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SAMMANFATTNING 

Examensarbete i företagsekonomi, Stockholms universitet, Redovisning och 
finansiering, Magisteruppsats, VT 2006. 

 
Författare:  Ghassan Suleiman  

Handledare: Sten Köpniwsky 

Titel:  Säkringsredovisning - Hur har de nya reglerna om säkringsredovisning i IAS 
39 påverkat de fyra storbankerna? 

Bakgrund:  
Stora förändringar har skett under de senaste årtiondena kännetecknas till följd av att både 
internationella handeln samt behovet av att hitta nya marknader för kapitalanskaffning ökat. 
Ökningen av användandet av finansiella instrument och ökade transaktioner över länders 
gränser har vållat problem, både för redovisningskonsulter i företag och för revisorer, som 
inte är möjliga att lösa med nationella redovisningsrekommendationer. Med utgångsläge i att 
marknaderna upplever stora förändringar är ett av de mest omdiskuterade ämnena på 
redovisningsområden behovet av gemensamma regler. Företag investerar över gränser och 
utvecklingen går mot en alltmer global och internationell marknad, vilket ställer nya krav på 
enhetliga internationella regler utformas så att samtliga nationer kan tillämpa dem i sin 
redovisning. 
 
Problem: 
I november 2004 godkände EG-kommissionen genom en förordning IAS 39 (reviderad i 
december 2003 och mars 2004). Enligt IAS 39 skall alla derivatinstrument redovisas i 
balansräkningen och värderas till verkligt värde (bokfört värde enligt tidigare regler), samt 
alla värdeförändringar, orealiserade vinster och förluster, ska som huvudregel redovisas i 
resultaträkningen.  
 
Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur de svenska storbankerna uppfyller IAS 39:s 
krav för att tillämpa säkringsredovisning (identifiering, dokumentation och effektivitetstester) 
samt om det finns några förändringar i användandet av säkringsredovisning mellan tidigare 
redovisningsregler och IFRS-regelverket. 
 
Metod: 
För att kunna besvara rapportens forskningsfrågor och därigenom uppnå syftet har en 
kvalitativ metod tillämpats. Fyra intervjuer har genomförts med kunniga inom uppsatsens 
område på respektive bank. Materialet från intervjuerna har bearbetats och analyserats utifrån 
den teoretiska referensramen och sammanställts i uppsatsens empiri- och analysavsnitt. 
 
Slutsatser: 
De fyra storbankerna har varit väl förberedda inför implementeringen av IAS 39. De svenska 
storbankerna har uppfyllt IAS 39:s krav för att tillämpa säkringsredovisning vad det gäller 
identifiering, dokumentation och effektivitetstester men bankerna har använt egna metoder 
och beräkningar för att uppfylla dessa villkor. Säkringsredovisning har blivit komplicerad i 
och med övergången till IAS 39. Nordea och Svenska Handelsbanken har ej ändrat 
omfattningen av användandet av säkringsredovisning efter övergången till IAS 39. SEB har 
ändrat omfattningen men detta beror på affärsmässiga perspektiv. FSB har minskat sin 
säkringsredovisning betydligt men har börjat utnyttja Fair Value Option som IAS 39 ger som 
ett alternativ till säkringsredovisning. 
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1. INLEDNING 
 
I detta avsnitt presenteras ämnets bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte, 
avgränsningar samt disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Stora förändringar har skett under de senaste årtiondena kännetecknas till följd av att både 

internationella handeln samt behovet av att hitta nya marknader för kapitalanskaffning ökat. 

Multinationella företag har dessutom växt fram samtidigt som handelshinder har blivit mindre 

i avsevärd betydelse. Kapital anskaffas alltmer från nationella marknader till globala där 

länders gränser försvinner. Globalisering kännetecknar den nya marknaden och företag, såväl 

multinationella som mindre, kännetecknas av att arbeta internationellt. Svenska företag i 

större utsträckning väljer idag att notera sig på utländska marknadsplatser i syfte att öka sina 

finansieringsmöjligheter1. 

 

Förutom finansmarknadens kontinuerliga globalisering har även aktiviteterna i finansieringen 

förändrats till följd av olika ekonomiska faktorer. En ökad volatilitet i utländska växelkurser, 

räntesituationen samt andra priser på marknaden har ökat marknads-, kredit- och 

likviditetsrisken. Många finansiella instrument har skapats som aldrig förr och nått en bredare 

användning för att hantera dessa risker på den internationella kapitalmarknaden. Innovativa 

derivat-instrument, såsom terminskontrakt och swappar blir allt vanligare samtidigt som de 

traditionella instrumentens (aktier och optioner) roll förändras2. 

 

Ökningen av användandet av finansiella instrument och ökade transaktioner över länders 

gränser har vållat problem, både för redovisningskonsulter i företag och för revisorer, som 

inte är möjliga att lösa med nationella redovisningsrekommendationer. Med utgångsläge i att 

marknaderna upplever stora förändringar är ett av de mest omdiskuterade ämnena på 

redovisningsområden behovet av gemensamma regler3.  Företag investerar över gränser och 

utvecklingen går mot en alltmer global och internationell marknad, vilket ställer nya krav på 

enhetliga internationella regler utformas så att samtliga nationer kan tillämpa dem i sin 

redovisning.  

 
                                                 
1 Buisman J, Balans, Nr 1, 2000, sid. 10 
2 FASB, Discussion memorandum, 1991, sid. 5 
3 Fallenius E, Balans, Nr 4, 2001, sid. 7 
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Transparent företagsinformation är ofrånkomligt viktig nu mer än någonsin. Investerare är i 

behov av en tydlig, tillförlitlig och internationellt jämförbar finansiell och icke-finansiell 

information att grunda sina beslut på. Denna information är väldigt viktig för att öka 

investerarnas förtroende i ett företag. FASB satte igång redan 1984 ett projekt för att lösa 

ovannämnda redovisningsproblem vilket resulterade i att såväl nationella som internationella 

normgivare därefter började uppmärksamma redovisningen av finansiella instrument4. 

 

EU:s strategiska mål, som fastställdes i Lissabon våren 2000, är att bli världens mest 

kraftfulla och konkurrenskraftiga ekonomi där en gemensam finansmarknad är en viktig 

faktor5. EU-kommissionens strategi är att överlåta utformningen av regleringen inom 

redovisning till den internationella organisationen IASC, som 2001 ändrade namn till IASB i 

samband med en omorganisering6. Syftet med uppförandet av de internationella 

redovisningsstandarderna (IAS) har varit att skapa en enda uppsättning internationella 

redovisningsstandarder. Genom en tillämpning av internationella redovisningsstandarder 

skapas en bättre jämförbarhet och transparens i företagsrapporteringen och är startpunkt för 

satsning på en enhetlig europeisk kapitalmarknad. 

 

EU utfärdade i juli 2002 en förordning (EG nr 1606/2002) om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, den s.k. IAS förordningen. Av denna följer att alla noterade företag är 

skyldiga att upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med IAS/IFRS och tillhörande 

SIC/IFRIC-tolkningar som antagits av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. 

Förordningen ger medlemsländerna möjlighet att genom nationell lagstiftning tillåta eller 

kräva dels att noterade företag upprättar sina årsredovisningar i enlighet med IAS, dels att 

icke-noterade företag upprättar sina års- och/eller koncernredovisningar i enlighet med IAS. I 

Sverige antogs i december 2004 en proposition benämnd Internationell redovisning i svenska 

företag (2004/2005:24). I denna anges att onoterade icke-finansiella företag ges möjlighet att 

upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med ÅRL. Vissa ändringar genomförs dock i 

årsredovisningslagen så att svenska företag ges större möjlighet att tillämpa internationella 

redovisningsprinciper inom ramen för svensk lag. 

 

 

                                                 
4 FASB, Discussion memorandum, 1991, sid. 8 
5 Fallenius E, Balans, Nr 4, 2001, sid. 7 
6 Wahlström G, 2000, sid. 105 
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1.2 Problemdiskussion  

I september 2003 antog EG-kommissionen genom en förordning samtliga IAS-standarder 

utom IAS 32 och IAS 39 som vid detta tillfälle genomgick större omarbetningar. Därefter har 

IAS 39 reviderats i december 2003 och mars 2004. Ett utkast till ändring har givits ut i april 

2004 (remisstiden gick ut i juli 2004) och tre ändringsförslag under sommaren 2004 där 

remisstiden gick ut i oktober detta år. I november 2004 godkände EG-kommissionen genom 

en förordning IAS 39 (reviderad i december 2003 och mars 2004) 

 

De olika regelverken på redovisningsområdet innebär att det för räkenskapsåren 2005 och 

2006 går en skiljelinje mellan finansiella företag som i årsredovisningen och 

koncernredovisningen tillämpar lagbegränsad IFRS och företag som fortfarande tillämpar 

äldre redovisningsföreskrifter. Vidare är noterade företag skyldiga att upprätta sin 

koncernredovisning enligt full IFRS. För de finansiella företagen innebär detta att tre olika 

regelverk gäller på redovisningsområdet, dvs. äldre redovisningsföreskrifter, lagbegränsad 

IFRS och full IFRS. 

 

Säkringsredovisning används av företagen när de vill minska sin riskexponering. Detta 

medför förstås effekter som måste redovisas i resultat- och balansräkningen. IAS 39 behandlar 

säkringsredovisning och ger företagen rekommendationer på hur de går till väga. I IAS 39 

definieras hedging som ”ett sätt att öronmärka ett eller flera säkringsinstrument för att helt 

eller delvis eliminera förändringar i en säkrad posts verkliga värde eller i dess kassaflöde7”. 

1.3 Problemformulering  

Ovanstående diskussion har utmynnat i följande forskningsfrågor: 

 
• Hur uppfyller de svenska storbankerna IAS 39:s krav för att tillämpa 

säkringsredovisning (identifiering, dokumentation och effektivitetstester)? 
 
• Finns det några förändringar i användandet av säkringsredovisning mellan tidigare 

redovisningsregler och IFRS-regelverket?  
 
 

                                                 
7 IAS 39, punkt 10 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur de svenska storbankerna uppfyller IAS 39:s 

krav för att tillämpa säkringsredovisning (identifiering, dokumentation och effektivitetstester) 

samt om det finns några förändringar i användandet av säkringsredovisning mellan tidigare 

redovisningsregler och IFRS-regelverket. 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att endast undersöka de fyra svenska storbankerna 

Föreningssparbanken och Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska 

Handelsbanken.  

 

Denna uppsats avser inte att ifrågasätta IAS 39:s utformning, utan ska istället titta på vad de 

nya reglerna har inneburit för redovisningen utifrån de krav som ställs på bankerna när de 

tillämpar säkringsredovisning.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
 
  

INLEDNING Kapitel 1: INLEDNING 
 Kapitlet innehåller bakgrund, problem- 
 diskussion, problemformulering, syfte,  
 avgränsningar samt disposition. 
 
 
 
 
 METOD Kapitel 2: METOD 
  Här redogörs för de tillvägagångssätt som 
 använts för undersökningen. 
 
 
 
 
 
 TEORI Kapitel 3: TEORI 

 Kapitlet innehåller den teori som utnyttjas för 
 att behandla forskningsfrågan. Den utgör en 
 bas för hantering och tolkning av empirin.  

 
 
 
   
 EMPIRI Kapitel 4: EMPIRI 
 Här presenteras respondenterna och 
 en redogörelse av deras intervjusvar. 
   
 
 
 
 
 ANALYS/RESULTAT  Kapitel 5: ANALYS/RESULTAT
   Här presenteras analysen, vilken tar sin grund 
   i det empiriska materialet samt den teoretiska 
   referensramen. 
 
 
 
 
 SLUTSATSER Kapitel 6: SLUTSATSER 
  I detta kapitel presenteras de slutsatser som har 
  sin grund i uppsatsen.  
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2 METOD 
 
I metodavsnittet redogörs och motiveras de metodval som gjorts i undersökningen. De 
punkter som berörs är tillvägagångssättet, undersökningsmetoden, induktion och deduktion, 
informationssamling samt källkritik. 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt 

Arbetsprocessen inleddes med att jag samlade ihop information för att fördjupa mig i ämnet 

samt kartlägga vilka skillnaderna är mellan tidigare och nuvarande säkringsredovisning. I 

nästa steg utformades en teoretisk referensram som behandlar bland annat IAS 39 och tidigare 

rekommendationer. Primärdata samlades in genom planerade intervjuer för att senare leda till 

ett empiriskt resultat. Även sekundärdata från artiklar och diverse litteratur samlades in. 

Empirin analyserades mot teorin för att avslutningsvis resultera i en slutsats där svar ges på 

uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen avlutas med egna reflektioner och förslag till fortsatt 

forskning. 

2.2 Undersökningsmetod  

”Kvalitativ forskning” och ”kvantitativ forskning” är flitigt använda termer inom 

samhällsvetenskaperna, och de används som markörer för forskarens utgångspunkter och för 

den typ av forskning som han eller hon bedriver8.  

 

Utifrån uppsatsens syfte görs överväganden om vilka metoder författaren bör använda för att 

kunna svara på uppsatsens frågeställningar. Metodvalet som används är givetvis beroende på 

vilken typ av material som utgör uppsatsens innehåll. Det kännetecken som mer än något 

annat skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning är inriktningen på ord snarare än 

siffror som analysenhet9. 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder är de metoder som man använder för att bearbeta kvalitativa data (oftast 

texter av något slag) så att resultatet blir endast språkligt, dvs. ej grundat på kvantitativa 

beräkningar. Detta innebär att man syftar på analysmodellen när man talar om kvalitativa 

metoder. Syftet med kvalitativ metod är att undersöka beskaffenheten hos fenomen. Kvalitet 

är karaktär eller egenskap hos något medan kvantitet är mängden av denna karaktär eller 

                                                 
8 Denscombe M, 2000, sid. 203 
9 Denscombe M, 2000, sid. 204 

 12



egenskap10. Detta gäller kvalitativ metod i vid bemärkelse, alltså även när man vill undersöka 

egenskaper inom t ex fysik och kemi.  

 

Inom beteendevetenskapen används ibland ett snävare syfte. Till exempel: Kvalitativ metod 

syftar till att genom tolkning komma fram till förståelse för livsvärlden hos en individ eller 

grupp av individer11. 

2.2.2 Val av undersökningsmetod 

Förståelse är det primära syftet för en kvalitativ metod. Jag ämnar genom denna uppsats 

uppnå en ökad förståelse för säkringsredovisning samt hur de fyra storbankerna ser på 

problemen med säkringsredovisning. Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på 

storbankernas synpunkter avseende IAS 39. Tonvikten ligger på att erhålla en djupare inblick 

i hur dessa stora banker ser på problematiken och inte hur många av respondenterna som har 

en viss uppfattning. Då undersökningen endast omfattar fyra banker och jag använt mig av 

fem respondenter, är det inte meningsfullt att problematiken formuleras kvantitativt i till 

exempel en enkätundersökning. Jag har därför valt en kvalitativ undersökningsmetod. 

 

Den kvalitativa undersökningsmetoden består av djupintervjuer som ska ge en djupare 

förståelse för området samt kunna ge stöd för tolkningen och kommenteringen av teorin.  

2.3 Induktion och deduktion 

Det finns två huvudsakliga sätt att dra slutsatser på, induktion och deduktion. En induktiv 

ansats utgår från ett antal enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga 

dessa fall också är generellt giltigt.  

 

Induktionen baseras i huvudsak på tanken att allt vetande börjar som en serie enskilda 

upplevelser. Ansatsen medför ett riskfyllt språng från en samling enskildheter till en allmän 

sanning12. Induktion kan även förklaras med att man går från empiri till teori. Induktionen har 

sin främsta styrka i att medgiva teorigenerering eller åtminstone förståelse för sammanhang. 

