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Abstract 
This essay topic discusses foreign currency hedging as well as the Swedish and international 

standards regarding accounting for these activities. On the first of January of 2005 all 

Swedish consolidated firms that are listed on the stock market changed from having used 

Swedish standards for accounting to adopt the international accounting standards IFRS, issued 

by the IASB. The change involves a modification of accounting standards and a differentiated 

view of valuation and classification of foreign currency hedges. 

 

Problems occur due to the transition because of changed views of accounting as well as the 

interpretation of accounting principals. The narrators� experiences that the standards regarding 

foreign currency hedging causes further problems since these have been both complex and 

changeable. The purpose of this essay is to acknowledge the differences regarding 

classification, valuation and accounting for foreign currency hedges as well as the 

adjustments that companies has had to make and the difficulties that the transition has resulted 

in. 

 

To achieve the purpose of this essay both Swedish and international standards for foreign 

currency hedge accounting has been studied. Further more a survey study has been carried 

out, this is complemented with a review of annual reports. 

 

In the theory chapter the foundation for establishment of financial reports and the essay topic, 

foreign currency hedges, as well as both Swedish and international accounting standards for 

hedges are presented. In the result chapter those differences that have been acknowledged 

during the studies of the standards are introduced. Further more the result of the survey study 

as well as relevant information from the annual reports is published. 

 

The conclusion that has been obtained through studies of hedges is the fact that the Swedish 

and international standards for hedging carry great differences. Moreover the study indicates a 

conclusion where companies will change the use of hedges as a result of the comprehensive 

demands of documentation that the IFRS requires. 

 



  

Sammanfattning 
Denna uppsats har behandlat ämnet valutasäkringar samt de svenska normer och 

internationella standarder som finns för redovisning av dessa. Den första januari 2005 

övergick samtliga svenska börsnoterade koncernbolag från att vid koncernredovisning 

använda svenska standarder till att redovisa enligt de internationella redovisningsstandarderna 

IFRS, utfärdade av IASB. Övergången har inneburit ett byte av redovisningsstandarder och en 

förändrad syn på värdering och klassificering av valutasäkringar. 

 

Problem uppstår vid övergången dels till följd av den ändrade synen på redovisning och även 

tolkning av redovisningsprinciper. Författarna upplever att standarderna för valutasäkringar 

vållat ytterliggare problem då de har varit komplexa och föränderliga. Syftet med uppsatsen 

har varit att uppmärksamma de skillnader som finns gällande klassificering, värdering och 

redovisning av valutasäkringar samt vilka anpassningar som gjorts av företagen och vilka 

svårigheter som övergången medfört.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har svensk och internationell normgivning för 

valutasäkringar studerats. Vidare har även en surveyundersökning genomförts, studien 

kompletteras även med en granskning av årsredovisningar. 

 

I teorin har grunderna för upprättande av finansiella rapporter och ämnesområdet 

valutasäkringar samt svenska respektive internationella standarder för dessa presenterats. I 

empirikapitlet har de skillnader som urskiljts efter en jämförande studie av standarderna 

presenterats. Vidare har resultatet av surveyundersökningen presenterats liksom relevant 

information från årsredovisningarna. 

 

De slutsatser som erhållits efter studier av valutasäkringar är att det föreligger väsentliga 

skillnader mellan svenska och internationella standarder kring valutasäkringar. Vidare 

indikerar studien även på slutsatsen att företag kommer ändra sin valutasäkringshantering som 

en följd av de omfattande dokumentationskrav som IFRS kräver. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs den grundläggande bakgrunden till uppsatsen och de problem som 
uppsatsen avser behandla. Även syftet med uppsatsen presenteras samt de avgränsningar som 
varit nödvändiga. 

1.1 Bakgrund 
Tanken om gemensamma redovisningsstandarder för samtliga företag inom Europeiska 

unionen har funnits länge och diskussioner gällande ett upprättande av gemensamma normer 

har pågått under flertalet år. Avsikten är att redovisning efter samma principer ska skapa 

harmoni bland aktörer på den europeiska marknaden och samtidigt förbättra 

redovisningsreglerna för noterade företag. Under 2002 antog Europeiska rådet och 

parlamentet IAS-förordningen för tillämpning av internationella redovisningsstandarder i 

noterade företags koncernredovisningar.1  

 

Syftet med IAS-förordningen uppges dels vara att bidra till en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv kapitalmarknad samt en förstärkning av den fria rörligheten för kapital på 

den europeiska marknaden. Genom att olika företag antar samma regler ska förutsättningar 

skapas för konkurrens på lika villkor om tillgängliga finansiella resurser på såväl europeiska 

som globala kapitalmarknader. Framförallt ska jämförbarhet mellan redovisningshandlingar 

från företag i olika länder öka och förenklas i och med att IAS antas av flera nationer. 

