktiskt ser ut. 
 

2.5 Analysmetod 
   
Det finns en mängd olika analysmetoder inom kvalitativ forskning. Vad som är viktigt är 
att analysen är upplyst på teorier och forskarens förförståelse men grundad på empirisk 
data. Eftersom vi bygger vår analys på vad respondenterna sagt under intervjun och det 
sammanskrivna materialet vi har kan man jämföra analysen med en textanalys. För att 
kunna använda oss av den stora mängd text vi införskaffat blir vi tvungna att strukturera 
och förenkla textinnehållet. 
 
Vi har därför valt att enligt Ian Deys modell29 analysera vårt material genom att inled-
ningsvis beskriva våra data för att därefter kategorisera, i syfte att får en överblick av all 
den information vi fått. När vi gjort detta kan vi börja leta efter meningar och orsaker, 
både inom respektive kategori och mellan de olika kategorierna. Genom kategoriseringen 
har vi möjlighet att kunna generalisera för att i slutfasen komma med en rapport.  
 

2.6 Metodkritik 
 
Valet av metod har säkert styrts utifrån den förförståelse och uppfattning för de förhål-
landen vi ville undersöka. Därför kan man inte se metod som något objektivt eller neut-
ralt. Oavsett vilken metod vi använder kan det uppstå en risk att de resultat vi presenterar 
har skapats av undersökningen i sig. Detta kallas för undersökningseffekt.30   
    

                                                 
28 Jacobsen, 2002 s. 350. 
29 Dey, 1993 s. 53. 
30 Jacobsen, 2002 s. 20. 
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Giltigheten (validiteten) och tillförlitligheten (realibiliteten) i en undersökning är alltid av 
vikt. Detta gäller även kvalitativa metoder och innebär att vi alltid bör vara kritiska till de 
data vi samlat in. Har vi fått information om det vi ville ha och kan vi föra över data i 
andra sammanhang och kommer den teoretiska basen från förstahandskällor? 
 
Man brukar inom samhällsvetenskapen tala om intersubjektivitet. Intersubjektivitet inne-
bär att vi kommer så nära sanningen som det går genom att flera personer är ense om ett 
fenomen.31 Eftersom vi arbetat utifrån ett bekvämlighetsurval kan emellertid resultatet 
bara ge oss en inblick i hur verkligheten ser ut eftersom vi inte vet något om dem som 
inte kunde ställa upp på en intervju. Vi måste därför kritiskt granska de resultat vi får 
fram i undersökningen. 
   

2.7 Litteratur 
 
Vi har främst baserat vår teoretiska referensram på tidigare forskning inom IAS 39. Vi 
har också tittat närmare på uppsatser, artiklar, lagtexter och andra offentliga tryck som 
behandlat ämnet. Vidare har vi valt att hämta källor i litteratur som tar upp redovisnings-
teoretiska aspekter samt derivatens funktion. Hemsidor och årsredovisningar används 
också. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Ibid. s. 256. 
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3. Teoretisk referensram I – Redovisningsteorin 
 
Detta avsnitt utgör den första referensramen för den empiriska studien. Inledningsvis föl-
jer en kort genomgång av redovisningens viktigaste byggstenar. Sedan presenteras de 
aktuella redovisningslagar som gäller i Sverige samt både de nationella och de interna-
tionella normgivande organen.  
 

3.1 Vad är redovisning? 
 
Normalt brukar begreppet redovisning delas i två olika delar, intern- och externredovis-
ning. Det som skiljer de båda delarna åt är vilka användargrupper redovisningsinforma-
tionen vänder sig till. Medan den interna redovisningen vänder sig till interna beslutsfat-
tare såsom företagsledning och interna revisorer så är den externa redovisningen ett be-
slutsunderlag för användare utanför företaget t.ex. ägare, långivare och leverantörer. 
 
Förr i tiden användes redovisningen i första hand till kontroll och uppföljning av verk-
samheten för att fatta beslut. Därmed hade redovisningen endast en intern funktion. Så 
småningom när företagen växte sig större och blev mer beroende av externt riskkapital av 
banker och delägare, ökade kravet på finansiell information som inte var påverkad av fö-
retagsledningen. Det blev då nödvändigt att publicera redovisningsinformation för att 
säkra tillgången på riskkapital. På så sätt kom externredovisningen till vars innehåll be-
stämdes utifrån relationen mellan företag, ägare samt finansiärer.32

   
Sedan lång tid tillbaka har det funnits en vetenskaplig debatt om hur redovisningen bör se 
ut för att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Området kallas redo-
visningsteori. Det som bland annat diskuteras inom ramen av redovisningsteorin är vilka 
läsargrupper som behöver redovisningsinformationen och vilka av dessa grupper som bör 
anses vara viktigast. Därefter blir nästa fråga vilka redovisningsmetoder som blir mest 
önskvärda utifrån olika perspektiv. Enligt Jan Kellgren är tanken bakom redovisningssy-
stemet att ett företags redovisning ska ge en bild av företaget som på ett ändamålsenligt 
sätt ska ge den kunnige läsaren underlag för beslut rörande åtgärder inom eller gentemot 
företaget.33  
 
För att uppnå en viss enighet och ordning mellan olika företags räkenskaper har därför 
redovisningsnormer utvecklats. Men det är inte bara normgivarna som sätter prägeln på 
redovisningen utan även företagens egen redovisningspraxis som ofta inspirerar normgi-
varna.  
 

                                                 
32 Falkman 2004 s. 14. 
33 Ibid. s. 49.  
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Normer 

Redovisningspraxis Teorier 

 
 
Figur 3.1 Vad som präglar redovisningen.  
Källa: Kellgren, 2004 s. 51. 
 
Enligt Kellgren råder det ömsesidig påverkan mellan normer, teorier och redovisnings-
praxis och de tre delarna bildar ett gemensamt redovisningsspråk. Detta illustreras med 
hjälp av en enkel triangelfigur.34  
 

3.1.1 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild är ett begrepp som ursprungligen kommer från det engelska uttrycket 
”true and fair”.35 Efter Storbritanniens inträde i EU har ”true and fair” blivit en över-
gripande princip i EG: s redovisningsdirektiv.36 Enligt årsredovisningslagen37 innebär 
begreppet rättvisande bild att ”balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upp-
rättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.” Om 
det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om 
avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgi-
vande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 
  

3.1.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Syftet med de internationella normerna är att förbättra kvaliteten av de finansiella rappor-
terna och därigenom skapa en rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. Den 
internationella organisationen ”International Accounting Standard Committée” (IASC), 
som vi återkommer till i senare avsnitt, har utarbetat en s.k. föreställningsram för utform-
ning av finansiella rapporter. Denna har till viss del påverkats av ”Financial Accounting 
Standards Boards” (FASB) s.k. ”conceptual framework”. Conceptual framework består 

                                                 
34 Kellgren, 2004 s. 50-51.  
35 Artsberg, 2005 s. 156.  
36 Smith, 2000 s. 76. 
37 FAR, 2006 s. 344. 
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av ett antal kvalitativa egenskaper eller krav på hur den finansiella informationen ska pre-
senteras för att de externa mottagarna ska kunna förlita sig på den och fatta rätt beslut: 
 
 
 

 
 
 
Figur 3.2 Kvalitativa egenskaper bearbetade utifrån conceptual framework.  
Källa: Smith, 2000 s. 25.           
 
Alla dessa kvalitetskrav har som främsta funktion att underlätta beslutsfattandet hos an-
vändarna av den finansiella informationen.38 Vi kommer i följande stycke gå in på hur 
dessa egenskaper kan komma att påverkas av IAS 39. 
 
 
 
 

                                                 
38 http://www.ifrs-portal.com/. 
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Tidigare forskning – kvalitativa egenskaper och IAS 39 
 
Inom ramen av en magisteruppsats från Luleå universitet39 har författarna bl.a. försökt att 
ta reda på hur de kvalitativa egenskaperna kommer att påverkas av IAS 39 utifrån reviso-
rernas och företagens perspektiv. Den generella synen hos de undersökta grupperna var 
att ingen av de kvalitativa egenskaperna kommer att sättas ur spel i samband med infö-
randet av IAS 39.  
 
Ett par respondenter hade dock en annan inställning och menade att framförallt försiktig-
hetsprincipen kan komma att tonas ner. Även författarinnan Kristina Artsberg vidhåller 
denna synpunkt.40 De egenskaperna som båda grupperna i undersökningen ansåg vara 
viktigast var begriplighet, tillförlitlighet, jämförbarhet samt väsentlighet. Här följer en 
kort beskrivning av de kvalitativa egenskaperna samt hur dessa hittills har påverkats av 
IAS 39:  
 
Relevans och Begriplighet: Begriplighetskriteriet är ett krav för att mottagaren av den 
finansiella informationen skall förstå innebörden av informationen. Mottagarens förkun-
skaper kan också vara avgörande.  
 
IAS 39 – påverkan: Den nya standarden medför större krav på kompetens hos använ-
darna av de finansiella rapporterna.   
 
Tillförlitlighet: Tillförlitligheten delas in i två underliggande egenskaper, validitet och 
verifierbarhet. Utgångspunkten är kravet på att visa företagets ekonomiska verklighet 
som den är.41 Enligt undersökningsgrupperna anses väsentligheten vara ett viktigt kriteri-
um för tillförlitligheten. Restriktionen innebär att informationen ska vara tillräckligt be-
tydelsefull för att kunna påverka ett beslut hos någon grupp av användarna.42

  
IAS 39 – påverkan: För att säkringsredovisningen ska uppfylla sin funktion och ge en 
verklig bild av företaget måste den kompletteras med detaljinformation. Det blir ännu 
mer viktigt för redovisning av de poster som inte säkras och därmed medför stora fluktua-
tioner i resultaträkningen. Om dessa fluktuationer inte förklaras tydligt är risken stor att 
tillförlitligheten blir lidande. 
  
Enligt de undersökta företagen är det ofta svårt att få klarhet i hur notapparaten ska se ut. 
En konsekvens är att företagens rapporter tenderar att bli långa och obegripliga. Detta 
inverkar negativt på rapporternas överskådlighet och tillförlitlighet. De stora dokumenta-
tionskraven som den nya normen för med sig gör det även svårt att upprätthålla verifier-
barheten på en önskvärd nivå. Majoriteten av de undersökta företagen anser att dokumen-
tationskravet har bidragit till den största arbetsbördan eftersom man ännu inte har tillräck-
ligt bra system och rutiner för att hantera säkringsprocessen.43  

                                                 
39 Andersson, Larsson, 2003, magisteruppsats. 
40 Artsberg, 2005 s. 160.  
41 Smith, 2000 s. 26. 
42 Ibid. s. 28. 
43 Andersson, Larsson, 2003, magisteruppsats. 
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Jämförbarhet: Den finansiella informationen är mer värdefull om den kan jämföras över 
tiden och mellan olika företag.44  
 
IAS 39 – påverkan: Den mest positiva effekten med IAS 39 är att alla finansiella in-
strument värderas till verkligt värde. Detta ger bättre jämförbarhet mellan företag inom 
EU:s medlemsländer. En konsekvent tillämpning av IAS 39 kommer även att göra det 
lättare att jämföra flera år i sammandrag och dra slutsatser därefter. Tidigare kunde deri-
vaten värderas och redovisas på olika sätt. 
   
I dagsläget har emellertid många företag svårt att uppfylla de strikta kraven på säkrings-
redovisning. Många väljer därför att inte säkringsredovisa. Detta leder på kort sikt till 
försämrad jämförbarhet eftersom skillnaden är stor mellan de företag som valt att säk-
ringsredovisa och de som valt att inte göra det. Dessutom finns det företag som tillämpar 
säkringsredovisning endast på vissa delar av verksamheten. De tillfrågade respondenterna 
i undersökningen konstaterar dock att IAS 39 kommer att bli bra allteftersom fler företag 
väljer att säkringsredovisa och tillämpa jämförbara värderingsmetoder.   
 
Nytta och kostnad: Det är svårt att bedöma när nyttan av att säkringsredovisa överstiger 
kostnaden av att framställa den. Detta är kanske det svåraste kriteriet eftersom kostnader-
na kan bli ojämnt fördelade mellan företagets intressenter.45  
 
IAS 39 – påverkan: Företag har två alternativa vägar att välja mellan. Den första är att 
säkringsredovisa enligt IAS 39. Den andra är att inte göra det och fortsätta att säkra som 
tidigare. Säkringsredovisning är ofta förknippad med stora kostnader p.g.a. de omfattande 
dokumentations- och effektivitetskraven som den nya standarden för med sig. Om företa-
get väljer att inte säkringsredovisa uppstår det ett volatilt resultat vilket även det kan vara 
förknippat med vissa kostnader. Företaget måste då lämna en tillförlitlig tilläggsinforma-
tion för att förklara svängningarna i resultatet. Det gäller att väga dessa kostnader mot 
kostnader som uppstår då man väljer att säkringsredovisa.   
 

3.2 Lagar och rekommendationer i Sverige 
 
I Sverige finns två övergripande ramlagar som överlappar varandra; årsredovisningslagen 
(ÅRL) och bokföringslagen (BFL). Dessa lagar utgör grunden för regleringen av redovis-
ningen. Båda lagarna är tvingande och innehåller generella bestämmelser som inte är sär-
skilt detaljerade. De normgivande organen inom redovisningsområdet är främst Bokfö-
ringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer och Redovisningsrådet. Deras främs-
ta uppgift är att fylla på alla luckor där det saknas bindande lagstiftning. Syftet är att både 
normerna och praxis ska bidra till att upprätthålla en god redovisningssed i redovisning-
en.46  

                                                 
44 Schroeder , Clark, 2001 s. 22.   
45 Wolk, 2004 s. 199.  
46 Svensson, Edenhammar, 2000 s. 70-71. 
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3.2.1 Årsredovisningslagen 
 
Årsredovisningslagen gäller alla fysiska och juridiska personer som är skyldiga att avslu-
ta den löpande bokföringen med en årsredovisning, koncernredovisning och delårsrappor-
ter.47 Lagen utgår ifrån EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. Detta är en följd av Sveri-
ges inträde i EEC-avtalet med EU 1994 vilket förpliktigade en omfattande anpassning av 
den svenska lagstiftningen till EU:s direktiv. En av de principiella förändringar i samband 
med EU-anpassningen är att rättvisande bild som övergripande princip nu har ställts 
bredvid det skandinaviska begreppet god redovisningssed. I Sverige har man dock valt att 
inte tillämpa direktivets ”overriding-paragraf” som innebär att redovisning kan anses vara 
rättvisande även om lagstiftningen inte följs. Anledningen till detta är att den statliga re-
dovisningskommittén menade att redovisning som avviker från den svenska lagstiftning-
en skapar en rättsosäkerhet.48 De centrala reglerna som styr företagens val av redovis-
ningsmetoder återfinns i ÅRL:s kapitel 4.   
 

3.2.2 Bokföringslagen 
 
Syftet med bokföringslagstiftningen är att skapa ordning och reda för att möjliggöra kon-
troll och därmed ge skydd åt näringsidkarens borgenärer. Bokföringslagen liksom Årsre-
dovisningslagen gäller i stort sätt alla juridiska och fysiska personer och hänvisar även till 
ÅRL vad gäller bl.a. frågor rörande värdering av tillgångar och skulder.49

 
En hänvisning till god redovisningssed görs för att fylla ut lagen på de områden där man 
inte ansett sig kunna skapa detaljregler i lag. Anledningen till detta är att utvecklingen går 
snabbt och lagstiftningen hinner inte anpassas därefter. Därför tillåter man i förekom-
mande fall att fylla på den övergripande lagstiftningen med kompletterande normgivning 
och företagens praxis.50  
 
Det har tidigare förts diskussioner kring en eventuell sammanslagning av dessa lagar för 
att åstadkomma enkelhet i regelverket. Men vad som talar mot en sådan sammanslagning 
är att årsredovisningslagen redan är omfångsrik och att bestämmelserna om löpande bok-
föring och arkivering skulle få alldeles för lite utrymme inom ramen av ÅRL.51  
 

3.3 Normgivande organ i Sverige 
 
I Sverige produceras rådgivande redovisningsrekommendationer främst av Bokförings-
nämnden, Föreningen auktoriserade revisorer och Redovisningsrådet.   
                                                 
47 FAR, 2006 s. 343. 
48 Artsberg, 2005 s. 130. 
49 FAR, 2006 s. 330. 
50 Svensson, Edenhammar, 2000 s. 70-71. 
51 Ibid. s. 21. 
51 FAR, 2006 s. 433. 
51 Svensson, Edenhammar, 2000 s. 31.  
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Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden (BFN) är ett statligt organ vars uppgift är att ansvara för att utveckla 
en god redovisningssed. BFN ansvarar primärt för den löpande bokföringen och arkive-
ringsfrågorna i samtliga företag men har också ett särskilt ansvar för årsboksluten i icke-
publika företag. Detta görs genom utfärdande av allmänna råd i samarbete med andra 
normgivande organ, framförallt Redovisningsrådet. De allmänna råden innefattar i första 
hand tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningen.52

 
Finansinspektionen  
 
Finansinspektionen (FI) är ett annat statligt organ som utövar tillsyn över bl.a. finansiella 
marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet. Inspektionens uppgift är 
att lämna föreskrifter om kreditinstituts, värdepappersbolags och försäkringsföretags lö-
pande bokföring, årsbokslut och årsredovisning. Därutöver utfärdar inspektionen allmän-
na råd som inte är bindande men som får betydelse vid bedömningen av vad som utgör 
god redovisningssed för de finansiella företagen.53  
 
Föreningen auktoriserade revisorer 
 
Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) är den äldsta privata organisationen för aukto-
riserade och godkända revisorer samt kvalificerade specialister inom revisionsbyråbran-
schen. Föreningens vision är att ”skapa intresse och förståelse för revisionsbyråbranschen 
samt normer och stöd för ledamöternas yrkesutövning och affärsverksamhet, så att leda-
möterna och deras företag kan skapa värden för näringsliv och samhälle.”54  
 
Redovisningsrådet 
  
Redovisningsrådet (RR) bildades 1989 genom tillkomsten av Stiftelsen för utvecklande 
av god redovisningssed. Stiftare var staten genom BFN, auktoriserade revisorer genom 
FAR och näringslivet genom dåvarande Sveriges Industriförbund.55 Under 1998 övertogs 
denna stiftelse av en förening som verkar för utvecklandet av god redovisningssed. Ge-
nom detta övertagande ombildades RR till en helt privat organisation vilket bl.a. innebar 
en förstärkning av föreningens ekonomiska resurser. Föreningens medlemmar är idag 
Stockholms Fondbörs, FAR, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandledareföre-
ningen, Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Industriförbund, Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren och Västsvenska Industri- och Handelskammaren.56

 

                                                 
52 http://www.bfn.se
53 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx
54 http://www.far.se/info.asp?choice=info  
55 FAR, 2006 s. 1405.  
56 Artsberg, 2005 s. 132. 
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RR ger rekommendationer i grundläggande redovisningsfrågor i första hand med sikte på 
börsnoterade och andra större bolag. Rådets rekommendationer bygger på standards ut-
givna av IASC med de justeringar som erfordras med hänsyn till svensk redovisning.57  
 
Redovisningsrådet har hittills publicerat 32 rekommendationer men efter EU:s beslut att 
föreskriva IAS/IFRS för noterade bolag har RR upphört att lämna ut nya normer. RR:s 
rekommendationer är liksom Bokföringsnämndens inte bindande men dock viktiga om 
man eftersträvar en god redovisningssed.58 Redovisningsrådet har även inrättat en sär-
skild akutgrupp vars främsta uppgift är att snabbt göra uttalanden om frågor där det för 
närvarande saknas rekommendationer.59

 

3.4 Utveckling av den internationella normgivningen 
 
I början av 1900-talet präglades redovisningen av frivillighet där både informationsutgi-
varna och användarna var ömsesidigt beroende av varandra. Detta var en följd av att före-
tag började finansiera verksamheten med riskkapital från externa intressenter. Efter börs-
kraschen i USA 1929 skedde emellertid en kraftig försvagning av förtroendet för den ex-
terna redovisningen och börsen. För att återuppbygga den skadade bilden av den finansi-
ella marknaden var man tvungen att börja tänka i nya banor vilket innebar att tonvikten 
lades på en regelstyrd redovisning. Detta blev ett startskott för den moderna redovisning-
en som baseras på lagar och normer.60

 
Det första synliga tecknet på den nya redovisningstrenden i USA var etableringen av ett 
speciellt organ, Accounting Principles Board (APB) som tillsattes av America Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA). Organets främsta uppgift bestod i att utreda redo-
visningsfrågor. 1970 ersattes APB med Financial Accounting Standars Board (FASB) 
som var direkt underställt Securities Exchange Commission (SEC) vars syfte var att ver-
ka för ett positivt börsklimat. Som en direkt effekt av det kom marknadens aktörer att få 
större betydelse för redovisningens reglering. Marknadens aktörer var de som hade störst 
behov av den finansiella informationen och därför skulle man på bästa sätt tillgodose de-
ras intressen.61

  
Den amerikanska utvecklingen av redovisningen har även smittat av sig i de Europeiska 
länderna och inte minst i Sverige. FAR, den svenska motsvarigheten till AICPA, etable-
rades i mitten av 1950-talet för att därefter ersättas av RR som mer påminner om FASB. 
Därmed har den kontinentala redovisningstraditionen gett vika för den anglosaxiska. Så 
var fallet även för andra Europeiska länder som starkt anammat den kontinentala traditio-
nen.62  

                                                 
57 FAR, 2006 s. 1406. 
58 Svensson, Edenhammar, 2000 s. 42. 
59 FAR, 2006 s. 1407. 
60 Falkman, 2000 s. 20. 
61 Artsberg, 2005 s. 135-136. 
62 Smith, 2000 s. 76. 

 28



Företagsekonomiska institutionen                                                                                           Magisteruppsats  
Stockholms Universitet                                                       VT 2006                                          

3.4.1 EG 
 
Europaparlamentet och RR antog den 21 april 2004 direktivet 200/39/EG om marknader 
för finansiella instrument.63 Direktivet var tänkt som ett steg mot integrerad marknads-
plats för finansiella tjänster inom EU med enhetliga rörelseregler för värdepappersföretag 
och reglerade marknader. Direktivet innehåller bestämmelser om reglering och tillsyn av 
värdepappersinstitut och om rätt för dessa institut att med stöd av sitt hemland bedriva 
gränsöverskridande verksamhet i andra medlemsstater. Direktivet skall vara genomfört i 
medlemsstaterna senast den 30 oktober 2006.64  
 

3.4.2 IASB 
 
Den starka utvecklingen på den internationella kapitalmarknaden har medfört ett stort 
behov av en internationell harmonisering av redovisningsprinciperna. Därför inrättades 
IASC i England 1973 som senare döptes om till ”International Accounting Standards 
Board” (IASB). IASB är en internationell privat organisation som arbetar med att harmo-
nisera den internationella redovisningen genom att skapa globala redovisningsstandar-
der.65 IASB:s styrelse består av 14 medlemmar från nio större industriländer bl.a. USA, 
Japan, Tyskland, England, Frankrike och Tyskland.66 IASB har liksom FASB utarbetat 
sina normer enligt den anglosaxiska traditionen. Det pågår dock ett kontinuerligt förbätt-
ringsarbete med de internationella standarderna.  
  
De internationella standarderna IAS/IFRS kännetecknas av att vara principbaserade och 
teoretiska till skillnad mot de amerikanska som är mycket mer detaljerade och konkreta. 
Tanken med IAS/IFRS är att det ska finnas övergripande normer som kompletteras med 
god praxis för att tillsammans ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. 
Detta kan dock i flera fall leda till problem då det ofta finns olika tolkningar om vad som 
ryms inom normernas gränser.   
 
Enligt Jan Engström,67 tidigare finanschef på Volvo och numera är styrelsemedlem i 
IASB, råder det ingen risk att IAS/IFRS blir ett mer detaljerat regelverk som i USA. 
Även amerikanerna har redan börjat inse fördelarna med IAS/IFRS. Han nämnde 2008 
som en rimlig tidsram för när USA kan tänkas acceptera redovisningarna gjorda i enlig-
het med internationella standarder. Engström medgav även att kritiken som riktas mot 
IASB:s arbete kan vara befogad men att eventuella svagheter som finns idag successivt 
kommer att avhjälpas. Problemet är bara att omvandlingen av en helt ny idé till en väl-
fungerande standard kan vara en långvarlig process. För att stimulera standardutveckling-
en vill man på IASB skapa diskussion i olika frågor. Redan idag finns s.k. rådsgrupper 
och rundabordssamtal.68

                                                 
63 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2505/a/13601/m/wai;jsessionid=aWYlKrmdb7N4.  
64 http://www.kpmg.se/download/102408/114867/Finansnyheter%202005%20nr%201.pdf
65 Wiley & Sons, 2000 s. 5. 
66 Artsberg, 2005 s. 136. 
67 Engström, 2005, Balans s. 34. 
68 Ibid. s. 35. 
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För många företag medför anpassningsarbetet till de internationella reglerna stora resurs-
uppoffringar. Enligt Engström69 kommer standardutvecklingen att bestå under 2006 även 
om det förväntas ske i något lugnare tempo. Förändringarna innebär att vissa standarder 
kommer att bli mer omfattande och vissa mindre omfattande.70

 

3.4.3 IASB under kritik 
 
IASB:s harmoniseringsarbete har under flera år utsatts för hård kritik. Redan 1992 ansåg 
kritikerna, Henriksen och Van Beda, att den då gällande redovisningen inte skulle klara 
av IAS- övergången eftersom den befann sig i alltför primitivt stadium.71 Kristina Arts-
berg anser vidare att en harmoniserad redovisning kan hämma utvecklingen av bättre re-
dovisningstekniker.72

  
Trots kritiken överväger de positiva effekterna harmoniseringen av de internationella re-
dovisningsreglerna. IAS/IFRS bidrar till en ökad jämförbarhet mellan olika länders redo-
visning. Harmoniseringen underlättar också bokförarnas arbete med att konsolidera fi-
nansiell rapportering samt investeringsbedömning och annan användning av redovis-
ningsinformation.   
 

3.4.4 Enron - skandalen  
 
Både trovärdigheten och synligheten i den finansiella informationen är punkter som blivit 
mer uppmärksammade under de senaste åren p.g.a. stora skandaler som energibolaget 
Enron. 
 
Under 90-talet blev Enron handelshus i finansiella instrument med energi som specialitet. 
Vägen dit gick via naturgas till elektricitet och andra råvaror som förpackades i derivat. 
Kunderna kunde spekulera i det mesta – till och med vädret eller kommande prisföränd-
ringar.73 Man utvecklade alltså en omfattande finansiell verksamhet, men utan att stå un-
der någons uppsyn. Få uppmärksammade de verkliga förhållandena kring t.ex. riskkon-
troll och finansiell stabilitet.  
 