Deduktion i sin tur bygger på logik och innebär att forskaren utgår från befintlig teori där 

antaganden utformas, som sedan testar teorin på empiriskt material13.  

                                                 
10 Starrin, B & Svensson, P-G. 1994, sid. 68 
11 Hartman, J. 1998, sid. 34 
12 Alvesson, M & Sköldberg, K, 1994, sid. 41 
13 Thurén T, 1991, sid. 19 
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Uppsatsen präglas av det deduktiva synsättet eftersom arbetet kommer att utgå utifrån 

befintliga teorier och principer som finns inom redovisningsområdet och utifrån dessa teorier 

samlas data för att få svar på problem och syfte. 

2.4 Informationssamling  

Informationskällor delas vanligtvis upp i primära respektive sekundära källor där primärkällor 

avser originalet och sekundärkällor avser kopior och avskrifter. De primära källorna är säkrare 

än de sekundära källorna14. Primärdata är information som inte har funnits tillgänglig tidigare 

och därmed samlas in för första gången medan sekundärdata innebär information som redan 

är insamlad, till exempel offentlig statistik. Sådana data kan användas direkt eller bearbetas 

ytterligare15. Som huvudregel kan sägas att det alltid är att föredra att gå till primärkällan. 

Sekundärkällor, som anses vara vetenskapliga verk, bedöms dock som tillförlitliga. 

2.4.1 Skriftliga källor 

Studien om säkringsredovisning har dels gjorts med hjälp av att vetenskapliga artiklar 

sammanfattats. Böcker har främst använts vid uppbyggnad av metod samt för att studera 

redovisningsteorier. Artiklar från branschtidskrifter vad det gäller bakgrunden till 

problematiken har även använts. De skriftliga källorna har jag använt som underlag för att 

analysera intervjuerna.   

2.4.2 Intervjuer 

Oavsett om det gäller storskalig eller småskalig forskning, är datainsamlingens karaktär 

beroende av de tillgängliga resurserna. Det avgörande valet, när det gäller huruvida intervjuer 

ska användas eller inte, står mellan att samla mer ytlig information från ett stort antal 

människor16. Genom att kvalitativ undersökning har valts för denna uppsats där studiens djup 

prioriteras snarare än studiens bredd har intervjuer varit den mest passande 

datainsamlingsmetoden. 

 

Det finns tre olika typer av forskningsintervjuer: strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer baseras på att i förväg färdigställa 

frågor och svarsalternativ, vilket gör att intervjun i hög grad blir styrd av forskaren. Den 

                                                 
14 Rosengren & Arvidsson, 2001, sid. 240 
15 Dahmström K, 2000, sid. 59 
16 Denscombe M, 2000, sid. 204 

 14



ostrukturerade intervjun ger större frihet då det inte finns några färdiga frågemallar eller 

svarsalternativ. Mellan dessa två typer av intervjumetoder finns semistrukturerade intervjuer 

som baseras på att i förväg färdigställa frågor som respondenten kan svara på fritt efter eget 

huvud17.  

 

Jag har valt att använda den semistrukturerade intervjumetoden i denna uppsats. Valet beror 

på att det är viktigt att respondenterna ska ha möjlighet att fördjupa och förklara sina svar. Ett 

medvetet selektivt urval har gjorts av vilka personer som ska intervjuas eftersom det tycks 

troligt att de utvalda respondenterna ska ge mest värdefull data18. Av dessa intervjuer 

förväntar jag mig att få en ökad förståelse för att mer reflektivt kunna ge en uppdaterad bild 

av verklighetens praktiska problematik. 

 
Intervjuer har genomförts med följande personer: 
 

• Gunvor Hedström – Chef för Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken 

• Henrik Bonde – Redovisningsspecialist, Föreningssparbanken  

• Lena Johannes och Jonas Hild – Group Treasury, Nordea 

• Maria Fast – Controller, Svenska Handelsbanken 

2.4.2.1 Formulering av intervjufrågor 

Intervjufrågor skall vanligtvis täcka hela den teoretiska referensramen. Jag har dock valt att 

inte täcka vissa delar av teorin. Detta beror på att jag har tagit upp vissa delar av teorin som 

jag tycker är viktiga för läsaren för att förstå den komplexa IAS 39. Dessa delar är dock ej 

relevanta för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

2.5 Källkritik 

Det finns tre källkritiska kriterier som kan användas vid bedömning av källor. Det första 

kriteriet är samtidskravet, vilket innebär att källan kan vara aktuell. Tendenskritik är det andra 

kriteriet, vilket är kritik av texter avseende färgad eller vinklad information. Det tredje 

kriteriet är beroendekritik, det vill säga en kontroll av källornas beroende av varandra19.  

 

Samtidskravet för undersökningens primärdata anses vara uppfyllt då intervjuerna som ligger 

till grund för analys och slutsats gjordes under uppsatsarbetet. Man kan ifrågasättas om en del 
                                                 
17 Denscombe M, 2000, sid. 135 
18 Ibid. 
19 Finn, W-P & Eriksson, T, 1997, sid. 152 
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av den sekundärdata, i form av böcker och artiklar, som använts uppfyller samtidskravet då en 

del av denna data är äldre än två år. Dessa anses dock relevanta då innehållet ännu är aktuellt. 

 

Det är viktigt vid bedömning av tendenskritiken av uppsatsens primärdata att vara medveten 

om respondenternas svar påverkas av deras personliga erfarenhet. Respondenterna har 

erbjudits möjligheten att vara anonyma för att öka möjligheten att få ärliga svar. Det är även 

viktigt att vara medveten om att författaren och respondenterna kan vara subjektiva vid 

granskning av sekundärdata.  

 

Vid bedömning av beroendekritiken av primärdata är det viktigt att vara uppmärksam på att 

respondenterna kan återge svar som kan vara erhållna från samma källa som exempelvis 

artiklar och konferenser. Någon form av informationsutbyte kan ha inträffat mellan 

respondenter antingen genom litteratur eller genom personlig kontakt. Sekundärdata kan även 

ha påverkats av beroendeförhållande till varandra.  

 
Med källkritik menas även att man avser att mäta undersökningens trovärdighet. Då studeras 

begreppen reliabilitet och validitet. 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan delas upp i inre och yttre validitet. Den inre validiteten visar hur väl resultaten 

stämmer överens med verkligheten. Ett problem är att vid tolkning av information återspeglas 

tolkarens prägel på informationen, något som antagligen aldrig går att undvika. Ett annat 

problem är att det är svårt att observera något utan att förändra densamma20. Det finns flera 

sätt att uppnå hög inre validitet. Två av dessa är triangulering samt deltagarkontroll. 

Triangulering innebär att undersökaren använder flera olika källor. I denna uppsats är det 

endast mina insamlade data som används. Däremot nyttjas en rad olika källor vid 

bearbetningen och analysen av densamma. Genom deltagarkontroll, dvs. att de som 

tillhandahållit informationen även tar ställning till om resultaten verkar trovärdiga kan likaså 

en dog inre validitet skapas. Detta har uppnåtts genom att referaten av de olika intervjuerna 

har delgivits intervjupersonen för kommentar i syfte att minimera risken för missförstånd och 

felciteringar. Eftersom kvalitativa undersökningar ofta har en hör inre validitet och att jag 

                                                 
20 Merriam, S, 1994 sid. 177 
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anser undersökningen vara tillräckligt grundlig, anser jag den inre validiteten vara relativt 

god21. 

 

Den yttre eller externa validiteten beskriver i vilken grad undersökningen är tillämplig även i 

andra situationer är den undersökta, dvs. hur generaliserbara resultaten är. Eftersom 

kvalitativa undersökningar ofta är svåra att generalisera, kan detta vara ett problem22. Men då 

studien inte avser att generalisera resultaten till annan situation, bör inte uppsatsens resultat 

beröras nämnvärt. 

 

Reliabiliteten anger i hög grad resultaten från mätningen påverkas av tillfälligheter och hur 

säkert och exakt vi mäter det som avses att mätas23. Hög reliabilitet uppnås genom att 

undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt samt att samma resultat uppnås vid upprepning 

av mätningen24. För att uppnå både en så hög validitet och reliabilitet som möjligt, har 

insamlingen, analysen samt tolkningen av informationen gjorts så noga som möjligt. I 

intervjuerna som har genomförts är jag medveten om att intervjueffekten kan ha påverkat 

reliabiliteten i studien. Genom att använda sig av i högre grad standardiserade intervjuer och 

även spela in intervjun på band kan man räkna med en relativt god reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Merriam, S, 1994, sid. 184 
22 Denscombe M, 2000, sid. 41 
23 Andersen, I. 1998, sid. 85 
24 Merriam, S, 1994 sid. 175 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 
Här presenteras de redovisningsteorier, rekommendationer, lagar samt tidigare forskning 
inom ämnesområdet för att kunna förstå empirin. 

 

3.1 Definition av begreppet finansiellt instrument 

Begreppet finansiellt instrument finns definierat i RR 27, Finansiella instrument: 

Upplysningar och klassificeringar. Ett finansiellt instrument definieras som varje form av 

avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller 

egenkapitalinstrument i ett annat företag25. Eftersom RR 27 har sitt ursprung i IAS 32, 

återfinns samma definition där26. Således definieras ett finansiellt instrument på samma sätt 

både i RR:s och IASB:s rekommendationer.  

 

En finansiell skuld är således en skyldighet att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång 

eller ett åtagande att byta ett finansiellt instrument mot ett annat under ofördelaktiga 

omständigheter27. En finansiell tillgång kan utgöras av kontanter, en rätt att erhålla kontanter 

eller annan finansiell tillgång eller rättighet att byta ett finansiellt instrument mot ett annat 

under fördelaktiga villkor28. Ett egenkapitalinstrument är en residual rätt i ett företags 

nettotillgångar. De finansiella instrumenten delas vanligen in i två undergrupper, avesta- och 

derivatinstrument. Avestainstrument kallas ofta för ”off-balance-sheet” poster, vilket innebär 

att det är osäkert om de uppfyller kriterierna för att redovisas i balansräkningen vid 

kontraktets ingående. Det är endast vid försäljning eller stängning som det finns en 

transaktion i traditionell mening. Derivatinstrumentens värde relateras till något 

underliggande värde såsom ränta, valuta, aktiekurs eller råvarupris. Optioner, terminer och 

swappar är de tre grupper som derivatinstrument delas in i29. De vanligaste typerna av 

finansiella instrument som finns på den svenska marknaden är räntebärande värdepapper på 

penning- och obligationsmarknaden samt avista handel med utländska valutor.  

 

 

 

                                                 
25 FAR Samlingsvolym, Del 1, 2005, s. 1151, RR27, punkt 5 
26 IAS 32, punkt 11 
27 FAR Samlingsvolym, Del 1, 2005, s. 1151, RR27, punkt 5 
28 Ibid. 
29 Artsberg, K, 2003. Sid. 274 
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3.2 Tidigare regler  

Här nedan presenteras de svenska regler för säkringsredovisning som var gällande innan 

övergången till IAS/IFRS 

 

3.2.1 Värdering  

I Sverige fanns det inte någon tidigare rekommendation som kunde ge en helhetslösning på 

hur man värderar och redovisar finansiella instrument. Olika normgivare har utvecklat 

reglering för specifika instrument. Denna reglering lappar över varandra i vissa fall och gör att 

den blir svår att få grepp om. Den 1 januari 2003 kom Redovisningsrådet ut med en ny 

rekommendation, RR 27, Finansiella instrument: Upplysning och klassificering, vilken i stort 

sett bygger på IAS 32, Financial Instrument: Disclosure and Presentation. Denna 

rekommendation definierar begreppet finansiella instrument och den förklarar hur finansiella 

instrument påverkar företagets resultat och kassaflöde. Rekommendationen utvärderar även 

de risker som kan hänföras till de finansiella instrumenten30. RR 27 behandlar inte när 

finansiella instrumenten ska tas in eller inte längre redovisas i balansräkningen och inte heller 

hur de finansiella instrumenten ska värderas31. 
 
 

Årsredovisningslagen ger uttryck för en rad olika redovisningsprinciper, bl.a. ska posterna i 

redovisningen värderas med iakttagande av rimlig försiktighet, den s.k. försiktighetsprincipen, 

vilket innebär att endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen32. En annan 

princip innebär att balansräkningens poster skall värderas var för sig. Anledningen till denna 

princip är att lagens bestämmelser om värdering utgår från att ett företags tillgångar skall 

delas upp på två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Olika 

värderingsbestämmelser tillämpas beroende på vilken kategori tillgången tillhör. Finansiella 

tillgångar, som aktier och obligationer, hör till en av dessa kategorier beroende på syftet med 

innehavet. Om tillgången är avsedd att innehas under en längre tidsperiod, t.ex. som vid 

innehav av aktier i dotterbolag, skall den värderas enligt bestämmelserna om 

anläggningstillgångar. Aktier som innehas kortsiktigt, t.ex. för handelsändamål och kortare än 

ett år, skall i stället värderas enligt bestämmelserna om omsättningstillgångar33. 

 

                                                 
30 FAR Samlingsvolym, Del 1, 2005. Sid. 1150 
31 FAR Samlingsvolym, Del 1, 2005. RR 27, punkt 23 
32 Årsredovisningslagen, 2 Kap, 4 § 
33 Prop. 2002/03:121, s 28-29 
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Huvudprincipen vid värdering av finansiella anläggningstillgångar är att de skall tas upp till 

anskaffningsvärdet, dvs. ett belopp som motsvarar utgifterna för förvärvet av tillgången34. 

Däremot ska en finansiell omsättningstillgång tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

det verkliga värdet på balansdagen35. Med verkligt värde menas försäljningsvärdet med 

avdrag för beräknad försäljningskostnad. Det verkliga värdet kan i vissa fall få bestämmas på 

annat sätt, men ÅRL innehåller inte några regler som särskilt tar sikte på finansiella 

instrument36.  
 

3.2.2 Värdeförändring  

Finansiella anläggningstillgångar ska tas upp till anskaffningsvärdet som har nämnts ovan, 

och någon värdeförändring uppstår därmed inte i redovisningen. Värdet på en finansiell 

anläggningstillgång ska däremot i vissa fall skrivas ner till lägre värde och får, under vissa 

förhållanden, skrivas upp till ett högre värde37.  
 
 

3.2.3 Upplysningskrav  

Redovisningsrådets avsikt med RR 27 är att underlätta för läsarna av finansiella rapporter att 

förstå hur företagets finansiella instrument påverkar företagets ställning, resultat och 

kassaflöden. Vid en övergripande beskrivning av de upplysningskrav som anges i RR 27 kan 

följande nämnas. Omfattningen av företagets exponering för och hantering av finansiella 

risker och användning av finansiella instrument ska beskrivas i rapporten, förslagsvis kan 

denna information lämnas i not. Förutom denna allmänna information om företagets 

finansiella riskexponering och användning av finansiella instrument ställs krav på 

upplysningar om enskilda risker och finansiella instrument. För varje slag av finansiella 

tillgångar och skulder ska företaget bland annat lämna information om det verkliga värdet, 

ränterisk, redovisningsprinciper och väsentliga villkor i eventuella avtal. Utöver detta ska 

även information om exponering för kreditrisk lämnas.  

 
Ytterligare information som ska lämnas är uppgifter om storleken av uppskjutna eller ej 

redovisade vinster och förluster samt tidpunkten för när dessa förväntas redovisas som 

intäkter eller kostnader. Företagen uppmuntras även att lämna sådana ytterligare upplysningar 

som kan förbättra förståelsen hos läsarna av hur de finansiella instrumenten använts. 