Gemensamma regler underlättar tolkning av rapporter för investerare från olika länder då de 

förstår och accepterar finansiella handlingar vilket även främjar internationalisering på 

marknadsplatser och börser.2 

 

Tillämpningen av reglerna startade 2005 och idag är börsnoterade koncernbolag skyldiga att 

tillämpa de internationella redovisningsstandarderna vid upprättande av 

koncernredovisningar. Standarderna som ska tillämpas från och med januari 2005 är utfärdade 

av ett oberoende expertorgan International Accounting Standards Board, IASB. Normerna är 

International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards 

(IAS).3 Den internationella privata organisationen IASB verkar sedan 1973 för att förbättra 

och harmonisera redovisningsprinciper världen över. Vid grundandet kallades organisationen 

IASC. De arbetade i första hand genom att skapa och ge ut redovisningsrekommendationerna 

                                                
1 Westermark, C. (2005), EU:s redovisningsstandard � en introduktion till IAS/IFRS, sidan 35 
2 Betänkande av IAS-utredning, 2003, Internationell redovisning i svenska företag, sidan 73 
3 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 3 
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IAS.4 Under 2001 skedde en omorganisering av IASC och då antogs även begreppet IASB 

som titel på organisationen, standarder utgivna av IASB kallas IFRS. IASB syftar dels till att 

årsredovisningar ska ge en korrekt bild av ett företags ställning och resultat. 5  

 

Internationellt konkurrerar olika redovisningssystem med varandra och det är inte alltid givet 

vilket regelsystem som skall tillämpas. Vid en första anblick kan finansiella rapporter från 

företag i olika länder se lika ut och ge läsaren tro om att vara likvärdiga. I verkligheten finns 

det dock stora skillnader i rapporterna vilket beror på olika sociala, ekonomiska och legala 

faktorer samt skillnader i användarkrav. Problematik uppstår även eftersom olika regelsystem 

utgår ifrån olika syften och intressegrupper vid redovisning vilket leder till skilda lösningar 

och informationskrav i redovisningen.6 Den brittiske forskaren Nobes har genom studier 

utifrån en faktoranalys av företagspraxis i olika länder identifierat två huvudgrupper. Den ena 

gruppen, den anglosaxiska, ser investerare som huvudintressent och den andra, den 

kontinentala gruppen, ser finansiärer som dem med störst behov av finansiella rapporter. I de 

kontinentala länderna har det huvudsakliga finansieringssättet varit via bank medan 

aktiemarknaden har en större betydelse i de anglosaxiska länderna då företagen i huvudsak 

finansierats med aktiekapital.7 På grund av de nämnda faktorerna anses den anglosaxiska 

redovisningen vara mer informativ och öppen samt ha en mindre försiktig redovisning.8 

 

I den anglosaxiska traditionen finns en betydligt mer inflytelserik redovisningsprofession och 

en stor mängd frivillig reglering som i huvudsak sker i den privata sektorn. I den kontinentala 

traditionen däremot, sker regleringen i större utsträckning via lag och staten har direkt 

inflytande.9 Även kopplingen mellan redovisningssystem och skatteberäkning finns med som 

en faktor, i den kontinentala gruppen är kopplingen starkare än i den anglosaxiska gruppen. I 

den anglosaxiska gruppen befinner sig länder såsom USA, England och Australien. I den 

kontinentala gruppen finns länder såsom Frankrike, Tyskland och Italien och Japan. IASBs 

regler anses ligga närmast den anglosaxiska redovisningen, Sverige har fram till byte av 

redovisningsorgan befunnit sig i den kontinentala gruppen.10 Vid övergången till IFRS 

kommer de skillnader som finns vid redovisning att slätas ut så att även tillvägagångssättet för 

                                                
4 Westermark, C. (2005), EU:s redovisningsstandard � en introduktion till IAS/IFRS, sidan 23 
5 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 136 
6 Artsberg, K. (1992). Normbildning och redovisningsförändring, sidan 16 
7 Ibid, sidan 79 
8 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 90 
9 Artsberg, K. (1992). Normbildning och redovisningsförändring, sidan 79 
10 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 89 
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att ta fram siffror och poster i redovisningarna är lika från land till land.11 Övergången medför 

att svenska företag måste övergå till ett anglosaxiskt synsätt och anpassa sin redovisning till 

gemensamma europeiska krav. 

1.2 Problembakgrund 
I och med övergången till IFRSs redovisningsnormer kommer en stor omställning i synsätt 

vid framtagande av finansiella rapporter att krävas för svenska företag. Klassificering, 

värdering och redovisning av finansiella instrument har ändrats väsentligt. IASBs 

rekommendation IAS 39 �Finansiella instrument: Redovisning och värdering� är den 

överlägset mest debatterade rekommendationen som IASB har publicerat.12 Ett av de områden 

som rekommendation nummer 39 och även 32 �Finansiella instrument: Upplysningar och 

klassificering� ger särskilt utrymme är klassificering, värdering och redovisning av 

valutasäkringar. Valutasäkringar har i de svenska normerna givits relativt lite uppmärksamhet. 

I sin normgivning har Redovisningsrådet utformat sina rekommendationer genom att utgå 

ifrån IASBs lösningar även om det förekommer avvikande detaljer.13 Därav överrensstämmer 

svenska redovisningsregler för noterade företag i huvudsak med IAS/IFRS. Dock finns 

rekommendationer från IASB som inte har någon motsvarighet bland de svenska 

rekommendationerna och IAS 39 är en av dessa. Därav bäddar IFRSs rekommendation 39 för 

stora förändringar vid klassificering, redovisning och värdering av valutasäkringar.  