Orsaken till Enrons bankrutt berodde bl.a. på den finansiella verksamheten som varken 
redovisades eller tillkännagavs i tilläggsinformationen. Bolaget anklagades för att ha lurat 
både anställda, investerare samt reglerande myndigheter genom uppblåsta bokslut och 
invecklade transaktioner.74

                                                 
69 Engström, 2005, Balans s. 34. 
70 Ibid. 
71 Artsberg, 2005 s. 430. 
72 Ibid. s. 425. 
73 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=515188.   
74 www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2002/analys_enron_020423.pdf  
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En av de frågor som aktualiserats i samband med Enron-affären är nackdelen med det 
amerikanska regelverket FAS som anses vara för detaljreglerande och svåröverskådligt. 
Inom ramen av en analys av Enron hos finansinspektionen konstaterades att om normgiv-
ningen varit mer principbaserad med ett angivande av kvalitativa mål som Enrons redo-
visning skulle ha uppfyllt hade revisorerna kunnat anmärka på att redovisningen inte var 
bra. Som en konsekvens har EU-kommissionen ensidigt hyllat principbaserad redovis-
ningsnormgivning75 vilket IAS 39 är en följd utav.     
 

3.4.5 Bankernas kritik 
 
IAS 39 har även fått kritik från de stora internationella bankerna. Den utlösande faktorn 
var beslutet att IAS 39 skulle bli obligatorisk för de europeiska bankerna. 2003 hölls flera 
seminarier där bankerna kom med sin kritik mot IAS 39 och där ett förslag om regeländ-
ring presenterades. Förslaget gällde bl.a. s.k. makrosäkringar. Det handlade om att ban-
kerna ville säkra en nettoposition; ett netto mellan olika slag av tillgångar och skulder. 
Enligt IAS 3976 förutsätts, för att få tillämpa säkringsredovisning, att säkringen är effek-
tiv d.v.s. att det går att identifiera de värdeförändringar som skall ta ut varandra. IASB:s 
uppfattning är att det inte är möjligt att visa detta på makrosäkringar.  
 
IASB har också fått en hel del påtryckningar från normgivarna, bl.a. i USA, Kanada och 
Australien som varit oroliga över att en eftergift till de europeiska bankerna skulle kunna 
skapa problem för dem. IASB har dock fastslagit att inte ändra IAS 39 vad gäller makro-
säkringar. Istället vill man koncentrera sig på att i första hand minska textmassan genom 
att hålla sig till principer med ett antal exempel som illustrerar tillämpningen.77  
  

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram I – redovisningsteorin 
 
Vi har i denna första teoridel beskrivit existerande redovisningsteorier och praxis samt 
antaganden om verkligheten som tidigare studerats. Inledningsvis har vi gett en allmän 
bakgrundbeskrivning av redovisningsbegreppet för att läsaren ska få en djupare förståelse 
för de företeelser som vårt uppsatsämne bygger på.   
 
Vidare följer en redogörelse av redovisningens kvalitativa egenskaper som ingår i IAS 
föreställningsram. Dessa kvalitativa egenskaper är viktiga för redovisningens roll som 
beslutsunderlag. Eftersom IAS 39 varit i kraft under ett år finns redan en del forskning 
som visar hur de kvalitativa egenskaperna hittills påverkats. Vi har tittat på en magister-
uppsats som tar upp de internationella normernas påverkan på de kvalitativa egenskaper-
na. På det sättet vill vi ge inblick i verkligheten vilket även är betydelsefullt för utform-
ningen av vår empiriska studie.  
 

                                                 
75 Ibid. 
76 FAR-IAS 39, 2006 s. 571. 
77 Rundfelt, 2003, Balans s. 48. 
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Avslutningsvis beskriver vi övergripande de redovisningslagar och normgivande organ 
som gäller i Sverige. Efter det följer en kort beskrivning av det internationella regelver-
kets framväxt. Detta avslutas med kritiska ställningstaganden och ett exempel på en 
skandal.   
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4. Teoretisk referensram II – IAS 39 i praktiken  
 
I denna teoridel fördjupar vi oss i redovisning av finansiella instrument enligt IAS 39 för 
att därefter ta upp de aktuella organisatoriska effekterna av de förändringar som är för-
enade med övergången till IAS 39. Vidare presenteras olika derivatinstruments funktio-
nalitet samt modeller för att värdera dessa. 
 

4.1 Redovisning av finansiella instrument enligt IAS 39 
 
Enligt RR 27 definieras ett finansiellt instrument som ett avtal som ger upphov till en fi-
nansiell tillgång eller skuld i ett företag eller ett eget kapitalinstrument i ett annat före-
tag.78  
 
En finansiell tillgång kan innebära kontanter, avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller 
annan finansiell tillgång, avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med annat företag 
under villkor som kan komma att visa sig förmånliga eller eget kapitalinstrument utgivna 
av ett annat företag.  
 
En finansiell skuld är varje skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att leverera en 
finansiell tillgång eller att byta ett finansiellt instrument med ett annat företag under vill-
kor som kan visa sig vara oförmånliga.79

 
Lite förenklat kan man strukturera IAS 39 och de huvudsakliga punkter som normen in-
nebär i tre delar: 
 
 

 
 
 
Figur 4.1 Förenklad struktur på IAS 39. 
Källa: KPMG, 2004 s. 3. 
 
Vi skall något kortfattat gå in på dessa tre delar i nedanstående avsnitt. 

                                                 
78 FAR, 2006 s. 1229. 
79 Ibid. s. 1229. 
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4.1.1 Tidpunkt   
 
När företaget skall välja att redovisa finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen 
beror på om företaget tillämpar affärsdags eller likviddags redovisning. Affärsdag är den 
dag då avtalet att köpa eller sälja att finansiellt instrument går igenom. Likviddag är det 
samma som leverans eller överföring av det finansiella instrumentet till eller från företa-
get. Ett företag får själv välja vilken metod man vill tillämpa. Dock måste alltid samma 
metod tillämpas. 
 
Tillämpar man likviddagsmetoden måste man ta hänsyn till, i de fall man redovisar till-
gångarna till verkligt värde, förändringar i verkligt värde som inträffar mellan affärs- och 
likviddagen. Redovisning av eventuella förändringar sker i resultaträkningen. Tillämpar 
man affärsdagsmetoden behöver inga förändringar registreras i resultaträkningen.80

 

4.1.2 Värdering 
 
Enligt IAS 3981 skall finansiella tillgångar värderas till verkligt värde. Ett verkligt värde 
definieras som det värde en tillgång eller skuld skulle kunna överlåtas mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs. 
För att värdera ett finansiellt instrument till verkligt värde krävs att värdet skall kunna 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Ett tillförlitligt värde kan fastställas om: 
 
 

• Det finns publicerade priser på en aktiv offentlig värdepappersmarknad. 
 

• Pris för liknande noterade instrument finns tillgängliga. 
 

• Företaget har ett lån vars kassaflöden kan uppskattas med stor säkerhet. 
 

• Att man kan använda en erkänd vedertagen värderingsmodell på ett tillförlitligt 
sätt såsom Black-Scholes.82 

 
 
Det är när en aktiv marknad saknas som man använder sig av olika värderingsmodeller. 
Vid en sådan situation är det viktigt att man använder sig av ett maximalt antal marknads-
faktorer och så lite företagsspecifika faktorer som möjligt eftersom dessa antaganden 
kommer påverka prissättningen av det finansiella instrumentet.83

 
Ett derivat kan vidare vara en del av ett sammansatt finansiellt instrument som innehåller 
både ett värdkontrakt samt ett derivat. Sådana derivat kallas för inbäddade derivat. Syftet 

                                                 
80 KPMG, 2004 s. 5. 
81 FAR 2006 s. 350. 
82 FAR-IAS 39, 2006 s. 564. 
83 KPMG, 2004 s. 7. 
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med dessa derivat är att hela eller delar av kassaflödena i det sammansatta instrumentet 
ändras beroende på någon specifik variabel som ränta, valuta eller index.84 Enligt IAS 39 
skall inbäddade derivat redovisas separat från värdkontraktet och dessutom värderas till 
verkligt värde om följande villkor är uppfyllda:85  
 
 

• Det inbäddade derivatets risker inte är nära anknutna till värdkontraktets risker 
och egenskaper. 

 
• Derivatet uppfyller kriterierna för derivat enligt IAS 39. 

 
• Värdkontraktet värderas inte till verkligt värde via resultaträkningen. 

 
 
Vissa företag använder sig av något som kallas för ”Fair value option”. Fair value option 
ger rätt att vid den första redovisningen identifiera vilken finansiell tillgång som helst och 
värdera den till verkligt värde. Standarden kräver särredovisning av inbyggda derivat un-
der förutsättning att värdkontraktet inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Skulle företaget tillämpa s.k. Fair value option på värdkontraktet kan inte det inbäddade 
derivatet särredovisas.  
 
Man använder sig av Fair value option för att kringgå de stränga reglerna kring säkrings-
redovisning enligt IAS 39. Man kan tillämpa metoden på s.k. naturliga säkringar. En na-
turlig säkring kan vara en säkring, genom ett derivat, av en finansiell tillgång som kan 
säljas.86

 

4.1.3 Säkringsredovisning 
 
Säkringsredovisning enligt IAS 39 är frivillig och är avsedd för att åstadkomma en sym-
metrisk redovisning i resultaträkningen av förändringar i verkligt värde på säkringsin-
strumentet och den post som säkras.87 Behovet uppstår när den säkrade posten och säk-
ringsinstrumentet värderas enligt olika värderingsgrunder eller redovisas vid olika tider. 
Tanken är att värderingen av säkringsinstrumentet avgör värderingen av det säkrade in-
nehavet. Oftast används derivat som säkringsinstrument men även avistainstrument före-
kommer. 
 
Huvudregeln är att det är ett risktagande man säkrar. Man kan välja att enbart säkra en 
del av en risk i ett innehav och samtliga poster måste vara externt säkrade. Säkringar mel-
lan koncernföretag kan med andra ord enbart beaktas i redovisningen i de enskilda före-
tagen och inte i koncernredovisningen. 88

                                                 
84 FAR-IAS 39, 2006 s. 554. 
85 FAR-IAS 39, 2006 s. 554-555. 
86 KPMG, 2004 s. 24. 
87 FAR-IAS 39, 2006 s. 571. 
88 KPMG, 2004 s. 25. 

 35



Företagsekonomiska institutionen                                                                                           Magisteruppsats  
Stockholms Universitet                                                       VT 2006                                          

Standarden klassificerar tre typer av säkringar; säkring av verkligt värde, säkring av kas-
saflöde och säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet. En säkring av verkligt 
värde innebär att en post på balansräkningens aktiv- eller passivsida säkras mot risker 
som skulle kunna innebära påverkan på vinst eller förlust. En kassaflödessäkring är en 
säkring mot en eventuell variation i kassaflöden som kan hänföras till en specifik risk hos 
en tillgång.89 Nettoinvestering i utländsk verksamhet definieras i IAS 21 och författarna 
väljer därför att in gå in mer på det. 
 
För att säkringsredovisning skall få tillämpas krävs att samtliga av följande kriterier upp-
fylls:90

 
• Vid ingång av en säkring krävs att det finns ett formellt och dokumenterat sam-

band i säkringsredovisningen samt att enhetens mål och strategi med riskhanter-
ingen anges. 

 
• Säkringen måste förväntas vara effektiv vilket innebär att säkringen måste förvän-

tas falla inom ett intervall på 80 till 120 % effektivitet. 
 

• Vad gäller kassaflödessäkringar måste en prognostiserad transaktion vara högst 
trolig och kunna påverka vinst eller förlust. 

 
• Säkringens effektivitet måste kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Både värdet på 

den säkrade positionen och säkringsinstrumentet måste kunna värderas på ett till-
förlitligt sätt. 

 
• Säkringen måste utvärderas löpande samt påvisas vara effektiv. 

 
 
Om företaget uppfyller dessa krav tillåter alltså standarden säkringsredovisning. Vidare 
skall varje säkringsförhållande noggrant dokumenteras. Riskhanteringsstrategier, säk-
ringsinstrumentens art, säkrat innehav och/eller risk, beskrivning av varför säkringen är 
effektiv samt datum för transaktionen skall anges i redovisningen. 
 

4.2 Tidigare forskning 
 
Sverige ligger långt framme vad gäller tillämpningen av de internationella reglerna vilket 
har sin förklaring i Redovisningsrådets framsynthet.  
 
På Nordnet Securities Bank, under ledning av analyschefen Peter Malmqvist, har man 
gjort en granskning91 av 200 bolag i syfte att ta reda på vilken effekt IFRS och IAS 39 
hittills haft på börsbolagens redovisningar samt vilka regler som anses vara svårast att 
applicera. Enligt Malmqvist har de nya reglerna inte lett till några påfallande effekter i 
                                                 
89 FAR-IAS 39, 2006 s. 571. 
90 Ibid. 
91 http://www04.sub.su.se:2053/aa/aa.php?zbwsession=0000064970
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bolagens redovisningar. Med utgångspunkt från undersökningen konstaterar Malmqvist 
att till de tveklöst största förändringarna hörde effekterna i samband med slopade av-
skrivningar på goodwill och redovisning av finansiella instrument till verkligt värde en-
ligt IAS 39. Undersökningens slutbedömning är ändå positiv eftersom de svenska bola-
gen klarat av IFRS-övergången bra tack vare de djupt inrotade redovisningstraditionerna.    
 
En annan undersökning92 som utfördes på uppdrag av KPMG i början av 2005 baseras på 
intervjuer av 100 europeiska analytiker. Undersökningen visade att majoriteten av de till-
frågade analytikerna var positiva till effekterna av övergången till IAS 39 även om de 
förutspådde en viss oro på marknaden till en början. Generellt ansåg analytikerna att de 
nya reglerna kommer att öka genomlysningen i rapporterna och kommer därmed att un-
derlätta investeringsbesluten på den europeiska kapitalmarknaden.   
 
Enligt Carina Edlund, redovisningsassistent och utbildningsansvarig för IFRS på KPMG, 
måste företagen göra allt de kan för att informera investerarna och deras rådgivare och se 
till att det finns ett intensivt flöde av information om förändringarna som kommer i och 
med de första rapporterna år 2005. För att kunna dra nytta av alla fördelar med mark-
nadsvärdering av finansiella instrument måste en uttömmande tilläggsinformation lämnas 
ut som ett komplement till redovisningen. Annars finns det risk att den finansiella infor-
mationen missuppfattas. Detta kräver i sin tur ett åtagande från de bevakande företagen 
som har en skyldighet att ge analytikerna den kompetens som behövs för att de ska kunna 
göra rätt bedömningar. Undersökningen som utfördes av KPMG visade att hälften av 
dem som tyckte att de hade goda kunskaper hade fått kunskaperna av företag som de be-
vakar.  
 
IAS 39 anses vara en komplex standard som måste implementeras med försiktighet för att 
inte orsaka några oönskade effekter. Av den anledningen har flera svenska företag tidigt 
börjat förbereda sig för att tillämpa den nya standarden. Införandet av IAS 39 innebär en 
omfattande förändring av det regelverk som styr redovisning av finansiella instrument för 
samtliga företag inom EU. I länder som Sverige, som i praktiken saknat ett detaljerat re-
gelverk för finansiella instrument och där en stor del av företagen utsätts för finansiella 
risker – främst valutarisker, blir effekterna omfattande.93  
 

4.2.1 Analytikerna om konsekvenserna 
 
Långt innan IAS 39 började tillämpas funderade analytikerna över konsekvenserna av de 
finansiella instrumentens synlighet i redovisningen. IAS 39 ansågs ge ökad volatilitet i 
företagets rapporterade resultat vilket i sin tur påverkar nyckeltalen.94  
 
Enligt finansanalytikern Anders Haskel95 kommer de nya reglerna innebära en ny syn vid 
värdering av aktier. Risken är att olika nyckeltal som P/E-talet kommer att minska i bety-

                                                 
92 http://www.kpmg.se/pages/102245.html
93 http://www.kpmg.se/download/101014/109229/Magasinet_1_2002.pdf. 
94 http://www.deloitte.com/dtt/article 2003.  
95 http://www04.sub.su.se:2112/bin/neta2gate?f=doc&state=ujpu69.7.6.       
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delse på grund av volatiliteten i resultaträkningarna. Den stora utmaningen enligt Anders 
Haskel är att tillfälliga poster i resultaträkningen kommer att öka vilket leder till att för-
ändringarna i resultatet kan variera mycket kraftigt mellan åren. En följd av detta kan 
vara att resultaträkningen kommer att tonas ner till fördel för balansräkningen. En sak 
som Anders Haskel är ganska säker på är att kassaflödesanalysen kommer att öka kraftigt 
i betydelse eftersom den visar vad verksamheten faktiskt har genererat och hur dessa me-
del har använts. Anders Haskel betonar att för att tolka den nya redovisningen rätt krävs 
mycket mer kunskap hos analytikern. Företagen har därför en skyldighet att utbilda ana-
lytikerna. Även finansanalytikern Niklas Johansson96 bestyrker teorin om kassflödesana-
lysens betydelse och menar att risken är stor att alla omvärderingar i resultaträkningen 
kommer att skymma bilden av hur själva rörelsen utvecklats.    
  
Det finns även rykten om att flera företag i USA som tillämpar IAS 39 har minskat an-
vändningen av derivat eftersom det ökar risken för stora resultatsvängningar. Enligt ana-
lytikern Bengt Carlsson97, leder ökad volatilitet i resultatet även till att själva rörelsen kan 
generera en större tröskel för onoterade bolag att ta sig till börsen. 
 

4.2.2 Revisorerna analyserar 
 
I en artikel som skrevs 2004 konstaterade Göran Arnell98 som är en partner på KPMG 
och ansvarig för bolagets IFRS/IAS-tjänster, att man kan säga att revisionsbyråerna och 
de börsnoterade bolagens redovisningsavdelningar genomgår vad IT-avdelningarna ge-
nomgick inför millennieskiftet. Med skillnaden är att farhågorna inför millennieskiftet 
var överdrivna medan svårigheterna med införandet av IFRS/IAS inte är det.  
 
Enligt Ragnvald Johnsson99 som är redovisningsansvarig på Boliden, ligger det i revi-
sorns intresse att framhäva svårigheterna med IFRS/IAS. Revisorerna klarar inte av att 
svara på frågor rakt upp och ner längre och så har det inte varit tidigare, tillägger han.  
 
Det har skrivits åtskilliga magisteruppsatser med syfte att ta reda på hur revisorernas ar-
bete har påverkats av IAS 39 i en tid då standarden redan trätt i kraft eller har börjat till-
lämpas hos vissa företag. Man kan grovt säga att den generella synen som präglar majori-
teten av revisorerna är positiv. Det nya sättet att värdera finansiella instrument ger en 
bättre bild av företagets ekonomiska ställning. Derivaten och värdepapper blir mer synli-
ga och företagen har därmed större krav på ordning med bättre rutiner för riskhantering. 
Det blir också synligt vad företagen förväntar sig ska hända på marknadsplatserna. Men 
allt har sitt pris. För revisorernas del innebär de nya reglerna mer arbete p.g.a. komplexi-
teten i regelverket. 
  
IAS 39 är mycket mer detaljerat än de ursprungliga reglerna vilket leder till större nog-
grannhet i granskningsarbetet. Risken att göra felbedömningar är därmed mycket större 

                                                 
96 http://www04.sub.su.se:2112/bin/neta2gate?f=doc&state=ujpu69.8.12.       
97 http://www04.sub.su.se:2112/bin/neta2gate?f=doc&state=ujpu69.7.39.  
98 http://www04.sub.su.se:2112/bin/neta2gate?f=doc&state=ujpu69.8.12. 
99 Ibid. 
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än tidigare. Särskilt gäller det olika värderingsmetoder för värdering av finansiella in-
strument. Komplexiteten i revisorernas granskningsarbete beror också på företagets ka-
raktär. Företag som utsätts för stora risker använder i mycket högre grad olika säkringsin-
strument än företag med mindre risker. Det innebär att ju fler derivat som används för att 
säkra riskerna desto större blir kraven på dokumentationen och granskningsinsatserna 
från revisorernas sida.  
 

4.2.3 Företagen är positiva 
 
Flera oberoende undersökningar visar att företagens generella syn på IAS 39 är positiv 
eftersom jämförbarheten ökar. Det gäller framförallt redovisning av derivat som inte varit 
synliga och som har behandlats olika i flera länder. De flesta företag är medvetna om en-
gångseffekten i samband med att derivaten tas in i balansräkningen för första gången. Av 
den anledningen har stora internationella företag börjat förbereda sig inför IAS- över-
gången flera år innan reglerna blev ett faktum. Idag kan man konstatera att dessa fram-
synta företag inte haft några större problem i samband med övergången tack vare bered-
skapsarbetet.  
 
I en analys som har gjorts inom ramen av en kandidatuppsats100 har författarna kommit 
fram till att användningen av säkringsredovisning varierar mycket mellan olika företag. 
De större företagen har ofta mer resurser till IAS- relaterade projekt och specialistkompe-
tens medan för de mindre företagen innebär säkringsredovisning en stor arbetsbelastning.  
 
2005 gjorde KPMG en omfattande undersökning101 bland 60 svenska stora och medelsto-
ra företag i syfte att undersöka vilka frågeställningar som dominerar inom bl.a. IAS 39. 
Undersökningen visade att majoriteten av de undersökta företagen som började redovisa 
enligt IAS 39 har upplevt en stor påverkan på administrationen. Vad gäller riskhantering-
en var det endast en tredjedel av företagen som ansåg att medvetenheten kring risk och 
riskhantering hade ökat i och med införandet av IAS 39. 
  
Det mest intressanta är dock att bara hälften av företagen i undersökningen hade börjat 
med säkringsredovisning enligt de nya reglerna. Den främsta orsaken till detta är att det 
är administrativt betungande att säkringsredovisa. Bland de företag som tillämpade säk-
ringsredovisning var kassaflödessäkring den vanligaste metoden. Detta kan förklaras med 
att flera svenska företag har betydande handel med utlandet och därmed är utsatta för va-
lutarisker i framtida prognostiserade flöden. 
 
I en annan fallstudie,102 utförd hos Nordea, har författarna kommit fram till att det råder 
en stor variation av de risker olika företag väljer att säkra sig mot. Till de mest förekom-
mande hör ränte-, valuta- och råvarurisken. De instrument som används i störst utsträck-
ning för säkring av valutarisker är valutaterminer. Valutaoptionerna är mindre förekom-
mande. Företagen väljer sällan att säkra sig mot samtliga risker som de utsätts för. Istället 
                                                 
100 Hallén, Makal, 2005, kandidatuppsats. 
101 http://www.kpmg.se/pages/103544.html. 
102 Grind, Käll, 2005, magisteruppsats. 

 39

http://www.kpmg.se/pages/103544.html


Företagsekonomiska institutionen                                                                                           Magisteruppsats  
Stockholms Universitet                                                       VT 2006                                          

är det ofta förekommande att man säkrar en viss procent av sitt kassaflöde över en viss 
tid. Respondenten i undersökningen tillägger dock att det i undantagsfall finns företag 
som eftersträvar att säkra samtliga risker. Dessa företag tillämpar då mycket sofistikerad 
risksäkringspolicy.          
 
Scania AB 
Verkstadsindustriföretaget Scania är ett av de svenska företag som var tidigt ute med för-
beredelserna inför IAS 39. Hösten 2001 gjordes en fallstudie103 på Scania inom ramen av 
en kandidatuppsats vars syfte var att kartlägga svårigheterna med införandet av IAS 39. 
 
På Scania tillämpas kassaflödessäkringar där man säkrar sig mot valutarisker. En stor del 
av företagets intäkter genereras i utländsk valuta och valutarisken säkras mot prognostise-
rade värden. Företaget säkrar även ränterisker. När undersökningen gjordes kunde man 
konstatera att Scania inte skulle ha större problem med övergången till att värdera till 
verkligt värde eftersom företaget sedan tidigare hade rutiner för att ta fram de aktuella 
värdena.    
 
Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att det är framförallt effektivitetskravet som ställer till 
mest problem hos Scania. Eftersom Scanias verksamhet karakteriseras av en stor mängd 
olika transaktioner blir hela processen komplicerad eftersom man inte kan säkra hela 
portföljer.  
 
Ett annat problem som befarades på Scania i samband med säkringsredovisning var det 
stora dokumentationskravet. Det system som användes på Scania vid den då gällande tid-
punkten ansågs vara tillräckligt bra för att klara dokumentationen men inte på en optimal 
nivå. Företagsledningen på Scania ansåg att det inte var några problem att ta fram mark-
nadsvärden. Man hade dock goda förhoppningar på att det kommer att utvecklas bättre 
system i framtiden som även kan hantera hela portföljer. Detta skulle underlätta säkrings-
redovisningen.     
 
Uppsatsförfattarna konstaterar således att trots att Scania är välförberedd för IAS 39 
kommer det att behövas mycket stora satsningar på den utökade administrationen för att 
tillgodose de omfattande effektivitets- och dokumentationskraven.  
 
Nobel Biocare AB 
En annan intressant fallstudie104 gjordes 2004 på företaget Nobel Biocare AB som myck-
et tidigt införde IAS/IFRS i sin redovisning. Anledningen till att företaget började så ti-
digt med IAS/IFRS är att man hade ett dotterbolag i Schweiz som var noterat på den 
schweiziska börsen. P.g.a. krav från den schweiziska börsen var Nobel Biocare AB 
tvungen att byta redovisningsprinciper från Swedish GAAP till antingen IAS/IFRS eller 
Swiss GAAP. Man valde att övergå till IAS/IFRS. 
  
Företagsledningen ansåg att man inte haft några större problem med införandet av IAS 
39. Den främsta anledningen till det är att Nobel Biocare AB bedriver en begränsad fi-
                                                 
103 Brand, Modigh, 2001, kandidatuppsats. 
104 Stein, 2003, magisteruppsats. 
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nansiell verksamhet. Säkringar som företaget mest använder är de som riktar sig mot va-
lutaförändringar i form av terminer och valutaoptioner.   
 
Det man upplevde som mest problematiskt i samband med övergången var det stora do-
kumentationskravet på alla säkringar. För att klara av detta har man applicerat en tillfällig 
systemlösning i form av en utökad modell i Excel samt en ny modell i SAP R3 för perio-
disering och värderig av terminspåslag.   
 
Innan Nobel Biocare började tillämpa säkringsredovisning gjordes en förstudie där man 
analyserade hur företagets processer/system och policy/strategier skulle påverkas. När 
beslutet stod fast att börja säkringsredovisa anlitade man en extern konsult från KPMG 
som hjälpte till i arbetet med att skapa en utökad modell för bevakning och uppföljning 
av säkringar i Excel.   
 