                                                 
34 ÅRL, 4 Kap, 3 § 
35 ÅRL, 4 Kap, 9 § 
36 Prop. 2002/03:121, s 28-29 
37 ÅRL, 4 Kap, 9§ 
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3.3 IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement  

En “normal” rekommendation från IASB består av 30-40 sidor text. IAS 39 består av ca 140 

sidor, detta ger en fingervisning på rekommendationens omfattning. Rekommendationen 

behandlar principer för definitioner, värdering och information om finansiella skulder och 

tillgångar38. Rekommendationen ger företagen vägledning om när tillgångar och skulder ska 

redovisas och till vilket värde dessa ska uppskattas. Enligt rekommendationen skall alla 

derivatinstrument redovisas i balansräkningen och värderas till verkligt värde, samt alla 

värdeförändringar, orealiserade vinster och förluster, ska som huvudregel redovisas i 

resultaträkningen. För att denna rekommendation skulle gälla, krävdes en ändring i 

årsredovisningslagen. Årsredovisningslagen tillåter därför fr.o.m. den 1 januari 2004 att 

finansiella instrument redovisas till verkligt värde. Syftet med ändringarna är att tillåta företag 

att kunna tillämpa IAS 39. Syftet med IAS förordningen är dels att skapa en ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv kapitalmarknad, dels att förstärka den fria rörligheten för kapital på den 

inre marknaden och skapa förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera på lika 

villkor om tillgängliga finansiella resurser på såväl gemenskapens kapitalmarknader som de 

globala kapitalmarknaderna39. 
 

Enligt IAS 39 ska eller tillåts finansiella instrument att värderas till verkligt värde. Eftersom 

årsredovisningslagens definition av verkligt värde inte stämmer överens med direktivets 

definition, byts begreppet verkligt värde ut mot marknadsvärde. Det finns även många 

undantag från rekommendationen.  

 

Värdering till anskaffningskostnad ska fortfarande gälla för t ex:  

• Fordringar som har sitt upphov i företagets rörelse och som inte är avsedda för handel, 

• Fasträntepapper som bolaget avser och kan behålla till förfall samt  

• Finansiella tillgångar vars verkliga värde inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt40. 
 

Ett företags skulder som består av derivatinstrument och skulder som ägs för handelsändamål 

värderas till marknadsvärde. Vad som menas med derivatinstrument är kontrakt vars värde 

bestäms utifrån förändringen i exempelvis en specifik ränta eller priser på ett värdepapper. 

Exempel på denna typ av derivat är optioner att förvärva aktier till ett förutbestämt pris i 

framtiden.  
                                                 
38 IASB, IAS 39, sid. 1155 
39 SOU: 2003:71 
40 Rapport från Stockholmsbörsen, Nya redovisningsprinciper – på väg mot IAS 2005 
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3.3.1 Tillämpningsområde 

De omarbetade standarderna IAS 32 och IAS omfattar ett brett område. Allt som motsvarar 

definitionen av ett finansiellt instrument täcks in, utom i den mån det täcks av något av de 

specifikt angivna undantagen. Definitioner av finansiella instrument hittas inte i IAS 39 utan i 

IAS 32: Upplysningar och klassificering av finansiella instrument. Här nedan kan man se 

vilka områden som omfattas av de omarbetade IAS 32 och IAS 39.  

 
Omfattas av de omarbetade IAS 32 
och IAS 39 

Omfattas endast 
av IAS 32  Omfattas ej  

Skuldebrev och egetkapital- 
instrument 

 Investeringar i dotterföretag, 
intresseföretag och joint ventures 

Lån och fordringar   Leasingfordringar  

Egen skuld  Eget kapital  
Leasingskulder 
Skattefordran/-skuld 
Ersättningar till anställda 

Likvida medel  
 

  

Derivat – t ex:  
Ränteswappar 
Valutaterminskontrakt/-swappar 
Köpta/utställda optioner 
Kontrakt gällande rå- och 
stapelvaror  
Collars/caps 
Kreditderivat 
Derivat i egna aktier som 
regleras netto eller kontant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Derivat i egna 
aktier som endast 
regleras genom 
leverans av ett 
fastställt antal 
aktier för ett fast- 
ställt kontant 
belopp 

 
 
 
 
Kontrakt gällande rå- och 
stapelvaror för egen användning 
 
Finansiella garantiåtaganden 
 
 
 
 
 

Derivat i dotterföretag, intresse 
företag och joint ventures. 

  

Inbäddade derivat    
Låneåtaganden som innehas för 
handel 

 Andra låneåtaganden  
 

  Försäkringsavtal  
Väderderivat 
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3.3.2 Klassificering av skuld och eget kapital 

Den omarbetade IAS 32 inför principer för åtskillnad mellan skulder och eget kapital. 

Innebörd snarare än juridisk form styr den klassificering som görs av utfärdaren av ett 

finansiellt instrument41. 

 

Ett instrument är en skuld när den som utfärdar den skall eller kan begäras leverera antingen 

likvida medel eller en annan finansiell tillgång till innehavaren. Detta är det kritiska 

kännetecknet som skiljer en skuld från eget kapital. Ett instrument klassificeras som eget 

kapital när det utgör ett residualt intresse i utfärdarens nettotillgångar42.  

 

Det finns några relevanta kännemärken som måste beaktas när man klassificerar ett finansiellt 

instrument. Till exempel: 

• Om utfärdaren kan eller kommer att bli tvungen att lösa in instrumentet, skall 

klassificering som skuld ske. 

• Om valet att reglera ett finansiellt instrument kontant eller på annat sätt är betingat av 

resultatet av förhållanden bakom såväl utfärdarens som innehavarens kontroll, är 

instrumentet en skuld, eftersom utfärdaren inte har någon ovillkorlig rätt att undvika 

reglering. 

• Ett instrument som innehåller en option för innehavaren att återföra de i instrumentet 

inneboende rättigheterna till utfärdaren i utbyte mot likvida medel eller ett annat 

finansiellt instrument är en skuld43.  

 

Alla instrument är inte antingen skuld eller eget kapital. Vissa instrument, kända som 

sammansatta instrument, innehåller båda dessa komponenter i samma kontrakt. Sådana 

instrument, som till exempel obligationer som kan konverteras till stamaktier antingen 

obligatoriskt eller enligt innehavarens val, måste delas upp i en skuld- och en egetkapital-del. 

Skuld- och egetkapital-komponenterna i dessa sammansatta instrument redovisas separat, var 

för sig. Den delen som utgör skuld fastställs först genom att man värderar till verkligt värde 

av kassaflöden exklusive egetkapital-delen och resterande klassificeras som eget kapital. 

 

                                                 
41 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, Sid. 7 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Derivat i egna aktier behandlas som derivat i de fall de innehåller en rättighet eller en 

skyldighet att reglera netto kontant eller i aktier, eller då de kan regleras genom leverans av ett 

rörligt antal egna aktier44. 

 

3.3.3 Säkringsinstrument 

Säkringsinstrument är de instrument som uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Alla 

derivat, förutom vissa optioner, kan identifieras som säkringsinstrument. En finansiell tillgång 

eller en finansiell skuld (som inte är derivat) kan identifieras som ett säkringsinstrument 

endast för en säkring av en valutarisk. Vid säkringsredovisning kan endast instrument som 

innefattar en extern part identifieras som säkringsinstrument45.  

 

Hela instrumentet skall identifieras som ett säkringsinstrument i normalfallet eftersom det 

oftast finns ett enda verkligt värde för instrumentet i sin helhet. Det finns dock två undantag: i 

ett optionsavtal är det tillåtet att skilja realvärdet och tidsvärdet åt, och enbart identifiera 

förändringen i optionens tidsvärde som säkringsinstrument. Det är även tillåtet att skilja 

räntedelen och avistapriset åt i ett terminsavtal46. 

 

3.3.4 Säkrad post 

”En säkrad post kan vara en redovisad tillgång eller skuld, ett ej redovisat bindande åtagande, 

en mycket sannolik prognostiserad transaktion eller en nettoinvestering i en 

utlandsverksamhet47. Den säkrade posten kan vara följande: 

• En enskild tillgång, skuld, ett bindande åtagande, en mycket sannolik prognostiserad 

transaktion eller en nettoinvestering i en utlandsverksamhet, eller 

• en grupp av tillgångar, skulder, bindande åtaganden, mycket sannolika 

prognostiserade transaktioner eller nettoinvesteringar i utlandsverksamheter med 

likartade riskegenskaper eller 

• i en portföljsäkring av endast ränterisk, en del av den portfölj med finansiella 

tillgångar eller finansiella skulder som delar den risk som säkras48. 

 

                                                 
44 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, Sid. 8 
45 IAS 39, punkt 71-72 
46 IAS 39, punkt 74 
47 IAS 39, punkt 78 
48 Ibid. 
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3.3.4.1 Identifiering av finansiella poster som säkrade poster 

Om den säkrade posten är en finansiell tillgång eller finansiell skuld, kan den vara en säkrad 

post avseende de risker som sammanhänger med endast en del av dess kassaflöden eller 

verkliga värde förutsatt att effektiviteten kan mätas. Ränteriskexponeringen för en portfölj 

med finansiella tillgångar eller finansiella skulder vid säkring av verkligt värde kan den 

säkrade delen identifieras i termer av ett belopp i en valuta istället för som enskilda tillgångar. 

Även om portföljen kan, i riskhanteringssyfte, innefatta tillgångar och skulder, är det belopp 

som identifieras ett belopp av tillgångar eller ett belopp av skulder. Det är inte tillåtet att 

identifiera ett nettobelopp som innefattar tillgångar och skulder. Företaget kan säkra en del av 

den ränterisk som är hänförlig till detta identifierade belopp49. 

 

3.3.4.2 Identifiering av icke-finansiella poster som säkrade poster 

I det fall att den säkrade posten är en icke-finansiell tillgång eller icke-finansiell skuld skall 

den identifieras som en säkrad post för valutakursrisker eller i sin helhet som för alla risker på 

grund av svårigheten att avskilja eller mäta tillämplig andel av kassaflöden eller förändringar i 

verkligt värde som sammanhänger med särskilda risker förutom vad det gäller valutarisker50. 

 

3.3.4.3 Identifiering av grupper av poster som säkrade poster 

Likartade tillgångar eller likartade skulder skall läggas ihop och säkras som grupp endast om 

de enskilda tillgångarna eller enskilda skulderna i gruppen delar samma riskexponering som 

identifieras som säkrad. Den förändring i verkligt värde skall som är hänförlig till den säkrade 

risken i varje enskild post i gruppen förväntas vara proportionell mot den sammanlagda 

förändringen i verkligt värde som är hänförlig till den säkrade risken i gruppen med poster51. 

 

3.4 Säkringsredovisning 

Hedging/säkring används av företagen när de vill minska sin riskexponering. Detta medför 

förstås effekter som måste redovisas i resultat- och balansräkningen. IAS 39 behandlar 

säkringsredovisning och ger företagen rekommendationer på hur de går till väga.  

 

Såväl finansiella som icke-finansiella företag kan säkra sina tillgångar, skulder och framtida 

betalningsflöden mot ogynnsamma värdeförändringar. I IAS 39 definieras hedging som ”ett 

                                                 
49 IAS 39, punkt 81 
50 IAS 39, punkt 82 
51 IAS 39, punkt 83 
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sätt att öronmärka ett eller flera säkringsinstrument för att helt eller delvis eliminera 

förändringar i en säkrad posts verkliga värde eller i dess kassaflöde52. Den säkrade posten kan 

vara en skuld, tillgång, en budgeterad framtida transaktion eller kontraktsbunden transaktion. 

Enligt IAS 39 skall man redovisa värdeförändringar av derivatförändringar av 

derivatinstrument över resultaträkningen och detta medför en risk för ökad volatilitet i 

företagets redovisade resultat. Genom att tillämpa säkringsredovisning kan volatiliteten 

minskas. Denna effekt kan åskådliggöras i figuren nedan: 

 

 

Med 
säkrings- 
redovis-
ning 

Utan 
säkrings- 
redovis-
ning 

Resultatvolatilitet 

Figur nr. 1: Effekter av säkringsredovisning (källa: KPMG) 

Ränteutvecklingen Marknadsvärde netto Redovisat resultat 

Ränteutvecklingen Marknadsvärde netto Redovisat resultat 

 

Enligt IAS 39 är säkringsredovisning en möjlighet för det redovisade företaget, inte ett tvång. 

Säkringsredovisning handlar om att skapa en matchning. I vissa omständigheter uppstår det 

asymmetri i redovisningen och det finns framförallt två situationer där problem uppstår 

gällande matchning.  

 

Den första situationen kan uppstå en ”mismatch” i redovisningen beträffande tidpunkt. Detta 

uppstår då den säkrade posten och säkringsinstrumentet redovisas i olika perioder. Samtidigt 

som den säkrade posten inte är bokförd, och därför inte påverkat balans- och 

resultaträkningen, värderas säkringsinstrumentet till verkligt värde och förändringen tas över 
                                                 
52 IAS 39, punkt 10 
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resultaträkningen. Ett sådant problem kan lösas med hjälp av säkringsredovisning via två 

olika alternativ, nämligen att tidigarelägga redovisningen av vinst/förlust av säkrad post eller 

förskjuta redovisningen av vinst/förlust på säkringsinstrumentet vilket visas i bilden nedan: 

 

 1 2 Ack. 

Säkrad post 0 -20 -20 

Säkringsinstrument 20 0 20 

RR Period 20 -20 0 

RR Säkring 0 0 0 

A

B

 

 
A  Påskyndar bokföring av vinst/förlust på säkrad post 

 

 

B Fördröjer bokföring av vinst/förlust på säkringsinstrumentet  

 

 Figur nr. 2: Syftet med säkringsredovisning, Källa: KPMG 

 

Den andra situationen kan uppstå vid en ”mismatch” i redovisningen på grund av att den 

säkrade posten och säkringsinstrumentet värderas enligt olika principer. För exempel värderas 

en skuld till upplupet anskaffningsvärde medan ett terminskontrakt marknadsvärderas och 

förändringen av dess verkliga värde tas över i resultaträkningen. Ett sådant problem kan lösas 

med hjälp av säkringsredovisning då man kan värdera de både posterna enligt samma 

principer.  

 

Enligt vad som skrivits ovan kan säkringsredovisning vara mycket användbart för företag, inte 

minst för att minska volatiliteten i resultatet. Det finns dock utförliga regler och omfattande 

dokumentation för att kunna tillämpa säkringsredovisning53. Enligt IAS 39 måste följande 

kriterier uppfyllas för att säkringsredovisning ska vara tillåten: 

• Det krävs att det finns dokumentation som behandlar säkringsrelationen och företagets 

riskhanteringsprinciper för att ingå transaktionen. Det skall dokumenteras vilken 

identifierad transaktion säkringsinstrumentet säkrar och hur säkringen är avsedd att 
                                                 
53 Jönsson Lundmark B, 1999, sid. 22-23 
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fungera. Vidare skall information finnas gällande risken som föreligger samt 

effektiviteten i transaktionen. 

• Säkringen förväntas vara mycket effektiv och det krävs att både de säkrade 

transaktionens och säkringsinstrumentets verkliga värde kan bestämmas så att 

säkringens effektivitet kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. 

• När framtida kassaflöde skall säkras, krävs det att det är högst troligt att flödet 

kommer att inträffa dvs. att den säkrade transaktionen har hög sannolikhet. 

• Effektiviteten i säkringen kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att det verkliga 

värdet eller kassaflödena för den säkrade posten som är hänförlig till den säkrade 

risken och det verkliga värdet på säkringsinstrumentet kan mätas på ett tillförlitligt 

sätt.  

• Säkringen bedöms fortlöpande och fastställs som att ha varit mycket effektiv under 

den räkenskapsperiod för vilken säkringen identifierades54. 

 

När säkringen påbörjas, måste det finnas formell dokumentation över säkringsförhållandet 

och företagets mål och strategi för risk management avseende säkringen.  