1.2.1 Problemformulering 
IFRS är ett mer detaljerat regelsystem än vad de svenska redovisningsnormerna har varit. 

Därav kommer stora skillnader mellan svenska rekommendationer kring valutasäkringar och 

de som publicerats i IFRS att uppstå. Dessa måste svenska företag anpassa sin redovisning 

till. I IFRS värderas tillgångar huvudsakligen till verkliga värden vilket länge stridit mot 

svensk lag och redovisningsteori och därmed varit omöjlig. Hur har svenska koncernbolag 

anpassat sig till de nya internationella standarderna och vilka direkta skillnader finns i 

årsredovisningarna? De nya rekommendationerna innebär att utformningen av finansiella 

rapporter förändras och likaså innebörd och klassificering av valutasäkringar. Hur ser 

företagens inställning ut till de nya reglerna, vad upplevs som svårt och hur kommer företagen 

att använda valutasäkring i framtiden?  

                                                
11 Westermark, C. (2005). EUs redovisningsstandard � en introduktion till IAS/IFRS, sidan 27 - 28 
12 Trombley A (2003). Accounting for Derivatives and Hedging, sidan 197 
13 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 137 
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1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att presentera de skillnader som finns i klassificering, 

värdering och redovisning av valutasäkringar i de svenska normer som använts tidigare och 

de nya som ska brukas idag i och med övergången till IFRS.  

 

Vidare ska även de anpassningar och förändringar som finns att utläsa i de svenska 

koncernföretagens årsredovisningar för 2005 att granskas och presenteras, studierna är 

ämnade att utläsa effekterna av IFRS. Uppsatsen ämnar också presentera inställningar till de 

nya reglerna bland berörda företag, samt svårigheter som företagen upplevt vid övergången 

till de internationella redovisningsreglerna. 

1.4 Avgränsningar 
Studier av de nya reglerna kommer enbart att ske i IAS nr 21, 32 och 39 och då endast beröra 

de delar som behandlar valutasäkringar. De tidigare regelverken som studeras är de svenska 

regelverk som gällt tidigare. Studien kommer endast att behandla de tre säkringstyper som 

standarden tar upp. Dessa tre säkringstyper är: nettoinvestering, kassaflödessäkring samt 

säkring till verkligt värde. De företag som studien kommer att bedrivas på skall beröras av de 

nya normerna. Dessa företag är noterade svenska koncernbolag som tidigare redovisat enligt 

svenska redovisningsnormer och från och med 1 januari, 2005 gått över till att redovisa enligt 

IFRS. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som använts för att söka relevant information 
till denna studie. I kapitlet framgår val av forskningsområde samt angreppssätt tillsammans 
med gjorda metodval och motiv till dem samt tillvägagångssätt vid informationsinsamling. 

2.1 Val av forskningsområde 
Utgångspunkten har varit att undersöka hur inställningen ser ut till redovisning och värdering 

av valutasäkringar efter övergång till IASBs redovisningsrekommendationer. Ämnet är 

intressant inte minst på grund av dess aktualitet då de nya redovisningsreglerna började gälla 

för börsnoterade koncernbolag den 1 januari 2005. Vid övergången till IAS 32 och 39 krävs 

inga jämförelsesiffror från tidigare år, tillämpningen behöver alltså ej ske förrän den 1 januari 

2005.14 Detta innebär att jämförelser av effekter till följd av rekommendationsbytet ej har 

varit möjliga tidigare. Årsredovisningar upprättade enligt IFRS/IAS börjar framförallt 

publiceras under våren 2006. Intresse har även väckts då debatterna kring IAS 39 varit många 

och rekommendationen kännetecknas av komplexitet. Samtidigt är just valutasäkringar ett 

ämne som redovisningsorgan börjat reglera de senaste tio åren. 

 

De nya reglerna som europeiska företag ska följa i och med den internationella 

harmoniseringen strider starkt mot tidigare svenska normer och principer. I Sverige har 

försiktighetsprincipen länge varit central vilket har gjort att företag har varit tvungna att 

värdera tillgångar lågt och skulder högt. Övergången till IFRS/IAS innebär att många 

tillgångar värderas till ett högre värde än vad som enligt svenska standarder ansetts ge ett 

säkert värde. Värderingen görs till marknadsvärde på balansdag och ej till det ursprungliga 

värde som rådde vid ingången av ett visst avtal, vilket tidigare varit standard i svenska 

redovisningsnormer. Uppsatsen ämnar att lyfta fram skillnaderna i hur redovisningen ser ut 

samt undersöka bolagens anpassning till och uppfattning av de nya reglerna. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Deduktiv metod & Induktiv metod 
Vid forskning ska teori och verklighet relateras. Hur detta skall ske är ett av de centrala 

problemen vid vetenskapligt arbete. Det finns två huvudsakliga arbetssätt vid teoriproduktion; 

deduktiv och induktiv metod.15 Den deduktiva metoden kännetecknas av att slutsatser kring  

                                                
14 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 54 
15 Patel, R et al. (1994). Forskningsmetodikens grunder, sidan 21 
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enskilda företeelser görs genom befintliga teorier och principer. Vid ett induktivt arbetssätt är 

gången annorlunda, då formuleras teorier genom bearbetning av insamlad information.16 I det 

här arbetet har utgångspunken varit att arbeta deduktivt för att relatera teori och verklighet till 

varandra. Undersökningen har utförts med utgångspunkt i två olika regelverk. Viljan har varit 

att presentera en undersökning som ej grundas på tidigare forskning, utan tar avstamp i den 

information som insamlats, samtidigt har forskningen härletts till de två redovisningsmetoder 

som använts som utgångspunkt.  