Skandia AB 
På försäkringsbolaget Skandia började förberedelserna inför IAS 39 på ett tidigt stadium. 
Vi har tittat på en fallstudiebaserad undersökning i en kandidatuppsats105 skriven våren 
2005. 
 
Skandia klassificerar de flesta av sina finansiella tillgångar till kategorin ”Held for tra-
ding” och därmed värderar man dem till verkligt värde. SkandiaBanken och Skandias 
Treasury-avdelning använder främst ränteswappar, valutaterminer samt några enstaka 
valutaoptioner och aktieoptioner. Skandia har även försäkringsprodukter som enligt 
IAS/IFRS ska klassificeras som finansiella instrument.   
 
De tillfrågade respondenterna i undersökningen tyckte inte att de stött på några större 
problem i samband med säkringsredovisning eftersom alla nödvändiga uppgifter för att 
redovisa till marknadsvärde fanns tillgängliga redan innan konverteringen. Vidare visar 
uppsatsförfattarna att respondenterna varit positiva till IAS 39 eftersom kopplingen mel-
lan risk och redovisning blir tydligare. 
  
Skandia använder sig av olika tekniker för att marknadsvärdera kontrakten. För de mark-
nadsvärderade instrumenten använder man marknadspriserna medan optionerna värderas 
med Black Scholes modellen. Vissa onoterade aktier värderas även enligt riktlinjer som 
utfärdades av European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA). 
 
Eftersom Skandias verksamhet till största delen består av fondförsäkringar blev föränd-
ringarna störst i samband med den nya klassificeringen och periodiseringen av försäk-
ringskontrakten. Som nämnt klassificeras fondförsäkringarna som finansiella instrument, 
enligt IAS 39. Tidigare togs dessa upp via resultaträkningen men enligt de nya normerna 
ska både intäkter och kostnader periodiseras över hela kontraktets livslängd vilket har fått 
stora effekter på företagets eget kapital. I Skandias fall innebar denna förändring en tydlig 
minskning av det egna kapitalet. Slutsatsen som uppsatsförfattarna drar är att vid försälj-
ning av försäkringskontrakt uppstår förutbetalda intäkter samtidigt som kostnaderna inte 
kan behandlas på samma sätt som intäkterna enligt IAS 39. Detta leder i sin tur till en 
                                                 
105 Ronnersjö, Göthling, Näslundh, 2005, kandidatuppsats. 
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tidsskillnad mellan intäkter och kostnader. Den andra stora förändringen gäller hantering-
en av derivat och obligationer. Båda ska värderas till verkligt värde enligt de nya normer-
na vilket påverkar företagets balansräkning. 
 
När det gäller säkringsredovisning så medförde de nya normerna att man var tvungen att 
avbryta de ingångna säkringsrelationerna eftersom flera av dem inte uppfyllde de nya do-
kumentationskraven. Men efter hand lyckades SkandiaBanken dokumentera och testa 
korrelationerna så att kraven på säkringsredovisning uppfylldes. För att visa att säkring-
arna varit effektiva gjordes effektivitetstestningar både retrospektivt och prospektivt. En-
ligt respondenterna kommer säkringsredovisningen så småningom att bli mindre besvä-
rande när modellerna för testerna blivit klara. 
 
Avslutningsvis konstaterar respondenterna att det är bra att man fortfarande får använda 
sig av säkringsredovisning och att resultatslagen minskar. Däremot så tyckte de att do-
kumentationskraven är alldeles för hårda och att IAS 39 inte är riktigt anpassat för Bank- 
och försäkringsbranschen.    
 
Nordea   
Nordea har sedan länge bedrivit en omfattande derivathandel mellan de olika bolagen 
inom koncernen. Man säkrar i första hand ränteriskerna i olika valutor enligt företagets 
riskmanagement policy. 
 
Respondenten i undersökningen106 tycker inte att själva sättet att säkringsredovisa på 
Nordea har förändrats i och med de nya reglerna utan snarare redovisningstekniken. Det 
innebär att det har uppkommit periodiseringseffekter i redovisningen. Vidare har förbudet 
mot koncerninterna derivat inneburit att spårbarheten i transaktionerna ökat och därmed 
komplexiteten i dokumentationen. Detta har medfört stora krav på förbättrade affärssy-
stem och konsultation med externa experter. Affärssystemen måste vara utformade så att 
de tillfredsställer revisorernas krav på säkringsredovisning. Enligt respondenten är detta 
svårt eftersom de olika revisionsbolagen tolkar de nya lagarna på olika sätt. Det leder till 
en ökad dialog med revisorerna och därmed större kostnader för Nordea. Det blir även 
mer arbete för dem som jobbar inom ekonomiavdelningen. 
  
Enligt respondenten har även hela organisationen påverkats genom den centralisering 
som genomfördes för att hantera de omfattande regelförändringarna. Denna förändring 
har lett till betydligt mer krävande arbete där det ställs höga krav på underlagen till redo-
visningen. 
  
NCC 
På NCC, som är ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, säkras i 
första hand valutatransaktioner och nettoinvesteringar. I samband med införandet av IAS 
39 blev det i första hand hanteringen av valutaderivaten som påverkades enligt den till-
frågade respondenten. Vidare innebar förbudet mot att säkra interna poster en stor föränd-
ring för företaget. NCC har ambitionen att säkringsredovisa så stor del av derivaten som 
möjligt för att åstadkomma en liten resultatpåverkan i samband med IAS 39.  
                                                 
106 Andersson, Mattsson, Nilsson, 2005, kandidatuppsats. 
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Enligt respondenten107 kräver revisorerna mycket logiska resonemang för hur säkringarna 
är utförda. Detta har lett till ett merarbete eftersom alla transaktioner fick passas ihop 
mycket noga och dokumenteras.  
 
Företaget har vidare varit tvunget att utveckla ett specialanpassat system. Detta har i sin 
tur skapat behov av ett omfattande samarbete med en extern konsult. Respondenten på-
pekar att systemet kommer att behöva support även i framtiden.  
 
Ett stort problem, enligt respondenten, är att det inte fastställts någon gemensam tolkning 
inom säkringsredovisning utan var och en av de stora revisionsbolagen har sina egna 
tolkningar. Det är därför nödvändigt att föra en dialog med revisorerna. Enligt responden-
ten är man väl förberedd inför framtida förändringar inom säkringsredovisning. Företaget 
ingår i Industrins Finansförening vars syfte är ge medlemmarna möjligheten att diskutera 
aktuella frågor kring IAS 39. 
 
Electrolux 
Electrolux, som är ett företag för sällanköpsvaror och tjänster, började implementerings-
arbetet två år innan IAS 39 trätt i kraft. Målsättningen var att reglerna inte skulle påverka 
det praktiska arbetet och valet av affärsstrategier. För detta ändamål bildades en särskild 
arbetsgrupp som började med en förstudie av regelverket och en översiktlig kostnads- och 
nyttoavvägning i syfte att klargöra om det är värt att säkringsredovisa. Företaget bedriver 
säkringsredovisning inom tre olika områden, valutasäkringar av eget kapital, lånesäkring-
ar och transaktionssäkringar. 
 
Enligt den tillfrågade respondenten108 har det praktiska säkringsarbetet förändrats genom 
att det har blivit fler steg i arbetet i samband med hårdare dokumentationskrav på varje 
enskild transaktion. Respondenten påpekar att ofta måste affärer som tidigare varit sam-
manslagna separeras vilket bidrar till högre kostnad och merarbete. Respondenten tycker 
att en av de stora utmaningarna med implementeringsarbetet har varit att reglerna har för-
ändrats under arbetets gång. Dessutom har experterna gjort olika tolkningar av reglerna. 
Eftersom reglerna utvecklas kontinuerligt har företaget varit tvunget att anpassa sig till 
förändringarna. 
 
Företaget har med hjälp av externa experter utvecklat ett affärssystem för riskhantering 
som är specialanpassat efter företagets krav. Men eftersom reglerna förändras måste även 
systemet vidareutvecklas för att klara av de nya kraven. 
 
Enligt respondenten har det skett en stor förändring inom hela organisationen i samband 
med implementeringen. Framförallt gäller det planering och rapportering av säkringsstra-
tegierna. De mest positiva förändringarna enligt respondenten är att olika avdelningar på 
företaget varit tvungna att förbättra sin helhetsbild av säkringsarbetet samt att kommuni-
kationen och samarbetet förbättrats. Detta har lett till bättre kontroll av företaget där fel 
följs upp och lättare hittas i systemet. 
                                                 
107 Ibid. 
108 Ibid.  
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Ericsson 
Ericsson har arbetat med implementeringsfrågorna i ungefär ett och ett halvt år innan in-
förandet av standarden. Man har i första hand arbetat på koncernnivå och de grupper som 
påverkats mest är Treasuryavdelningen samt Koncernredovisningsavdelningen. Företaget 
använder främst valutaterminer i säkringsarbetet eftersom Ericsson drabbas av en stor 
valutaexponering. Den största valutaexponeringen sker i dollar som enligt den tillfrågade 
respondenten109 anses vara en relativt volatil valuta. Enligt respondenten är framtida va-
lutatransaktioner mest arbetskrävande. 
 
Respondenten tycker att den interna rapporteringen har blivit bättre som en följd av den 
ökade noggrannheten och uppföljningen av alla transaktioner. Detta har också lett till en 
bättre genomlysning i företaget. En stor förändring i samband med implementeringen är 
att nu måste alla säkrade poster öronmärkas istället för att säkringsredovisas på en mer 
aggregerad nivå. 
  
Sist men inte minst tycker respondenten att Ericsson har införskaffat en viss erfarenhet av 
säkringsredovisning eftersom företaget sedan ett antal år är noterat på Nastaq-börsen. 
Denna erfarenhet har enligt respondenten underlättat implementeringsarbetet med IAS 
39. 
 
Investor 
Investor, i likhet med de andra stora svenska företagen, har lyckats väl med implemente-
ringen av IAS 39. Enligt den tillfrågade respondenten ligger företaget längst fram på om-
rådet i Sverige. Implementeringsarbetet började för ungefär ett år innan IAS 39 blev gäl-
lande i Sverige. 
 
Företaget säkrar sig i första hand mot valutarisker och ränterisker. Derivaten som mest 
används är swapar men även terminer används i enstaka fall. Enligt respondenten110 har 
säkringsredovisningen inneburit en likriktning mellan substansvärdet och redovisnings-
rapporterna. Sambandet mellan det faktiska värdet och vad som faktiskt redovisas i redo-
visningsrapporterna framgår tydligare. 
 
För övrigt påpekar respondenten att dokumentationskraven har gett upphov till stora för-
ändringar i verksamheten. Till de specifika förändringarna hör faktumet att koncernens 
onoterade bolag skall redovisas till verkligt värde. Även skuldsidans lån och tillhörande 
poster skall värderas till verkligt värde. 
 
För att göra övergången så smidig som möjligt har man tillsatt en särskild projektgrupp. 
Implementeringsarbetet har lett till ett ökat samarbete mellan företagets avdelningar. Det 
är framförallt redovisnings, finans och treasury avdelningarna som utökat samarbetet med 
varandra. Eftersom reglerna är långt ifrån att vara färdigutvecklade har man varit tvungen 
att anpassa sig till de förändringar som skett löpande. Enligt respondenten har det också 
förekommit svårigheter med att tolka de nya reglerna varför en ständig dialog med revi-
sorerna var nödvändig. Företaget har varit tvunget att utveckla ett bättre system för han-
                                                 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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tering av säkringsredovisning. För detta ändamål har ett samarbete med systemleverantö-
rens specialister behövts.  
 
Generellt tycker respondenten att de nya reglerna kring säkringsredovisning ser lättare ut 
i teorin än i praktiken. Att implementera IAS 39 har varit och är en tidskrävande och re-
surskrävande process.         
 

4.2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Fallföretagen som vi valt att ta upp är samtliga stora koncerner som var tidigt ute med att 
försöka anpassa sig till det nya regelverket. Trots det anser en majoritet av de tillfrågade 
respondenterna att säkringsredovisning enligt IAS 39 är resurskrävande på flera olika 
plan och bidrar till stora organisationsförändringar. Till de tveklöst mest komplicerade 
momenten inom säkringsredovisning hör dokumentation och mätningar av effektiviteten 
på de säkrade transaktionerna. För att lyckas med det måste olika verksamhetsanpassade 
systemlösningar utvecklas. Detta leder ofta till omfattande konsultationer med externa 
experter vilket ger en stor kostnad för företagen. Inget av de undersökta fallföretagen 
verkar heller vara helt färdigt med systemutvecklingen. Man förväntar sig en fortsatt sy-
stemutbyggnad under den närmaste framtiden. 
 
Revisorerna är överens om att komplexiteten i deras dagliga arbete kommer att öka lik-
som noggrannheten i granskningarna. Det ställs också högre krav även på analytiker som 
måste ha bättre kompetens för att kunna tolka de nya finansiella rapporterna. 
 
Generellt visar undersökningarna att dialogen mellan revisorer och företagens ekonomi-
avdelningar har ökat. Detta beror på att IAS 39 är svårtolkad och komplicerad. Vad gäller 
personalkompetensen så har samtliga av de undersökta företagen genomfört någon form 
av internutbildning för medarbetarna. Vidare har även samarbetet mellan finans- och 
ekonomiavdelningar stått i fokus på senare tid. Samtliga av de undersökta grupperna är 
överens om att jämförbarheten mellan företagens årsredovisningar kommer att förbättras 
på längre sikt samt att tydligheten blir större.     
      

4.3 Organisationsförändringar i samband med IAS 39 
 
Samtidigt som företagen inför redovisning enligt IAS 39 är man också medveten om de 
organisatoriska och strukturella förändringar som oftast måste ske. Förändringsarbetet 
kommer eventuellt att omfatta bl.a. utveckling av IT-relaterade verktyg, kompetensut-
veckling för berörda medarbetare och nya uppgifter och strukturer. Framförallt förväntas 
stora förändringar i samband med upprättandet av årsredovisningarna ske eftersom IAS 
39 kräver en dokumentation som man tidigare inte haft. Eftersom detta är en stor och vik-
tig effekt av införandet av IAS 39 anser vi det relevant att belysa ämnet i denna uppsats. 
 
Inom organisationsteorin brukar man ofta tala om organisationen som ett system. Detta 
bygger dels på det faktum att organisationer består av element som hänger samman, dels 
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på att en förändring av ett element oundvikligen leder till förändringar i de andra syste-
men.111 Enligt Leavitt finns det fyra grundpelare i ett organisationssystem: 
 
 

 

 
 

Uppgift 

 
 

Teknologi 

 
 

Struktur 

 
 

Människor 

 
 
 
Figur 4.2 Leavitts modell av de centrala elementen i en organisation. 
Källa: Jacobsen, 2005 s. 90. 
 
Efter införandet av IAS 39 gäller nya redovisningsregler. Detta medför att arbetsuppgif-
ten att redovisa finansiella instrument förändras. Detta leder till ett behov av nya system-
stöd eller förändringar i befintliga system, som i sin tur kräver kompetensutveckling, al-
ternativt anställning av specialister. Hur dessa skall samspela med befintlig organisation 
och arbetssätt kräver förändring av strukturen.  
 
Vi anser att Leavitts modell återspeglar den förändring som IAS 39 hittills har visats sig 
kräva. Vi kommer i vår empiriska studie gå mer in på dessa förändringar och hur det som 
helhet påverkat organisationen inom respektive undersökta företag. 
  

4.4 Definition av derivat 
 
Man brukar dela in de finansiella instrumenten i två grupper; avistainstrument (aktier, 
fonder, obligationer mm) och derivatinstrument. Ordet derivat kommer från det engelska 
ordet ”derive” som betyder härleda. Det beror på att ett derivat härleder sitt värde från en 
underliggande variabel .112   
 

                                                 
111 Jacobsen, 2005 s. 89-90. 
112 DI-bilaga, 2006, s. 12. 
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Man brukar grovt dela in derivatinstrumenten i tre grupper; optioner, terminer och swap-
par: 
 
   

Derivatinstrument

Optioner
- Ränteoptioner
- Råvaruoptioner
- Valutaoptioner
- Aktieoptioner
- Indexoptioner  

Swappar
- Ränteswapp
- Råvaruswapp
- Valutaswapp
- Aktieswapp

Terminer
- Räntetermin
- Råvarutermin
- Valutatermin
- Aktietermin
- Indextermin   

 
  
 
Figur 4.3 En översikt över olika derivatinstrument. 
Källa: Artsberg, 2003 s. 275. 
 
Det som är gemensamt för dessa är att samtligas värde beror på och är relaterade till en 
underliggande variabel, ofta aktiekurser, räntor eller valutor. Detta medför att värdering 
till vekligt värde enligt IAS 39 kräver en dag-för-dag kurs för de underliggande variab-
lerna för att ge ett verklighetsanpassat värde. 
 
Man kan med andra ord säga att tre kriterier måste uppfyllas för att ett finansiellt instru-
ment skall vara ett derivat:113

 
• Värdet förändras till följd av ändringar i en underliggande variabel. 

 
• Det krävs en liten eller ingen nettoinvestering när företaget ingår avtalet. 

 
• Reglering sker i framtiden. 

 
Ett derivat kan vidare vara en del av ett sammansatt finansiellt instrument som innefattar 
både derivatet och värdkontraktet. Dessa kallas för inbäddade derivat och beskrivs under 
kapitel 4.1.2. I nedanstående avsnitt ger vi att ge en kortfattad definition av de olika deri-
vaten. 
 

                                                 
113 KPMG, 2004 s. 21. 
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4.4.1 Definition av terminer 
 
En termin är ett relativt enkelt derivat. Det handlar om en överenskommelse att köpa eller 
sälja en tillgång, ofta en valuta, för att visst förutbestämt pris eller kurs på en förutbe-
stämd dag. Med andra ord sker betalning och leverans vid en bestämd tidpunkt i framti-
den. Den som tar den s.k. långa positionen tänker köpa tillgången i en framtid, den som 
tar den korta positionen väljer att sälja den. Terminspriset skiljer sig oftast från avistapri-
set, det pris som gäller då affären görs upp. Avtalet är bindande för båda parter. 
 
De flesta stora banker har en specifik terminsavdelning och man använder ofta terminer 
för att säkra sig mot utländska valutarisker. Ett exempel114 kan vara ett amerikanskt före-
tag som har tagit emot en vara av ett franskt företag och som förväntas betala för denna i 
euro. Företaget har alltså en kort position i euro. Risken som företaget har är att dollarpri-
set kommer att sjunka i förhållande till europriset. I syfte att skydda sig mot denna risk 
kan företaget ingå ett terminskontrakt där man får köpa euro till ett förutbestämt pris vid 
en viss framtida tidpunkt som överensstämmer med när betalningen skall ske. Man ”hed-
gar” sig helt enkelt mot risken att dollarpriset kommer att sjunka i förhållande till euron.  
 

4.4.2 Definition av optioner 
 
En option är ett avtal mellan två parter och optionens värde beror på en underliggande 
variabels fluktuationer. En option kan antingen vara en köpoption eller en säljoption. En 
köpoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa den underliggande vari-
abeln till ett förutbestämt pris. Säljoptionen ger innehavaren rätten men inte skyldigheten 
att sälja den underliggande variabeln till ett förutbestämt pris. Man skiljer dessutom mel-
lan amerikanska och europeiska optioner. Den europeiska optionen kan man bara lösa in 
en viss specifik dag medan den amerikanska, vilken är den vanligaste typen, ger rätten att 
lösa optionen när man vill. Det finns olika typer av optioner. Aktieoptionerna, som är de 
vanligaste, har en aktie som underliggande variabel. Indexoptionerna är kopplade till ett 
aktieindex, dvs. inte till en enskild aktie och valutaoptioner till en specifik valuta.115

 
En options löptid sträcker sig från noteringsdagen till slutdagen. Efter slutdagen förfaller 
optionen och blir värdelös. Det förutbestämda priset som den underliggande variabeln 
skall köpas eller säljas för kallas för optionens lösenpris och det är marknadsplatsen som 
bestämmer vilka lösenpriser som gäller. Priset som köparen av optionen betalar kallas 
”premie” och kan räknas fram som realvärde+tidsvärde.116

 
 
 

                                                 
114 Wolk, Dodd, Tearney, 2004 s. 350. 
115 Hull, 2003 s. 152. 
116 Lundqvist, Rydin, Svensson, Wiberg, 2004 s. 72-73. 
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4.4.3 Definition av swappar 
 
Swappar är ett avtal mellan två parter om att byta lånevillkor eller betalningsströmmar 
med varandra. Det kan innebära att man byter fast ränta mot rörlig ränta eller att man by-
ter valutor med varandra.117 Det som kännetecknar swapparna är att båda parterna har 
möjlighet att dra fördel av bytet som oftast handhålls av en mellanhand, t.ex. en bank. 
 
Både den fasta och den rörliga betalningen beräknas utifrån ett överenskommet nominellt 
kapital men däremot sker aldrig ett byte av det nominella kapital som räntebetalningarna 
baseras på.118 Konstruktionen innebär att den som betalar eller erhåller fast ränta utsätts 
för en ränterisk.   
 

 
 
 
Figur 4.4 Exempel där två företag swappar räntan.   
Källa: Hull, 2003 s.129. 
 
Figuren ovan visar mellanhandens roll i en swapp. Oftast vet inte företagen med vilka de 
swappar räntor med.119

 

4.5 Värdering av derivat 
 
Derivatinstrumenten har innan införandet av IAS 39 varit s.k. ”off-balance sheet”- poster, 
man tog inte upp dem i balansräkningen. Enligt de nya rekommendationerna skall konti-
nuerlig omräkning av derivaten ske till verkligt värde, vilket kommer att få påföljande 
effekter bl.a. i form av svängningar i de finansiella rapporterna. Huruvida dessa sväng-
ningar kommer i uttryck i balans- eller resultaträkningen beror på om företaget tillämpar 
säkringsredovisning. 
 
Det gemensamma värderingsproblemet med derivat är att värdet fluktuerar på grund av 
förändringar i underliggande variabler som räntor, valutor, aktiekurser och andra specifi-
ka förändringar i marknadsvärden. För att få en bild över komplexiteten i värderingen av 
derivat kommer vi i nedanstående avsnitt presentera en kortare beskrivning för de olika 
derivatens payoff-strukturer.  
 

                                                 
117 KPMG, 2004 s. 22. 
118 Hässel Norman Andersson, 2001 s. 314. 
119 Hull, 2003 s. 130. 
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4.5.1 Värdering av terminer 
 
Värdet på ett terminskontrakt när avtalet tecknas är noll. Det är först senare som kontrak-
tet kan visa sig generera ett positivt eller negativt värde.  
 
Om vi antar att Fo är dagens terminspris, T är tid till leveransdag i år, r är den riskfria 
räntan, K är leveranspriset och f är värdet idag av ett långt terminskontrakt (du har avtalat 
om att köpa t.ex. valutan) kan vi, för alla långa positioner i terminskontrakt, få värdet ge-
nom formeln: 
 

f=(Fo-K)e-rT 
 
När kontraktet skrivs är K=Fo och f=0. Efter hand förändras emellertid värdet av både F0 
och f. På samma sätt är värdet av en kort position i en termin = 
 

(K-F0)e-rT 
 
Vinsten kan vara både negativ och positiv och eftersom det inte kostar något att ingå ett 
terminskontrakt utgör kontraktets värde hela vinsten/förlusten.120

 

4.5.2 Värdering av optioner 
 
Eftersom den europeiska optionen har en dag under vilken man har möjlighet att lösa in 
den är värdering av dessa, framför de amerikanska, enklare. Vidare brukar man skilja 
mellan teoretiskt värde och marknadsvärde. Marknadsvärdet på optionen kan bli något 
högre än det teoretiska på grund utav förväntningar om framtida kursuppgångar.121

När man beräknar värdet, enligt kända modeller, av en option får man alltså fram det teo-
retiska värdet. Det finns sex faktorer som har avgörande betydelse för värdet på ett op-
tionskontrakt.122

 
• Nuvarande aktiekurs (om optionen är en aktieoption) S0 

 
En köpoption ökar i värde när aktien ökar i värde. Payoffen av en köpoption är alltså det 
överskridande värde aktien har i förhållande till lösenpriset. En säljoption har sålunda 
motsatt relation till aktiekursen och ökar i värde när aktiepriset sjunker. Payoffen för en 
säljoption är det underskridande värdet på aktien i förhållande till lösenpriset. 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Ibid s. 49-50. 
121 Larsson, 2000 s. 128. 
122 Hull, 2003 s. 167. 
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• Lösenpris K 
 
En options lösenpris är det pris som man enligt avtalet får köpa eller sälja den underlig-
gande tillgången till. Värdet på köpoptionen sjunker ju högre lösenpriset är samtidigt som 
värdet på säljoptionen ökar ju högre lösenpriset är. 
 

• Tid till förfall T 
 
Både köp och säljoptionerna ökar nästan alltid i värde om tiden till förfall ökar. Genom 
den amerikanska optionen har innehavaren rätt att lösa optionen när han/hon vill. Därför 
måste den option som har längst tid kvar till förfall vara värd minst det värde som en op-
tion med kortare livslängd har. Vad beträffar de europeiska optionerna kan det förhålla 
sig annorlunda. Detta skulle kunna inträffa om en köpoptions underliggande aktie förvän-
tas ge utdelning. Utdelningen sänker oftast aktiekursen och därför hade det, i detta speci-
fika fall, varit mer lönsamt att lösa in optionen innan, dvs. tidigare.123

 
• Volatliteten på aktien σ  

 
Volatiliteten på en aktie kan lite förenklat förklaras som ett mått på hur osäkra vi är på 
framtida aktiekursrörelser. För en aktieinnehavare ökar alltså risken för att aktiens av-
kastning ökar eller sjunker ju högre volatiliteten är. För en optionsinnehavare förhåller 
det sig annorlunda eftersom den största förlusten man kan få är priset för optionen. Vär-
det, både för köp och säljoptioner, ökar därför allt eftersom volatiliteten ökar eftersom 
möjligheten till högre avkastning ökar. 124  
 

• Riskfria räntan r 
 
När den riskfria räntan i en ekonomi ökar, ökar samtidigt den förväntade avkastningen 
från aktieinvesterare. Samtidigt sjunker nuvärdet av alla framtida kassaflöden som inne-
havaren av optionen får. Dessa två parametrar påverkar köpoptions värde positivt samti-
digt som säljoptionens värde påverkas negativt. Vi utgår här ifrån att räntan förändras 
samtidigt som aktiekurser och andra variabler är oförändrade. Så är generellt dock inte 
fallet. När räntan ökar, brukar aktiekurserna falla något. Nettoeffekten av att räntan ökar 
samtidigt som aktiekurserna faller kan innebära en negativ påverkan på köpoptionen och 
ett positivt värde på säljoptionen liksom nettoeffekterna av en ränta som faller och en ak-
tiekurs som ökar kan innebära det motsatta. 
 