Mål och strategi för risk management 

Identifiering av säkringsinstrumentet 

Säkrad post eller transaktion 

Vilket slags risk som säkras 

Hur företaget skall bedöma 
säkringsinstrumentets effektivitet

Figur nr. 3: Säkringsdokumentation. Källa: PWC  
 

 
Ett säkringsinstrument utgörs av ett derivat där en extern part ingår men undantag för vissa 

utställda optioner. En extern, icke-derivat finansiell tillgång eller skuld kan inte utgöra ett 

                                                 
54 Jönsson Lundmark B, 1999, sid. 22-23 
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säkringsinstrument med undantag för säkring av valutarisk. Grundprincipen för vilka poster 

eller transaktioner kan säkras är att den säkrade posten innebär en riskexponering som kan 

påverka resultaträkningen55. Exempel på vilka poster som kan säkras kan vara enstaka 

tillgång, skuld, ett bindande åtagande eller prognostiserad transaktion, eller en investering 

som innehas till förfall mot antingen valutarisk eller kreditrisk(men inte ränterisk). 

 

En säkring betraktas vara mycket effektiv endast om de följande villkoren är uppfyllda: 

• När säkringen ingås och under efterföljande perioder förväntas säkringen vara en 

mycket effektiv när det gäller att resultera i motverkande förändringar i verkligt värde 

eller kassaflöden som är hänförliga till den säkrade risken under den period för vilken 

säkringen är identifierad.  

• De faktiska resultaten av säkringen ligger inom intervallet 80-125 procent.  

 

Effektiviteten bedöms som minimum vid den tidpunkt företaget upprättar årsbokslut eller 

delårsrapport. IAS 39 anger inte någon viss metod för bedömning av säkringens effektivitet. 

Den metod företaget väljer för bedömning av säkringens effektivitet beror på företagets 

riskhanteringsstrategi. Exempelvis om företagets riskhanteringsstrategi är att justera beloppet 

för säkringsinstrumentet återkommande för att återspegla förändringen i den säkrade 

positionen, behöver företaget visa att säkringen förväntas vara mycket effektiv endast för 

perioden fram till dess att beloppet för säkringsinstrumentet justeras nästa gång. Ett företag 

kan i vissa fall använda olika metoder för olika typer av säkringar. Ett företags dokumentation 

över säkringsstrategin innefattar dess metoder för bedömning av effektivitet. Dessa 

metodbeskrivningar fastställer huruvida bedömningen innefattar hela vinsten eller förlusten på 

ett säkringsinstrument eller huruvida instrumentets tidsvärde är undantaget56. En säkring kan 

inte vara helt och hållet effektiv om säkringsinstrumentet och den säkrade posten är uttryckta i 

olika valutor som inte rör sig lika. Dessutom skulle en säkring med derivat av en ränterisk inte 

vara helt och hållet effektiv om delar av förändringen i verkligt värde för derivatet beror på 

motpartens kreditrisk.  

 

När säkringens effektivitet bedöms, måste företaget beakta normalt pengars tidsvärde. Den 

fasta räntan på en säkrad post behöver inte exakt matcha den fasta räntan på en swap som är 

identifierad som en säkring av verkligt värde.  

                                                 
55 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, Sid. 28 
56 IAS 39, VT 106-107 

 29



I det fallet att ett företag inte uppfyller kriterierna för säkringens effektivitet, måste företaget 

upphöra med säkringsredovisningen från den sista tidpunkt när det gick att visa säkringens 

effektivitet. Om företaget kan identifiera den händelse, vid en viss tidpunkt, som var orsak till 

att säkringsförhållandet inte uppfyllde effektivitetskriterierna och kan även visa att säkringen 

var effektiv till dess att denna händelse inträffade, upphör företaget emellertid med 

säkringsredovisning från tidpunkten för denna händelse57. 

 

Det finns tre olika typer av säkringskategorier: säkring av verkligt värde, säkring av 

kassaflöden och säkring av investering i en utlandsverksamhet.  

 
3.4.1 Säkring av verkligt värde 

Den första typen av säkringskategorier är säkring av verkligt värde. Man säkrar exponeringen 

för förändringar i verkligt värde för en redovisad tillgång eller skuld eller ett tidigare ej 

redovisat bindande åtagande att sälja eller köpa en tillgång till ett fastställt pris, eller en del av 

en sådan tillgång, skuld eller bindande åtagande, som kan hänföras till en speciell risk och kan 

påverka rapporterat resultat58. 

 

Man värderar om säkringsinstrumentet till verkligt värde (derivat) eller valutakomponenten i 

dess redovisade värde (icke-derivat) omedelbart i resultaträkningen och redovisar sedan 

resultatet. Det redovisade värdet justeras samtidigt för den säkrade posten för en vinst eller 

förlust som kan hänföras till den säkrade risken. Man redovisar också förändringen 

omedelbart i resultaträkningen för att kvitta värdeförändringen i derivatet. När det gäller en 

säkring av verkligt värde avseende ränteexponeringen för en del av en portfölj med finansiella 

tillgångar eller finansiella skulder, skall den vinst eller förlust som är hänförlig till den 

säkrade posten presenteras antingen i en enskild separat post inom tillgångar när den säkrade 

posten är en tillgång eller i en enskild separat post inom skulder när den säkrade posten är en 

skuld.  

Ett företag måste upphöra med säkringsredovisning som anges ovan om: 

• Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in. 

• Säkringen uppfyller inte längre kriterierna för säkringsredovisning  

• Företaget häver identifieringen59. 

 
                                                 
57 IAS 39, VT 113 
58 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, Sid. 28 
59 IAS 39, punkt 91 
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3.4.2 Säkring av kassaflöde 

Kassaflödessäkring är ett skydd mot risk för variation i framtida in- och utbetalningarna som 

(i) kommer av en specificerad risk som förknippas med en definierad tillgång eller skuld eller 

(ii) en framtida transaktion som förväntas inträffa, som påverkar netto vinst eller förlust. Detta 

innebär alltså att de orealiserade resultat som uppkommer som en effekt av värdeförändringar 

på derivatinstrumenten redovisas direkt i eget kapital till dess att den kontrakterade eller 

förväntade affären bokförs i resultaträkningen. Då flyttas den ackumulerade 

värdeförändringen på derivatinstrumentet från eget kapital till resultaträkningen60. 

 

Ett företag måste upphöra sin säkringsredovisning som anges ovan i följande fall: 

• Om säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in. I ett sådant fall skall 

den ackumulerade vinst eller förlust avseende säkringsinstrument, som kvarstår som 

redovisad direkt i eget kapital från perioden när säkringen var effektiv kvarstå som 

separat post i eget kapital fram till dess att den prognostiserade transaktionen inträffar. 

• Säkringen uppfyller inte längre kriterierna för säkringsredovisning.  

• Den prognostiserade transaktionen förväntas inte längre inträffa. I detta fall skall den 

ackumulerade vinst eller förlust avseende säkringsinstrument, som kvarstår som 

redovisad direkt i eget kapital från perioden när säkringen var effektiv kvarstå som 

separat post i eget kapital fram till dess att den prognostiserade transaktionen inträffar. 

• Företaget häver identifieringen61. 

 
3.4.3 Säkring av investering i en utlandsverksamhet 

Den tredje säkringskategorin är säkring av investering i en utlandsverksamhet. Enligt 

definition i IAS 21 skall säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet redovisa den 

del av vinsten eller förlusten på säkringsinstrumentet som bestäms vara en effektiv säkring 

direkt mot eget kapital. Den ineffektiva delen skall däremot redovisas direkt mot 

resultaträkningen. Den vinst eller förlust på säkringsinstrumentet som är hänförlig till den 

effektiva delen av säkringen och som redovisas direkt mot eget kapital skall redovisas i 

resultaträkningen vid avyttring av utlandsverksamheten62. 

                                                 
60 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, Sid. 28 
61 IAS 39, punkt101 
62 IAS 39, punkt 102 
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3.5 Säkringens effektivitet/ineffektivitet 

Den omarbetade IAS 39 kräver att säkringen är högeffektiv för att berättiga till 

säkringsredovisning. Det finns olika test som kan göras prospektivt respektive retrospektivt 

och dessa test är obligatoriska63. 

 

• Prospektivt test: detta test av effektiviteten måste göras vid säkringens början och vid 

varje rapporteringsdag under säkringens livslängd. Testet går ut på att visa att 

företaget förväntar sig förändringar i den säkrade postens verkliga värde eller 

kassaflöden som kommer att kunna kvittas nästan helt (dvs nästan 100%) mot 

säkringsinstrumentets förändringar i verkligt värde eller kassaflöden.  

• Retrospektivt test: det andra testet genomförs vid varje rapporteringsdag under 

säkringens livslängd med den metod som anges i säkringsdokumentationen. Avsikten 

med detta test är att bevisa att säkringsförhållandet har varit högeffektivt genom att 

visa att säkringens verkliga resultat ligger mellan 80% och 125%.  

 

Vid ineffektivitet av en säkring redovisas detta systematiskt och utan dröjsmål i 

resultaträkningen. Säkringsredovisning måste avbrytas vid följande fall: 

• Att säkringen inte klarar effektivitetstesterna. 

• När säkringsinstrumentet säljs, avslutas eller löses in. 

• Vid reglering av den säkrade positionen. 

• Vid ledningens beslut att upphäva säkringsförhållandet. 

• Om det gäller en kassaflödessäkring, den prognostiserade transaktionen som är säkrad 

förväntas inte längre inträffa. 

3.6 Verkligt värde  

Enligt IAS 39 ska finansiella tillgångar inledningsvis tas upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärdet, men i samband med att den löpande bokföringen avslutas ska de värderas 

till verkligt värde. Begreppet verkligt värde innebär i den här meningen det belopp som en 

tillgång skulle kunna överlåtas för eller en skuld regleras med genom ett avtal mellan kunniga 

parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs64. IASB har därmed uppfattningen att marknaden är den bästa källan för att 

uppskatta verkligt värde. Det finns ett generellt antagande att verkligt värde kan beräknas på 
                                                 
63 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, Sid. 29 
64 IAS 39 punkt 9 
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ett tillförlitligt sätt för alla finansiella instrument. För att söka efter ett pålitligt mått 

rangordnar IAS 39 ett antal metoder som ska användas för att fastställa ett instruments 

verkliga värde65.  

 

I första hand ska det verkliga värdet på ett finansiellt instrument bestämmas utifrån 

instrumentets marknadsvärde. Om det inte på ett enkelt sätt går att bestämma någon 

tillförlitlig marknad för instrumentet men däremot för ett likartat instrument, skall 

marknadsvärdet härledas från det likartade instrumentet. Om det sättet inte heller är möjligt 

ska det verkliga värdet beräknas med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller och 

metoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet. Om inte någon av de angivna 

metoderna ger ett tillförlitligt värde, ska det i stället beräknas enligt sedvanliga regler om 

värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar66. Det belopp som betalas eller erhålls 

för ett finansiellt instrument är vanligtvis den bästa bedömningen av verkligt värde första 

gången det redovisas. Om inte skäliga bedömningar och tillförlitliga beräkning kan göras av 

verkligt värde, är en sista utväg för företagen att mäta det finansiella instrumentet till 

anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning67. 

 
Värderingsreglerna i IAS 39 omfattar inte lån och fodringar som härrör från företaget och som 

inte innehas för handelsändamål eller är säkringsinstrument. De gäller inte heller finansiella 

instrument som har ett förfallodatum och som företaget avser och har förmåga att inneha till 

det datumet. Slutligen omfattar de inte sådana finansiella tillgångar för vilket det inte kan 

fastställas något verkligt värde. Dessa ska istället värderas till upplupet anskaffningsvärde, 

dvs. anskaffningsvärde med avdrag för bland annat amortering av kapitalbeloppet68. Endast 

de skulder som är derivatinstrument och skulder som innehas för handelsändamål får värderas 

till verkligt värde. Förändringen i värdet för de skulder som värderas till verkligt värde 

redovisas direkt i resultaträkningen69.  Den viktigaste ekonomiska anledningen till att 

redovisa verkliga värden är troligtvis att värderingen ger ett mer relevant värde för de som 

använder sig av finansiella rapporter i sitt beslutsfattande till skillnad från värdering till 

anskaffningsvärdet som inte åskådliggör den verkliga finansiella ställningen i ett företag70. 

                                                 
65 Finansiella instrument enligt IFRS, PWC, 2004, s. 23 
66 Prop. 2002/03:121, s 30-31 
67 IAS 39, punkt 18 
68 http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/49/ff425ea2.pdf
69 IAS 39, punkt 46 
70 Wahlen James M, Accounting Horizons, Vol. 14, 2000, sid. 501  
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Det finns ytterligare en anledning till att redovisa verkliga värden och det är att de ger en 

fullständig öppenhet samtidigt som den är förenlig med transparens71. 

 

Redovisningens tillförlitlighet kan dock sänkas vid värdering till verkligt värde eftersom ett 

verkligt värde inte alltid är tillgängligt på marknaden för samtliga tillgångar oh skulder. 

Sådana tillgångar och skulder får värderas i dessa fall av nuvärdemodeller eller andra liknande 

metoder vilket kan ge subjektivitet i värderingen72. 

 

Värdering till verkligt värde tycks endast vara meningsfullt när det finns en marknadsplats där 

de verkliga värdena kan inhämtas. Om en marknadsplats däremot saknas leder det till 

inkonsekvens och mindre meningsfull rapportering eftersom värderingen baseras på 

individuella bedömningar och antagningar. Vissa har även påstått att värdering till verkligt 

värde inte anses vara mer meningsfull än värdering till anskaffningsvärdet samt att 

kostnaderna för att ta fram ett verkligt värde skulle överstiga fördelarna för användarna73. 

3.7 Nya upplysningar  

Ändringsdirektivet fordrar att redovisningen innehåller vissa slag av nya upplysningar. Bland 

annat anges att upplysningar om förekommande derivatinstrument ska lämnas i icke-

finansiella företags årsredovisningar, och i förekommande fall, koncernredovisningar. Företag 

som inte har värderat sina finansiella instrument till verkligt värde och som har högst tio 

anställda och högst 24 miljoner kronor i tillgångar, s.k. 10-24 bolag, är däremot inte skyldiga 

att lämna dessa uppgifter om derivatinstrument.  

 

Vidare ska företag som inte använder sig av värdering till verkligt värde, ändå lämna vissa 

särskilda upplysningar angående de finansiella anläggningstillgångar som skulle ha kunnat 

värderas till verkligt värde. Om tillgången redovisas till ett värde som överstiger det verkliga 

värdet ska företaget lämna upplysningar angående bokfört värde och verkligt värde för 

respektive tillgång samt skälen till att det bokförda värdet inte har minskats74. 

 

                                                 
71 Barlev B & Haddad J.R., Critical Perspectives on Accounting, Vol. 14, 2003, s. 383 
72 Ibid. 
73 Culyer G.P, Fair Value Accounting, 1993  
74 Prop. 2002/03:121, s 31-33  
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I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna särskilda upplysningar om risker m.m., knutna 

till deras finansiella instrument, men inte heller detta gäller för 10-24 bolag75.  

 

De nya upplysningarna ska även behandla bakomliggande antaganden för valda 

värderingsmodeller och värderingsmetoder. Det ska även framgå hur stor del av 

värdeförändringarna som har redovisats i resultaträkningen respektive direkt i eget kapital i 

fonden för verkligt värde76. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Lagutskottets betänkande 2003/04:LU2  
76 http://www.srfkonsult.se/remissvar/021105JUS_fininstrument.htm
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4 EMPIRI 

 
Här kommer författaren att presentera en redogörelse av respondenternas intervjusvar.  