2.2.2 Kvalitativ metod & kvantitativ metod 
Kvantitativ respektive kvalitativ forskning är tillvägagångssätt som markerar forskarens 

utgångspunkt för den forskning som bedrivs.17 Den kvantitativa forskningen använder 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder och den information som insamlas bearbetas 

genom att använda statistik.18 Vid ett kvantitativt angreppssätt är alltså siffror den centrala 

analysenheten.19 Arbetet vid en kvalitativ studie präglas av viljan om att få en annan och 

djupare förståelse än den som erhålls vid ett kvantitativt tillvägagångssätt. Ambitionen är 

alltså att förstå en helhet. Om forskaren använder sig av den kvalitativa metoden präglas ofta 

arbetet av den eller de som utfört det, analysmetoderna som används är verbala och resultat 

omvandlas till ord, inte siffror.20 Vid ett användande av den kvalitativa metoden bygger 

forskningen på detaljerade och ingående beskrivningar.21  

 

Eftersom denna uppsats bygger på syftet att beskriva skillnader mellan svenska och 

internationella redovisningsstandarder har angreppssättet varit den kvalitativa metoden. Inga 

statistiska slutsatser har dragits av den information som behandlats och analyserats i 

huvudsyftet. Även respondenters svar och uppfattningar i de frågor som har ställt ges som 

skrivna svar och har även publicerats verbalt, med viss komplettering i diagram. Analys av 

insamlad data har skett verbalt. Även undersökningen av årsredovisningar har publicerats 

verbalt.  

                                                
16 Patel, R et al. (1994). Forskningsmetodikens grunder, sidan 21 
17 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 203 
18 Patel, R et al. (1994). Forskningsmetodikens grunder, sidan 12 och 90 
19 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 203 
20 Patel, R et al. (1994). Forskningsmetodikens grunder, sidan 12, 99-100 samt 204 
21 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 205 
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2.3 Val av datainsamlingsmetod 

2.3.1 Sekundärdata 
För att förstå teorier samt besvara huvudsyftet med denna uppsats har sekundärdata använts. 

Vi har först studerat de syften och antagande som svenska och internationella 

redovisningsorgan har utgått ifrån vid skapande av redovisningsnormer. Viljan har varit att ge 

läsaren en förståelse kring varför företag kan behöva säkra valuta och därför har även de 

risker som förknippas med utlandshandel presenterats. Studier har sedan gjorts av 

valutasäkringar samt hur säkringar kan göras och med vad. Utifrån denna teori har sedan de 

svenska normerna gällande valutasäkringar och de utgivna av IFRS gällande dito studerats. 

Genom studier av tidigare samt numer gällande normer för noterade koncernbolag har 

skillnader presenterats gällande klassificering, värdering och redovisning av valutasäkringar. 

 
2.3.1.1 Insamling av sekundärdata 

Vi har använt databaser för sökning av litteratur i dels bibliotekskatalogen Miks på Södertörns 

Högskola samt även i den nationella sökmotorn Libris. För att hitta tidningsartiklar och annan 

information kring ekonomi och näringsväsen har sökningar i Affärsdata och Artikelsök® 

gjorts. För att få tips och idéer kring bra litteratur i ämnet har sökningar gjorts av tidigare 

uppsatser i ämnet, främst via internet och de uppsatser som finns publicerade där. 

2.3.2 Primärdata 
Det första delsyftet i uppsatsen har besvarats genom studier av årsredovisningar. 

Årsredovisningar berättar mycket dels genom olika poster, men även genom noter. Noter 

beskriver val av redovisningsnormer, värderingsprinciper, nyttjande av säkringar etc. Vi tror 

att många företag ger mycket information kring sitt arbete med valutasäkringar i och med 

övergången till IFRS i sina årsredovisningar. Informationen som har presenterats är sådan 

som företagen behandlar eftersom den är en direkt effekt av övergången till IAS. Samtidigt 

fungerar informationen som ett gott komplement till den teori som har behandlats i uppsatsen. 

 

För att besvara andra delsyftet med uppsatsen har insamling av primärdata skett genom 

enkätutskick till svenska börsnoterade koncernbolag. Vi har valt att använda en 

surveyundersökning för att ha möjlighet att genom standardiserade svar få en generell bild av 

bolagens svårigheter, anpassning och inställningar till reglerna. En surveyundersökning ger 

flera respondenters åsikter i frågan, bilden blir bredare och ger möjlighet att utröna ett 

mönster. En undersökning med färre respondenter skulle kunna resultera i en övertygelse 
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baserad på endast en viss persons eller ett visst bolags åsikter och uppfattningar. Vi anser 

även att en enkät ger de enkla och raka svar som eftersträvats samt en ögonblicksbild av hur 

saker och ting varit vid tidpunkten för datainsamlingen.22  

 

Nackdelar med en surveyundersökning är att den ej ger så mycket detaljer och djup i det 

undersökta ämnet. Undersökningen tenderar att förlora djup till förmån för bredd när det 

gäller de data som produceras. Även forskarens möjlighet begränsas när det gäller att 

kontrollera svarens precision och uppriktighet.23 

 

2.3.2.1 Val av enkätrespondenter 

Vi eftersträvade att få in svar från våra respondenter som skulle lyfta fram olika inställningar 

och där svaren skiljde sig åt. Samtidigt som vi ej önskade för entydiga svar så ville vi inte 

heller kunna förutbestämma dem. Ett annat krav var att de bolag som svarade på enkäten hade 

en betydande utlandshandel som skapade ett behov av säkringar. Sedan var det givetvis 

grundläggande att företagen hade ett krav om att upprätta sin redovisning enligt IFRS. 