• Förväntade utdelningar/avkastning på aktien under optionens livstid 
 
En akties utdelnings största påverkan på en option är att kursen brukar falla när utdelning 
ges. Detta är negativt för köpoptionen och därför positivt för säljoptionen. 
 

                                                 
123 Ibid s. 168. 
124 Ibid.  
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En enkel värderingsmodell innebär att man estimerar en rimlig kurstillväxt på aktien.125 
Då kan man, vid löptidens slut, räkna ut optionsinnehavarens vinst genom att diskontera 
fram nuvärdet. Kalkylräntan som används vid en sådan modell kan då innehålla ett risk-
premium för risken med att äga optioner enligt CAPM.126

 
En av de absolut vanligaste modellerna för att beräkna det teoretiska värdet av en europe-
isk option, i vissa fall även en amerikansk, är emellertid den så kallade Black-Scholes 
modellen. Det som kännetecknar formeln och är en avgörande parameter i formelberäk-
ningarna är att man utgår ifrån att en aktiekurs procentuella förändring, under ett mycket 
litet tidsintervall, är normalfördelad. Detta är viktigt eftersom man, med detta som ut-
gångspunkt, genom matematiska beräkningar kan påvisa att en aktiekurs, med 95 % san-
nolikhet, kommer att ligga i ett visst intervall. I själva verket är volatiliteten, eller aktiens 
möjliga kursutvecklingar, lognormalfördelad, d.v.s. värdet kan sträcka sig allt ifrån 0 till 
oändligheten. Eftersom man i Black Scholes förenklar genom att utgå ifrån en normalför-
delningskurva uppstår en viss felmarginal i förhållandet till marknadsvärdet som bör be-
aktas.  
 
 
Black Scholes formeln ger:  
 

d
S K r T t
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2 2
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Där In (S/K) är logaritmen127 av dagens aktiekurs delat med lösenpriset, r är den riskfria 
räntan, σ  är volatiliteten och T är tid till förfall på optionen. Vidare är då 
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När d1 och d2 är beräknade kan man sätta in dem i formlerna för köp (c) respektive sälj-
optionen (p): 
 

)()( 2
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1 dNKedSNc tTr −−−=  
 
 

)()( 12
)( dSNdNKep tTr −−−= −−

 
 
Uttrycken ”N” (d1) och ”N” (d2) är den statistiska sannolikheten att optionen kommer att 
bli löst i en riskneutral värld. Vidare är det alltid den kontinuerliga räntan som används.  
                                                 
125 Larsson, 2000 s. 129. 
126 )( fmf rrrr −+= β Förväntad avkastning= riskfria räntan+risken för optionsinnehavet (beta), multi-
plicerat med marknadsräntan-riskfria räntan. 
127 Exponenten när talet skrivs som en 10-potens. 
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Man kan även använda sig av denna formel på en amerikansk köpoption vars underlig-
gande variabel inte förväntas ge någon utdelning. Vad gäller amerikanska säljoptionen 
fungerar den emellertid inte utan här hänvisas man till numeriska procedurer.128

 
Vi kommer inte att gå djupare in på teoretisk värdering av optioner, inte heller hur man 
skapar ett binomialträd eftersom vi inte anser detta vara nödvändigt. Det som däremot 
ansågs vara viktigt vara att påtrycka den komplexitet det innebär att värdera en option till 
verkligt värde.  
  

4.5.3 Värdering av swappar 
 
För att beräkna värdet på en ränteswap måste man förstå hur det fasta benet prissätts. 
Banker lånar för korta löptider till STIBOR.129 På den svenska swappmarknaden prissätts 
det rörliga benet i swappen mot tremånaders STIBOR. Alltså är den fasta swapräntan det 
geometriska genomsnittet av tremånaders terminsräntor upp till och med samma löptid 
som för det fasta benet eller förklarat annorlunda; den fasta räntan motsvarar genomsnit-
tet av marknadens framtida förväntningar av bankernas upplåningskostnad till tremåna-
ders STIBOR.130 Erhåller man fast swapränta och samtidigt betalar tremånaders STIBOR 
under en löptid på fem år och vi dessutom utgår ifrån att det fasta benet är identiskt med 
det geometriska genomsnittet av tremånaders terminsränta vid avslutningstillfället, kan 
man säga att värdet på hela avtalet är noll. Värdet på swappen kommer alltså att avgöras 
under löptiden och beror på om marknadsräntan stiger eller faller. 
 

4.6 Syftet med derivat 
 
Enligt Hull131 brukar man dela in traders med derivat i tre grupper; hedgare, spekulerare 
samt arbitragörer.  
 
Genom ett innehav av ett derivat kan man hedga sig, eller uttryckt annorlunda, reducera 
en riskexponering. Det finns alltså en hävstångseffekt i derivat. Om vi vid innehavet av 
en obligation eller en portfölj med obligationer vill reducera risken med denna, kan man 
alltså skapa sig en syntetisk köpoption, dvs. en lång position i en obligation kan kombine-
ras med en lång position i en säljoption. Syftet är då att bibehålla möjligheten att göra 
vinst om priserna stiger men samtidigt skydda sig mot ett eventuellt prisfall. Man kan 
likna positionen med en lång position i en köpoption och detta kallas även för en skyddad 
säljoptionsstrategi.132 Det finns en mängd olika former av så kallade ”tradingstrategier” 
som vi inte heller skall gå djupare in på. Det gemensamma syftet med dessa är dock att 
reducera ett risktagande. 
                                                 
128 Hull, 2003 s. 246-249. 
129 Penningmarknaden för löptider upp till ett år. 
130 Hässel Norman, 2001 s. 317. 
131 Hull, 2003 s. 11-14. 
132 Ibid. s. 351-352. 
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Att spekulera i derivat är oftast inte det vanligaste syftet. De som ändå väljer att spekulera 
i derivat vill helt enkelt ta en position på marknaden. Ofta spekulerar man i valutatermi-
ner även om optionsspekulering är vanlig. En viktig skillnad är emellertid att en valuta-
termin kan ge en mycket stor vinst/förlust medan en option inte kan generera en större 
förlust än priset för optionskontraktet. 
 
De som sysslar med arbitrage är en stor och viktig grupp. Genom arbitrage kan man, utan 
risktagande, få en vinst. Arbitragemöjligheter kan komma fram när exempelvis en valuta 
har ett högre terminsvärde i förhållande till rådande marknadsräntor. Det existerar alltså 
ett samband mellan valutamarknaden (avista och termin) samt ländernas penningmarkna-
der. Detta samband brukar kallas för ränteparitetsvillkoret där den svenska räntan minus 
den utländska bör stämma överens med terminskursen minus avistakursen dividerat med 
avistakursen. Annars, kan man under en mycket kort period, utnyttja möjligheten att er-
hålla en vinst utan risktagande.133

 

4.7 Sammanfattning teoretisk referensram II – IAS 39 i praktiken 
 
 
I den andra teoridelen definierar vi begrepp som är mer specifika för vårt ämnesområde. 
Vi inleder med en kort beskrivning av finansiella instrument enligt RR 27. Sedan presen-
terar vi en enkel modell som visar hur IAS 39 är uppbyggt och beskriver de specifika de-
larna i modellen. Därefter går vi in på säkringsredovisning, värdering av finansiella in-
strument och val av tidpunkt enligt IAS 39. Begreppet säkringsredovisning definieras och 
olika typer av säkringar samt kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna tillämpa 
säkringsredovisning. För att införliva teorin har vi valt att blicka tillbaka på tidigare em-
piriska studier inom det aktuella ämnesområdet. Vi sammanfattar de viktigaste föränd-
ringarna som skett i samband med införandet av IAS 39 och säkringsredovisning.  
 
Vidare presenterar vi en modell som tar upp de centrala elementen i en organisation. Des-
sa samspelar med varandra vilket innebär att en förändring av ett element leder till för-
ändringar i de andra. Denna modell passar in i vår teori eftersom med utgångspunkt från 
tidigare forskning kan vi konstatera att införandet av IAS 39 i svenska företag medfört 
organisationsförändringar. 
 
Avslutningsvis definierar vi derivaten samt beskriver modeller för att värdera dem. Detta 
gör vi i syfte att öka förståelsen över komplexiteten med införandet av IAS 39.   
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
133 Ibid. s. 31. 
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5. Empirisk undersökning–beskrivning av insamlad data 
 
I detta avsnitt redogör vi för de intervjuer vi gjort i syfte att få svar på uppsatsens pro-
blemformulering. Intervjuerna utgår från ett antal strukturerade frågor som sedan kom-
pletteras med följdfrågor. Vi har valt att efter trianguleringsmodellen strukturera upp 
empirin i tre delar som belyser olika aktörers respektive syn på förändringar i samband 
med IAS 39. Tack vare den hermeneutiska spiralen har vi efter hand kunnat utveckla 
följdfrågor som lett oss till en ökad förståelse för hur IAS 39 påverkat företagen. 
 

5.1 Revisionsbyråer/sakkunniga 
 
Vi har träffat revisorer och experter anställda på revisionsbyråer i syfte att analysera de 
sakkunnigas bild över den nya standardens påverkan både på sitt eget arbete och på före-
tagen de arbetar för. Den första intervjun (5.1.1) har delvis utgjort en grund för de övriga 
intervjuer vi gjort hos företagen och har varit en viktig del i vår hermeneutiska cirkel. 
  

5.1.1 Lindebergs  
 
Roland Dansell är kontorschef vid Lindebergs Grant Thornton i Stockholm och har job-
bat med stora projekt avseende IFRS, framförallt med införandet av IAS 39. Han är vida-
re specialist på koncernredovisning och har stor erfarenhet av finansiell rapportering. Han 
är också en erfaren projektledare inom stora förändringsprojekt. 
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
 
Respondenten anser att införandet av IAS 39 ökar fokus på finansiella instrument både på 
revisionsbyråerna och på företagen. Detta innebär att kompetensen inom riskhanterig och 
redovisning av finansiella instrument successivt kommer att öka.  
 
Eftersom IAS 39 är så pass omfattande och komplex behövs det mycket specialkompe-
tens men framförallt större vidsynthet hos samtliga medarbetare på revisionsbyråerna. 
Detta leder också till organisationsförändringar och rutinutvecklingar. Det behövs mer 
detaljutbildning eftersom de internationella rekommendationerna är svåra att tolka.  
 
Respondenten påpekar att det är ovanligt att en rekommendation som IAS 39 ställer så 
höga krav på tydlighet och ordning i redovisningen. Tidigare har det i Sverige inte funnits 
så strikta regler gällande redovisning, möjligen med undantag för IAS 19. Hela arbetssät-
tet på alla nivåer inom revisionsbyråerna har därför ändrats sedan de nya reglerna trätt i 
kraft. En motsvarande utveckling och förändrig krävs även inom de berörda företagen. 
Den stora utmaningen ligger i att decentralisera ansvaret ut till de olika enheterna där det 
ofta finns stora kunskapsluckor kring IAS 39. 
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Respondenten berättar vidare att det centrala problemet idag för företag är bristen på 
lämpliga systemstöd för att hantera de finansiella instrumenten. Det saknas även kvalifi-
cerad personal som ansvarar och utvecklar dessa system. Ofta förlitar sig företagen på 
inhyrda konsulter vilket leder till en större ekonomisk börda. Systemleverantörerna har 
inte följt med den snabba utvecklingen och ligger efter med framtagandet av systemlös-
ningar för värdering och hantering av säkringsinstrument. Vissa av de stora företagen får 
därför klara sig med tillfälliga lösningar medan andra helt måste avstå med säkringsredo-
visning på grund av bristande ekonomiska resurser eller en alltför komplicerad verksam-
het.   
 
Värdering av derivat  
 
För värdering av de derivat som handlas på en aktiv marknad behövs inga värderingsmo-
deller eftersom de aktuella priserna finns tillgängliga på marknaden. Enligt IAS 39 ska 
värderingsmodeller användas i de fall inget värde på det finansiella instrumentet finns att 
tillgå på en aktiv marknad. 
  
Respondenten säger att det länge har funnits ett antal vedertagna modeller som används 
ganska flitigt. Han tillägger att valet av modell inte utgör något större problem idag. För 
terminer och swappar som inte handlas på aktiva marknader används värderingsmodeller 
som är kassaflödesbaserade. Till de mest använda modellerna vad gäller värdering av op-
tioner hör Black Scholes. Fördelen med den modellen är att den liksom de flesta andra 
modeller är kassaflödesbaserad. Den största nackdelen med modellen är att man måste 
utgå från ett antal antaganden. Detta kan leda till olika resultat och därmed svårigheter att 
tillämpa modellen så att kraven på säkringsredovisning uppfylls. 
 
Tre viktiga punkter i hanteringen av derivat är: 
 

• På vilken dag skall man värdera derivatet? Man måste vara konsekvent. 
 

• Hitta en modell som är vedertagen. 
 

• Att antaganden är marknadsspecifika. Dessa måste redovisas öppet. 
 
Problemet med värdering av derivat är att de höga kraven på säkringsredovisning enligt 
IAS 39 skapar behov av nya system som kan hantera många in- och utbetalningar och 
kopplingar till de olika flödena. Ett företag som tidigare använt sig av en portfölj av deri-
vat för att säkra en tillgång måste nu särskilja varje derivat och härleda det till den säkra-
de posten vilket kräver komplexa systemstöd. Dessutom måste nu de inbäddade derivaten 
i affärsavtal brytas ut vilket också kan bli en komplicerad process. 
  
De verkliga värdena på derivaten kan också hämtas från bankerna där företaget är kund. 
Det kan vara stora koncerner med internbanker som t.ex. kvittar inköp och försäljning 
mot varandra och hanterar ett stort antal flöden. Men de värderingsmodeller som banker-
na använder uppfyller inte alltid de strikta kraven för säkringsredovisning. 
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Säkringsredovisning     
 
Enligt Respondenten medför säkringsredovisning enligt IAS 39 en hel del redovisnings-
mässiga och organisatoriska förändringar. Till de största hör: 
 

• Nya systemstöd för att hantera en stor massa transaktioner. 
  

• Ökad spårbarhet i transaktionerna. 
 

• Utförlig dokumentation i redovisningen. 
 

• Löpande effektivitetsmätningar av säkringsinstrumentet. 
 
Många företag fortsätter att säkra som tidigare p.g.a. att det inte är möjligt för dem att 
tillfredsställa de strikta kraven på säkringsredovisning. Enligt respondenten är många 
mindre och medelstora företag mycket villiga att säkringsredovisa men har inte de resur-
ser som behövs för att kunna göra det. Med dagens system är det inte möjligt att uppnå en 
perfekt matchning mellan den säkrade positionen och säkringen. Ofta ingår företag 
mycket långa kontrakt och har en stor massa transaktioner som gör hela säkringsproces-
sen mycket komplicerad. Respondenten tillägger att problemet är också att många företag 
har en alldeles för liten kunskap om derivat och kan inte hantera dessa. Det finns dock ett 
antal stora koncerner som sedan länge har börjat förbereda sig för IAS- övergången. Des-
sa har kunnat anpassa sig till de nya reglerna tack vare tillfälliga, skräddarsydda system-
lösningar som enbart kommer att användas under övergångstiden för att senare ersättas av 
bättre system. Detta har dock krävt mycket stora satsningar på samarbete med olika sy-
stemleverantörer och IT- konsulter med den rätta kompetensen.  
 
Idag finns ett tiotal systemleverantörer men dessa ligger fortfarande efter i utvecklingen 
och tvingas göra nischade lösningar för företag som vill säkringsredovisa. Systemleve-
rantörerna bygger dock ut sina verksamheter vilket innebär att på sikt kommer alla sy-
stem att utvecklas. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta och vad företag, som vill 
följa IAS 39, ska göra under tiden. Respondenten försöker ge oss en bild av vilka alterna-
tiv de svenska företagen har idag genom att rita upp en modell som delar in företagen i 
tre olika kategorier beroende på vilket alternativ de väljer: 
 

 
  
Figur 5:1 Företagens val av säkringsredovisning. 
Källa: Roland Dansell, 2006. 
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• Företag som har systemstöd och kan säkringsredovisa enligt IAS 39. Till den ka-
tegorin hör ofta stora koncerner som har stora ekonomiska resurser och som sedan 
flera år tillbaka börjat förbereda sig inför IAS-övergången. Dessa företag har 
tvingats att använda olika tillfälliga lösningar. 

 
• Företag som fortsätter att säkra som tidigare genom att göra s.k. ”ekonomiska säk-

ringar”. Det innebär att de tvingas acceptera stora variationer i resultaträkningarna 
till följd av att de orealiserade vinsterna och förlusterna måste redovisas. En större 
del av svenska företag hör till denna kategori. 

 
• Till den tredje kategorin hör företag som inte alls säkrar men som gärna skulle 

göra det om de hade de resurser som krävs för detta ändamål. Det är dock inte 
många företag idag som hör till denna kategori.     

 
Slutligen påpekar respondenten att det inte bara är bristen på lämpliga system som ställer 
till problem i det praktiska arbetet med säkringsredovisning utan även det faktum att den 
nya standarden leder till organisatoriska förändringsprocesser. Alla medarbetare inom 
företagens ekonomiavdelningar måste kompetensutvecklas och ändra sitt relativt enkel-
riktade arbetssätt till ett mer flödesinriktat. Detta är inte enkelt med tanke på att flera av 
dagens organisationer har starkt inrotade arbetsrutiner.         
 
Förslag till vidare forskning 
 
Respondenten tycker att vi har gjort ett bra val av uppsatsämne eftersom alla förändringar 
som IAS 39 leder till är högst aktuella idag för såväl finansiella, ickefinansiella företag 
som för revisorer.  
 
Den mest intressanta problematiken i ämnet, enligt respondenten, är hur företag klarar av 
arbetet med säkringsredovisning. IAS 39 hör utan tvivel till de mest komplexa standar-
derna som finns idag och det är intressant att se hur långt företagen har kommit med alla 
förändringar i samband med införandet av den nya normen.  
 
En sak som respondenten är säker på är att revisorernas arbetsbelastning kommer att öka 
och att det kommer att bli större kompetenskrav på dem. De som har den förutfattade 
uppfattningen om att revisorerna enbart är sysselsatta med redovisningsfrågor kommer att 
bli besvikna. Nu kan man inte längre ha tydliga avgränsningar mellan redovisnings- och 
finansavdelningar utan alla måste ha en ökad insikt om hur hela processen går till vid 
värderingen av finansiella instrument.  
 

5.1.2 KPMG 
 
KPMG är en revisionsbyrå med ett globalt nätverk av revisorer och redovisningsspecia-
lister som främst riktar sig mot stora ickefinansiella företag.  
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Ing-Marie Pilebjer Bosson är sedan fem år tillbaka redovisningskonsult på KPMG. Hon 
har tidigare jobbat som rapporteringsansvarig och kvalificerad redovisningsspecialist. 
Numera består hennes huvudsakliga ansvarsområden av koncernredovisning och IAS 39. 
Ing-Marie Pilebjer Bosson har varit med om flera IAS/IFRS-projekt och har stor erfaren-
het av tolkningsarbetet av de internationella normerna.  
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet  
 
Respondenten menar att den senaste internationaliseringen av redovisningsnormerna har 
medfört att redovisningen blivit mer regelstyrd än tidigare. Rekommendationernas kom-
plexitet medför att man måste gå in i detalj och göra noggranna tolkningar innan man 
börjar tillämpa dem. Detta kräver både tid och ekonomiska resurser. Enligt respondenten 
har det skett en stor förändring inom redovisningsavdelningen på KPMG genom att fler 
nya redovisningsspecialister har anställts för att jobba inom skilda områden. Företagen 
har inte den tid som krävs för att göra tillräckligt bra tolkningar av IAS/IFRS. Därför har 
tyngdpunkten ökat på de externa konsulterna och revisorerna som är uppdaterade med de 
senaste förändringarna inom det internationella regelverket. 
 
Enligt respondenten har konsulterna fått en hel del nya arbetsuppgifter efter ikraftträdan-
det av IAS 39. Många företag behöver hjälp i konverteringsarbetet till IFRS. En arbets-
uppgift som respondenten nämner är en s.k. ”quick scan”. Arbetsuppgiften går ut på att 
konsulten gör en översikt av företagets verksamhet i syfte att ta reda på vilka områden 
som har påverkats mest av det nya regelverket. Företag behöver ofta hjälp med att analy-
sera vilka områden som kräver åtgärder för att anpassas till IFRS. Det är viktigt att göra 
en genomlysning av hela verksamheten för att kunna hjälpa till på bästa sätt, menar re-
spondenten. 
 
Inom KPMG hålls en hel del kurser i syfte att upprätthålla konsulternas och revisorernas 
kompetens på hög nivå. Det kan röra sig om allt från tvådagars kurser som täcker stora 
delar av IAS/IFRS, till mindre seminarier som tar upp specifika ämnesområden, t.ex. säk-
ringsredovisning. KPMG anordnar även externa kurser för företag som vill höja den egna 
personalens kompetensnivå inom IAS/IFRS eller någon rekommendation och dess prak-
tiska tillämpning.  
 
Enligt respondenten har de tekniska förändringarna inom företagen varit mest centralise-
rade kring olika systemstöd för säkringsredovisning. De mindre företagen med få transak-
tioner har ofta klarat sig genom att bygga en modell i Excel. Dessa system räcker för han-
tering av ett mindre antal transaktioner där kopplingarna är relativt få. De större företagen 
använder mer avancerade moduler i olika finanssystem som är specialanpassade till given 
verksamhet. Respondenten anser att företag som har det svårast är de som har många 
transaktioner men ändå är relativt små till sin storlek. Dessa företag saknar oftast den tid 
och möjlighet som krävs för att utveckla system för hantering av transaktionerna. Det är 
mest medelstora företag som drabbas hårdast av de strikta kraven på säkringsredovisning, 
konstaterar respondenten.   
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Under det gångna året har de börsnoterade företagen haft ett merarbete med de nya årsre-
dovisningarna. Respondenten anser att det har varit jobbigt med all tilläggsinformation i 
form av utökade redovisningsprinciper och notapparat som övergången till IFRS krävt i 
årsredovisningarna. Resultatet är att årsredovisningarna har blivit större och mindre över-
skådliga. För de utomstående användarna med relativt begränsade redovisningskunskaper 
kan det stora informationsflödet vara till nackdel. Men, sett utifrån ett större perspektiv, 
har det ändå blivit bättre eftersom de erfarna analytikerna kan få ut en mer tillförlitlig bild 
av företagets ekonomiska ställning, menar respondenten. 
  
Både revisorer och andra inblandade i granskningsarbetet har blivit påverkade av de nya 
årsredovisningarnas framtagande. Respondenten påpekar att numera har revisorerna inte 
samma frihet att skriva under en årsredovisning som tidigare. De måste först låta en s.k. 
”IFRS- reviewing partner” göra en bedömning om en årsredovisning har upprättats helt 
korrekt enligt de internationella normerna. IFRS- reviewing partners har en särskild kom-
petens inom IAS/IFRS och är inte samma person som den påskrivande revisorn.   
 
Värdering av derivat 
 
Den största förändringen, enligt respondenten, är att alla derivat samt övriga finansiella 
instrument måste värderas till verkligt värde. Till de mest förekommande derivatinstru-
menten för ickefinansiella företag hör valutaterminer och ränteswappar. Värdena på deri-
vaten finns nästan alltid tillgängliga på marknaden.  
 
Problem kan dock uppstå om företaget har ett sammansatt instrument med aktieinnehav i 
ett mindre företag som inte är börsnoterat. Eftersom sådana aktieposter inte är noterade 
på en öppen plats är det svårt att värdera derivatet till verkligt värde. Om aktuella mark-
nadsvärden saknas kan företag vid värdering av eget kapital instrument också använda sig 
av guideliner utgivna av EVCA, International Private Equity and Venture Capital Valua-
tion. Flera värderingsmodeller är kassaflödesbaserade. Vad gäller optioner är det Black 
Scholes som har en central ställning. Nackdelen med alla värderingsmodeller är, enligt 
respondenten, att de måste uppdateras för att ge ett korrekt värde på derivatet. En annan 
nackdel är alla antaganden som måste göras när man använder modellerna. Respondenten 
konstaterar att modellerna kan ge olika värden beroende på vilka antaganden som gjorts. 
Det kan förekomma viss approximation av värdet när värderingsmodeller tillämpas. 
Egentligen borde man jämföra flera modellutfall med varandra innan det slutliga värdet 
fastställs, menar respondenten. Det skulle dock bli alldeles för kostsamt för företagen. 
Det är som sagt viktigt att ange vilka antaganden som använts samt att föra en dialog med 
specialist/revisor om vilka antaganden och prognoser som använts. 
 
Säkringsredovisning      
 
Enligt respondenten har alternativet med säkringsredovisning gett upphov till rikliga dis-
kussioner och analyser om huruvida det är lönsamt att tillämpa säkringsredovisning eller 
inte. De stora företagen har sedan tidigare gjort lönsamhetskalkyler och har redan börjat 
säkringsredovisa i mer eller mindre omfattning. För de mindre och medelstora företagen 
pågår ofta diskussioner om det lönar sig att säkringsredovisa och hur stor arbetsbelast-
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ningen blir. De har oftast inte tillräckliga resurser och kunskap för att utnyttja systemstöd. 
Det är ofta antalet transaktioner och påverkan på resultatet som blir avgörande. Det har 
blivit en stor omställning från att tidigare inte ha behövt redovisa kassaflödessäkringar till 
att värdera derivatinstrument till verkligt värde. Fair value option som antogs i juni 2005 
kan innebära lättnader för en del företag genom att dessa får möjlighet att värdera finan-
siella tillgångar och skulder till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över 
resultaträkningen. Det innebär att man kan erhålla matchande redovisning av positioner 
som tar ut varandra, vilket innebär att företaget kan slippa tillämpa säkringsredovisning. 
Det kan även innebära att företaget kan slippa att separera inbäddade derivat. 
 
Ett annat område där företagen har haft problem är att bryta ut inbäddade derivat i olika 
typer av kontrakt. Företagen vill helst undvika problematiken med inbäddade derivat. Ti-
digare kunde företagen ingå olika avtal utan att tänka på komplikationerna i samband 
med eventuella problem p.g.a. dolda derivat. Anledningen till det var att derivaten inte 
behövde brytas ut och redovisas till verkligt värde. Numera är man medveten om att de 
inbäddade derivaten är ett komplext område och man försöker undvika att skriva kontrakt 
där inbyggda derivat ingår. Respondenten säger att företagen ofta har problem med att 
hitta de inbäddade derivaten i kontrakten och kan behöva vända sig till externa konsulter. 
Konsekvensen blir att företagen eftersträvar så tydliga avtal som möjligt. 
 