 

4.1 Bankernas synpunkter om IAS 39 

Samtliga banker har börjat tillämpa IAS 39 från och med 1 januari 2005. Bankerna upprättade 

en öppningsbalans och var väl förberedda enligt respondenterna. Samtliga banker använder 

sig av säkringsredovisning även om FSB har valt att inte använda säkringsredovisning i lika 

stor omfattning som de andra bankerna.  

 

Enligt SHB är syftet med säkringsredovisning att resultatet ska bli mer rättvisande men det 

har också blivit mycket svårare att analysera. Tillämpningen av säkringsredovisning ger en 

bild av hur SHB faktiskt arbetar, tycker respondenten. SEB:s och Nordeas respondenter att 

säkringsredovisning ger en bättre bild av deras banks aktiviteter. Med nuvarande regler skall 

alla derivat marknadsvärderas vilket ger en mer rättvisande bild av verksamheten. FSB tycker 

att den ger en mer rättvisande bild men att regelverket kring säkerhetsredovisning är så 

komplext och komplicerat vilket gör att det ej är möjligt att tillämpa säkringsredovisning i alla 

lägen, speciellt inte i deras verksamhet. 

 

IAS 39 som är baserad på verkligt värde värdering ger en bättre bild av Nordeas och FSB:s 

ekonomiska ställning. SEB håller med om att på tradingssidan ger verkligt värde värdering en 

bättre bild. Däremot kan det bli tveksamt om lån ska marknadsvärderas när det inte finns 

någon aktiv marknad. Det blir en mer subjektiv bedömning av marknadspriser vilket inte kan 

ge en exakt rättvisande bild av verksamheten. Även omfattningen av användandet kan spela 

roll i denna fråga. SHB tycker att det ger samma resultat över tiden men att det blir 

fluktuationer. Dessa fluktuationer blir inte alltid helt lätta att följa. 

 

Samtliga banker tycker att det har blivit mer komplicerat med det nya sättet att 

säkringsredovisa. Regelverket är komplext vilket har skapat mer administrativt arbete för 

bankerna. IAS 39 ställer nya krav på dokumentation och effektivitets tester vilket kan vara 

väldigt tidskrävande. Att det i princip ska vara effektivt vid varje sekund fungerar inte alltid 

så i bankens verksamhet. Att säkringsinstrumentet enligt IAS 39 endast kan vara derivat och 

ej kontant instrument har skapat vissa bekymmer för FSB och var en av anledningarna att de 

inte valde säkringsredovisning i stor omfattning.  
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Komplexititet kring IAS 39 har gjort att samtliga banker har anlitat extern hjälp i form av 

rådgivande konsulter eller revisorer för att föra en dialog kring regelverket och få svar på 

olika frågeställningar. Samtliga banker har även utnyttjar sina egna redovisningsspecialister 

och internrevision för att klara av de nya kraven.  

4.2 Effekten av övergång till IAS 39 

Samtliga banker hade räknat med att IAS 39 skulle medföra effekter. SHB var mest orliga 

över om databasen skulle klara av alla transaktioner som banken har. Banken har cirka en 

miljon lån i utlåningssystem och det blir väldigt mycket transaktioner. Även 

effektivitetskraven på säkringsredovisningen i det nya regelverket var SHB oroliga över; 

framförallt eftersom den gamla säkringsredovisningen i högre utsträckning byggde på en 

nettotillämpning av hela portföljen, som i och med IAS 39 skulle effektivitetsmätas 

transaktion för transaktion. Nordea var mer oroliga över variationer i resultatet, att man inte 

visste om banken skulle få stora slag i resultatet som egentligen inte härleder till 

affärsverksamheten. Nordea har även diskussioner om vilken typ av säkringsredovisning de 

skulle använda, om de skulle använda Fair Value Hedge eller Cash Flow Hedge. FSB hade 

även sina oroligheter kring bl.a. värdering av illikvida tillgångar som ej har aktiv marknad 

vilket kan skapa subjektiva bedömningar. SEB tyckte inte att IAS 39 skulle medföra stora 

effekter mer än att det helt enkelt blir mer administrativt arbete.  

 

Bankerna har stött på problem i konverteringen till IAS 39. Nordeas största problem var att 

hitta metoden. Ingenting står lagstiftat och problemet vad att göra en tolkning som är praktiskt 

användbar och som man faktiskt kan arbeta vidare utifrån. FSB hade även bekymmer vad det 

gäller att hitta en modell för låneportföljen och värdering av kreditspreaden. Det var viktigt 

för FSB att ha samma modell och metodik så att det blir jämförbart med tiden. Ett annat 

problem som FSB stötte på var att banken har vissa aktieplaceringar som är mer strategiska 

aktier men ej intresseföretag eller dotterbolag. Dessa aktier anskaffningsvärderades tidigare 

men nu måste de marknadsvärderas enligt det nya regelverket. Där fanns vissa instrument 

som var svåra att värdera. SHB hade likadana problem vad det gäller hantering av 

kreditspreaden och värderingen av utlåningsstocken. SEB:s problem var att de tvingades göra 

externa transaktioner eftersom IAS 39 ej tillåter interna transaktioner vilket har medfört mer 

kreditrisk för banken.  
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IAS 39 har inte medfört stora effekter för bankerna resultatmässigt. Bankerna förväntade sig 

att effekterna på resultaten skulle vara marginella och det var de också. Att SEB uppskattade 

en effekt på 10-20 miljoner kronor räknas som en väldigt marginell effekt med tanke på 

bankens totala verksamhet. Även Nordeas uppskattning var 1-2 miljoner Euro vilket i princip 

är en väldigt liten effekt enligt respondenten. FSB hade räknat med större voladilitet på 

aktiesidan (ovannämnda strategiska aktier) och det fick banken också. SHB har försökt att 

hålla fluktuationer på en låg nivå vilket de har lyckats med.  

4.3 Förändringar i användandet av säkringsredovisning 

Även om övergången till IAS 39 medförde nya krav på dokumentation och effektivitet, har 

det ej påverkat omfattningen av SHB:s och Nordeas användande av säkringsredovisning. Allt 

som ingick i säkringsredovisning 2004 följde med in i säkringsredovisning IAS 39 2005, så 

att omfattningen egentligen inte har förändrats. SEB har däremot ändrat lite men det var mer 

ur affärsmässigt perspektiv. Kravet på att hedge-instrument ska vara externt gör att det ibland 

blir svårt att säkerställa effektiviteten vilket gör att vissa strukturerade affärer i princip är 

omöjligt från början att hedga. FSB har betydligt mindre säkringsredovisning än vad de hade 

tidigare. Tar man Fair Value Option, som är ett alternativ till säkringsredovisning, i 

beaktande, kan man säga att FSB har mer än tidigare. Tar man endast säkringsredovisning 

enligt verkligt värde, kassaflödessäkring och net investmet, är det betydligt mindre än vad 

FSB hade tidigare. 

 

SHB hade ej värdering till verkligt värde av sina tillgångar och skulder i den utsträckningen 

som de behövde ha, så de fick utveckla ett nytt system för att klara av det. Banken har även 

utvecklat nya sätt att beräkna verkligt värde. Vad det gäller frågan om de nya 

klassificeringskategorierna hade SHB redan Held to Maturity och Trading men Available for 

Sale och Fair Value var nya kategorier för banken. Både orealiserade vinster och förluster har 

uppstått i denna bank i samband med tillämpningen av det nya regelverket.  

 

Nordea har gjort stora förändringar vad det gäller rutiner och uppföljning. Dessa åtgärder var 

på grund av de nya effektivitets- och dokumentationskraven på banken vid hedging. 

Orealiserade vinster och förluster har uppstått men förhoppningen är att nettot blir noll, enligt 

respondenten. I och med att respondenten jobbar på grupp Treasury har gruppen endast 

Trading instrument. Banken använder mest Held for Trading och säkerhetspaket vid 

säkringsredovisning. Nordea har väldigt få Held to Maturity och Available for Sale. 
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FSB valde att inte använda Available for Sale kategorin eftersom de tycker att endast boka en 

värdeförändring i eget kapital inte ger en bra bild utan man ska ta det i resultaträkningen 

istället. Det kan även finnas några instrument i denna kategori som är svåra att värdera och 

banken har därför valt bort denna kategori. Vad det gäller de andra kategorierna (Held for 

Trading, lånefordringar och Held to Maturity) hade FSB haft dessa kategorier tidigare. 

Respondenten på FSB hade inte direkt åsikt om effekten av en övergång till IAS 39 på kort- 

resp. långsikt.  

 

SEB ser inte några direkta effekter som en övergång till IAS 39 medförde på kort- resp. 

långsikt. Det hade inte varit några stora problem för banken eftersom de redan hade 

tradingverksamhet och de redan hade system som hanterar det. Vad det gäller 

klassificeringskategorierna är det möjligtvis mer besvärligt systemtekniskt därför att det i 

princip kan vilken instrument hamnar i vilken portfölj som helst. Systemen är inte så flexibla 

vilket gör att det kan skapa administrativa problem.  

4.4 Effektivitetstester och dokumentation 

SHB har ett antal centrala huvudstrategier som beskriver syftena med sin säkringsredovisning, 

vilka risker banken säkrar, vilka redovisningsmodeller banken tillämpar, beskrivning av 

säkring samt hur banken mäter effektivitet. SHB har ett system som de dokumenterar i. 

Systemet paketerar ihop derivat och tillgångar/skulder. Varje paket numreras och 

dokumentation skapas i systemet. SHB effektivitetstestar säkringar med hjälp av 

regressionsanalys. Det finns ett och ett halvt års historisk data (78 punkter) och man tar en 

punkt för varje vecka. Man gör sedan en regressionsanalys utav de punkterna och tittar på 

förändringen mellan respektive punkt, både på tillgång/skuld och derivat. Man jämför dem 

sinsemellan och man gör då en regressionsanalys. När det inte finns något marknadsvärde för 

finansiella instrument att tillgå, beräknar SHB verkligt värde för icke-noterade finansiella 

poster genom separation av verkligt värde hänförligt till förändringar i interbankränta, vilken 

kan avläsas direkt på en likvid marknad och därför ger ett objektivt mått på förändringen i 

verkligt värde. 

 

Nordea har en mall som redovisar derivatet och det underliggande instrumentet. Man 

dokumenterar allt; start, maturity, dealnumber, ränta, risk, motpart etc. Nordea använder sig 

av dollar-offset metoden vid test av säkringens effektivitet. Den modellen ser i princip på 
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förändringen i derivatet och jämför med förändringen i det underliggande instrumentet. Det 

ska hålla sig inom intervallet 80-125% hela tiden och framförallt tittar man på ett antal 

tidsgap. De tittar först att de inte har overhedge i ett visst tidsgap och derivatet i ett visst 

tidsgap inte ska vara större än den hedgade volymen. Detta är första delen av testet. Den andra 

delen är att matcha ihop de här tidsgapen och se hur väl värderingarna går och vad de tittar på 

är de orealiserade värden som inte ska gå utanför intervallet för at bedöma att de är effektiva. 

Nordea använder sig av interna värderingsmodeller vid beräkning av finansiella instrument 

som inte har aktiv marknadsvärde. Dessa modeller grundar sig på nuvärdesberäkningar av 

kassaflöden. Nordeas riskstrategi är splittrad på olika enheter, där alla har ett visst riskmandat 

beroende på vad det är för instrument och vad det är för löptid. Nordea tillämpar samma 

riskstrategi som de hade tidigare innan IAS 39. 

 

FSB beräknar nuvärdet på kassaflödet för finansiella instrument vid värdering av dessa 

instrument när det ej finns aktiv marknad. Det är en egen modell som banken har upparbetat 

och den består av observerbar data från marknaden och egna pålägg. All transaktioner vid 

säkringsredovisning finns identifierade i varje affär och varje enskild affär för sig finns 

dokumenterad. FSB tittar på hur marknadsvärdeförändringen på derivatet ställer sig i 

förhållande till marknadsvärdeförändringen på den säkrade riskkomponenten så att de ser att 

de håller sig inom det accepterade intervallet. Håller man sig inom det intervallet, kan man 

bedöma att affären är effektiv. FSB delar in risken i olika slag, aktierisk, ränterisker och 

valutarisker. Det finns olika mandat tilldelade olika enheter och det finns olika mätmetoder 

om hur man mäter det här. En viss enhet får ha ränterisker och en annan enhet får en 

valutakursrisker. De ska hålla sig inom det och det sker en uppföljning kontinuerligt. Rent 

generellt är det ganska små riskmandat som man tilldelat.  

 

SEB har konstruerat en mall på tre sidor som definierar strategin, beskriver syftet med 

strategin, vilken typ av instrument man kan använda för denna strategi och hur de mäter 

prospektivt/retrospektivt. SEB har även en bilaga till detta dokument som specificerar de 

faktiska affärerna. Modellen som SEB använder för effektivitetstester baseras på 

marknadsvärderingen. De tar fram marknadsvärderingen om det är swap och de tar fram 

marknadsvärdet om det är upplåning. De jämför dem sedan så att de får fram huruvida det är 

effektivt, i alla fall inom den ramen på effektiviteten eller ineffektiviteten. SEB valde ett 

tidigare system som de fortfarande använder vid beräkning av marknadsvärdet på finansiella 

instrument. Totalt sett allokerar banken risker till olika enheter. Vad det gäller 
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säkringsredovisning, har SEB definierat ett antal principer. Banken har en generell 

dokumentation på de olika strategierna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41



5 ANALYS/RESULTAT 
 
Här kommer författaren att presentera analysen, vilken tar sin grund i det empiriska 
materialet samt den teoretiska referensramen. 
 

5.1 Bankernas synpunkter om IAS 39 

De fyra storbankerna har varit välförberedda inför implementeringen av IAS 39 och 

respondenterna upplevdes vara kunniga inom området vid intervjuerna. Svaren har dock varit 

annorlunda på olika frågor och detta kan bero på respondentens egen erfarenhet inom 

området. Bankerna har haft gemensamma diskussioner en del men det upplevdes dock ändå 

en skillnad i hur de hanterade IAS 39 och hur de valde att förhålla sig och lösa de problem 

som uppkommit.  

 

Artsberg tror att värdering till verkligt värde kan leda till att den traditionella 

försiktighetsprincipen överges77. Bankerna hade skilda åsikter om IAS 39, som baseras på 

verkligt värde, ger en mer rättvisande bild. Syftet med IAS 39 är ju att det blir en klargörande 

bild men SHB tycker att det har blivit mycket svårare att analysera.  SEB och Nordea tycker 

däremot att IAS 39 ger en bättre bild av deras banks aktiviteter. IAS 39 är så komplex och 

komplicerad att det ej är möjligt att tillämpa säkringsredovisning i alla lägen enligt FSB, men 

den har tendens att ge en rättvisande bild. Det är även viktigt att påpeka att om finansiella 

instrument ska marknadsvärderas när det inte finns någon aktiv marknad, då blir det en mer 

subjektiv bedömning av marknadspriser vilket inte kan ge en exakt rättvisande bild av 

affärsverksamheten. 

 

Samtliga banker använder sig av någon form av säkringsredovisning. FSB har dock valt att 

undvika säkringsredovisning så mycket som möjligt. Enligt Gray, R blir det asymmetrisk 

mätning av de finansiella instrument som finns i balansräkningen om olika 

värderingsprinciper används78. Genom att tillämpa Fair Value Option på alla delar har FSB 

försökt undvika de variationer som säkringsredovisning är tänkt att ta bort. Detta styrks av 

Whittington som hävdar att säkringsredovisning inte behövs om bara en värderingsprincip 

används79. FSB:s beslut att undvika säkringsredovisning beror på vissa orsaker; nämligen att 

det nya kravet på extern part vid säkringsredovisning har skapat bekymmer för FSB då 

                                                 
77 Artsberg, K, 2003, sid. 397 
78 Gray, R, 2003, Abacus, Vol. 93, No 2 
79 Whittington, G, European Accounting Review, Vol. 14, No.1 
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banken vill fortsätta med interna säkringar eftersom de är koncernmässigt effektiva. En annan 

orsak är att säkringsinstrumentet endast kan vara derivat och det kan ej vara kontant 

instrument vilket skapar vissa bekymmer för dem och är en av anledningarna att FSB inte valt 

säkringsredovisning. 