 

För att välja ut fallföretag i studien har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

begränsade resurser har gjort detta mest praktiskt. Vi bestämde oss för att trots allt ej forska 

särskilt mycket i den urvalsgrupp av företag som vi valde att använda i vår studie. Eftersom 

samtliga företag behövde vara börsnoterade samt koncerner valde vi att kontakta de koncerner 

vars aktier var de mest omsatta på A-listan per 060407. Vi förlitade oss på att merparten av 

företagen på A-listan hade en betydande utlandshandel som därav gjorde valutasäkringar 

väsentliga för verksamheten. Vi anser att urvalet motsvarade kraven på urvalsgruppen samt 

levde upp till vad vi ville undersöka. Utifrån A-listan har de företag som inte redovisat enligt 

svenska normer i årsredovisningen 2004 eliminerats. 

 
2.3.2.2 Val av årsredovisningar 

Studier av tre olika företags årsredovisningar har gjorts. Vi har då valt att studera och 

analysera skillnader i gamla och nya normer. Tyngdpunkten vid studier av årsredovisningar 

har varit vid de noter som företagen lämnar, upplysningar kring värdering och  

                                                
22 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 12-13 
23 Ibid, sidan 39 
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redovisning av valutasäkringar samt förändring av poster och nyttjande av säkringar. 

Tyngdpunkten har möjliggjort en presentation av företagets valutapolicy samt direkt påverkan 

från IFRS. 

 

Vid studier av årsredovisningar har vi använt ett subjektivt urval, som är ett icke-

sannolikhetsurval. Det subjektiva urvalet innebär att forskaren har viss förhandsinformation 

kring de objekt som väljs. Forskaren väljer de objekt som anses kunna ge mest värdefull 

data.24 Vi har valt de tre företagen från den lista över företag som även deltagit i 

surveyundersökningen. Vi har då på förhand varit medvetna om att företagen lever upp till de 

krav vi har samt att de nyttjar säkringar av valuta i den utsträckning som krävs för att erhålla 

väsentlig information. De tre företag som vi har valt är Scania, SKF samt Gambro. 

 
2.3.2.3 Insamling av primärdata 

Vi har valt att använda oss av E-post vid utskick av frågeformulären eftersom vi tror att 

svarsfrekvensen blir högre då än via post. Fördelarna med att använda sig av E-post är att 

väldigt många människor kan kontaktas utan någon egentlig kostnad och besvarandet av 

frågeformuläret kan göras mindre betungande för respondenten. Det ifyllda frågeformuläret 

kan skickas tillbaka med en enkel knapptryckning, utan kuvert eller frimärke. De flesta 

personer kontrollerar även sin E-postlåda regelbundet. Enkäter via E-post har en viss tendens 

att bli slumpmässiga då vi ej haft möjlighet att kontrollera vem som får och svarar på enkäten. 

Det är även svårare att beräkna vem eller hur många som kommer att kontaktas genom 

utskicket. Vi har ej haft möjlighet att kontrollera att enkäten når rätt person. Negativt med ett 

frågeformulär är även att svarsbortfallet vanligtvis blir relativt högt, eftersom respondenter ej 

behöver ta sig tid.25  

 

Vår utgångspunkt har varit att använda ett standardiserat frågeformulär vid studien av de olika 

företagen. Formuläret har utformats genom att först ställa generella frågor angående IFRS, för 

att sedan behandla IAS 39 och 32 samt företagets användande av valutasäkringar. Frågorna 

som har ställts har varit öppna och gett respondenten möjlighet att uttrycka sin egen åsikt eller 

uppfattning, utan inflytande från oss. Vi har även försökt att ställa enkla och kortfattade frågor 

för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Givetvis har formuläret även haft ett 

                                                
24 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 23 
25 Ibid, sidan 13-14 
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försättsblad för att informera respondenten om undersökningens syfte samt tacka för att de 

medverkat. 

2.4 Validitet & reliabilitet 
Med validitet menas att en undersökning görs på det som den är ämnad att undersöka.26 

Forskaren ska alltså undersöka rätt sak. I stora drag innebär validitet att data och metoder är 

riktiga. Data i undersökningen ska reflektera sanningen och täcka de avgörande frågor som 

finns.27 Genom att vi har valt ut våra undersökningsenheter på ett rimligt och tydligt redovisat 

sätt anser vi att validiteten har säkerställts. Att undersökningsenheter redovisas och väljs ut på 

ett rimligt sätt kontrollerar resultatets validitet.28 

 

Reliabilitet innebär att den forskning som görs utförs på ett tillförlitligt sätt.29 Då en forskning 

utförs skall den ej eller i minsta möjliga mån påverkas av slumpmässiga inflytanden.30 Om en 

forskning bedrivs på ett tillförlitligt sätt skall en annan forskare utvinna samma resultat som 

föregångare, resultat och slutsatser ska alltså vara de samma gång efter gång.31 Det som 

säkerställt reliabilitet i vår uppsats är att vi ej har haft någon bestämd åsikt eller uppfattning 

av ämnet. Vi har även använt oss av mycket sekundärdata och det är svårt att dra olika 

slutsatser eller konstaterande av sådan data. Vid just den tidpunkt som denna undersökning är 

gjord är lagar och redovisningsnormer på ett visst vis. Användningen av enkäter innebar 

 även att vi ej hade någon direkt möjlighet att påverka våra respondenter och deras svar. Det 

kan dock ha existerat en viss indirekt påverkan på respondenterna. Den inverkan har vi 

försökt att minimera genom att undvika att ställa ledande frågor. 