Respondenten konstaterar att IAS 39 är komplicerat och att företagen tycker att det är 
svårt att tillämpa regelverket i praktiken. Översynen av IAS 39 har tagit lång tid och im-
plementeringen har skjutits på vid ett flertal tillfällen inte minst på grund av protesterna 
från de franska bankerna. Både banker och även ickefinansiella företag ser gärna fram 
emot en förenkling av IAS 39 i framtiden främst vad gäller dokumentationskraven. Pro-
cessen att utveckla IAS 39 kommer att fortgå och konvergens mot US-GAAP eftersträ-
vas. 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Det intressanta med det nya regelverket är att företagen tvingas gå igenom sina verksam-
heter mycket noga, menar respondenten. Det innebär att man lär känna det egna företaget 
på ett helt nytt sätt. Det är intressant och nödvändigt att göra en sådan grundlig genom-
lysning av företagets verksamhet för att klara av de strikta kriterierna kring säkringsredo-
visning. 
 
Respondenten tycker att det vore spännande att studera konsekvenserna av IAS 39 inom 
en viss bransch. Det är alltid intressant att veta vad som egentligen varit positivt och ne-
gativt med den nya standarden.  
 

5.1.3 PWC 
 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers är en av Sveriges främsta revisionsbyråer och ägnar 
sig åt utveckling, försäljning och genomförande av revision, redovisning och kvalificerad 

 61



Företagsekonomiska institutionen                                                                                           Magisteruppsats  
Stockholms Universitet                                                       VT 2006                                          

rådgivning inom finansiella och närliggande områden. Företaget arbetar med såväl natio-
nella som internationella företag samt organisationer och den offentliga sektorn. 
 
Peter Nilsson är auktoriserad revisor och har jobbat i cirka 8 år inom Group Financial 
Services. Hans klienter består till huvudsak av mindre och större finansiella företag och 
de ickefinansiella företagens Treasury- enheter. Per-Ove Zetterlund har jobbat cirka 14 år 
och är numera redovisningsspecialist inom IAS/IFRS och direktör i Global Corporate 
Reporting med huvudsäte i London. Enhetens huvuduppgift är att analysera och lösa spe-
cifika redovisningsfrågor som är principiellt viktiga där de internationella standarderna 
inte är tillräckligt klargörande. Primärt är det ett internt kompetenscenter. Per-Oves kon-
sultarbete riktar sig särskilt mot IAS 39 och säkringsredovisning. Målsättningen är att 
bevaka och utveckla IAS/IFRS.  
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet  
 
Inom Global Corporate Reporting har sedan 2001 en omfattande arbetsprocess börjat för 
att öka IAS/IFRS- medvetenheten i olika internationella företag. Även på finansavdel-
ningen i Stockholm har det funnits en motsvarande process. Peter tycker att det alltid har 
varit intressant att diskutera IAS 39 men just nu är det särskilt intressant eftersom man 
går in i en ny fas som innebär att revisorerna kan se den praktiska tillämpningen av stan-
darden. ”Självklart pågår en kontinuerlig kompetensutveckling gällande IAS/IFRS på 
PWC, och allt tyder på att det kommer att krävas ännu större kompetens under den när-
maste framtiden”, säger Peter. Under de senaste åren har åtskilliga kurser och seminarier 
hållits för revisorer på PWC. Detta är dock något revisorerna är vana vid eftersom det hör 
till yrket. Den stora förändringen med IAS/IFRS är att redovisningen har blivit mer regel-
styrd och svårförståelig. Därför blir arbetet med regeltolkningen mycket avgörande. Förr 
var det den goda redovisningsseden man utgick ifrån vilket gav mer utrymme för praxis. 
Numera är man mycket mer bunden till det som står i lagen, menar Peter. 
  
Per-Ove blickar på det amerikanska regelverket US-GAAP och konstaterar att det finns 
vissa gemensamma drag hos IAS/IFRS och det amerikanska regelverket. Den största lik-
heten består i att man skall följa vad som står skrivet och utrymmet för ”god sed” minskar 
vilket medför att redovisningen blir mycket styrd. Man kan dock inte hävda att regelver-
ken är helt lika varandra. Det finns fortfarande väsentliga skillnader även om de börjar 
närma sig varandra, konstaterar Per-Ove. Det amerikanska regelverket är specifikt och 
med många detaljer. Peter tillägger att US-GAAP har många undantag inom särskilda 
områden t.ex. inom leasing. 
 
Per-Ove berättar att under de senaste åren har Global Corporate Reporting arbetat hårt 
med många invecklade frågor gällande IAS 39 som kommit från företag i olika delar av 
världen. Det brukar vara komplicerade problem och redovisningsspecialisterna måste 
samarbeta intensivt för att lösa dem. Peter påpekar att även han stöter på svårlösta pro-
blem under arbetet med klienterna. Den stora förändringen är att revisorn inte klarar av 
att ge svar på alla frågor. IAS 39 är komplext och revisorerna måste ofta rådfråga sina 
kollegor innan de fattar ett beslut. Om det trots allt inte går att lösa skjuts frågan vidare 
till den globala enheten i London. 
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Peter säger att han har varit med om åtskilliga IAS/IFRS- utbildningar och seminarier 
både internt på PWC och externt hos olika företag. Ofta genomförs s.k. ”update” utbild-
ningar som syftar till att hålla revisorerna uppdaterade om de senaste förändringarna 
inom IAS/IFRS. Utbildningarna blir mer levande eftersom man har verkligheten att 
blicka mot. När IAS 39 introducerades var allting nytt och det fanns ingenting att jämföra 
med. 
 
När frågan om årsredovisningen tas upp konstaterar Per-Ove att IAS/IFRS haft stor på-
verkan på svenska bolags årsredovisningar men att tilläggsupplysningarna i noterna inte 
är tillräckligt bra. Generellt ligger Sverige lite i underkant vad gäller tilläggsupplysningar 
jämfört med andra länder. ”Utifrån ett internationellt perspektiv är det fortfarande mycket 
att önska i de svenska årsredovisningarna”, säger Per-Ove. Det är främst detaljinforma-
tionen som är bristande idag. Det får dock inte bli för mycket information i årsredovis-
ningarna för då är risken stor att överskådligheten blir lidande. Svårigheten ligger i att 
finna balansen mellan tydlighet och väsentlighet. Per-Ove menar att redovisningen är ett 
språk som skall användas för att säga något om företaget. Om det som sägs är otydligt är 
det till ingen nytta. Om det däremot sägs så mycket att överblicken försvinner blir det 
heller ingen nytta. Det gäller att hitta en bra struktur när man utformar en årsredovisning. 
Slutligen konstaterar Per-Ove att eftersom det råder en ständig föränderlighet inom redo-
visningen kommer förhoppningsvis nästa års årsredovisningar att bli betydligt bättre. Då 
kan man titta på hur andra företag har gjort och hitta egna svaga punkter.   
          
Värdering av derivat 
 
Värderingsprocessen av derivat har inte förändrats direkt. Derivaten värderas utifrån 
marknadspriserna som finns på marknaden. I annat fall tillämpas de kassaflödesbaserade 
modellerna. Per-Ove säger att det är komplicerat att värdera s.k. strukturerade produkter. 
Strukturerade produkter utgörs av finansiella instrument med varierande egenskaper. De 
är ofta svåra att värdera.   
 
Säkringsredovisning 
 
Per-Ove hävdar att den viktigaste stommen i säkringsredovisningen är ett välfungerande 
systemstöd. Systemkraven är mycket beroende av ett företags verksamhetskaraktär. Me-
dan vissa företag kan nöja sig med enkla modeller måste andra utveckla särskilda modu-
ler som kan hantera komplicerade transaktioner. Per-Ove redogör för de viktigaste funk-
tionerna som han anser ett system måste kunna hantera:   
 

• Att dokumentera de finansiella instrumenten. Detta klarar de flesta system av utan 
problem. 

 
• Att värdera de finansiella instrumenten på ett tillförlitligt sätt. Detta brukar inte 

heller medföra större problem. 
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• Att dokumentera alla steg i säkringsarbetet. Här måste systemet fungera effektivt. 
Det blir svårare med större transaktionsmängder. 

 
• Att mäta effektiviteten. Kravet på effektivitetsmätningar innebär ofta ett stort pro-

blem. Svårigheten ligger i att validera det värde som systemet räknat fram. Vissa 
system fungerar liksom ”black box” där effektivitetsmätningen är ”osynlig” och 
ingen vet exakt hur det görs. Ett stort bekymmer för företagen och revisorerna är 
att förstå och förklara värdet som systemet har kommit fram till. Systemet kan ge 
ett annat effektivitetstal än det som revisorernas kontrollberäkningar ger. Om des-
sa systemavvikelser är stora blir det en komplicerad process för företagen och re-
visorerna att följa upp och klargöra varför det finns avvikelser. 

 
• Att hantera dynamiska säkringsstrategier. Sådana situationer kan uppstå om man 

väljer att säkra en viss andel av en tillgång eller skuld. Detta är inte ovanligt efter-
som det är förbjudet att säkra en nettoposition enligt IAS 39. Den säkrade andelen 
av bruttopositionerna ändras från en period till en annan och det innebär att sy-
stemet måste klara av att på ett korrekt sätt hantera effekterna av att säkringsrela-
tioner avbryts och omdesigneras såväl vad gäller effektivitetsmätning som redo-
visningsmässiga effekter av varje ändring.       

 
På frågan om utvecklingen kommer att gå mot mer företags eller branschspecifika system 
för säkringsredovisning menar Per-Ove att de flesta företag har en given systemmiljö som 
ofta är baserad på standardsystem som företaget valt med ett antal relevanta moduler. Sy-
stemstöden måste vara tillräckligt flexibla för att anpassa sig till ett företags specifika 
förutsättningar. Per-Ove tror att i framtiden kommer det inte nödvändigtvis att finnas 
specifika systemstöd för olika företagsbranscher. De standardiserade systemen kommer 
troligtvis att ha ett antal olika moduler som kan användas för att anpassa systemet till ett 
företags eller en branschs speciella behov. Denna förändring ser man redan i viss ut-
sträckning idag. 

 
Det framkommer från vår empiriska undersökning att bankerna inte riktigt är nöjda med 
IAS 39 och kräver en större branschanpassning. Vi passade på och frågade vad Per-Ove 
anser om detta. Utifrån hans synpunkt är det inte troligt att det kommer att ske någon 
IAS/IFRS- anpassning till bankernas verksamhetskaraktär utan snarare får bankerna själ-
va anpassa sig till standarden. Per-Ove håller med skribenterna att IAS 39 måste göras 
mer lätthanterlig för företagen men det kommer inte att ske några specifika standardver-
sioner för skilda branscher. Det finns inget som tyder på att IASB skulle vara villiga att 
ge ut branschspecifika standards – snarare tvärtom – när man införde IFRS 7 som är till-
lämplig för alla företag, plockade man bort IAS 30 som var en specialreglering för ban-
ker. Grunden är att det internationella regelverket ska vara standardiserat och att alla ska 
kunna följa det oavsett vilken verksamhet som bedrivs. 

 
Förslag till vidare forskning  

 
Enligt Peter skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie av årsredovisningarna 
för att se hur säkringsredovisningen har påverkat olika nyckeltal. Man skulle också kunna 
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mäta skillnader i börskursutveckling, d.v.s. söka svar på frågan om marknaden kan se 
igenom en ökad volatilitet i resultatet p.g.a. att säkringsredovisning inte tillämpas. Vidare 
vore det spännande att analysera de praktiska erfarenheterna av att tillämpa säkringsredo-
visning. Varför har vissa företag valt att säkringsredovisa och andra inte?   

 
Per-Oves förslag till vidareforskning är att mäta hur P/E-talen påverkats av stabilare re-
sultat p.g.a. säkringsredovisning. Historiskt sett har forskning visat att lägre volatilitet i 
resultatet leder till stabilare och högre aktiekurser. Andra intressanta forskningsförslag 
som Per-Ove nämner är att undersöka i vilken omfattning de strukturerade produkterna 
används samt hur vanligt det är med olika strategier när man överväger att säkringsredo-
visa. Det vore även spännande att forska om säkringsredovisning utifrån beteendeper-
spektivet. En intressant frågeställning är t.ex. hur man egentligen tänker när man be-
stämmer sig för att säkringsredovisa. Detta är en mycket stor fråga som i sig är ett forsk-
ningsfält inom finansieringsforskningen, konstaterar Peter.  
 
Frågan om, vad som hittills varit mest komplext med IAS 39, hade Per-Ove svårt att be-
svara. Eftersom han arbetar med en grupp som hanterar de mycket komplexa frågorna på 
global nivå vill han inte uttala sig om de specifika problemen då dessa inte är representa-
tiva för vanliga svenska företag. Båda respondenterna har dock positiva framtidsförvänt-
ningar gällande tillämpandet av IAS 39 och säkringsredovisning. De flesta företagen har 
redan tagit sig igenom det första steget av konvertering till IFRS. Men det utesluter inte 
en fortsatt utvecklings- och anpassningsarbete eftersom det internationella regelverket 
ständigt utvecklas och förändras.      
  

5.2 Finansiella företag 
 
Vi har träffat ett antal finansiella företag för att undersöka deras syn på införandet av IAS 
39. IAS 39 har varit kritiserat av de finansiella företagen eftersom standarden inte alls är 
anpassad till deras verksamhet. Nedan redogör vi för de intervjuer vi gjort. 
 

5.2.1 Föreningssparbanken 
  
Henrik Bonde är redovisningsspecialist på föreningssparbanken och arbetar med kon-
cernekonomi. Han är väl insatt i olika redovisnings- och IFRS-principer och då framför-
allt IAS 39. Han sitter även med i bankföreningens redovisningskommité samt en infor-
mell grupp mellan bankerna, som syftar till att skapa standarder mellan bankerna för att 
öka jämförbarheten. 
  
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
  
Eftersom bankerna generellt sett har lång erfarenhet av att värdera derivat till verkligt 
värde har man inte behövt ändra arbetsrutiner nämnvärt efter införandet av IAS 39. Där-
emot har kompetensutveckling behövts i ämnet men detta är något som respondenten 
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menar ingår i deras dagliga arbete. Vad gäller teknisk utveckling har man behövt utveckla 
de verktyg man har men har inte för avsikt att utveckla helt nya IT-verktyg. 
  
Den tydligaste skillnaden är att finans och redovisningsexperter behövt ta del av var-
andras kunskaper på ett mer effektivt sätt.  
  
Värdering av derivat  
  
Eftersom man redan sen tidigare värderat derivat till verkligt värde, trots att man inte be-
hövt redovisa dem, har införandet av IAS 39 inte lett till några större förändringar. Vad 
gäller swappar och terminer följer man noteringarna på värdepappersmarknaden, likaså 
optionerna där man även använder standardmodeller som Black Scholes. Även anskaff-
ningsvärdet (upplupna) finns registrerat på respektive instrument. Upplupet anskaff-
ningsvärde för en finansiell tillgång är det belopp till vilket den finansiella tillgången 
värderas vid anskaffningstillfället med tillägg av periodiserade över- eller underkurser, 
transaktionskostnader och erhållna avgifter. 
  
Respondenten menar att i och med införandet av IAS 39 har reglerna för värdering av 
derivat förenklats eftersom det finns strukturerade regler för hur man skall gå till väga. I 
första hand använder man noterade priser, i andra hand jämför man priser på liknande 
instrument och i tredje hand tittar man på egna modeller som komplement. Avkastnings-
kurvor (yield-kurvor) analyseras likaså. Kan man inte få fram verklig värde används fort-
farande anskaffningsvärdet. 
  
Säkringsredovisning     
  
Den största märkbara förändringen efter införandet av IAS 39 är hur man säkringsredovi-
sar. Säkringsredovisning är enligt respondenten mycket viktigt eftersom banker endast tar 
begränsade risker. Föreningssparbanken använder derivat i nästan uteslutande syfte att 
säkra sig mot ränterisker som uppkommer i samband med in eller utlåning. Det man ge-
nerellt brukar göra vid utlåning är att ge ut obligationer med samma löptid som lånet för 
att säkra ränterisken. Generellt kan man, enligt respondenten, säga att kontantinstrument 
(avista) är vanligare än derivat i detta syfte. 
  
Enligt respondenten är det största problemet med IAS 39 att om man skulle sätta upp de-
rivat till verkligt värde i balansräkningen skulle en stor volatilitet uppstå om inte de andra 
posterna som derivatet säkrar redovisas på samma sätt. Därför kan det vara bättre att an-
vända dem som säkringsinstrument i säkringsredovisning. Vidare är ett stort problem i 
samband med att använda derivat som säkringsinstrument de stränga kraven på dokumen-
tation och det faktum att man måste koppla ihop transaktionerna. Men när väl derivatet 
och den samhörande portföljen kan värderas till verkligt värde menar respondenten att 
detta trots allt ger en mer rättvisande bild och dessutom leder till minskad volatilitet i ba-
lansräkningen.  
  
En annan nackdel är att derivaten skall vara koncernexterna. Interna derivat, som man 
tidigare använt som säkringar, får enligt IAS 39 inte användas i säkringsredovisningen. 
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Internbankens arbetssätt har därför påverkats. Samtidigt menar respondenten att IAS 39 
inte får påverka FSB arbetssätt.   
  
Tidigare fanns ett alternativ till säkringsredovisning enligt IAS 39, s.k. ”fair value op-
tion” men EU tog efter beslut bort den möjligheten för bankerna. Fair value option gav 
företag möjlighet att vid den första redovisningen identifiera vilken finansiell tillgång 
som helst och värdera den till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultat-
räkningen. Standarden kräver ibland särredovisning av inbyggda derivat, vilket inte är 
nödvändigt om hela instrumentet värderas till verkligt värde.   
  
Det största problemet vid verkligt värde värdering kan vara att värdera den så kallade 
”kreditspredden”. Marknadsvärdet enligt det gamla sättet blir komplicerat. Vid säkrings-
redovisning till verkligt värde marknadsvärderas enbart den säkrade risken. Responden-
ten tog s.k. förlagslån som exempel. Dessa långivare är sämre prioriterade vid t.ex. en 
konkurs och kan därför ta mer betalt med fast ränta. I ett sådant fall kan FSB skapa en 
swapp med rörlig ränta för att säkra den ränterisk man utsätts för. Man swappar emeller-
tid bara den riskfria räntan, dvs. de första % kostnaden av lånet man skulle ha om det var 
ett vanligt lån. Man säkringsredovisar alltså bara den första räntedelen av lånet. Resteran-
de % värderas till anskaffningsvärde. Enligt respondenten skapar denna bättre paritet. 
  
Förslag till vidare forskning 
  
Respondenten tycker att vi har gjort ett bra val av uppsatsämne eftersom alla förändringar 
som IAS 39 leder till är högst aktuella idag för såväl finansiella, ickefinansiella företag 
som för revisorer och sakkunniga.  
  
Den så kallade komponentapproachen syftar till att på samma sätt som 
att valutakomponenter värderas till verkligt värde borde även ränterisken kunna värderas 
till verkligt värde. Svenska bankföreningen diskuterar just detta och menar att värde-
ringsmetoderna borde vara desamma. Respondenten tycker att just detta skulle vara in-
tressant att analysera och titta närmare på.   
  
Enligt respondenten kan det vara svårt att koppla ihop säkringstransaktionen till varje en-
skild säkrad post, vilket krävs för att kraven för säkringsredovisning ska vara uppfyllda. 
Vidare påtalar respondenten att IFRS är ett ramverk men att IAS 39 inte alltid är direkt 
verklighetsförankrat. Detta har i sin tur lett till såväl organisatoriska som strukturella pro-
blem. Enligt respondenten är IAS 39 ännu inte riktigt anpassat för finansiella företag vil-
ket innebär att det finns flera luckor som måste täppas till i framtiden för att standarden 
ska vara tillämpbar. Men eftersom utvecklingen sker kontinuerligt så kommer IAS 39 att 
förbättras med tiden varför respondenten har en positiv inställning till standarden.  
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5.2.2 Nordea Bank AB 
 
Nordea är Nordens största bank och erbjuder ett flertal olika tjänster inom finansierings-
området. Nordeas funktion som stöd för företags riskhantering innebär att banken fram-
förallt hjälper andra företag att säkra ränte-, valuta- och råvarurisker. 
  
Vår studie utgår från Nordeas Group Treasury som tar hand om koncernens kapitalför-
sörjning. Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på 
finansmarknaderna samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder.134 
Man verkar även internationellt och har ett globalt ansvar. Vi fick möjligheten att inter-
vjua tre personer inom Group Treasury som är insatta i företagets säkringsredovisning 
enligt IAS 39. 
 
Lena Johannes jobbar på Nordea sedan 1999 och har tidigare arbetat som revisor. 2001 
började hon på Treasury enheten och under de två sista åren har hon ägnat sig åt IAS-
relaterade frågor. 
 
Jonas Hild jobbar som specialist inom IAS och då speciellt inom säkringsredovisning på 
Nordea sedan hösten 2005. Han har goda erfarenheter och kunskaper inom redovisning 
efter att ha jobbat som revisor innan han började på Nordea.   
 
Jan Sundin har huvudsakligen kreditriskansvar inom Group Treasury och har jobbat inom 
bankbranschen sedan 1972. Han är insatt framför allt inom värderingsproblematiken och 
värderingsprinciperna.  
 
Lena Johannes inledde intervjun med att berätta lite om Treasury- enheten och verksam-
heten i övrigt. Hon poängterade att det är viktigt att skilja Treasury- verksamheten från 
”Markets” verksamhet. Treasury utgör med andra ord bankens internbank. 
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
 
Arbetet med implementeringen av IAS 39 började 2003 då eventuella IAS-relaterade ef-
fekter beräknades för första gången. Enligt respondenterna har hela implementeringspro-
cessen inneburit mycket förändringar i verksamheten. Denna process pågår kontinuerligt. 
Med tanke på att normerna utvecklas hela tiden kommer en fortsatt anpassning att erford-
ras.  
 
För att öka medarbetarnas kompetens inom IAS regelverket har ett antal IAS utbildningar 
genomförts. En utbildning var KPMG delaktig i, andra utbildningar har varit av mer in-
tern karaktär. En stor förändring är bildandet av ”Hedge Accounting Competence Center” 
som huvudsakligen ägnar sig åt frågor rörande säkringsredovisning enligt IAS 39. Enligt 
respondenterna är gruppen ett bra sätt att samla in frågor gällande IAS 39 på ett ställe 
inom koncernen.  
 

                                                 
134 Nordeas årsredovisning 2005 s. 18. 
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Under 2001 till 2005 har man implementerat ett globalt system för front, mid och backof-
fice inom Group Treasury. Systemet möjliggör en central översikt och kontroll av alla 
positioner i samtliga länder. Systemet kan ta tillräckligt mycket information för att täcka 
alla transaktioner som genomförs idag, men är även anpassat för en ökad mängd informa-
tion. Genom systemet har Group Treasury möjlighet att få en snabb inblick i bankens 
samtliga fastförräntade positioner. Man har även utvecklat ett annat sidosystem för IAS- 
rapportering. Lena Johannes tillägger att de flesta förändringarna i samband med IAS inte 
är ett statiskt fenomen varför respondenterna förväntar sig en fortsatt utveckling.  
 
Värdering av derivat  
 
Inom Group Treasury använder man olika derivat som säkringsinstrument för ränterisker. 
I samband med fastförräntad in- och utlån och egna emissioner består emellertid säkring-
arna framförallt av ränteswappar.  
 
Jan Sundin berättar att man i första hand använder de aktuella marknadspriserna vid vär-
dering av derivat. Group Treasury värderar utifrån fastställda värderingskurvor som gäll-
er för ett instrument vid samma tidpunkt på dagen för att ha en konsekvent process för 
prissättning. De flesta derivat är börshandlade och därför finns ett givet marknadsvärde. 
Vid så kallade ”over the counter” (OTC) används emellertid Black Scholes modellen i 
vilken antaganden måste göras. Respondenterna poängterar dock att Nordea inte använ-
der optioner som säkringsinstrument.  
 
Respondenterna menar att en av förändringarna består i att man inte får använda interna 
derivat för att säkra externa risker utan även derivatet måste vara koncernexternt. Man 
löser detta emellertid genom att matcha interna derivat mot externa derivat i syfte att en-
ligt IAS 39 kunna använda dem som säkringsinstrument. Matchningarna kräver omfat-
tande arbete och dessutom kan flödena förändras mot marknaden.  
   
Säkringsredovisning 
 
Generellt finns det alltså tre olika sätt att säkringsredovisa. Nordea använder ”Carve 
outs” versionen av IAS 39 som bl.a. innebär att specifika säkringsavsnitt om bankinlå-
ning får tillämpas. Nordea använder även fair value hedge. Detta är en portföljriskmodell 
för både tillgångar och skulder som hanterar säkringar av alla risker för in- och utlån 
inom koncernen. Riskerna samlas in i en portfölj och portföljens sammanlagda risk säk-
ras. Vidare betonas att det är internräntan135 som säkras. 
 
Lena påpekar att modellen hittills fungerat bra. Samtliga respondenter instämmer dock att 
osäkerheten inför utvecklingen av IAS 39 regelverk finns. Innan det här systemet kom till 
gjordes en post för post märkning där varje swapp märktes var för sig. Jan Sundin tilläg-
ger att den nya säkringsredovisningen har gett upphov till utveckling av rutiner och pro-
cesser. Alla transaktioner måste bl.a. dokumenteras och följas för att tillgodose kraven på 
säkringsredovisning framförallt vad gäller kopplingarna. Jonas Hild berättar vidare att 

                                                 
135 Den ränta som måste användas för att det diskonterade nuvärdet skall vara = investeringen. 
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man även utbyter erfarenheter med andra banker vad avser utveckling inom redovis-
ningsområdet. Han nämner också Bankföreningen som ett centrum för utbyte. 
 
Avslutningsvis börjar respondenterna diskutera om hur långt det nordiska grannlandet 
Norge kommit gällande säkringsredovisning. Detta är intressant med tanke på att Norge 
inte är med i EU och inte heller behöver följa IAS- standarderna för redovisning. Nordea 
har en stor verksamhet i Norge vilket innebär att den Norska verksamheten måste redovi-
sas enligt IAS 39 då den konsolideras i Nordea-koncernen. De länder vars banker tidigast 
varit med vid tillämpandet av IFRS är Tyskland och Frankrike. 
 