 

Syftet med EG kommissionens förordning s.k. IAS-förordningen (EG nr 1606/2002) är att 

man vill få en mer enhetlig och jämförbar redovisning. Jämförbarhetsprincipen är väsentlig 

eftersom nyttan av informationen beroende av att kunna dra slutsatser från ett år till ett annat. 

Fortlevnadsprincipen är ett antagande om att företagets verksamhet förmodas leva vidare på 

obestämd tid80. Att IAS 39 ökar jämförbarheten är det inte många som tvivlar på det. Däremot 

tycker samtliga banker att IAS 39 har gjort att säkringsredovisning har blivit mer 

komplicerad. Regelverket är komplext vilket har skapat mer administrativt arbete för 

bankerna. IAS 39 ställer nya krav på dokumentation och effektivitets tester vilket kan vara 

väldigt tidskrävande. Att det i princip ska vara effektivt vid varje sekund fungerar inte alltid 

så i bankens verksamhet. Komplexititeten kring IAS 39 har gjort att samtliga banker har 

anlitat extern hjälp i form av rådgivande konsulter eller revisorer för att föra en dialog kring 

regelverket och få svar på olika frågeställningar.  

 

5.2 Effekten av övergång till IAS 39 

Samtliga banker hade räknat med att övergången till IAS 39 skulle medföra några effekter. 

Det var inte lätt för bankerna att hitta metoden för tillämpning av denna standard. Ingenting 

står lagstiftat och lagstiftningen är väldigt generell skriven. Samtidigt har det förändrats 

väldigt mycket och fortfarande inte satt i sten. Problemet var att göra en tolkning som är 

praktiskt användbar och som man faktiskt kan arbeta vidare utifrån. Det är viktigt att ha 

samma modell och metodik så att det blir jämförbart med tiden. 

 
Det kan vara svårt att förstå hur standarden skall tolkas, vilket ökar risken för fel. Även 

effektivitetsfrågan var viktig för bankerna vad det gäller att man måste hålla sig inom 

effektivitetsramen i och att det är stora krav på effektiviteten. IAS 39 kan skapa variationer i 

resultatet; rekommendationen kan ge slag i resultatet som egentligen inte härleder till 

affärsverksamheten.  

 

                                                 
80 Glautier, M & Underdown, B, 1994, Sid. 12 
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Den teoretiska grunden för IAS förordningen att alla ska ha lika redovisningsregler är bra, 

men IAS 39 är inte en enhetlig regel hur redovisningen skall gå till, utan istället ett stort antal 

möjligheter till olika sorters redovisning. Dessa möjligheter kan utnyttjas beroende på vilken 

typ av verksamhet, vilket vi kan se hos de fyra storbankerna. Även om de tillämpar 

säkringsredovisning, använder de olika metoder, värderingsmodeller samt finansiella 

instrument, vilket kan vara svårt att tro att jämförbarheten bankerna emellan kommer att öka. 

 

De svenska bankerna övervakas av Finansinspektionen och bankerna följer 

Finansinspektionens regler och förordningar81. Finansinspektionen har sedan tidigare anpassat 

sina regler och förordningar enligt IASB:s rekommendationer vilket gjorde att bankerna inte 

fick stora slag i sina resultat efter övergången till IAS/IFRS. IAS 39:s påverkan på bankernas 

resultat har varit marginell. Det faktiska resultatet, enligt förväntningarna, påverkades av IAS 

39 med en väldigt liten effekt. 

 

5.3 Förändringar i användandet av säkringsredovisning 

Den omfattande dokumentationen och effektivitetstester som måste utföras vid 

säkringsredovisning har ej påverkat SHB:s och Nordeas användande av säkringsredovisning. 

Omfattningen har inte förändrats då allt som ingick i säkringsredovisning 2004 följe med in i 

säkringsredovisning, IAS 39, 2005. SEB har ändrat omfattningen men det har sin grund ur 

affärsmässiga perspektiv, vilket innebär att IAS 39 inte var orsaken. FSB utnyttjade Fair 

Value Hedge istället för IAS 39 eftersom säkringsredovisning inte passar deras verksamhet.  

 

Rutiner och uppföljning har ändrats hos Nordea på grund av de nya effektivitets- och 

dokumentationskraven. Vissa klassificeringskategorier används mer än andra och detta har sin 

grund i att vissa instrument är svåra att värdera. En annan orsak kan vara att vissa kategorier 

inte passar verksamheten. SEB:s åsikt om de nya klassificeringskategorierna är att det 

möjligtvis är mer besvärligt systemtekniskt därför att det i princip kan vilken instrument 

hamnar i vilken portfölj som helst. Systemen är inte så flexibla vilket gör att det kan skapa 

administrativa problem. SHB hade ej värdering till verkligt värde av sina tillgångar och 

skulder i den utsträckningen som de nu har, så de fick utveckla ett nytt system för att klara av 

det. FSB valde att inte använda Available for Sale kategorin eftersom de tycker att endast 

boka en värdeförändring i eget kapital inte ger en bra bild utan man ska ta det i 

                                                 
81 www.fi.se  
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resultaträkningen istället. Det kan även finnas några instrument i denna kategori som är svåra 

att värdera och FSB har därför valt bort denna kategori. 

 

5.4 Effektivitetstester och dokumentation 

Bankerna har utvecklat en egen mall eller eget system för dokumentation av 

säkringsredovisning. Denna mall redovisar derivatet och det underliggande instrumentet. Man 

dokumenterar allt; start, maturity, dealnumber, ränta, risk, motpart etc. Denna mall är 

konstruerat för att uppfylla IAS 39:s krav på dokumentation. 

 

Bankerna måste även göra vissa tester för att bevisa att effektivitetskraven i IAS 39 är 

uppfyllda. Bankerna måste visa hur effektivitetsmätningen har gått till vid startpunkten och 

även hur mätningen ska ske framåt i tiden.  

 

Testerna ska kontrollera kontinuerligt effektiviteten, och det finns olika metoder som kan 

användas för detta ändamål. IAS 39 ger inga klara regler om hur effektivitetsmätningen rent 

tekniskt ska gå till, utan istället ser bankerna till US-GAAP som har metoder beskrivna för 

hur man mäter effektiviteten. De vanligaste metoderna är Dollar-Offset, Regressionsanalys 

och Variability-Reduction. CPA Journal återger dessa metoder82: 

• Dollar-offset metoden: Denna metod baseras på historiska värden. Den genererar ett 

antal scenarion som grundas på historiska priser och andra förändringar. Metoden 

jämför förändringar i säkring av verkligt värde eller kassaflödessäkring med 

förändringar i derivatet och används antingen för att mäta period för period eller 

kumulativt. För att något ska ses som en perfekt hedge ska värdet på förändringen på 

den säkrade posten exakt stämma överens med förändringen i värdet på derivatet. 

 

• Regressionsanalys: Denna metod är statistisk. Förändringen på den säkrade posten är 

den beroende variabeln och förändringen i värdet på derivatet är den oberoende 

variabeln. Finns definitioner av X och Y, ska ekvationen av detta bli negativ och bör 

ligga nära –1,0. Regressionsanalysen antar att en effektiv säkring är baserad på ett 

statistisk antagande om en riskminimerande säkring.  

 

                                                 
82 Jones, R & Venuti, E, CPA Journal, februari 2005 sid.30-33 
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• Variability-Reduction, VaR: Variability-Reduction metoden är nära besläktad med 

regressionsanalysmodellen. Skillnaden är att VaR metoden antar att den 

riskminimerande derivatpositionen är lika med den säkrade posten. Denna metod är 

one-to-one säkring. Om en ett-till-ett säkring är genomförd perfekt, kommer 

förändringen på derivatet att vara exakt likadan som på den säkrade posten.  

 

Bankerna använder sig av någon av ovanstående metoderna. Nordea har valt att använda 

Dollar-offset metoden, SHB och SEB har valt att använda regressionsanalysmodellen och 

FSB har valt att använda VaR-modellen.  
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer författaren att presentera de slutsatser som dras ur analysen samt 
kopplas till uppsatsens syfte. Vidare kommer förslag till fortsatt forskning samt kritisk 
granskning av undersökningen 
 

6.1 Slutsatser 

• De fyra storbankerna har varit väl förberedda inför implementeringen av IAS 39. 

• De svenska storbankerna har uppfyllt IAS 39:s krav för att tillämpa 

säkringsredovisning vad det gäller identifiering, dokumentation och effektivitetstester 

men bankerna har använt egna metoder och beräkningar för att uppfylla dessa villkor. 

• De fyra storbankerna är inte överens om att IAS 39 ger en mer rättvisande bild. När 

det ej finns aktiv marknad för värdering av finansiella instrument, blir det en mer 

subjektiv bedömning av marknadspriser vilket inte kan ge en exakt rättvisande bild. 

• SHB, Nordea och SEB använder sig av säkringsredovisning i större omfattning än 

FSB. FSB har dock valt att utnyttja Fair-Value Option möjligheten eftersom den 

passar deras verksamhet. 

• Samtliga banker tycker att säkringsredovisning har blivit komplicerad i och med 

övergången till IAS 39. Det krävs mer administrativt arbete och är tidskrävande.  

• Samtliga banker har anlitat extern hjälp för implementering av IAS 39 på grund av 

områdets komplexitet.  

• En säkringsredovisning som baseras på värdering till verkligt värde kan skapa 

fluktuationer i resultaten som egentligen inte härleder till affärsverksamheten. 

• IAS 39 är inte en enhetlig regel hur redovisningen skall gå till, utan istället ett stort 

antal möjligheter till olika sorters redovisning, vilket har lett till att bankerna använder 

olika metoder, värderingsmodeller och effektivitetstester. Detta kan rubba förtroendet 

för EG-kommissionens syfte med IAS-förordningen att jämförbarheten bankerna 

emellan ökar vid tillämpning av IAS 39. 

• Nordea och Svenska Handelsbanken har ej ändrat omfattningen av användandet av 

säkringsredovisning efter övergången till IAS 39. SEB har ändrat omfattningen men 

detta beror på affärsmässiga perspektiv. FSB har minskat sin säkringsredovisning 

betydligt men har börjat utnyttja Fair Value Option som IAS 39 ger som ett alternativ 

till säkringsredovisning. 

• Bankerna har utvecklat egna system och rutiner för att klara av dokumentations- och 

effektivitetskraven.  
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• Bankerna använder US GAAP metoder för att mäta effektiviteten. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att undersöka om FSB:s strategi att tillämpa Fair Value Option istället för 

säkringsredovisning har gett bättre resultat för deras bank. Ett annat förslag kan vara att 

studera en av bankerna djupare och ta fram statistiska siffror på förändringar av användandet 

av olika kategorier av de finansiella instrumenten före och efter IAS 39. 

 

Ett annat intressant förslag är att titta närmare på de metoder som används vid 

effektivitetstester och undersöka vilken metod som ger mer rättvisande bild av 

säkringsförhållandet mellan derivat och den säkrade posten (tillgång/skuld). 

6.3 Kritisk granskning 

I och med att IAS 39 tillämpades den 1 januari 2005 anser jag att respondenterna möjligtvis 

inte har haft den erfarenhet som behövs för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. Efter 

genomförandet av intervjuerna har jag kommit underfund med att jag borde intervjua fler 

respondenter som jobbar på andra avdelningar inom bankerna för att kunna få en klarare bild 

av bankernas synpunkter vad det gäller säkringsredovisning. Svaren på intervjufrågor har 

varit varierande från respondent till annan och detta kan bero på respondentens egen 

erfarenhet och ansvarsområde inom banken. Uppsatsens omfattning, tidsbegränsningen samt 

svårigheten att få intervjua fler respondenter har gjort att det ej var möjligt att genomföra 

andra intervjuer.   

 

En möjlig kombination till de genomförda intervjuerna skulle kunna vara intervjuer med 

finansanalytiker för att kunna jämföra deras svar med bankernas respondenter och få en mer 

opartisk bild av verkligheten. Även en intervju med en av Finansinspektionens representanter 

skulle kunna ge en klarare bild av Finansinspektionens inställning inom detta område då 

Finansinspektionen är tillsynsmyndigheten för bankerna.  

 

Ett problem som uppstått under uppsatsens gång har varit att hitta litteratur som beskriver de 

detaljerade reglerna vad det gäller identifiering, dokumentation och effektivitetstester vid 

säkringsredovisning. Det visade sig vid ett senare tillfälle att dessa steg är generellt beskrivna 

i IAS 39 men att företag och banker får utveckla sina egna modeller för att uppfylla dessa 

krav när man ska tillämpa säkringsredovisning.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
Intervju med Gunvor Hedström, SEB Banken. Gunvor jobbar som chef för merchant 
banking. 
 
1. Använder Ni Er av säkringsredovisning? 
Ja, det gör vi. 
 
2. När började Ni använda IAS 39? From 1 januari 2005 eller sedan tidigare? 
1 januari 2005 
 
3. Tycker du att säkringsredovisning ger en högre eller lägre grad av rättvisande bild? 
Den ger en bättre bild. Banksystemet har haft krav på säkringsredovisning sedan tidigare. Nu 
när alla derivat ska marknadsvärderas så har man fått kraftigare slag vilket gör att 
säkringsredovisning ger en mer rättvisande bild av verksamheten. 
 
4. Ger en redovisning baserad på verkligt värde en mer rättvisande bild av Er banks 
ekonomiska ställning? 
Det beror på hur omfattande du gör det. Jag är ansvarig för merchant banking/ tradingssidan 
och där har vi haft marknadsvärdering sedan tio år tillbaka i Sverige. Det innebär att vi är 
vana vid det. Om man tittar på hela det som rör tradingsverksamheten, kan svaret bli ja. Om 
man däremot tittar på hela verksamheten, så vet jag inte när du exempelvis ska 
marknadsvärdera lån. När du inte har aktiv marknad, är jag inte säker på hur bra det blir om 
du inte har en marknad att stämma av mot. Det är lite tveksamt hur bra det blir. 
  
5. Tycker du att säkringsredovisning har blivit mer komplicerad efter tillämpandet av IAS 39? 
Ja, det är väl dokumentationskrav som är mer komplex och även effektiviteten. Att det i 
princip ska vara effektivt vid varje sekund fungerar inte alltid så i verksamheten.  
  
6. Vilka effekter var Ni främst oroliga över? 
I och med att vi hade hedgeaccounting förut, så har vi inte fått stora effekter. Det är mer att 
administrationen kring det har ökat. Mer administrativt arbete helt enkelt.  
 
7. Vilka problem har Ni upplevt i konverteringen till IAS 39 avseende värdering till verkligt 
värde? 
I bankvärlden när vi har mycket system så får vi ett problem att system kanske räknar olika. 
Det innebär att endast där vi kan få en ineffektivitet. I vissa fall har det även varit marginaler 
inblandade och dessa marginaler måste bort för att få ett korrekt verkligt värde. Om banken 
lånar upp i marknaden, får vi betala en marginal mot någon slags stats riskfriränta och den 
marginalen måste bort när vi marknadsvärderar. Annars får vi ineffektivitet beroende på den.  
I bankvärlden fördelar man risker på olika enheter som har syfte att ta hand om sådana risker 
och IAS ställer krav på att hedgar måste vara externa. För att kvalificera måste vi ha en extern 
ränteswap som hedge och man kan säga att bankvärlden och riskhanteringssystem inte 
fungerar så. Det har gjort att det blivit mer administrativt arbete och mer kreditrisk för vi 
tvingas göra externt för att det ska vara ok.  
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8. Vilken effekt har övergången till IFRS/IAS haft på Er bank? 
Om vi tittar på den delen som jag är ansvarig för, är det ganska marginellt. Vi har haft en stor 
hedgeaccounting förut och att vi redan haft en stor del av vår portfölj marknadsvärderad så att 
det har varit marginellt resultatmässigt. 
 