2.5 Källkritik 
I detta avsnitt granskas de källor som huvudsakligen har använts i denna uppsats. Genom att 

kort presentera författarna/utgivarna till den sekundärdata som en stor del av uppsatsens teori 

bygger på, ska läsaren själv kunna bilda sig en uppfattning om han eller hon anser att 

trovärdighetsgraden är tillräckligt hög hos källorna.  

 

Kristina Artsberg är professor i företagsekonomi vid Internationella handelshögskolan i  

                                                
26 Patel, R et al. (1994). Forskningsmetodikens grunder, sidan 85 
27 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 283 
28 Ibid, sidan 251 
29 Patel, R et al. (1994). Forskningsmetodikens grunder, sidan 85 
30 Ibid, sidan 86 
31 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, sidan 250 
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Jönköping. Författaren har som syfte med boken �Redovisningsteori � policy och praxis�, att 

fördjupa läsarens kunskaper om etablerade normer och synsätt inom redovisningen samt att 

förmedla ett historiskt perspektiv på utvecklingen av redovisningen. Material till boken har 

samlats in under cirka 15 år, det vill säga under den tid som författaren undervisat i mer 

avancerade kurser i redovisning.32 Boken är rekommenderad referenslitteratur i kursen 

�Redovisningsteori & praxis� på Södertörns högskola VT 06. 

 

Far förlag arbetar för att skapa tillförlitliga och effektiva hjälpmedel för att underlätta arbetet 

för yrkesverksamma och studerande inom områdena skatter, affärsrätt, redovisning samt 

revision.33 �FARs samlingsvolym� är till för dem som arbetar med god redovisningssed. 

Boken skall presentera de nödvändiga associationsrättsliga reglerna samt 

redovisningsreglerna från BFN, RR och FAR.34 �Internationell redovisningsstandard i Sverige 

IFRS/IAS� innehåller de svenska översättningarna av de IFRS/IAS rekommendationer som 

EU antagit tillsammans med tillhörande tolkningar. Boken skall avhjälpa de som är 

verksamma inom företag som har noterade värdepapper samt upprättar koncernredovisning 

och därav måste tillämpa internationell redovisningsstandard.35 

 

�Företagets utlandsaffärer� har idag getts ut i nästan 25 år och sålts i över 30 000 exemplar.36 

Den utgåva som använts i detta arbete är den sjunde och står även för 20 års jubileum av 

boken. Boken bygger på en sammanställning av kursmaterial som författaren Anders Grath 

tagit fram i samband med sin utbildning vid Exportskolan. Idén till en bok av materialet kom 

från medarbetare på Exportrådet, efter utbildningen.37 Idag är Anders Grath författare och 

bankdirektör. Under de senaste 25 åren har han arbetat med utlandsfrågor i svenska och 

utländska banker. Idag arbetar han även med finansiell exportrådgivning.38 

 

De rekommendationer som FASB har kring redovisning av derivat och säkringsaktiviteter är 

väldigt komplexa och svårförstådda för användare vilket gör att många undviker dem. Syftet 

med �Accounting for Derivatives and Hedges� är att skapa ett ramverk som möjliggör 

förståelse för redovisning av derivat och säkring. Samtidigt skall boken ge kännedom om 

                                                
32 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis 
33 http://www.farforlag.se/ (1) 
34 http://www.farforlag.se/ (2) 
35 http://www.farforlag.se/ (3) 
36 http://www.industrilitteratur.se/bookpage.asp?bestnr=E1294 
37 Grath, A. (1999). Företagets utlandsaffärer � betalning, valuta och finansiering, sidan 3 
38 http://www.industrilitteratur.se/bookpage.asp?bestnr=E1294 
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derivat, särskilt de som används för säkringar.39 Trombley är professor vid University of 

Arizona. Han har publicerat många artiklar i flertalet ekonomiska tidskrifter men �Accounting 

for Derivatives and Hedges� är hans första bok. Trombley har även varit verksam på Deloitte 

& Touche samt docent för Ernst & Young och KPMG.40  

 

Anna-Carin Holmqvist-Larsson, Ing-Marie Pilebjer-Bosson och Camilla Wideroth är 

verksamma på KPMG som är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk 

information och genom att vara medlemmar i KPMG International ingår de i ett av världens 

främsta nätverk av revisorer och specialister inom revisionsnära rådgivning. KPMG anser att 

deras arbete utförs med oberoende, integritet, objektivitet samt ett etiskt förhållningssätt.41 

Eftersom KPMG gärna delar med sig av sin samlade kunskap ger de regelbundet ut 

branchledande publikationer inom bland annat skatt, redovisning, företagstransaktioner och 

finansiering.42  

 