Förslag till vidare forskning 
 
På frågan om vad respondenterna tyckte var extra intressant inom det valda uppsatsämnet 
svarade de, efter närmare eftertanke, att det är alla nya utmaningar och all den föränder-
lighet som de nya reglerna innebär för verksamheten. Jonas Hild tillägger att ofta ligger 
utmaningen i att hitta den bästa avvägningen och man måste alltid vara beredd på nya 
förändringar. Ofta handlar det om att hitta den bästa lösningen i en given situation vilket 
inte sällan är komplicerat. Vidare menar respondenterna att det skulle vara intressant att 
titta närmare på vilka olika modeller för säkringsredovisning de olika bankerna, även de 
inom hela EU, valt och på vilket sätt detta påverkat resultatet. 
 

5.2.3 Invik & Co AB 
 
Invik är en finanskoncern med en bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank, ka-
pitalförvaltning och handel med värdepapper. Invik omfattar sex olika verksamhetsområ-
den.136

 
Klas Wiberg är huvudsakligen ansvarig för finansiell rapportering på Invik & Co sedan 
2005. Han är utbildad civilekonom och har tidigare jobbat som konsult på revisionsbyrån 
Ernst & Young. I 15 år har Klas Wiberg jobbat med finansiella företag och under de se-
nare åren har han jobbat med frågor relaterade till IAS 39.  
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
 
Enligt respondenten har det inte blivit några större förändringar i samband med IAS- 
övergången vilket beror på verksamhetens karaktär. Bolaget har en låg riskprofil eftersom 
man har en liten upplåning och få transaktioner. De flesta finansiella instrument har sedan 
tidigare värderats till verkligt värde med utgångspunkt, i första hand, från de aktuella 
marknadspriserna. Därför har man, ur en organisatorisk synvinkel, redan haft de rutiner 
som krävs för att redovisa enligt IAS 39. Vad gäller kompetensutvecklingen så har det 
förekommit vissa interna utbildningar inom organisationen. Respondenten påpekar att 
han själv varit delaktig i olika utbildningsprogram som bedrivits för bolagets medarbeta-
re. I vissa fall har bolagets Treasury-enhet anlitat externa konsulter i syfte att informera 

                                                 
136 http://www.invik.se/default.asp?ML=3997  
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och verka som stöd. Anställda har behövt lära sig regelverket kring IAS samt nya produk-
ter man kan erbjuda. Respondenten framhåller att hans egen roll har blivit mer komplex. 
 
Respondenten anser att till de mest synliga förändringar hör upprättandet av den senaste 
årsredovisningen. Den nya årsredovisningen är betydligt mer omfattande än förra årets. 
Detta beror på att det har lagts en hel del arbete på all tilläggsinformation. Det är intres-
sant, enligt respondenten, eftersom det är den första årsredovisningen som produceras 
enligt de nya normerna. Han påpekar hur viktigt det är att förklara svängningar i resulta-
tet. Men samtidigt får inte informationen bli överflödig för då brister tillförlitligheten som 
också utgör en viktig kvalitativ egenskap. Respondenten menar att man måste fokusera 
på det som är mest väsentligt och vara så kortfattad som möjligt.     
 
Värdering av derivat 
 
På Invik skyddar man sig främst mot valutarisker. Det förekommer emellertid även säk-
ringar mot ränterisker och fluktuationsrisker i olika aktiepositioner. De derivat som an-
vänds till dessa säkringar är därför av naturliga anledningar valutaterminer och räntes-
wappar. Respondenten påpekar att under den närmaste framtiden kan även kreditderiva-
ten få större betydelse eftersom dessa har blivit allt vanligare hos andra europeiska före-
tag. Detta framstår dock som en öppen fråga.   
 
Värderingsprocesserna har inte påverkats nämnvärt enligt Respondenten. Alla säkringar i 
samband med utlån värderas av bolagets Treasury- enhet till verkligt värde, vilket man 
också gjorde tidigare. När man värderar derivaten till verkligt används i första hand de 
aktuella markandsvärdena. Om sådana inte är tillgängliga tillämpas Black & Scholes mo-
dellen. Den direkta nackdelen med modellen, enligt respondenten, är asymmetrin som 
kan uppstå eftersom marknadspriserna ändras hela tiden. Detta leder ofta till ett flertal 
olika marknadsspecifika antaganden vid bokslutet. Respondenten tillägger emellertid att 
Invik inte har samma problem med värdering av derivat som de stora finansiella företa-
gen eftersom företaget nästan har en obefintlig belåning och relativt få transaktioner. Ar-
betet med att marknadsvärdera blir därför inte lika omfattande samtidigt som det blir enk-
lare att koppla ihop de säkrade posterna med derivaten.  
  
Säkringsredovisning 
 
Enligt respondenten täcks större delen av bolagets risker utan att man behöver säkrings-
redovisa. Respondenten menar med andra ord att inom Invik säkringsredovisar man inte 
så mycket. Istället väljer man att redovisa derivaten till verkligt värde och kopplar ihop 
dem till ett risktagande i en framtid (ekonomisk säkring). Detta innebär att man i kvar-
talsrapporterna kommer att återfinna en volatilitet i resultaträkningarna. Respondenten 
menar att detta sätt besparar dem arbetet och de stränga kraven som återfinns i IAS 39 
vad beträffar säkringsredovisning. Respondenten menar också att man vid varje tillfälle 
får avgöra hur pass stora svängningar man vill utsätta sig för. Risken är att aktiekursen 
påverkas av svängningarna, vilket inte är önskvärt från någon part. Därför betonas även 
vikten av tilläggsinformation i årsredovisningen. 
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Respondenten tillägger att han tillsammans med bl.a. Roland Dansell under flera år har 
undersökt vilka olika möjliga lösningar det finns för att undgå säkringsredovisning enligt 
IAS 39. Syftet med arbetet har varit att se hur man kan undvika den stora kostnaden som 
säkringsredovisning medför. Respondenten poängterar att det är viktigt att man gör en 
riktig avvägning där hänsyn tas till alla kostnader med och utan säkringsredovisning. Ut-
gångspunkten är att kostnaderna inte får överväga nyttan. 
 
Respondenten menar att man i första hand valt att göra s.k. ekonomiska säkringar mot de 
flesta riskerna i bolaget. Men det har även förekommit säkringsredovisning enligt IAS 39 
av olika valutapositioner. Man säkrar enbart kassaflöden eftersom dessa kan generera ett 
volatilt resultat. 
  
Respondenten tog upp ett exempel på hur man tänker vid bedömningen om huruvida det 
är värt att säkringsredovisa vissa positioner i andra valutor. Han utgick ifrån två valutapo-
sitioner och menade att den ena positionen utgörs av en valuta som i dagsläget är stabil i 
förhållande till SEK medan den andra valutan riskerar att röra på sig. I en sådan situation 
menar respondenten att man kan komma att enbart välja att säkra den positionen i den 
valutan som riskerar ett volatilt beteende. En större volatilitet innebär ökad resultatpåver-
kan och därmed högre upplysningskostnad i samband med resultatslagen. Vid säkrings-
redovisning enligt IAS 39 sker det en omfattande periodisering över balansräkningen vil-
ket minskar resultatpåverkan. Å andra sidan blir det mer komplicerat med en sådan peri-
odisering och det leder även till stora kostnader p.g.a. omfattande dokumentations- och 
effektivitetsmätningskrav enligt IAS 39.   
 
För övrigt anser respondenten att det praktiska säkringsarbetet inte har påverkats i någon 
högre grad av IAS 39. Det har inte heller varit svårt att skapa relationen mellan säkrings-
instrumentet och de säkrade posterna vilket beror på verksamhetens karaktär. Vidare an-
vänder Invik enbart externa derivat och har därför inte påverkats av den regeln. Respon-
denten tillägger att det är främst de stora bankerna som har problem med säkringsredo-
visning eftersom deras risker ofta är insamlade i stora portföljer. Dessa säkras med ett 
eller några få derivatinstrument som dessutom, enligt de nya reglerna, måste vara externa. 
I detta fall framstår alternativet att tillämpa fair value option som en bra lösning. 
   
Avslutningsvis menar respondenter att han ser positivt på säkringsredovisning enligt de 
nya normerna. På längre sikt skapar den en bättre jämförbarhet mellan företag vilket är 
det främsta syftet med IAS 39. Men detta är under förutsättning att samtliga företag väljer 
att säkringsredovisa. Som det är idag, där vissa säkringsredovisar, medan andra företag 
väljer att ta upp instrumenten till verkligt värde, faller syftet med IAS 39. I en sådan situ-
ation kommer istället jämförbarheten att minska.  
  
Förslag till vidare forskning 
        
Respondenten tycker att det berörda ämnet är intressant. Han menar att det är nu man 
över huvud taget kan se effekter av IAS 39 i företagen.  Han anser att effektivitetskraven 
och volatilitetsökningar i samband med IAS 39 är något som är intressant att studera 
närmare.  
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Generellt tycker respondenten att det krävs en hel del utvecklingsarbete för att IAS 39 
bättre ska lämpa sig för olika organisationer. Han håller med att standarden måste bättre 
anpassas till de stora finansiella bolagen. Respondenten menar vidare att han trots allt har 
en positiv inställning till IAS framtida utveckling. Han menar att ju längre tid man lever 
med de nya standarderna desto större erfarenheter införskaffar man sig. Han tillägger att 
det som måste bli bättre är framför allt den praktiska biten. IAS 39 är idag mycket teore-
tisk och måste förenklas för att kunna vara applicerbar hos flera olika företag. Vad gäller 
revisionsbyråerna tycker respondenten att det redan idag finns den kompetens som be-
hövs för att hantera IAS 39. 
  

5.3 Ickefinansiella företag 
 
Vi har träffat ett antal stora svenska ickefinansiella företag som samtliga har verksamhet i 
flera länder. Deras påverkan och syn på IAS 39 skiljer sig från de finansiella företagen. 
Nedan redogör vi för de intervjuer vi utfört. 
 

5.3.1 Ericsson 
 
Susanne Andersson är ekonom på Ericsson och arbetar som Investor Relations Manager. 
Hennes huvudansvar består i att kommunicera med finansmarknaden såsom investerare 
och banker. Hon har tidigare arbetat med redovisning på koncernenheten. 
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
 
Enligt respondenten har IAS 39 haft störst påverkan vad gäller kurser och utbildningar 
inom IFRS och IAS 39. Man har tagit in konsulter och revisorer som granskar redovis-
ningsförfarandet enligt IAS 39. Varken organisatoriska eller tekniska förändringar har 
behövts göra i dagsläget. 
 
Värdering av derivat 
 
Enligt respondenten värderas derivaten numera till verkligt värde och inte till anskaff-
ningsvärde som tidigare. Finns det marknadspriser angivna för derivaten använder man 
sig av dessa i första hand, annars är det de kassaflödesbaserade modellerna som man har 
som grund för värdering av derivat. Black Scholes är en sådan modell. Fördelen med des-
sa modeller, är enligt respondenten, att man värderar alla instrument gemensamt och får 
därmed ett mer enhetligt resultat. Den stora nackdelen är att värdet kan skilja sig från pri-
set eftersom marknadsvärdet kan förändras snabbt. I en sådan situation kan marknadsvär-
det skilja sig från värdet vid bokslutet och informationen blir därför gammal. En annan 
viktig aspekt som respondenten nämner är alla de antaganden som måste göras för att 
uppskatta marknadsvärdet vid bokslutstillfället. Ju fler antaganden som man tar hänsyn 
till i beräkningarna desto större felmarginaler kan uppstå i arbetet med att uppskatta ett 
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marknadsvärde. Detta är ett av de största problemen, enligt respondenten, med att värdera 
derivat till verkligt värde. 
 
Säkringsredovisning  
 
Enligt respondenten är den största förändringen efter införandet av IAS 39 att man tar 
upp säkringarna i balansräkningen, d.v.s. att den effektiva delen av värdeförändringen 
redovisas i eget kapital fram till dess att den säkrade transaktionen realiseras. I och med 
detta har man mer aktivt behövt avräkna. 
 
Det har vidare varit komplicerat att hitta relationerna mellan säkringsinstrumentet och de 
säkrade posterna. Respondenten menar att systemstöden är för dåliga för detta. Man väl-
jer därför att säkra stora valutor. 
 
Ericsson säkrar både in- och utflöden, d.v.s. både försäljningen i utländsk valuta samt 
kostnader till de utländska leverantörerna. Man använder sig av olika hedginginstrument 
vid olika tillfällen, ofta beroende på land och kund/leverantör. Ofta säkrar man med ter-
miner. Vissa mindre flöden säkras inte men oftast är de så små då att de inte riskerar att 
påverka Ericssons resultat. 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Respondenten tycker vi tagit upp det mesta som kan vara intressant. Det som varit mest 
komplicerat i samband med införandet av IAS 39 är införandet av säkringarna i systemen. 
Även den externa kommunikationen mot investerare har varit komplicerad. IFRS och 
IAS 39 har inneburit många förändringar som är viktigt att alla intressenter är insatta i. 
Slutligen menar respondenten att det behövs nya systemstöd för att göra arbetet med att 
värdera derivat och använda dem som säkringar enklare. 
 

5.3.2 NCC 
 
Inom NCC är hela finansverksamheten centraliserad till NCC Koncernstab Finans. Kon-
cernstabens huvudansvar är att bevaka koncernens sammanlagda finansiella riskpositio-
ner. Målsättningen är att uppnå kostnadseffektivitet, stordriftsfördelar, kompetensupp-
byggnad och att tillvarata koncerngemensamma intressen.137  
 
Annica Bedman har jobbat som koncernekonom på NCC Treasury Office i 8 år. Hon är 
en av sex medarbetare som ansvarar för riskhanteringen inom koncernen. Till de mest 
förekommande arbetsuppgifterna hör förvaltning av skuldportföljer samt uppföljningar av 
kassaflöden. Annica Bedman har ingen tidigare IFRS-erfarenhet utan fick sin första erfa-
renhet i samband med IAS-projektet som startades 2002.  
 
 

                                                 
137 NCC Årsredovisning 2005 s. 88. 
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IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
 
2002 påbörjade NCC ett IAS- projekt i syfte att åstadkomma nödvändiga anpassningar 
inför införandet av IAS 39. Vid denna tidpunkt uppfattades IAS 39 som ”krångligt” och 
”helt galet”. Sedan dess har man jobbat med externa konsulter från bl.a. KPMG. Respon-
denten tycker att de organisatoriska förändringarna inte varit så stora som man tidigare 
befarat. Det har ändå blivit en del förändringar av de invanda arbetsrutinerna; ”man bör-
jade gräva i saker som tidigare varit självklara” enligt respondenten. Medarbetarna var till 
en början oroliga att hela IAS- projektet förr eller senare skulle spricka. Idag har respon-
denten en annan åsikt.  
 
Det är viktigt att gå in på detaljnivå och tydligt identifiera alla transaktioner för få säk-
ringsredovisa enligt IAS 39. Det är en arbetsam process som har krävt engagemang och 
nytänkande hos medarbetarna. Arbetet har helt enkelt blivit mer komplext. Respondenten 
tillägger att det har varit stimulerande att lära sig något nytt och upptäcka nya arbetssätt. 
 
Det nya arbetssättet har inneburit att medarbetarna varit tvungna att lära sig koncernredo-
visning och affärsmässig riskhantering. Det har lett till att medarbetarnas dagliga arbete 
har gått över organisatoriska gränser. Alla måste numera vara delaktiga i riskhanterings-
processen. ”Det finns inga vattentäta skåp mellan avdelningarna utan alla arbetar till-
sammans”, säger respondenten. Dessutom har alla fått mer att göra. 
 
Vad gäller medarbetarnas kompetensutveckling anser respondenten att man inte haft någ-
ra mer omfattande utbildningar utom enstaka återkommande utbildningsseminarier. Des-
sa seminarier syftade till att öka medarbetarnas kompetens om de internationella reglerna 
och deras verksamhetspåverkan. Till seminarierna har man ofta bjudit in olika gästförelä-
sare med rätt kompetens inom IAS/IFRS. För att aktivt bevaka de internationella regler-
nas utveckling ingår NCC även i ”Industrins Finansföreningen”. Föreningen tillhandahål-
ler regelbundna möten för medlemmarna där intressanta föreläsningar hålls med möjlig-
het att diskutera aktuella frågor kring IAS/IFRS.   
 
Sedan IAS- projektet inleddes har NCC haft en långvarig relation med en revisor från 
KPMG. Respondenten konstaterar att det här samarbetet hittills varit lyckat eftersom re-
visorn har varit klar och tydlig med alla krav på dokumentation och effektivitet. Det är 
viktigt att argumentera på rätt sätt för att säkringsredovisningen ska godkännas av revi-
sorn.  
 
Även arbetet med sammanställningen av den första årsredovisningen enligt de nya reg-
lerna har inneburit vissa organisatoriska förändringar. Enligt respondenten har man lagt 
mycket tid och energi på alla noter och tilläggsupplysningar som de nya reglerna kräver. 
 
Vad gäller IT har NCC varit tidigt ute med ett specialanpassat systemstöd för säkringsre-
dovisning, det s.k. ”Twin- systemet.” Sedan 2004 har man utvecklat moduler för effekti-
vitetsmätningar samt kopplingar mellan instrumenten och de säkrade posterna. Systemet 
har fungerat bra och är ganska enkelt att sköta eftersom alla finansiella instrument är in-
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lagda i systemet. Det gäller sedan att göra konkreta kopplingar till de underliggande pos-
terna. 
  
Trots att Twin- systemet fungerat utan anmärkning är det inte uteslutet att det kommer 
utvecklas i framtiden, menar respondenten. Problemet med dagens systemstöd är att de är 
alltför standardiserade. De måste bli mer flexibla så att de passar in i olika företags speci-
fika verksamheter. Om systemet inte riktigt kan anpassas till verksamhetens profil kan 
problem uppkomma vid säkringsredovisning. Detta har t.o.m. hindrat flera företag från 
att säkringsredovisa. Respondenten hoppas dock på att det kommer nya systemstödslös-
ningar inom den närmaste framtiden. 
  
Värdering av derivat            
    
Värderingsprocessen har inte förändrats under det innevarande året med IAS 39. Alla 
funktioner för värdering av derivat är precis som tidigare. Det beror på att man använder 
sig av enkla produkter som det oftast finns marknadspriser för. Man behöver därför inte 
heller utgå från antaganden såvida de inte är allmänt vedertagna (ex. yieldkurvorna).     
 
Säkringsredovisning 
 
Koncernen är utsatt för finansiella risker såsom ränterisker, valutarisker, likviditetsrisker 
och kreditrisker. De tre förstnämnda riskerna hanteras av koncernens internbank, NCC 
Treasury AB, medan kreditriskerna för kund hanteras i respektive affärsområde. De deri-
vat som används är ränteswappar, valutaterminer och ränteterminer. Däremot förekom-
mer inte några optioner. NCC tillämpar säkringsredovisning inom följande kategorier: 
säkring av valutarisk i transaktionsflöden, säkring av nettoinvesteringar, samt säkring av 
koncernens räntebindning.138

 
Enligt respondenten gör man korta upplåningar som ger en kort ränteexponering. Det in-
nebär att ränterisken sällan är längre än tre månader. Vid hanteringen av ränterisk utgår 
man från de aktuella räntekurvorna (yieldkurvor). Ofta använder man sig av ”Equity hed-
ge”, vilket innebär att man köper en valuta på termin, i syfte att säkra sig mot exempelvis 
en valutariskexponering. Köpet finansieras av eget kapital. Man använder även avistain-
strument vid säkring av valutariskerna. Man ger bl.a. ut företagscertifikat för att säkra 
innehav. Företagscertifikaten matchar durationen på riskexponeringen. 
 
Enligt respondenten är koncernens målsättning att säkringsredovisa allt som går att säk-
ringsredovisa. Därmed har eventuella kostnader och nyttoavvägningar liksom ekonomis-
ka säkringar aldrig varit aktuella.  
 
Generellt tycker respondenten att övergången till säkringsredovisning inte varit så kom-
plicerad eftersom koncernens verksamhet består av relativt enkla produkter. Däremot har 
det varit komplicerat att tolka regelverket korrekt. Utifrån inifrånperspektivet har alla de-
rivat alltid varit synliga och de nya reglerna har inte medfört någon förändring för medar-
betarna. Däremot består den stora förändringen i att alla derivat blivit externt synliga. 
                                                 
138 NCC Årsredovisning 2005 s. 67. 
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Detta har mest påverkat de utomstående aktörerna som analyserar koncernens räkenska-
per. 
       
I samband med säkringsredovisning måste alla derivat dokumenteras och kopplas med de 
underliggande posterna. Detta medför att alla transaktioner måste följas upp, matchas och 
noga dokumenteras för att revisorn ska godkänna dem. Detta har enligt respondenten va-
rit arbetsamt och komplicerat. Innan konverteringen samlade man ihop alla nettorisker för 
nettoinvestering. Dessa säkrades sedan internt. Numera måste de särskiljas och kopplas 
med koncernexterna derivat vilket innebär ett merarbete.   
 
Respondenten påpekar att man hittills inte haft några inbäddade derivat. Hantering av de 
sistnämnda medför stora problem för flera företag. Att separera derivat som är inbäddade 
i ett annat avtal hör till de största utmaningarna inom säkringsredovisning.  
 
Förslag till vidare forskning    
 
Respondenten tycker inte att säkringsredovisning i sig är intressant för vidare forskning. 
Hennes intryck av säkringsredovisning är att den ger upphov till ett annat sätt att tänka 
och arbeta, vilket i och för sig har varit stimulerande. Processen är ännu inte avslutad och 
man förväntar sig en fortsatt regelutveckling med nya anpassningar. Enligt respondenten 
skulle det kunna vara intressant att jämföra hur olika revisorer tyder IAS 39. Detta har 
varit en stor del i arbetet med att införa IAS 39.  
 

5.3.3 Electrolux 
 
Inom Electrolux sköts den huvudsakliga finansiella riskhanteringen av Group Treasury 
som sitter på huvudkontoret i Stockholm.  
 
Björn Andersson har jobbat inom Group Treasury sedan 1992 och ansvarar för koncer-
nens finansiella riskhantering, samt administration förknippad med riskhanteringen. Un-
der de senaste 6 – 7 åren har Björn Andersson arbetat med koncerns affärsrisk och varit 
med om att starta ett IAS 39- projekt för koncernen. Projektet drivs av en särskild arbets-
grupp där Björn Anderson har huvudansvaret.  
 
IAS 39 – påverkan i det dagliga arbetet 
 
Respondenten konstaterar att Electrolux är ett av de svenska företagen som kommit 
längst med implementeringsarbetet. Det beror på att man började tidigt och har jobbat 
konsekvent under hela projekttiden utan några fördröjningar. Idag är i stort sätt hela im-
plementeringsarbetet avklarat.  
 
Respondenten menar att de organisatoriska förändringarna i samband med införandet av 
IAS 39 inte varit särskilt stora. 2003 startades IAS 39- projektet med en inledande förstu-
die som syftade till att klargöra om det var värt att säkringsredovisa. Hela projektet blev 
färdigt i början av 2005 och rankas idag till ett av de största IAS- baserade projekten i 
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Sverige.  Respondenten berättar vidare att kompetensutvecklingen inom Group Treasury 
har varit omfattande under de senaste åren. Personalen har fått lära sig säkringsredovis-
ning och detaljtolkat normerna med de samhörande skrifterna. Koncernen har också anli-
tat externa konsulter och revisorer från PWC i förstudien av IAS- projektet och under det 
fortsatta implementeringsarbetet. 
 
För att klara av alla transaktioner har ett specialanpassat system utvecklats. Systemet kal-
las ”Finance Kit” och består av särskilda hedgemoduler framtagna för skuldportföljens 
effektivitetsmätning. Systemet har fungerat bra men det har förekommit vissa struktur- 
och detaljproblem i samband med säkringsredovisning, konstaterar respondenten. 
 
De som varit involverade i arbetet med utformning av den senaste årsredovisningen har 
fått en stor arbetsbörda. Det är främst detaljinformationen rörande IAS/IFRS som har ta-
git extra mycket plats i årsredovisningen, säger respondenten. Risken är att om detaljin-
formationen tar överhanden kan överskådligheten bli lidande.   
 
Värdering av derivat 
  
Enligt respondenten har man alltid använt marknadspriserna för värdering av derivat. 
Konverteringen har därför inte medfört någon förändring i det avseendet. Inte heller har 
koncernens värderingsmetoder påverkats. De instrument som saknar ett tillförlitligt pris 
på marknaden värderas med hjälp av kassaflödesmetoden. Det innebär att kassaflöden 
diskonteras med hjälp av deposit/swappkurvan för kassaflödesvalutan. I de fall optioner-
na förekommer värderas de enligt Black Scholes modellen. Vad gäller redovisning av 
derivat påverkas inte analytikerna i någon högre grad av den extra information som ges i 
årsredovisningarna eftersom den bara ger nominella bilder av derivat. Sådana ögon-
blicksbilder ger inget större värde, anser respondenten.     
  
Säkringsredovisning 
 
Koncernen är utsatt för följande riskexponeringar: ränterisker, valutarisker, finansierings-
risker, råvarurisker och kreditrisker. Säkringsarbetet gentemot dessa risker sker i enlighet 
med koncernens finanspolicy. Enligt respondenten, har man hittills haft tre huvudsakliga 
strategier för säkringar: säkring av det egna kapitalet (equity-hedge), säkring av transak-
tionsvalutan (koppla samman flödena av import och export) och säkring av skuldportföl-
jen (räntesäkringar).  
 
Respondenten berättar hur säkringsredovisningen har gått till inom de tre nämnda säk-
ringsstrategierna. Vad gäller den första strategin d.v.s. säkring av det egna kapitalet eller 
netto investeringen, har säkringsredovisningen varit relativt enkel. Respondenten konsta-
terar att det är lätt att paketera derivaten för att uppnå säkringsredovisning av det egna 
kapitalet. Den andra strategin, d.v.s. säkring av transaktionsexponeringen, har varit lite 
mer komplicerat eftersom de underliggande transaktionerna måste länkas med externa 
derivat. Detta är mer krävande på grund av krav på fortlöpande information om valuta-
flöden. Systemet måste vara kapabelt att hantera den typen av transaktioner. Den tredje 
och sista strategin, d.v.s. säkring av skuldportföljen har varit mest komplicerad att 

 78



Företagsekonomiska institutionen                                                                                           Magisteruppsats  
Stockholms Universitet                                                       VT 2006                                          

genomföra. Räntederivaten måste packas in och mätas på ett tillförlitligt sätt. Detta kräver 
ett avancerat systemstöd. Systemet måste ändras för att hantera olika flöden. Detta har 
man dock löst genom att använda Finance Kit- systemtet.   
    