9. Vilka resultatvariationer förväntade Ni Er att IAS 39 skulle ge? 
Inte så mycket. Vi uppskattade 10-20 miljoner så att det är ingenting i sammanhanget.  
 
10. Hur har det faktiska resultatet påverkat Er bank? 
Ganska småbelopp. Inget anmärkningsvärt beroende på att mycket redan var 
marknadsvärderat så vi fick inte så stora slag.  
 
11. I vilken utsträckning har Ni anlitat extern hjälp och för vad? 
Vi har bara använt våra revisorer, enbart för att signa av och godkänna våra modeller.  
 
12. Hur har Ni ändrat omfattningen av användandet av säkringsredovisningen efter 
tillämpningen av IAS 39?  
Något kanske. Det är mer ur affärsmässigt perspektiv eftersom kravet på hedge-instrument 
ska vara externt gör att det emellanåt blir svårt samt att man ska ha det prospektiva testet och 
säkerställa effektiviteten vid varje sekund i princip. Man kan säga att vissa strukturerade 
affärer i princip är omöjligt från början att hedga. 
 
13. Vilka effekter medför en övergång till IAS 39, avseende värdering till verkligt värde, på 
kort- respektive långsikt? Medför övergången stora förändringar för banken? 
Jag kan inte se några direkta effekter. Vi är vana vid marknadsvärdering men det är större 
skillnad om man tittar på industri företag där man inte hade krav förut att marknadsvärdera 
derivat. Det har inte varit något problem för banken eftersom vi redan hade tradingverksamhet 
och vi redan hade system för det.  
 
14. Har orealiserade vinster uppstått till följd av verkligt värde? Om ja, hur har det gått till? 
Det hade vi redan så det är inget nytt. Vi hade redan från tradingverksamheten. 
 
15. Vad anser Ni om de nya klassificeringskategorierna av finansiella instrument? 
Det är väl helt ok. Det är möjligtvis mer besvärligt systemtekniskt därför att det i princip kan 
vilken instrument hamnar i vilken portfölj som helst. Det finns inget som säger att lån 
egentligen skulle kunna vara trading. Där får vi lite mer administrativa problem. Systemen är 
inte så flexibla. Är det ett lånesystem, så fungerar det på ett visst sätt och du kan inte börja 
trada i den. 
 
16. Hur mäter banken verkligt värde om det inte finns något marknadsvärde för finansiella 
instrument att tillgå? Hur kontrollerar banken mätningarnas tillförlitlighet? 
Man kan ha riskfriränta att man jobbat med marginaler mot en riskfriränta och använda 
optionsmodeller & Black Scholes-modellen. Sedan är det svårt att verifiera dem. Det beror 
lite på hur likvid marknaden är. I valutamarknaden som är väldigt likvid kan vi hitta ett värde 
som fungerar. Vi har även riskmodeller.  
 
17. Vilken är bankens centrala riskhanteringsstrategi? Finns det avviskelser på olika nivåer? 
Om ja, vilka i så fall? 
Totalt sett allokerar banken risker till olika enheter. Vad det gäller säkringsredovisning har vi 
definierat ett antal principer. Vi har generell dokumentation på de olika strategierna.  
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18. Hur dokumenterar Ni säkringsredovisning? Finns det någon mall som Ni följer efter? 
Förklara gärna utförligt! 
Vi har en mall på tre sidor. Man definierar strategin, beskriver syftet med strategin och man 
talar om vilken typ av instrument man kan använda för denna strategi och hur vi mäter 
prospektivt/retrospektivt. Vi har även en bilaga till detta dokument som specificerar de 
faktiska affärerna. Vi gör ej en tjock dokumentation för varje affär. Vi har sådana 
specifikationer till varje strategi.  
 
19. Hur effektivitetstestar Ni säkringar? Förklara gärna utförligt! 
Det är marknadsvärderingen. Vi tar fram marknadsvärderingen om det är swap och vi tar fram 
marknadsvärdet om det är upplåning. Vi jämför dem så att vi får fram huruvida det är 
effektivt, i alla fall inom den ramen på effektiviteten eller ineffektiviteten.  
 
20. Har Ni arbetat fram en egen modell för effektivitetstester? Förklara gärna utförligt! 
Vi valde ett tidigare system som räknar ut marknadsvärdet och som vi fortfarande använder. 
Vi syr ihop bara i ett dokument som håller ihop det och summerar ihop allt.  
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Bilaga 2 
Intervju med Lena Johannes och Jonas Hild, Nordea. Lena och Jonas jobbar på Grupp 
Treasury på Nordea. 
 
1. Använder Ni Er av säkringsredovisning? 
Lena: Ja det gör vi. 
 
2. När började Ni använda IAS 39? From 1 januari 2005 eller sedan tidigare? 
Lena: Första gången vi gjorde en öppningsbalans var i 2005. 
 
3. Tycker du att säkringsredovisning ger en högre eller lägre grad av rättvisande bild? 
Lena: Ja jag tycker att den ger en bättre bild av bankens aktiviteter.  
 
4. Ger en redovisning baserad på verkligt värde en mer rättvisande bild av Er banks 
ekonomiska ställning? 
Jonas: Ja det gör den. 
Lena: Ja det tycker jag. 
 
5. Tycker du att säkringsredovisning har blivit mer komplicerad efter tillämpandet av IAS 39? 
Lena: Ja du har ett helt annat regelverk. Du ska säkerställa kopplingen mellan derivat och in- 
och utlåning. Du ska också utföra effektivitetstester. Det ska vara effektivt när du går in och 
du ska vara effektivt efteråt. Det är mycket mer runt omkring regelverket. Det är mer 
komplext helt klart.  
 
6. Vilka effekter var Ni främst oroliga över? 
Jonas: Det måste ha varit variationer i resultatet. Att man inte visste om vi kommer att få slag 
i resultatet som egentligen inte härleder till affärsverksamheten. Att vi får slag i resultatet som 
exempelvis beror mer på marknadsränta. 
Lena: Det var också ställningspunkt om vilken typ av hedge vi skulle använda. Skall vi 
använda fair value hedge eller cash flow hedge? Vad får det för effekter? Vill vi ha fair value 
hedge? Hur fångar vi alla transaktioner? 
 
7. Vilka problem har Ni upplevt i konverteringen till IAS 39 avseende värdering till verkligt 
värde? 
Lena: Första problem vi stötte på var hur vi skulle göra det och hur vi skulle fånga 
underliggande kassaflöden. Det var bra att vi började titta på det redan från 2002. 
Jonas: Det största problemet var att hitta metoden. Ingenting står lagstiftat och lagstiftningen 
är väldigt generellt skriven. Samtidigt har det förändrats väldigt mycket och fortfarande inte 
satt i sten. Problemet var att göra en tolkning som är praktiskt användbar som man faktiskt 
kan arbeta vidare utifrån.  
 
8. Vilken effekt har övergången till IFRS/IAS haft på Er bank? 
Lena: Att de som jobbar på grupp treasury har blivit mer medvetna om att det kommit nya 
redovisningsregler. Handlaren har fått ändra lite grann på sitt beteende i och med att det är 
dem som registrerar derivaten, det är dem som gör basarbetet. Det är en helt annan 
medvetenhet än vad vi hade tidigare. 
Jonas: Det beror på vem du frågar på banken. En handlare tycker kanske att det blivit mycket 
mer dokumentation. Det ställs helt klart ett större krav på handlarna och vi har en helt bättre 
genomlysning på vad det är för affärer vi egentligen gör.  
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9. Vilka resultatvariationer förväntade Ni Er att IAS 39 skulle ge? 
Lena: I och med att vi har valt fair value hedge, så förväntade vi oss att effekten skulle vara 
väldigt liten. Det är hyfsat liten effekt.  
 
10. Hur har det faktiska resultatet påverkat Er bank? 
Lena: Det är någonstans mellan 1-2 miljoner Euro och det är i princip ingenting. 
 
11. I vilken utsträckning har Ni anlitat extern hjälp och för vad? 
Lena: När vi satt november 2004, då hade vi en tät dialog med KPMG. Vi kom fram till att vi 
skulle använda portfolio-hedge och carve out versionerna. Vi hade även en dialog om hur vi 
skulle göra det och hur vi skulle mäta det. Vad det gäller hantverket och analys har vi använt 
oss av Nordea personal.  
 
12. Hur har Ni ändrat omfattningen av användandet av säkringsredovisningen efter 
tillämpningen av IAS 39?  
Lena: Alla derivat som vi hade med oss när vi gjorde öppningsbalansen ingår i 
säkringsredovisning. Det var inget derivat som vi plockade bort. Allt som ingick i 
säkringsredovisning 2004 följde med in i säkringsredovisning IAS 39 2005. Omfattningen har 
egentligen inte förändrats.  
 
13. Vilka effekter medför en övergång till IAS 39, avseende värdering till verkligt värde, på 
kort- respektive långsikt? Medför övergången stora förändringar för banken? 
Lena: Det har hänt stora förändringar när det gäller rutiner och uppföljning. I och med att IAS 
39 sätter regelverket att vi måste påvisa, att vi är effektiva och att vi har dokumentation. Att vi 
även har från extern inlåning till extern utlåning och att vi har derivat däremellan. Vi kan inte 
längre ha interna derivat som vi hade emellan.  
 
14. Har orealiserade vinster uppstått till följd av verkligt värde? Om ja, hur har det gått till? 
Lena: Det gör det hela tiden. Vi bokar både orealiserade värden på derivaten och vi bokar upp 
orealiserade värden på cash produkten. Marknadsvärdering sker utifrån aktuell marknadsränta 
och vissa derivat är väldigt långa. Det kan därför uppstå orealiserade vinster eller förluster.  
Jonas: Ja det sker hela tiden men förhoppningen är att nettot blir noll. 
 
15. Vad anser Ni om de nya klassificeringskategorierna av finansiella instrument? 
Lena: När man pratar om treasury, så har vi bara trading instrument. I grupp funding har vi 
bara tillgång till derivat. Det här som går till upplupet anskaffningsvärde (cash produkten) och 
de som ingår i hedge redovisning går ju till marknadsvärde. Det som är available for sale, held 
for trading eller held to maturity berör inte oss riktigt. Nordea har väldigt få held to maturity 
och available for sale. Majoriteten är held for trading och säkringspaket.  
 
16. Hur mäter banken verkligt värde om det inte finns något marknadsvärde för finansiella 
instrument att tillgå? Hur kontrollerar banken mätningarnas tillförlitlighet? 
Jonas: Det vi framförallt tittar på är ränteswappar. Vi använder en specifik värderingskurva. 
Vi har en daglig marknadsvärdering av ränteswappar och tillhörande cash produkt. Vi 
försöker se till att vi hela tiden säkrar en räntekomponent så att vi ser till att cash produkt & 
motsvarande derivat har samma värderingsräntor. De värderingsräntorna uppdateras 
kontinuerligt i vårt nya handelssystem.  
Ränteswappar är lite specifika för att det är väldigt begränsad andrahands marknad på dem. 
Det är inte så speciellt mycket swappar som tradas på andrahands marknad och det är ju inte 
heller syftet med derivat vi har. Syftet med dem är att för att säkra ett kontrakt till det att det 
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förfaller. Vi använder oss av interna värderingsmodeller och vi är vana vid nuvärdeberäkning 
av kassaflöden.  
  
17. Vilken är bankens centrala riskhanteringsstrategi? Finns det avviskelser på olika nivåer? 
Om ja, vilka i så fall? 
Lena: Vi har en riskstrategi för hela Nordea som är splittrad på olika enheter, där alla har en 
viss riskmandat beroende på vad det är för instrument och vad det är för löptid och det är det 
som gäller. Det är ingen skillnad på vår riskstrategi, bara för att vi gick in i IAS 39. 
 
18. Hur dokumenterar Ni säkringsredovisning? Finns det någon mall som Ni följer efter? 
Förklara gärna utförligt! 
Lena: Det finns en mall som ska redovisa derivatet och det underliggande instrumentet. Om 
det är hedge som man ska använda till vissa emissioner, då står det allt som start, maturity, 
dealnummer, ränta, risk, motpart etc. Det är alla de fasta registerdata som du behöver för att 
kunna registrera i ett handelssystem. Det är en vanlig Excel mall som används. När de 
registrerar affärerna, så lägger de in markeringsfält. T.ex. vi hedgar denna transaktion med det 
dealnummer.   
 
19. Hur effektivitetstestar Ni säkringar? Förklara gärna utförligt! 
Jonas: Vad vi använder oss av är dollar-offset metoden. Den ser i princip på förändringen i 
derivatet och jämför med förändringen i det underliggande. Det ska hålla sig inom intervallet 
80-125% hela tiden och framförallt när vi gör det, så tittar vi på ett antal tidsgap. Där tittar vi 
först att vi inte har overhedge i ett visst tidsgap och derivatet i ett visst tidsgap inte ska vara 
större än den hedgade volymen. Det är den första delen av testet. Den andra delen är att 
matcha ihop de här tidsgapen och se hur väl värderingarna går och vad vi tittar på är de 
orealiserade värden. Det orealiserade värdet i det här inte ska gå utanför intervallet för att 
bedöma att de är effektiva. 
 
20. Har Ni arbetat fram en egen modell för effektivitetstester? Förklara gärna utförligt! 
Jonas: Egentligen är det inte egen modell. Det här sättet står ju explicit i IAS 39 
lagstiftningen. Däremot har man med den här intervallsättningen att man ska ha det inom 80-
125%. Den metoden är väldigt enkel och du mäter egentligen bara skillnaden i procentuell 
förändring mellan tillgång och skuld.  
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Bilaga 3 
Intervju med Maria Fast på Svenska Handelsbanken. Maria jobbar som controller och 
har varit en av de ansvariga för IAS/IFRS projektet inom SHB. 
 
1. Använder Ni Er av säkringsredovisning? 
Ja, det gör vi. 
 
2. När började Ni använda IAS 39? From 1 januari 2005 eller sedan tidigare? 
Vi började tillämpa IAS 39 vid årsskiftet 2004/2005. 
 
3. Tycker du att säkringsredovisning ger en högre eller lägre grad av rättvisande bild? 
Syftet med IAS39 är att resultatet ska bli mer rättvisande, men det har också blivit mycket 
svårare att analysera. Tillämpningen av säkringsredovisning ger en bild om hur vi faktiskt 
arbetar med våra affärer. 
  
4. Ger en redovisning baserad på verkligt värde en mer rättvisande bild av Er banks 
ekonomiska ställning? 
Redovisning av derivat till verkligt värde ger resultatfluktuationer. Resultatet är detsamma 
över tiden. Fluktuationerna blir inte alltid helt lätta att följa. 
 
5. Tycker du att säkringsredovisning har blivit mer komplicerad efter tillämpandet av IAS 39? 
Ja, absolut. 
 
6. Vilka effekter var Ni främst oroliga över? 
Vi var mest oroliga för detaljrikedomen i transaktionerna eftersom våra portföljer består av 
bl.a. bolån. Det är ungefär en miljon lån i vårt utlåningssystem och det blir väldigt mycket 
transaktioner, vilket får påverkan på datalagring etc. Även effektivitetskraven på 
säkringsredovisningen i det nya regelverket ställer större krav. Framförallt eftersom den 
gamla säkringsredovisningen i högre utsträckning byggde på en nettotillämpning av hela 
portföljen, som i och med IAS39 skulle effektivitetmätas transaktion för transaktion. 
 