Claes-Göran Larsson är Fil dr och arbetar som lärare och forskare i företagsekonomi på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han anlitas dessutom som finansiell rådgivare åt 

företag, myndigheter och organisationer. Författaren har som syfte med sin bok �Företagets 

finansiella affärer� att ge en aktuell bild av finansiella instrument och visa hur företag kan 

utnyttja dem. Larsson anser själv att boken kan användas som handbok vid företags ekonomi- 

och finansavdelningar, vid internutbildningar eller som kurslitteratur på universitet och 

högskolor. Boken skall fylla en lucka som författaren anser finns beträffande utgivningen av 

ekonomisk litteratur inom ämnet, med betoning på beskrivning av svenska finansiella 

instrument, institutioner etc.43 

 

 

                                                
39 Trombley, A. (2003). Accounting for Derivatives and Hedging, sidan iii 
40 http://www.ic.arizona.edu/ic/trombley/cv0705web.pdf 
41 http://www.kpmg.se/pages/100010.html 
42 http://www.kpmg.se/pages/100110.html 
43 Grath, A. (1999). Företagets utlandsaffärer 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för den empiriska 
forskning som kommer att bedrivas. 

3.1 De finansiella rapporternas syfte 
Redovisningsrådet har sedan 1989 tagit fram svenska redovisningsstandarder, de har dock 

upphört med detta sedan beslutet att föreskriva IAS/IFRS. RRs normer gäller fortfarande för 

icke-noterade företag, men någon uppdatering av normerna kommer ej att göras efter den 1 

januari 2005.44 RR och IASB presenterar i sina redovisningsstandarder de syften som finns 

med att presentera finansiella rapporter. För att rapporterna ska uppnå sitt syfte krävs det att 

de utförs på ett visst sätt, att vissa antaganden görs samt att rapporterna även besitter särskilda 

egenskaper.45  

 

Finansiella rapporter syftar till att ge läsaren information om ett företags ekonomiska ställning 

samt visa vilka resultat som har erhållits under en viss period. Viktigt är att även att de 

finansiella förändringar som har skett under en viss period kan åskådliggöras. Vidare ska även 

de finansiella rapporterna fungera som information och underlag för de intressenter som finns. 

Beslut i finansiella frågor eller ställningstaganden ska kunna göras baserat på ekonomiska 

rapporter.46 

 

Den information som publiceras ska även vara väsentlig. De som är i behov av rapporterna 

ska erhålla tillräcklig information för att ha möjlighet att bruka dem, samtidigt skall inte all 

ekonomisk information publiceras. Viss ekonomisk information är överflödig då den inte är 

rent finansiell och skall då ej återfinnas i rapporterna.47 

 

Användare av finansiella rapporter skall med utgångspunkt från rapporterna ha möjlighet att 

fatta beslut i ekonomiska frågor. Beslut och övervägande i ekonomiska frågor görs delvis med 

hänsyn till företagsledningens kunskap och skicklighet vad gäller att hantera företagets 

ekonomi. De finansiella rapporterna har även som syfte att spegla ledningens skicklighet och 

därigenom fungera som stöd för användare vid beslut i ekonomiska frågor.48 Vilka 

                                                
44 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 132 
45 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 12-13 
46 Ibid, sidan 12 
47 Ibid, sidan 12-13 
48 Ibid, sidan 13 
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antaganden som ska göras och hur rapporter ska utformas, för att uppnå de syften som 

finansiella rapporterna har, preciseras i föreställningsramarna. 

3.2 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 
Den moderna normgivningen tar avstamp i de föreställningsramar, även kallade 

referensramar, som finns. Ramarnas huvudsyfte är att hjälpa normgivare när de skall utforma 

nya och revidera gamla normer. De används också som hjälp vid tolkning av normer för 

vägledning av hur de skall appliceras. Då det helt saknas normer för en speciell 

redovisningsfråga eller för en viss typ av transaktion eller då det finns flera möjliga 

valalternativ, så är föreställningsramen tänkt att fylla ut de områden som inte standardiserats 

eller normerats. RR har översatt IASBs referensram och menar att den utgör grunden för 

normgivning i Sverige.49 

3.2.1 Grundläggande antaganden50 
3.2.1.1 Bokföringsmässiga grunder � periodiseringsprincipen 

Finansiella rapporter ska upprättas efter periodiseringsprincipen för att uppfylla sitt syfte. 

Periodiseringsprincipen innebär att transaktioner eller händelser bokförs under den period 

som de inträffar. Detta innebär att även framtida in- och utbetalningar redovisas i de 

finansiella rapporterna. 

 

3.2.1.2 Antagande om fortlevnad 

En verksamhet ska grunda sina rapporter på antagandet om fortlevnad. Fortlevnaden innebär 

att verksamheten förväntas fortsätta drivas under överskådlig tid. I det fall då företaget skulle 

tvingas till avveckling eller av andra anledningar ej antar fortlevnad ska de finansiella 

rapporterna utföras med hänsyn till detta. Vidare ska även verksamheten upplysa om varför 

och hur rapporterna upprättas som följd av att fortlevnad ej antas. 