Enligt respondenten består den största förändringen i att samtliga derivat tas in i balans-
räkningen med värdeförändringar i resultaträkningen. Detta påverkar koncernens eget 
kapital och resultaträkning. Av den anledningen har man tidigt börjat med lönsamhetsav-
vägningar som syftade till att kartlägga nyttan med säkringsredovisning jämfört med 
kostnaden av ökad volatilitet i resultaträkningen. Respondenten menar att en viss volatili-
tet alltid kommer att finnas i resultaträkningen men menar samtidigt att det är bättre att 
säkringsredovisa än att öka svängningarna ytterligare. I början av IAS-projektet gjordes 
en undersökning i syfte att ta reda på hur stor volatiliteten kunde bli om man undvek att 
säkringsredovisa. Det mesta pekade på att det var värt att ta den extra arbetsbördan som 
säkringsredovisning innebär, konstaterar respondenten. Idag är koncernens målsättning 
att använda säkringsredovisning för att begränsa volatiliteten i resultaträkningen så långt 
det är möjligt till en skälig kostnad. 
 
Förslag till vidare forskning  
 
Respondenten tycker att det skulle vara intressant att studera mer filosofiska frågor kring 
säkringsredovisning. En av frågorna är vad företagen har för nytta med säkringsredovis-
ning. Andra intressanta frågor är hur säkringsredovisning uppfattas av de externa intres-
senterna på marknaden och hur kommunikationen med analytikerna fungerar. Ett intres-
sant ämne som respondenten nämner är en eventuell ändrig av säkringsstrategier för ex-
empelvis råvaror. Man kan, enligt IAS 39, säkringsredovisa valutarisker, men samtidigt 
får man inte använda råvaruderivat för att säkringsredovisa råvaror. Här tvingas man till 
ekonomiska säkringar istället.   
 
Respondenten anser att Electrolux inte haft några större problem med IAS 39 beroende 
på verksamhetens profil. Koncernen kännetecknas av en relativt begränsad riskexpone-
ring och välbalanserade valutaflöden. Om man jämför med andra stora svenska företag 
som t.ex. Ericsson har Electrolux en obefintlig komponenttillverkning i Sverige. När pro-
dukterna tillverkas i Sverige och sedan exporteras till andra länder blir det genast mer 
komplicerat med säkringsredovisning p.g.a. valutatransaktionerna. Respondenten nämner 
även andra stora verkstadsföretag som Volvo som har det svårt med IAS 39 p.g.a. den 
stora mängden av leasingkontrakt. 
 
Respondenten tycker ändå att Electrolux har stött på vissa svårigheter med de nya nor-
merna främst p.g.a. svårigheten att tolka och tillämpa dem i praktiken. Enligt responden-
tens åsikt kräver säkringsredovisning ett helt annat tänk och det tar tid att ställa om sig. 
Problemet är också att revisionsbyråerna ofta gör alltför fundamentala tolkningar av re-
gelverket. Det är svårt att anpassa sig till deras krav eftersom det mesta fungerar annor-
lunda i praktiken. Regelverkets komplexitet medför att även revisorerna själva ofta inte 
kan svara på alla frågor som ställs utan är tvungna att vända sig till andra experter.  
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Avslutningsvis konstaterar respondenten att nästa år kommer det att vara betydligt lättare 
att följa de nya reglerna då alla rutiner finns på plats och det är bara att påbörja konkreta 
åtgärder. Det är dock möjligt att de internationella reglerna kommer att vidareutvecklas 
och ändras vilket kan leda till att de befintliga rutinerna kommer att uppdateras. Arbetet 
med dessa ändringar kommer ändå inte att bli lika omfattande som implementeringsarbe-
tet eftersom det handlar om små justeringar av det som redan finns.        
 

5.4 Sammanfattning empiri 
 
Sammanfattningen ska belysa de empiriska observationer som vi anser mest relevanta 
utifrån uppsatsens syfte och problemformulering. Den ska också underlätta att hitta struk-
turen i undersökningsmaterialet vilket är en förutsättning för läsaren och även för oss 
själva.   
 
Empirin inleds med en grundläggande intervju med Roland Dansell som är kontorschef 
på revisionsbyrån Lindebergs Grant Thornton i Stockholm. Eftersom respondenten har 
jobbat med stora projekt avseende IFRS och införandet av IAS 39 är intervjun med ho-
nom en utmärkt öppning av det fortsatta undersökningsarbetet.  
 
Respondenten presenterar en modell som återspeglar tre olika företagskategorier. Syftet 
med modellen är att visa hur de svenska företagen kan delas in utifrån deras alternativa 
vägar till säkringsredovisning. Vidare redogör respondenten för alla stora förändringar 
som säkringsredovisning enligt IAS 39 medför i revisorernas och företagens dagliga ar-
bete.  
 
Respondenten menar att ett av problemen består i att systemleverantörerna ligger efter i 
utvecklingen med kompletta systemstöd för säkringsredovisning. Ett annat problem är 
bristen på kompetens hos företagens medarbetare inom ekonomiavdelningarna. En viktig 
förutsättning för att lyckas med säkringsredovisning är större samarbete och vidsynthet 
hos samtliga medarbetare. Respondenten hävdar att den allt större påverkan av interna-
tionella regler leder till att de tydliga avgränsningarna mellan redovisnings- och finansie-
ringsavdelningar successivt kommer att suddas bort. Detta medför en hel del redovis-
ningsmässiga och organisatoriska förändringar. 
 
Eftersom de finansiella företagen generellt sett har lång erfarenhet av att värdera derivat 
till verkligt värde har man inte behövt ändra arbetsrutinerna nämnvärt efter införandet av 
IAS 39. Däremot har en kontinuerlig kompetensutveckling behövts i ämnet. Enligt de till-
frågade respondenterna har kravet på koncernexterna derivat inneburit problem. Även de 
stränga dokumentations- och effektivitetskraven har medfört vissa komplikationer. Detta 
hänger samman med bankernas verksamhetskaraktär. De utsätts för stora ränterisker i 
samband med in och utlån. Dessa risker samlas ofta in i stora portföljer som säkras med 
ett eller några få derivatinstrument. Problemet är att särskilja varje enskild transaktion för 
att tillgodose de internationella reglernas krav. Respondenterna menade att IAS- över-
gången inte är en engångsföreteelse utan en lång process som kommer att pågå i framti-
den. Det beror på att IAS 39 är långt ifrån färdigställt och det krävs en fortsatt utveckling 
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för att den bättre ska passa bankbranschen. Det är dock svårt att i dagsläget förutse vilka 
eventuella förändringar som kan komma att ske. 
 
De andra intervjuerna hör till typen ickefinansiella företag. Även om dessa företag är 
verksamma inom helt skilda branscher utsätts de för snarlika risker, främst valutarisker.  
Black Scholes modellen tillämpas vid värdering av derivat om marknadspriserna inte är 
tillgängliga. Respondenterna påpekar nackdelen med modellen p.g.a. marknadsprisernas 
föränderlighet vilket innebär att antaganden måste göras. Respondenterna anser att till 
den stora förändringen i samband med säkringsredovisning hör säkringarnas synlighet. 
Detta medför en omfattande periodisering över balansräkningen vilket minskar resultat-
påverkan. Nackdelen är att det blir mer komplicerat eftersom varje transaktion måste 
kontrolleras noga och dokumenteras. På längre sikt leder det ändå till bättre jämförbarhet 
mellan företagens finansiella rapporter.     
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6. Analys   
 
Vi har, som nämnts i metodavsnittet, valt att enligt Ian Deys modell göra en form utav 
textanalys på vårt insamlade empiriska material. Vi har därför valt att inledningsvis pre-
sentera de tre kategorier som enligt vår trianguleringsmodell skall hjälpa oss att besvara 
frågan om vilka effekter införandet av IAS 39 haft på verksamheten ur olika perspektiv. 
Syftet med detta är att kunna komprimera den information vi införskaffat hos respektive 
företag enligt de tre valda kategorierna. Vi får genom denna metod en bättre överblick. 
När vi gjort detta kan vi börja leta efter meningar och orsaker, både inom respektive ka-
tegori och mellan de olika kategorierna. Syftet är att skapa möjligheten att kunna genera-
lisera. 
 

6.1 Beskrivning av data 
 
Man kan utan svårigheter konstatera att införandet av IAS 39 gett upphov till mycket 
tyckande. Även om våra respondenter ser fördelar med standarden anser alla att imple-
menteringen har varit både arbetsam, komplicerad och kostsam. 
 
I stora drag kan man konstatera att de icke finansiella företagen alla varit tidigt ute med 
att starta upp olika former av projekt, med syftet att vara väl förberedda när IAS 39 skulle 
träda i kraft. Detta har underlättat mycket och gjort att företagen haft möjlighet att förbe-
reda sina anställda, både vad gäller kompetensutveckling och strukturella förändringar. 
Värdering av derivat till verkligt värde hade man också gjort tidigare med den skillnaden 
att de nu skall redovisas öppet. Enligt de sakkunniga vi träffat skiljer det sig åt vad gäller 
de stora företagen och de medelstora eller små företagen som haft det betydligt jobbigare 
med att värdera derivat till verkligt värde eftersom man aldrig gjort detta tidigare. Även 
säkringsredovisningen skiljer sig åt. Medan de stora företagen haft möjlighet att enligt 
IAS 39s regelverk säkringsredovisa har flera av de mindre företagen inte haft kunskap 
och möjlighet att säkringsredovisa. Detta har lett till att man i vissa fall undvikit derivat 
eller helt enkelt varit tvungen att redovisa dem till verkligt värde, till priset av en ökad 
volatilitet. Även avsaknad av systemstöd har varit ett problem, främst hos de något mind-
re företagen. Även de stora företagen väljer att i vissa situationer ta upp derivaten till 
verkligt värde istället för att säkringsredovisa enligt IAS 39. Men då görs detta efter 
övervägande mellan nytta och kostad. Dessutom slår en viss ökad volatilitet hos de större 
företagen mindre än hos de mindre företagen. Problemet med detta är emellertid att jäm-
förbarheten minskar istället för ökar som är ett av huvudsyftena med IAS 39. 
 
Till skillnad från de icke finansiella företagen har de finansiella företagen och då fram-
förallt bankerna haft större problem med det nya regelverket. Detta beror främst på verk-
samhetens karaktär som innefattar en mängd riskexponeringar i form av ränterisker som 
uppstår framförallt vid utlån till kunder, valuta och kreditrisker. Eftersom bankerna är 
tvungna att säkra alla riskpositioner blir säkringsredovisning viktigt. Men enligt IAS 39 
får man enbart säkra med koncernexterna derivat vilket man inte behövde tidigare. Man 
använde sig tidigare av interna derivat. Detta innebär att man ibland blir tvungen att göra 
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s.k. ekonomiska säkringar med ökad volatilitet som resultat. Även användningen av deri-
vat har minskat något till förmån för avistainstrument där framförallt utgivande av obliga-
tioner med matchande duration används för att säkra utlån. Vad gäller arbetet med värde-
ring av derivat har detta inte inneburit några förändringar eftersom bankerna redan sen 
tidigare angett verkligt värde enligt de vanligaste kassaflödesbaserade modellerna. Vad 
gäller utveckling av systemstöd skiljer det sig åt mellan bankerna. Vissa banker använder 
befintliga system medan andra valt att utveckla nya, framförallt för att klara den ökade 
mängden transaktioner samt för att tillgodose kraven på säkringsredovisning vad gäller 
effektivitetsmätningar och kopplingar transaktionerna mellan. 
 
De sakkunniga inom området konstaterar att IAS 39 medfört omfattande förändringar hos 
samtliga företag som är utsatta för olika former av riskexponeringar. Framförallt har det 
varit komplicerat och kostsamt för de mindre företagen. Även revisorerna har fått sin be-
rörda del av förändringsarbetet. Man har bl.a. tvingats öppna de tidigare så strikta grän-
serna mellan avdelningarna och finansekonomer och redovisningsekonomer går in i var-
andras arbetsuppgifter vilket man tidigare inte gjort. Denna ökade kommunikation är nå-
got som samtliga respondenter ser positivt på och man talar om ökad stimulans. Vad be-
träffar kompetensutveckling har de sakkunniga haft mycket att lära och utbildningar inom 
IAS/IFRS har varit vanligt förekommande. 
 
Man kan konstatera att det svåraste med införandet av IAS 39 är att tillgodose de strikta 
kraven på säkringsredovisning. De icke finansiella företagen anser att det varit arbetsamt 
att hitta kopplingarna mellan transaktionerna medan de finansiella företagen dessutom 
varit tvungna att byta sina koncerninterna derivat till externa. Ett annat återkommande 
problem har varit tolkningen av regelverket som skiljt sig åt beroende på revisor. Samtli-
ga respondenter efterfrågar därför tydligare och enklare riktlinjer för säkringsredovisning, 
anpassning till vissa specifika verksamheter såsom bankerna samt godkännande av alter-
nativa lösningar. 
 
Enligt vår teoretiska referensram återges problem och svårigheter med IAS 39 som redan 
innan införandet analyserats. De redovisningsteoretiska kvalitativa egenskaperna har 
hamnat något i skymundan och företagens oro kring ökad volatilitet i resultaträkningen 
och omfattande strukturella förändringar har slagit igenom, dock kanske med något 
minskade effekter än befarat. Man kan dessutom redan efter ett år med IAS 39 observera 
en ökad fokus på kassaflödesanalysen och minskad fokus på nyckeltal. Vidare kommen-
teras ofta de antaganden som görs för att beräkna värdet på ett derivat och respondenterna 
menar att dessa inte alltid är helt objektiva vilket leder till missvisande resultat. Men nå-
got som är slående är att den tidigare negativa synen på IAS 39 har blivit något mer posi-
tiv. Företagen inser fördelarna med ökad jämförbarhet och bättre synlighet i redovisning-
en av företagens finansiella affärer. 
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6.2 Kategorisering 
 
Vi kommer nedan i en definitionstabell presentera de tre kategorier vi tagit fram i syfte 
att kunna göra en analys på vårt insamlade material och kommer därefter att fördjupa oss 
i varje kategori hos respektive undersökningsobjekt: 
    
Kategorier och underkategorier Innehåll 
 
1. IAS 39 påverkan på säkringsredovisning 
  
a) Förändringar efter införandet av IAS 39. 
b) Vilka affärshändelser säkras? 
c)Vad har varit komplicerat att genomföra? 

 
All data kring hur IAS 39 påverkat 
säkringsredovisningen samt data kring vil-
ka affärshändelser som säkras och vad som 
varit komplicerat med den nya normen. 

 
2. Värdering av derivat 
 
a)  IAS 39 påverkan på värdering. 
b) Vilka modeller används och vilka anta-
ganden görs? 
c) Vilka problem har man haft efter infö-
randet? 

 
All data som berör värdering av derivat till 
verkligt värde; modeller, antaganden och 
vilka problem detta inneburit. 

 
3. Organisatoriska förändringar 
  
a) Vilka organisatoriska förändringar har 
skett? 
b) Vilka tekniska förändringar har behövts? 

 
All data kring organisatoriska förändringar 
inom företagen som är ett led i införandet 
av IAS 39. 

 

6.2.1 Kategorikort 1: IAS 39 påverkan på säkringsredovisning 
 
 
Företag Kontext Värdering 
1. Lindebergs Kontorschef vid 

Lindebergs i 
Stockholm. An-
svarar för stora 
projekt avseende 
IFRS och IAS 39. 
Vi träffas på hu-
vudkontoret i 
Stockholm.  
 
 

a) Stora redovisningsmässiga effekter har lett till re-
visorernas arbete blivit mer komplext och avancerat. 
Kontinuerlig kompetensutveckling krävs.  
 
c) Många företag har haft svårt att ta fram lämpliga 
system för att hantera en stor massa av in- och utbe-
talningar samt kopplingar till de olika flödena. Vida-
re har det varit besvärligt att uppfylla dokumenta-
tions- och effektivitetskraven i samband med säk-
ringsredovisning. Många mindre företag har inte 
kunskap att hantera derivat medan de större har för-
berett sig bättre.  
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2. KPMG Redovisningsspe-
cialist i koncern-
redovisning och 
IAS 39. Träffas 
på KPMG i 
Stockholm. 

a) IAS 39 har gett upphov till diskussioner huruvida 
man skall säkringsredovisa eller inte och om det är 
lönsamt. Det har varit en stor omställning, framför-
allt med att bryta ut inbäddade derivat. Man undvi-
ker därför kontrakt med inbäddade derivat. 
 
c) IAS 39 är ett komplicerat regelverk och det anses 
svårt att tillämpa det i praktiken. 

3. PWC  Revisor och spe-
cialist. Träffas på 
kontoret i Stock-
holm. 

a) Systemlösningarna som har behövt utvecklas för 
att kunna dokumentera instrumenten, värdera dem 
korrekt samt dokumentation av alla steg i säkrings-
redovisningen. 
 
c) Motivera de värden som systemen tar fram samt 
att hantera dynamiska säkringsstrategier. 

4. FSB Redovisningsspe-
cialist, gedigen 
kunskap och erfa-
renhet av IAS 39.  
Vi träffas på 
FSB:s huvudkon-
tor i Stockholm. 

a) Enligt respondenten har införandet av IAS 39 in-
neburit att säkringarna blivit synliga i balansräk-
ningen vilket ger en mer rättvisande bild än tidigare. 
Ett stort problem har varit att man inte får använda 
interna derivat längre. 
 
b) FSB säkrar sig mot ränterisker som uppkommer i 
samband med in eller utlån. Derivaten som används 
är mest swappar, terminer men även optioner. 
I samband med utlån brukar man ge ut obligationer 
med samma löptid som lånet för att säkra sig mot 
ränterisker. Enligt respondenten är kontantinstru-
ment (avista) vanligare än derivat i detta syfte. 
 
c) Det har varit komplicerat att hitta tydliga 
kopplingar mellan transaktionerna och dokumentera 
detta. Vidare har även kravet på koncernexterna säk-
ringar inneburit en del komplikationer.  

5. Nordea 3 personer som är 
väl insatta i redo-
visnings- 
problematiken 
och IAS 39. Vi 
träffar dem på 
Nordeas huvud-
kontor i Stock-
holm. 

a) Den största förändringen inom Nordea har varit 
förbudet mot användning av interna derivat för att 
säkra externa risker. Säkringsredovisningen har gett 
upphov till en stor och komplicerad kontrollapparat. 
 
b) Inom Group Treasury säkrar man sig mot ränte-
risker i samband med in och utlån. De säkringar som 
används är framförallt ränteswappar. 
 
c) Enligt respondenterna har det varit komplicerat att 
uppfylla kravet på koncernexterna derivat. Numera 
löser man det genom att matcha interna derivat mot 
de externa. Detta kräver ett omfattande arbete och 
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flödena kan förändras mot marknaden. Dessutom 
kan det leda det till en större riskexponering. 

6. Invik Redovisnings-
ekonom på Invik 
& Co sedan 2005. 
Huvudsakligen 
ansvarig för fi-
nansiell rapporte-
ring.  
Vi träffas på In-
viks huvudkontor 
i Stockholm. 
 

a) På Invik säkringsredovisar man inte i större om-
fattning eftersom man inte utsätts för stora risker. 
Men det förekommer att man säkringsredovisar olika 
valutapositioner. Det praktiska säkringsarbetet har 
inte påverkats särskilt mycket av IAS 39. Det beror 
på att verksamheten karakteriseras av få transaktio-
ner. Man använder endast de externa derivaten till 
säkringsredovisning numera. 
 
b) På Invik skyddar man sig främst mot valutarisker. 
Det förekommer även säkringar mot ränterisker och 
fluktuationsrisker i olika aktiepositioner. Derivaten 
som används består i valutaterminer och ränteswap-
par. I framtiden kan det även bli aktuellt med kredit-
derivat. Framförallt använder man sig av ekonomis-
ka säkringar och accepterar svängningar i resultat-
räkningen. 
 
c) Trots att man inte säkringsredovisar i större om-
fattning har det förekommit vissa komplikationer 
med de få transaktioner som säkringsredovisats. Re-
spondenten tycker att det kan bli komplicerat p.g.a. 
periodiseringseffekterna i balansräkningen. Vidare 
kan effektivitetsmätningarna samt de stora dokumen-
tationskraven skapa en del problem. 

7. Ericsson Ekonom på Erics-
son, arbetar som 
Investor Relations 
Manager. Huvud-
ansvaret består i 
att kommunicera 
med finansmark-
naden såsom in-
vesterare och 
banker. Intervju 
via mejl. 

 a) På Ericsson märktes förändringarna tydligast ge-
nom säkringarnas synlighet i balansräkningen. Detta 
har skapat behov av en mer aktiv avräkning. 
 
b) Företaget använder främst valutaterminer i säk-
ringsarbetet eftersom Ericsson drabbas av en stor 
valutaexponering. Den största valutaexponeringen 
sker i dollar. Detta säkras med valutaterminer. 
 
c) Det svåraste har varit att hitta kopplingen mellan 
varje säkrad position och säkringsinstrumentet. Sy-
stemstöden har varit för dåliga. Man väljer därför att 
endast säkra stora valutor. 

8. NCC Medarbetare på 
Tresury-enheten 
och arbetar med 
IAS-frågor. Vi 
träffas på NCC 
huvudkontor i 

a) Koncernens mål är att säkringsredovisa allt som 
går att säkringsredovisa. Det har därför varit mödo-
samt att värdera alla derivat korrekt samt att följa de 
strikta riktlinjerna för säkringsredovisning. 
 
b) Kunden är utsatt för ränterisker, valutarisker och 
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Solna. likviditetsrisker som säkras med terminer, swappar 
eller med företagscertifikat (avista). 
 
c) Att tolka regelverket korrekt. Samt att alla derivat 
som används i säkringsredovisning måste dokumen-
teras och kopplas med de underliggande posterna.  

9. Electrolux Medarbetare på 
Tresury-enheten 
och projektansva-
rig för implemen-
teringen av IAS 
39.  
Vi träffas på 
Electrolux hu-
vudkontor i 
Stockholm. 

a) Man har gjort lönsamhetsavvägningar och konsta-
terat att man skall uppnå säkringsredovisning om det 
är möjligt. 
 
b) Man säkrar räntor, valuta, råvaru, kredit och fi-
nansieringsrisker som säkras med ”equity-hedge”, 
samt terminer och swappar.  
 
c) Säkring av transaktionsexponeringen har varit 
komplicerat eftersom man måste säkra med externa 
derivat. Viss struktur och detaljproblematik i sam-
band med säkringsredovisning. 

 

6.2.2 Kategorikort 2: Värdering av derivat 
 
 
Uppgiftsläm-
nare 

 Värdering 

1. Lindebergs  a) Större företag har sedan länge värderat derivaten fastän de inte 
varit synliga. För mindre företag innebär det nya regelverket stora 
påfrestningar. Den största förändringen i samband med IAS 39 är att 
alla derivat blir synliga. Det innebär att man måste vara tydlig med 
bokföringen av transaktionerna. Det är även viktigt att vara konse-
kvent om man använder modeller. Antaganden som görs skall också 
redovisas. 
 
b) Det har länge funnits ett tiotal vedertagna modeller som används 
ganska ofta om marknadspriserna inte är tillgängliga. Respondenten 
tycker att valet av modell inte utgör något större problem idag. De 
modeller som används mest är kassaflödesbaserade där Black Scho-
les är mest förekommande. Nackdelen med den modellen är de anta-
ganden som görs. 
 
c) Den stora förändringen för kunderna är just det faktum att deriva-
ten måste redovisas till verkligt värde. Detta i sig medför problem 
som värderingsprocessen, säkringsredovisningen och den volatilitet 
som uppstår om man inte kan säkringsredovisa.    

2. KPMG  a) Derivaten måste värderas till verkligt värde.   
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b) Oftast finns derivatet tillgängligt på en marknad. Problem kan 
uppstå om man har ett aktieinnehav som inte är noterat och detta 
finns med i ett sammansatt instrument. Det kan då bli komplicerat att 
värdera derivatet. Om ett derivat saknar marknadsvärde finns det 
givna riktlinjer för hur man skall värdera det. Man använder sig ock-
så av kassaflödesbaserade modeller. 
 
c) Modellerna måste uppdateras och antaganden som görs kan vara 
felaktiga. Respondenten menar att man egentligen borde jämföra fle-
ra modellutfall innan det slutliga värdet fastställs. 

3. PWC  a) Har inte påverkats av IAS 39. 
 
b) Marknadsvärden eller om de inte finns; kassaflödesmodeller. 
 
c) Problem med att värdera strukturerade produkter. 

4. FSB  a) FSB har sen tidigare värderat derivat till verkligt värde trots att 
man inte behövt redovisa dem. En av förändringarna är att det nume-
ra krävs en särredovisning av inbyggda derivat. Alla derivat måste 
värderas var för sig. Tidigare fanns ”fair value option” som ett alter-
nativ vilket gav möjligheten att identifiera vilken finansiell tillgång 
som helst och värdera den till verkligt värde.  
Man anser ändå att en positiv förändring med IAS 39 är att det, till 
en viss grad, blivit enklare eftersom det finns strukturerade regler för 
hur man ska gå till väga när man värderar derivat. Detta leder till 
bättre jämförbarhet på längre sikt. 
 
b) Vad gäller terminer och swappar följer man noteringarna på vär-
depappersmarknaden. För optionsvärderingarna används främst 
standardmodeller som Black Scholes. Dessutom analyseras avkast-
ningskurvor (yield-kurvor). Om inte verkligt värde kan tas fram an-
vänds fortfarande anskaffningsvärde. 
 
c) Enligt respondenten har det största problemet varit att värdera den 
s.k. kreditspredden. Skall hela det finansiella instrumentet värderas 
till verkligt värde eller skall man marknadsvärdera den säkrade ris-
ken?  

5. Nordea  a) Värderingen av derivat har inte påverkats av IAS-övergången. 
Man utgår från de aktuella marknadspriserna. Om inga marknads-
platser finns används kassaflödesmodeller. För att undvika slag i re-
sultatet används marknadspriserna vid samma tidpunkt på dagen. 
Vad gäller valutaderivat så tittar man på swappkurvor på deposi-
tionsmarknaden för aktuella in- och utlåningspriser. 
 
b) De flesta derivat är marknadsvärderade. Men vid så kallade ”over 
the counter” (OTC) används Black Scholes modellen i vilken anta-
ganden måste göras. Enligt respondenterna värderar man aldrig kre-
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ditspredden utan enbart ränterisken. 
 
c) Ett stort problem i samband med IAS-39 var att hitta kopplingen 
mellan interna och externa derivat i syfte att åstadkomma koncernex-
terna säkringar. 

6. Invik  a) Värderingsarbetet av derivat har generellt inte påverkats. Man är 
dock noggrannare med värdering av de derivat som används i säk-
ringsredovisningen. 
 
b) Om de aktuella marknadspriserna saknas används Black Scholes 
modellen. Fördelen med modellen är att den har funnits länge och 
fungerat bra i de flesta fall. Till nackdelarna hör komplikationerna 
med antaganden. 
 
c) Inga problem.    