7. Vilka problem har Ni upplevt i konverteringen till IAS 39 avseende värdering till verkligt 
värde? 
För derivatens del hade vi redan värdering till verkligt värde om än inte i bokföringen. För 
tillgångar och skulder (säkrad post i säkringsredovisningen) var det att avgöra hur tex vår 
utlåningsstock skulle värderas samt hur man skulle göra med den eventuella kreditspreaden.  
 
8. Vilken effekt har övergången till IFRS/IAS haft på Er bank? 
Större resultatsvängningar, svårare analys och mer administration.  
 
9. Vilka resultatvariationer förväntade Ni Er att IAS 39 skulle ge? 
Vi förstod att vi skulle få resultatvariationer men vi ville hålla dem på en låg nivå, den lägst 
möjliga. SHB har eftersträvat så små variationer som möjligt utan att sätta någon slags gräns 
för hur stora variationerna ska få vara. 
 
10. Hur har det faktiska resultatet påverkat Er bank? 
Enligt IAS 39 skall alla derivat marknadsvärderas. Tillämpning av säkringsredovisning ger 
mindre slag än om säkringsredovisning inte hade tillämpats. 
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11. I vilken utsträckning har Ni anlitat extern hjälp och för vad? 
Vi har haft en rådgivande konsult för olika frågeställningar inom IAS 39. Vi har även haft 
kontakt med våra revisorer och vi har haft nära samarbete med vår internrevision.  
 
12. Hur har Ni ändrat omfattningen av användandet av säkringsredovisningen efter 
tillämpningen av IAS 39?  
I stort sett använder vi säkringsredovisning lika mycket som vi gjorde tidigare. 
  
13. Vilka effekter medför en övergång till IAS 39, avseende värdering till verkligt värde, på 
kort- respektive långsikt? Medför övergången stora förändringar för banken? 
Vi hade inte värdering till verkligt värde av våra tillgångar och skulder i den utsträckningen 
som vi behövde ha, så vi fick utveckla värderingen.  
Sedan har vi utvecklat ett system för säkringsredovisning, där transaktionerna finns 
sammanlänkade till säkringspaket och där vi har dokumentation och effektivitetsmätning av 
säkringspaketen.  
 
14. Har orealiserade vinster uppstått till följd av verkligt värde? Om ja, hur har det gått till? 
I och med värderingen till verkligt värde uppstår resultatslag över tiden. Dessa är en teoretisk 
form av både orealiserade vinster och förluster som beror på bla ränteändringar. 
  
15. Vad anser Ni om de nya klassificeringskategorierna av finansiella instrument? 
Held to Maturity hade vi redan tidigare i form av Investmentportföljer, Trading hade vi också 
tidigare. De nya är Available for sale och Fair Value Option. 
 
16. Hur mäter banken verkligt värde om det inte finns något marknadsvärde för finansiella 
instrument att tillgå? Hur kontrollerar banken mätningarnas tillförlitlighet? 
Beräkning av verkligt värde för ej noterade finansiella poster sker genom separation av 
verkligt värde hänförligt till förändringar i interbankränta, vilken kan avläsas direkt på en 
likvid marknad och därför ger ett objektivt mått på förändringen i verkligt värde.    
 
17. Vilken är bankens centrala riskhanteringsstrategi? Finns det avvikelser på olika nivåer? 
Om ja, vilka i så fall? 
Styrelsen fastställer årligen bankens riskpolicy. Riskerna och deras konsekvenser för bankens 
finansiella ställning begränsas genom kredit- och limitbeslut. Den totala riskexponeringen 
mäts och rapporteras bla till bankens styrelse och Finansinspektionen. 
 
18. Hur dokumenterar Ni säkringsredovisning? Finns det någon mall som Ni följer efter? 
Förklara gärna utförligt! 
SHB har ett antal centrala huvudstrategier som beskriver syftena med vår 
säkringsredovisning, vilka risker vi säkrar, vilken redovisningsmodeller vi tillämpar, 
beskrivning av säkring, säkrad post och säkringsförhållandet, hur vi mäter effektivitet etc. 
Därutöver har vi dokumentation om alla i säkringspaket ingående transaktioner i ett utvecklat 
system. Där finns all data från källsystemen och transaktionerna länkas samman till 
säkringspaket. 
  
19. Hur effektivitetstestar Ni säkringar? Förklara gärna utförligt! 
Vi använder regressionsanalys som effektivitetsmätningsmetod. Vi har tagit fram ett och ett 
halvt års historisk data (78 mätpunkter) på alla transaktioner och gör sedan en 
regressionsanalys på dessa, där vi jämför förändringen i verkligt värde på tillgång/skuld och 
derivat.  
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20. Hur mäter Ni effektiviteten i säkringen? Har Ni arbetat fram en egen modell för 
effektivitetstester? Förklara gärna utförligt! 
Marknadsvärdeförändringen på derivat måste till mellan 80-125% motsvaras av motsatt 
förändring på säkrade posten (tillgång/skuld). Det är där vi håller oss. Alla paket som inte 
uppfyller effektivitetskravet löses upp.  
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Bilaga 4 
Intervju med Henrik Bonde, Föreningssparbanken. Henrik jobbar som 
redovisningsspecialist och är ansvarig för IAS/IFRS redovisningen. 
 
1. Använder Ni Er av säkringsredovisning? 
Ja i vissa fall. Vi använder oss av Fair-value-hedge accounting. Även valuta hedge och 
nettoinvestering i utländsk verksamhet. 
 
2. När började Ni använda IAS 39? From 1 januari 2005 eller sedan tidigare? 
From 2005-01-01.  
 
3. Tycker du att säkringsredovisning ger en högre eller lägre grad av rättvisande bild? 
Jag tycker att den ger en bättre rättvisande bild. Regelverket kring säkerhetsredovisning är så 
komplext och komplicerat som gör att det ej är möjligt att tillämpa säkerhetsredovisning i alla 
lägen, speciellt inte i vår verksamhet. 
 
4. Ger en redovisning baserad på verkligt värde en mer rättvisande bild av Er banks 
ekonomiska ställning? 
Ja, jag tycker att den gör. Istället för att tillämpa Fair-value hedge-accounting så använder vi 
fair value option. Anledningen till att vi gör så är att vi vill ha samma värderingsbas på de 
instrument som ekonomiskt sett säkrar varandra.  
 
5. Tycker du att säkringsredovisning har blivit mer komplicerad efter tillämpandet av IAS 39? 
Den är definitivt mycket mer komplicerad. Den kräver nästan ett 1 till 1 förhållande mellan 
säkrad transaktion och säkringsinstrument. Säkringsinstrumentet kan endast vara derivat, det 
kan ej vara kontant instrument vilket skapar vissa bekymmer för oss och är en av 
anledningarna att vi inte valt säkringsredovisning. Vi har ett annat fenomen och det är att 
bank suger upp risker på ena sidan och man använder det på andra sidan. Vi tjänar på 
marginalen och vi tar inga risker.   
 
6. Vilka effekter var Ni främst oroliga över? 
Vi kom ganska tidigt fram till att fair value option var lösningen till vår verksamhet eftersom 
den fastränteutlåningssidan nästan är 400 miljarder av 1000 miljarder i tillgångar. Det som vi 
var främst oroliga över var att fair value option togs bort av EU när de implementerade IAS 
39. Vi måste följa IFRS/IAS som EU har antagit och de är inte exakt likadana som IASB 
utfärdar. IASB utfärdar sin rekommendation och EU tittar på dem och godkänner dem. 
Tanken är att det inte ska vara någon glapp däremellan. När det här startade var det två saker i 
IAS 39 som var väldigt kontroversiella och som togs bort. Det var bl.a. verkligt värde option 
på skuldsidan, man fick inte resonera skulder till verkligt värde. Under november 2005 tog 
man bort detta pga påtryckningar från banker. Det fanns även andra bekymmer. När man ska 
värdera illikvida tillgångar när det ej finns marknad, så blir det alltid subjektiva bedömningar.   
 
7. Vilka problem har Ni upplevt i konverteringen till IAS 39 avseende värdering till verkligt 
värde? 
När det gäller låneportföljen och värdering av kreditspreaden, fick vi ha resonemang om vi 
fick hitta en modell som vi kan leva med. Man skulle hålla samma modell & metodik så att 
det blir jämförbart med tiden. Vi har redan tidigare varit vana vid att värdera till verkligt värde 
för väldigt många av våra instrument som finns i balansräkningen. Marknadspriser finns ute 
och ta på marknaden så att dessa var ganska bekymmerfria. Optionssidan har vi också 
marknadsvärderat allting sedan tidigare. Det som var nytt och lite bekymmersamt var att vi 
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har vissa aktieplaceringar som är mer strategiska aktier och som inte är intresseföretag eller 
dotterföretag eftersom dessa faller utanför det här (IAS 39). Dessa strategiska aktieplaceringar 
som ligger 20% och neråt, anskaffningsvärderades men nu måste vi marknadsvärdera dem, 
oavsett om vi väljer available för sale eller fair value option. Där finns vissa instrument som 
är lite komplicerade att värdera. 
 
8. Vilken effekt har övergången till IFRS/IAS haft på Er bank? 
Det finns vissa typer av säkringstransaktioner som vi tvingade göra dem externt istället för att 
som tidigare göra dem internt, bara för att vi ska klara av säkringsredovisning. T.ex. vi säkrar 
investering i utländsk verksamhet.  
 
9. Vilka resultatvariationer förväntade Ni Er att IAS 39 skulle ge? 
Vi trodde att vi skulle få större volatilitet framförallt på aktiesidan (strategiska aktier) och det 
fick vi också.  
 
10. Hur har det faktiska resultatet påverkat Er bank? 
Vi presenterade det löpande under kvartalen förra året hur mycket effekten var av IAS 39. Vi 
hade ungefär 13 miljarder i reslutat för 2005 och jag tror väldigt grovt att vi tog in en ½ 
miljard i resultat beroende på att vi hade verkligt värde-värdering istället för 
anskaffningsvärde-värdering på de ovannämnda aktieportföljerna.  I år går det åt andra hållet 
och faller ner så det blir volatilitet.  
 
11. I vilken utsträckning har Ni anlitat extern hjälp och för vad? 
Vi hade extern hjälp i 2002 när vi försökte analysera alla de här gapen mellan svensk 
redovisning och IAS/IFRS. Vi hade inne några konsulter under ett halvårs tid. Annars har vi 
gjort allt själva.  
 
12. Hur har Ni ändrat omfattningen av användandet av säkringsredovisningen efter 
tillämpningen av IAS 39?  
Vi har betydligt mindre säkringsredovisning än vad vi hade tidigare. Säger man att fair value 
option är säkringsredovisning, så har vi mer. Tar man endast säkringsredovisning enligt 
verkligt värde, kassaflödessäkring och net investmet, så är det betydligt mindre än vad vi hade 
tidigare.  
 
13. Vilka effekter medför en övergång till IAS 39, avseende värdering till verkligt värde, på 
kort- respektive långsikt? Medför övergången stora förändringar för banken? 
Det blir en annan volatilitet i resultatet. Jag har ej direkt åsikt om kort- respektive långsikt.  
 
14. Har orealiserade vinster uppstått till följd av verkligt värde? Om ja, hur har det gått till? 
Orealiserade vinster har funnits sedan tidigare. Skillnaden när vi gick över till IAS 39 att vi 
bokar upp de orealiserade vinsterna. Om Spintab exempelvis har lån/derivat och derivat/lån 
till anskaffningsvärde för både men i derivatpotföljen fanns kanske orealiserad vinst eller 
förlust och motsvarande post på andra sidan. Det som hände när vi gick in i IAS 39 och fair 
value option var att vi bokade upp både orealiserade vinster på ena sidan och orealiserade 
förluster på andra sidan. Detta innebär att de fanns sedan tidigare men att de kommer upp i 
redovisningen med hjälp av IAS 39. 
 
15. Vad anser Ni om de nya klassificeringskategorierna av finansiella instrument? 
Tradingkategorin har vi haft sedan tidigare. Även lånefordringar och held to maturity har vi 
haft tidigare. Vi har även haft kraven på att man inte får sälja/avyttra tillgångar före förfall.  
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Det som var nytt är available for sale som vi inte haft tidigare. Vi valde att inte använda 
available for sale för att vi tycker att endast boka en värdeförändring i eget kapital inte ger bra 
bild utan man ska ta det i resultaträkningen. Det är egentligen de kategorin man känner minst 
för eftersom här kan finnas några instrument som är svåra att värdera.  
 
16. Hur mäter banken verkligt värde om det inte finns något marknadsvärde för finansiella 
instrument att tillgå? Hur kontrollerar banken mätningarnas tillförlitlighet? 
Det man gör är nuvärdesberäkning av kassaflöden. Om du har ett lån, så har du ett antal 
kassaflöden framåt i tiden som exempelvis är ränta. Räntan kan bestå av olika beståndsdelar. 
Om det exempelvis är fem procent ränta, så kostar det kanske för oss 4% att låna upp. Den 
delen har vi en länk till marknaden. Resterande del har vi en mer subjektiv bedömning med 
marginalen som vi nu behöver i det här tillfället. Vi konstruerar en marknadsränta och man 
använder den för att beräkna ett nuvärde på kassaflöden. Då får man ett marknadsvärde på 
lånet. Det blir en egen modell som är upparbetad och som består av observerbar data från 
marknaden och egna pålägg. Det viktiga är att man har samma metodik och synsätt hela tiden. 
 
17. Vilken är bankens centrala riskhanteringsstrategi? Finns det avviskelser på olika nivåer? 
Om ja, vilka i så fall? 
Man delar in risken i olika slag. Det finns aktierisker, ränterisker och valutarisker. Det finns 
olika mandat tilldelade olika enheter. Det finns olika mätmetoder om hur man mäter det här. 
En viss enhet får ha ränterisker och en annan enhet får en valutakursrisker. De ska hålla sig 
inom det och det sker en uppföljning kontinuerligt. Rent generellt är det ganska små 
riskmandat som man tilldelat.  
Det är väl för att banken egentligen inte ska vara exponerad för ränteförändring. Om räntan 
går upp eller ner så ska vårt resultat inte påverkas av det.  
  
18. Hur dokumenterar Ni säkringsredovisning? Finns det någon mall som Ni följer efter? 
Förklara gärna utförligt! 
De här transaktionerna finns identifierade i varje affär. Varje enskild affär för sig finns 
dokumenterad. Man tittar på hur marknadsvärdeförändringen på derivatet ställer sig i 
förhållande till marknadsvärdeförändringen på den säkrade riskkomponenten så att vi ser att 
vi håller oss inom det accepterade intervallet. Håller man sig inom det intervallet, kan man 
bedöma att affären är effektiv. Det finns alltså en omfattande dokumentation om det och det 
är också föremål för revidering från revisorernas sida.  
 
19. Hur effektivitetstestar Ni säkringar? Förklara gärna utförligt! 
Det vi gör rent praktiskt är att om vi har ett lån och vi har derivat. Vi har på derivatet en 
ackumulerad värdeförändring och oftast är derivatet värt noll när du börjar och du har även 
den ackumulerade värdeförändringen på den. Sedan har du lånet också med säkrade 
riskkomponenten. Om man vill räkna ut värdeförändringen från den dagen säkringen gjordes 
till och med bokslutstidpunkten, då tar man de två talen och dividerar dem med varandra. Då 
kommer du till exempelvis 90% eller 110% och då har du matchning i det.  
 
20. Har Ni arbetat fram en egen modell för effektivitetstester? Förklara gärna utförligt! 
Ja det är den modellen som jag pratade om i föregående fråga.  
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