7. Ericsson  a) Den stora förändringen består i att derivaten måste värderas till 
verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Detta medför att värde-
ringsprocessen blir mer komplicerad.  
 
b) Om marknadspriserna är tillgängliga använder man dem i första 
hand. I annat fall är det de kassaflödesbaserade modellerna som gäll-
er. Fördelen med dessa modeller är att man värderar alla instrument 
gemensamt och får därmed ett mer enhetligt resultat. Nackdelen är 
dock att värdet på ett derivat kan skilja sig från marknadspriset vid 
bokslutet.  
 
c) En komplikation med värderingen uppstår då olika antaganden 
görs för att uppskatta marknadsvärdet vid bokslutstillfället. Ju fler 
antaganden man tar hänsyn till i beräkningarna desto större blir ris-
ken för felmarginaler.  

8. NCC  a) Värderingsprocessen har inte påverkats alls. 
 
b) Man använder enbart enkla derivat som det finns marknadspriser 
för. 
 
c) Inga problem. 

9. Electrolux  a) Har inte påverkats alls eftersom man alltid använt marknadsvär-
den. 
 
b) De som saknar marknadsvärden värderas enligt de kassaflödesba-
serade modellerna.  
 
c) Inga problem. 
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6.2.3 Kategorikort 3: Organisatoriska förändringar 
 
 
Uppgifts-
lämnare 

  Värdering 

1. Lindebergs  a) På revisionsbyråerna har IAS 39 lett till stora organisationsföränd-
ringar och rutinutveckling. Man har redan kommit igång med åtskilliga 
utbildningar eftersom de internationella reglerna är mycket detaljerade. 
Dessutom krävs större samarbete mellan revisorerna och experterna för 
att ha bättre förståelse för säkringsredovisning. De som arbetar på re-
dovisnings- respektive finansieringsavdelningarna måste stötta var-
andra. Generellt krävs det mycket större vidsynthet hos samtliga 
medarbetare idag. 
 
Vad gäller företagen har man redan börjat med omfattande organisa-
tionsförändringar hos många företag. Respondenten påpekar vikten av 
ansvarsdecentralisation inom ekonomiavdelningarna. Ofta jobbar man 
med något på en enhet utan att veta eller förstå vad de andra gör på en 
annan enhet. Vad gäller kompetensen kring IAS 39 är den fortfarande 
ganska låg inom större delen av företag som vill säkringsredovisa.   
 
b) Bristen på lämpliga systemstöd är problematisk.  Systemleverantö-
rerna utvecklar allteftersom nya lösningar för riskhantering. Med da-
gens system är det svårt att uppnå en perfekt matchning mellan den 
säkrade positionen och säkringen. Därför har flera företag utvecklat 
tillfälliga systemlösningar för att klara av övergångsperioden. Det har 
krävt mycket konsultation med externa experter och därmed stora eko-
nomiska resurser. Respondenten anser att utvecklingen inom system-
branschen pågår för fullt och inom snar framtid kommer det nya och 
bättre systemlösningar.    

2. KPMG  a) Stora organisatoriska förändringar har skett. Man har anställt fler 
experter och konsulterna har fått fler arbetsuppgifter och flera utbild-
ningar hålls för att säkerställa kompetensen. 
 
b) Systemstöden för säkringsredovisning har varit komplicerat. Vissa 
företag använder Excel medan de som har många transaktioner behö-
ver nya systemstöd. 

3. PWC  a) Kontinuerlig kompetensutveckling pågår hela tiden och man arbetar 
mer med regeltolkningen av IAS 39 nu. 
 
b) Stora tekniska förändringar. 

4. FSB  a) På FSB har man inte nämnvärt behöv ändra arbetsrutinerna eftersom 
man redan arbetat strukturerat med de delar som innefattar i IAS 39. 
Däremot har kompetensutvecklingen behövts. 
Förändringarna avspeglas mest i redovisningsexperternas behov av 
samarbete med varandra. Arbetet har blivit mer komplext och de tydli-
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ga gränsdragningarna mellan avdelningar har suddats ut.  
 
b) I samband med konverteringen har man utvecklat de ursprungliga 
tekniska verktygen. Det finns dock, för närvarande, inte några planer 
på att utveckla helt nya IT- verktyg.  

5. Nordea  a) På Nordea har IAS 39 bidragit till stora organisatoriska förändringar 
i form av både omstruktureringar och utbildningar. En helt ny enhet är 
bildad som bara skall hantera frågor kring IAS 39.  
  
c) Till de tekniska förändringarna hör framförallt utvecklandet av trea-
surysystemet. Systemet används som ett verktyg vilket möjliggör en 
översikt av alla riskpositioner i samtliga länder. Det sker även andra 
mindre systemutvecklingar eftersom reglerna ändras hela tiden.   

6. Invik  a) Eftersom de flesta finansiella instrument sedan tidigare värderats till 
verkligt värde och att man inte säkringsredovisar så mycket har man 
inte behövt göra några organisatoriska förändringar.   
Det har dock förekommit vissa interna utbildningar inom organisatio-
nen. Ibland har Treasury- avdelnigen anlitat externa konsulter i syfte 
att informera och verka som stöd för medarbetarna. Det har lagts ner 
mycket arbete på den nya årsredovisningen. Arbetet med 
tilläggsupplysningar har varit mödosamt eftersom många nya fenomen 
måste förklaras tydligt.   
 
b) Det har inte behövts större tekniska förändringar med tanke på att 
bolaget inte har så många transaktioner som säkringsredovisas. De 
nödvändiga hjälpmedlen för säkringsredovisning har man redan använt 
sen tidigare. Det är dock inte uteslutet med eventuella framtida utveck-
lingar av de system man använder idag.   

7. Ericsson  a) IAS 39 har lett till uppkomsten av kurser och utbildningar inom 
IFRS och IAS 39. Även flera konsulter har rekryterats för att granska 
redovisningsförfarandet enligt IAS 39.  
 
b) Respondenten tycker att nuvarande systemstöd är alldeles för dåliga 
på att hantera så många transaktioner. Man väntar bättre systemlös-
ningar i framtiden.   

8. NCC  a) Man har inte haft så stora förändringar som man först befarade. 
Ganska stora förändringar dock av de invanda rutinerna. Inte så myck-
et utbildningar förutom vissa enstaka kurser. 
 
b) Företaget var tidigt ute med ett specialanpassat systemstöd och man 
har utvecklat moduler för att kunna hitta kopplingar mellan instrumen-
ten och de säkrade posterna. 

9. Electrolux  a) Ett helt projekt startades i samband med IAS-övergången. För övrigt 
har man inte haft så stora förändringar. Kompetensutvecklingen har 
varit omfattande.  
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b) Man har behövt ta fram ett specialanpassat system med särskilda 
hedge-moduler framtagna för skuldportföljens effektivitetsmätning. 

 

6.3 Kombination 
 
Syftet med kombination är att hitta samband mellan data. Enligt Jacobsen kan kategorier 
hänga samman substantiellt vilket innebär att ett förhållande kan förklara ett annat eller 
att ett förhållande påverkar ett annat.139 Vi har nu tre typer av information: olika ämnen 
(kategorier), undersökningsenheten och den kontext där data samlas in. Vi kan nu koppla 
ihop dessa för att se om det finns något samband mellan dessa. 
 
Kategori 1 Säkringsredo-
visning 

Definition Uppgiftslämnare 

Stora förändringar När hela säkringsrutinerna 
har behövts göras om. 

Nr 1,2,3,4,5 

Inga direkta förändringar När man har fortsatt säk-
ringsredovisa som vanligt. 

Nr 6 

Förändringar i vissa fall När man har valt att föränd-
ra säkringsrutinerna i vissa 
specifika fall. 

Nr 7,8,9 

 
 
Kategori 2  
Värdering av derivat 

Definition Uppgiftslämnare 

Stora förändringar Har behövt strukturera om 
totalt. 

Ingen 

Inga direkta förändringar Har redan värderat till verk-
ligt värde sen tidigare. 

Nr 3,4,5,8,9 

Förändringar i vissa fall Vissa specifika förändringar Nr 1,2,6,7 
 
 
Kategori 3 
Organisatorisk påverkan 

Definition Uppgiftslämnare 

Stora förändringar Stor påverkan. Nr 1,2,5 
Inga direkta förändringar Ingen direkt förändring. Nr 4,6 
Förändringar i vissa fall I vissa fall har organisatio-

nen påverkats. 
Nr 3,7,8,9 

 
 
Det som tydligt framgår när vi analyserar hur företagen påverkats av införandet av IAS 
39 är att det är säkringsrutinerna samt organisationen som varit mest påverkade. Att vär-
dera derivat till verkligt värde ansågs inte utgöra ett större problem eventuellt förutom 

                                                 
139 Dag Ingvar Jacobsen, 2002 s. 240. 
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hos mindre företag som tidigare inte alls haft rutin på att värdera derivat till verkligt vär-
de. 
 
Vad gäller säkringsredovisning har detta inneburit stora förändringar hos i stort sett samt-
liga undersökta företag. Framförallt har man behövt se över systemhanteringen för att ha 
möjlighet att uppnå de strikta reglerna för säkringsredovisning enligt IAS 39. Man har 
haft problem med att koppla samman transaktioner. Ett annat problem har varit att enbart 
använda externa derivat samt även effektivitetsmätningarna har inneburit en stor omställ-
ning. Även registrering och hantering av derivaten och samtliga transaktioner har varit 
arbetsamt. Hos de flesta företag har detta inneburit en total omstrukturering av säkrings-
rutinerna och framförallt bankerna har behövt se över riskhanteringsstrategin. Hos ett par 
av de stora industriföretagen har man inte påverkats så mycket men detta beror främst på 
en noggrann förberedelse. 
 
Även de organisatoriska förändringarna har varit omfattande för att kunna införliva de 
strikta kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39. De flesta företag har haft någon form 
av strukturell förändring samt kompetensutveckling. De som inte påverkats är antingen 
företag som inte påverkats av IAS 39s krav på säkringsredovisning eller företag som re-
dan innan införandet av den nya standarden hade en väl fungerande organisation inom 
riskhanteringen. 
 
Vi kan med andra ord se tydliga samband mellan de företag som påverkats mycket vad 
gäller säkringsredovisning enligt IAS 39 och de organisatoriska förändringar som behövt 
införlivas för att uppnå säkringsredovisning enligt IAS 39. Ett undantag är emellertid 
FSB som liksom övriga banker påverkats av det nya regelverket vad gäller riskhantering-
en. Man har hos FSB emellertid inte behövt göra så många omstruktureringar. En sub-
stantiell förklaring till detta kan vara den tidigare omfattande riskhanteringen som redan 
då krävde en väl fungerande organisation. 
 
Ett annat avvikande finansiellt företag är Invik som inte påverkats av IAS 39 nämnvärt. 
Men den substantiella förklaringen på detta kan man finna i verksamhetens riskhanter-
ingsstrategier. Transaktioner som behöver säkras är inte så många och därför väljer man 
ofta ekonomisk säkring med ökad volatilitet som resultat. Nytta-kostnadskalkyler har va-
rit avgörande för detta beslut. Som en följd av detta har Invik inte påverkats organisato-
riskt heller. Det enda man märkt av är den ökade arbetsbördan med tilläggsinformation i 
årsredovisningen vilken även den är en följd av de ekonomiska säkringarna. 
 

6.4 Rapport 
 
Införandet av IAS 39 i svenska börsnoterade företag har påverkat hanteringen och värde-
ringen av derivat. Från att man tidigare värderat derivaten till anskaffningsvärde krävs 
enligt de nya reglerna marknadsvärden som skall föras över från balansräkningen till re-
sultaträkningen. Detta medför en ökad volatilitet. För att undvika detta kan man välja att 
säkringsredovisa enligt IAS 39. Men att säkringsredovisa enligt IAS 39 medför omfattan-
de arbete och strukturella förändringar eftersom regelverket har strikta krav på när och 
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hur man får säkringsredovisa. Ibland blir kraven så svåra att uppnå att företag väljer eko-
nomiska säkringar med ökad volatilitet som resultat. I dessa fall anser man att kostnaden 
med säkringsredovisning är högre än nyttan. Denna syn skiljer sig emellertid åt företag 
emellan. Många företag har alldeles för stora riskexponeringar för att kunna undgå säk-
ringsredovisning.  
 
Följande är punkter som inneburit förändringar och/eller svårigheter i olika grad hos de 
olika företag vi träffat i samband med införandet av den nya standarden: 
 

• Värdering av derivat till verkligt värde. 
 
• Om modeller för värdering används skall man redovisa antaganden man gjort. 
 
• Korrekt tolkning av IAS 39. 
 
• Kostnad nytto beräkningar med säkringsredovisning. 
 
• Hitta kopplingar mellan risken och derivatet. 
 
• Effektivitetsmätningarna. 

 
• Hantera dynamiska säkringsstrategier. 
 
• Användandet av koncernexterna derivat istället för interna. 
 
• Bryta ut inbäddade derivat. 
 
• Nya systemlösningar för att kunna hantera transaktionerna. 
 
• Organisatoriska förändringar samt kompetensutveckling. 
 
• Merarbete vid framtagning av årsredovisningen. 

 
 
I vår undersökning har vi observerat att samtliga företag påverkats på något sätt av dessa 
punkter. Graden av påverkan skiljer sig åt och detta beror främst på verksamheten hos 
respektive företag. Företagen är mer eller mindre exponerade för olika former av risker 
varför säkringsredovisning enligt IAS 39 blir mer eller mindre viktigt. Graden av påver-
kan skiljer sig också åt beroende på hur väl förberedda företagen har varit. Men så länge 
vissa företag väljer att säkringsredovisa enligt IAS 39 och andra väljer att inte göra det, 
blir syftet med IAS 39, att öka jämförbarheten, det motsatta. Samtliga företag har därför 
påpekat vikten av ett förenklat regelverk som tillåter anpassningar för respektive bransch. 
Men än så länge finns inga tecken på lättnader och företagen anses måste anpassa sig ef-
ter IAS 39. 
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7. Slutsatser med avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser studien har resulterat i. Syftet har varit att un-
dersöka hur svenska börsnoterade företag påverkats, ur flera perspektiv, av införandet av 
IAS 39. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatta studier inom ämnet. 
 
Syftet med uppsatsen 
 
Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen kring IAS 39 och att analysera hur den 
nya standarden påverkat företagen. Studien har fokuserat på tre olika företagsgrupper 
som alla ansågs ha olika åsikter och problem med införandet av standarden; finansiella 
företag, icke finansiella företag samt revisorer och sakkunniga inom området. I vår slut-
sats utgår vi från vår problemformulering och har som syfte att svara på frågan hur infö-
randet av IAS 39 påverkat hanteringen av derivat vad gäller värdering och nyttjandet som 
säkringsinstrument samt hur företagen påverkats rent organisatoriskt. 
 
Slutsats   
 
Vi har i vår studie kommit fram till att IAS 39 skapat många frågetecken hos samtliga 
företag. Vid första synen ansåg många att standarden inte alls var verklighetförankrad 
och hoppades på att den aldrig skulle börja gälla. Samtidigt uppstartades hos de flesta av 
de stora företagen olika projektgrupper som syftade till att analysera, förstå och tolka re-
gelverket korrekt. Den generella synen blev efter hand positiv eftersom man ansåg att re-
gelverket skulle skapa bättre jämförbarhet och ge rättvisande resultat samtidigt som man 
insåg att man skulle behöva skapa nya rutiner för sin riskhantering. 
 
Värdering av derivat är problematiskt 
Det första problemet som företagen stötte på var att värdera derivat till verkligt värde. 
Även om de finansiella företagen hade haft rutin på detta tidigare och därför inte påver-
kades så mycket av den förändringen, påverkades de icke finansiella företagen desto mer, 
som tidigare inte hanterat derivaten på det sättet. De flesta derivat finns registrerade på 
marknader och marknadsvärdet är därför tillgängligt, men de stora företagen använder 
ofta många derivat som inte finns registrerade på en marknad och modeller, antaganden 
och beräkningar måste därför utföras, hanteras och noggrant dokumenteras enligt det nya 
regelverket. De företag som vill använda sig av branschanpassade värderingsmodeller 
kan vända sig till EVCA, International Private Equity and Venture Capital Valuation, 
som bl.a. ägnar sig åt utgivning av branschspecifika modeller. Annars är de kassaflödes-
baserade modellerna, såsom Black Scholes vanliga. Även de inbyggda derivaten kräver 
särredovisning och värdering till verkligt värde viket skapat stora problem hos många av 
företagen. Värdering av strukturerade produkter anses också skapa problem. Som ett led i 
denna förändring har det krävts utveckling av systemstöden samt utbildningar och orga-
nisatoriska förändringar i varierande omfattning. 
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Riskhanteringen påverkas 
Det andra problemet som uppstod i samband med införandet av IAS 39 var sättet att han-
tera risker. Tidigare säkrade man sina risker med derivat vars hävstångseffekt neutralise-
rade risken. Man behövde inte fokusera så mycket mer på det. Bankerna, å andra sidan, 
med sina enorma riskexponeringar, säkrade med interna derivat som internbankerna hos 
respektive bank tillhandahöll. Men eftersom det nya regelverket krävde verklig värdering 
av derivaten, blev det genast, för de flesta företagen, viktigt att använda dessa i säkrings-
redovisningen enligt IAS 39. Annars finns det risk för ökad volatilitet vilket kan påverka 
marknadens syn på företaget. Man blev dessutom tvungen att enbart använda externa de-
rivat för att kunna säkringsredovisa enligt IAS 39. Detta har framförallt påverkat banker-
na. Man löser detta genom att matcha de interna derivaten mot externa derivat. Detta le-
der dock till att flödena förändras mot marknaden vilket i sin tur leder till större riskex-
ponering. 
 
Med andra ord har det blivit avgörande hur man vill säkra sina risker. Skall man säkrings-
redovisa enligt IAS 39 eller skall man göra ekonomiska säkringar med ökad volatilitet 
som ett resultat? Är det värt kostnaden att säkringsredovisa? I samband med dessa fråge-
ställningar började företagen leta efter sätt att undgå säkringsredovisning; bl.a. s.k. fair 
value option som sedermera till viss del förbjöds hos bankerna. 
 
Organisationen berörs 
De flesta företagen har behövt göra organisatoriska omstruktureringar, framförallt de som 
tidigare inte hanterat derivat och säkringar på det sätt som IAS 39 kräver. Detta ger stöd 
åt teorin. De flesta har behövt utveckla systemstöden för att kunna göra effektivitetsmät-
ningar och för att kunna hantera dynamiska säkringsstrategier samt för att kunna koppla 
samman riskerna med derivaten. Men kravet på effektivitet innebär ofta problem. Det är 
svårt att validera det värde som systemet räknat fram. Det innebär att systemet kan ge ett 
annat effektivitetstal än det som revisorernas kontrollberäkningar ger. 
 
Arbetsbelastningen ökar 
Även arbetet med all tilläggsinformation i årsredovisningen har påverkat företagen vad 
gäller arbetsbelastning. Slutsatsen man kan dra är att kravet på begriplighet kommer att 
bli viktigare än tidigare. Samtidigt är det viktigt att hitta en balans mellan tydlighet och 
väsentlighet. Empirin bekräftar teorin om att de kvalitativa egenskaperna kan komma att 
hamna i skymundan. 
 
Det börjar fungera… 
Även om regelverket har gett upphov till merarbete och stora kostnader har de flesta av 
de undersökta företagen en något mer positiv syn på IAS 39 nu, ett år efter införandet av 
regelverket. Man talar om att arbetsuppgifterna blivit mer komplexa, man har börjat prata 
med varandra avdelningarna emellan och trots svårigheter med tolkning och implemente-
ring verkar det flesta ha fått de fundamentala bitarna på plats. 
 
Men baksidor finns 
Men finns det inga baksidor med IAS 39? Kommer enbart informationen i årsredovis-
ningen att bli bättre, kommer jämförbarheten att öka och slipper vi skandaler, som Enron, 
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i framtiden? Har analytikerna den kunskap som krävs för att korrekt bedöma företagens 
ekonomiska ställning? Nyckeltalens och resultaträkningens minskade betydelse kan even-
tuellt på kort sikt leda till missvisande jämförelser. En annan faktor är att så länge det 
finns möjlighet för företagen att aktivt välja ekonomiska säkringar finns det eventuellt en 
risk att jämförbarheten minskar istället. De små och medelstora företagen tvingas kanske 
istället till ekonomiska säkringar eftersom kostnaden med säkringsredovisning är för stor. 
Skulle inte detta kunna innebära att ägarna kräver högre avkastning p.g.a. ökad riskexpo-
nering och att dessa företag, på lång sikt, får det svårare att hävda sig på marknaden?    
 
Förslag till vidare forskning 
 
Det finns en mängd olika frågeställningar som kommit upp under arbetet med uppsatsen 
och som skulle kunna vara en intressant grund för fortsatta studier inom ämnet. Man 
skulle kunna analysera en viss bransch eller en viss storlek på företagen och studera ef-
fekterna av införandet av IAS 39 samt vad som varit positivt och negativt just inom den 
specifika branschen. En annan intressant frågeställning är vilka olika modeller för säk-
ringsredovisning som olika banker inom EU använder samt hur detta påverkar resultaten. 
De olika tolkningarna bland revisorer av IAS 39 skulle man kunna utveckla samt hur den 
finansiella marknadsföringen fungerar. Hur kommunicerar man på bästa sätt till investe-
rare och analytiker de förändringar som IAS 39 medför? Vidare skulle man kunna göra 
en kvantitativ studie av årsredovisningarna för att analysera hur säkringsredovisningen 
påverkat nyckeltalen, t.ex. P/E-talet. Ofta har företag med lägre volatilitet stabilare och 
högre aktiekurser. Vidare skulle det vara intressant att mäta skillnader i börskursutveck-
lingen och analysera marknadens förmåga att förstå den ökade volatiliteten om säkrings-
redovisning inte tillämpas. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumall (sakkunniga, revisorer) 
  
1) Kort bakgrundbeskrivning 

 
a) Yrke, position  

      b) Huvudansvar 
c) Tidigare IFRS/IAS erfarenhet, tidigare projekt 

 
2) Hur har IAS39 påverkat ditt dagliga arbete? 
 

a) kompetensutveckling 
b) organisatoriska förändringar 
c) tekniska förändringar 

 
3) Hur har IAS 39 påverkat företagen? 
 

a) kompetensutveckling 
b) organisatoriska förändringar 
c) tekniska förändringar 

 
4) Värdering av derivat 
 

a) Hur har värderingsprocessen av derivat påverkats efter införandet av IAS39? (op-
tioner, swappar, terminer) 

b) Vilka modeller för värdering av derivat är mest vedertagna idag? 
c) Vilka för och nackdelar finns det med nuvarande modeller? 
d) Vilka problem har man stött på i samband med värdering av derivat? 

 
5) Säkringsredovisning  
 

a) Vilken är den största förändringen inom säkringsredovisning? 
b) Hur har de nya reglerna förändrat det praktiska säkringsarbetet? Kommer bolagen 

att förändra sitt praktiska arbete med olika säkringsprocesser? 
c) Har det varit arbetsamt att skapa relationen mellan säkringsinstrumentet och de 

säkrade posterna? Hur har det påverkat företagens val att säkringsredovisa? 
d) Vilka datasystem för finansiell riskhantering används idag? 

 
6) Förslag till vidare forskning 
 

a) Vad tycker du är extra intressant i det berörda ämnet? 
b) Vad har varit mest komplicerat hittills i samband med IAS39? 
c) Vilka förändringar krävs för att det praktiska arbetet med derivatvärdering ska bli 

enklare i framtiden? 
d) Finns det något aktuellt inom IAS39 som lämpar sig för vidare forskning?   
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9.2 Intervjumall (bolag/användare) 
 
1) Kort bakgrundbeskrivning 

 
a) Yrke, position  

      b) Huvudansvar 
c) Tidigare IFRS/IAS erfarenhet, tidigare projekt 

 
2) Hur har IAS39 påverkat ditt dagliga arbete? 
 

a) kompetensutveckling 
b) organisatoriska förändringar 
c) tekniska förändringar 

 
3) Värdering av derivat 
 

a) Hur har värderingsprocessen av derivat (optioner, swappar, terminer) 
 påverkats efter införandet av IAS39?   
b) Vilka modeller för värdering av derivat är mest vedertagna idag? 
c) Vilka för och nackdelar finns det med nuvarande modeller? 
d) Vilka problem har man stött på i samband med värdering av derivat? 

 
4) Säkringsredovisning  
 

a) Vilken är den största förändringen inom säkringsredovisning? 
b) Vilken typ av affärshändelser säkras? Vad säkringsredovisar ni? 
c) Hur har de nya reglerna förändrat det praktiska säkringsarbetet?  Har det blivit mer 
omfattande eller har reglerna förenklat ert arbete?   
d) Har det varit arbetsamt att skapa relationen mellan säkringsinstrumentet och de 
säkrade posterna? Hur har det påverkat ert val av att säkringsredovisa? 
e) Vilka datasystem för finansiell riskhantering används idag? 

 
5) Förslag till vidare forskning 
 

a) Vad tycker du är extra intressant i det berörda ämnet? 
b) Vad har varit mest komplicerat hittills i samband med införandet av IAS39? 
c) Vilka förändringar krävs för att det praktiska arbetet med att värdera derivat ska bli 
enklare i framtiden? 
d) Finns det något aktuellt inom IAS39 som lämpar sig för vidare forskning?   
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9.3 Följdfrågor 
 
I vilken omfattning säkringsredovisar Ni? Vad är Er ambition? 
 

• Kostnad- och nyttokalkyler/avvägningar 
 

• Ekonomiska säkringar 
 

• Hur har Ni påverkats av förbudet mot att använda interna derivat? 
 

• Hur har arbetet med att passa ihop alla transaktioner gått för Er? Vilka svårigheter 
har Ni stött på? 

 
Samarbetet med revisorer 
 

• Relationen med revisorerna 
 

• Revisorernas krav på logiska resonemang för hur säkringarna ska vara utförda 
 
Hur har det specialanpassade systemstödet fungerat? 
 

• Samarbetet med extern konsult 
 

• Behovet av systemutveckling 
 

• Kompetensen 
 

• Systemsupporten idag och i framtiden, nya systemlösningar 
 

• Hur har systemstödet utvecklats under det senaste året? 
 

• Vad har varit mest tydligt inom systemstödsutvecklingen under 2005? 
 
Hur har koncernstaben varit inblandad i implementeringsarbetet? 
 

• Kompetensen 
 

• Samarbetet 
 

• Decentraliseringen  
 
Hur har arbetet varit med framställningen av den första årsredovisningen enligt de 
internationella reglera? 
 
Hur är företaget förberett inför framtida förändringar inom säkringsredovisning? 
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• Framtidsförväntningarna 

 
• Medlemskapet i föreningen ”Industrins Finansförening”, Bankföreningen etc.  
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