3.2.2 Kvalitativa egenskaper51 
3.2.2.1 Begriplighet 

Användaren av en finansiell rapport förutsätts besitta en rimlig kunskap gällande 

affärsverksamhet, ekonomi samt redovisning. Vidare förutsätts även att användaren är beredd 

att studera informationen i rapporterna noggrant. Med detta som grund ska den information 

                                                
49 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 165 - 166 
50 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 14 
51 Ibid, sidan 14 - 17 
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som återges i de finansiella rapporterna vara lättbegriplig för användaren. Trots 

lättbegripligheten ska relevant information ej uteslutas med skälet att den är för svårtolkad. 

 
3.2.2.2 Relevans 

Informationen som lämnas i de finansiella rapporterna ska vara relevant nog för att fungera 

som beslutsunderlag för användaren. Beslutsunderlag uppstår då det finns en möjlighet att 

koppla publicerad information till bedömning av företagets förmåga i olika avseenden. 

Informationen ska påverka beslut genom att underlätta vid bedömning av historiska, aktuella 

samt framtida händelser. De bedömningar som gjorts tidigare ska även kunna bekräftas eller 

korrigeras. Stora prognoser skall ej lämnas i en finansiell rapport. Det skall dock fungera att 

basera prognoser på informationen i de finansiella rapporterna och viktiga upplysningar skall 

lämnas eftersom de kan påverka prognosvärdet. 

 

I vissa fall påverkas informationen av händelser som i dagsläget ej visat något finansiellt 

resultat, som till exempel en ny marknadssatsning. Det är i dessa fall väsentligt att presentera 

sådan information i de finansiella rapporterna. Viss information fungerar som underlag för 

användare trots att den än ej genererat något utfall. Hur väsentlig informationen är eller om 

den förtjänar att lämnas i rapporten, bedöms genom att hänsyn tas till hur användarnas beslut 

påverkas av informationen. 

 

3.2.2.3 Tillförlitlighet 

Information som presenteras i rapporterna får ej vara felaktig eller vinklad för att nå en viss 

fördel. Användaren skall kunna förlita sig på att innehållet är korrekt och det skall ej vara 

vilseledande. I vissa fall kan det vara mer tillförlitligt att ej redovisa fullständiga belopp 

eftersom de är för osäkra, till exempel en pågående rättstvist. 

 

3.2.2.4 Jämförbarhet 

Olika företag skall använda sig av samma redovisningsprinciper för att användaren ska kunna 

jämföra olika verksamheters finansiella ställning vid beslut. Granskning och jämförbarhet ska 

vara möjlig under en längre period och tidigare resultat ska presenteras i rapporterna. 

Värderingsprinciper och presentationstekniker ska alltså vara jämförbara för likartade  

transaktioner i ett företag och även mellan företag. Användaren skall även informeras om 

tillämpade redovisningsprinciper samt eventuella förändringar av dem. Jämförbarheten 

innebär inte att alla redovisningar ska vara fullständigt likartade. 
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3.2.2.5 Rättvisande bild/korrekt bild 

Genom att använda föreställningsramen vid upprättande av finansiella rapporter skall dessa ge 

vad som anses vara en rättvisande bild. 

3.3 Redovisningsprinciper52 
De redovisningsprinciper som finns i Sverige har med tiden förändrats en hel del och kommer 

med all sannolikhet att fortsätta förändras. Fram till nu har såväl tyska som amerikanska 

principer haft inflytande över Sverige. På senare tid har inflytandet främst kommit ifrån EU. 

Sverige var på grund av sent medlemskap inte med vid förhandlingarna om 

redovisningsdirektiven utan fick acceptera de som var framförhandlade. 

3.3.1 Försiktighetsprincipen 
Principen innebär att värderingarna av de olika posterna skall göras med iakttagande av rimlig 

försiktighet. Försiktighetsprincipen har spelat en viktig roll i Sverige sedan 

redovisningsdebatten startade. Principen innebär att en utgift hellre kostnadsförs istället för att 

aktiveras, i alla fall under osäkerhet. Betydelsen av försiktighetsprincipen kan allmänt 

förklaras med en koppling till beskattningen. På senare tid har emellertid 

försiktighetsprincipen fått ge vika mer och mer för matchningsprincipen då det kan uppstå en 

konflikt mellan dessa två principer. 

3.3.2 Realisationsprincipen 
Principen är viktig framförallt för att bestämma när en intäkt skall få tas upp i redovisningen. 

Det finns två synsätt för när en intäkt anses vara realiserad: formsynsättet och 

substanssynsättet. Vid tillämpning av formsynsättet ses intäkter som realiserade vid 

ägarrättsskiftet, vid substanssynsättet räcker det med en generell värdeökning på marknaden. I 

Sverige har formsynsättet använts och i ÅRL poängteras att de intäkter som tas upp i 

resultaträkningen ska vara konstaterade. 

3.3.3 Matchningsprincipen och bokföringsmässiga grunder 
För att uttrycka sig enkelt innebär matchning att sambandet mellan intäkter och kostnader 

bestäms för att dessa ska kunna redovisas under samma period. Orsak och verkan kan sägas 

vara det centrala i matchningsprincipen, uppstår en intäkt så har även en kostnad förelegat. 

                                                
52 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 133 & sidan 160 - 165 
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3.3.4 Kongruensprincipen 
Principen innebär att alla resultatförändringar skall föras över resultaträkningen, detta då 

resultaträkningen är en viktig informationskälla. Om resultatförändringar förs direkt till eget 

kapital så faller resultatförändringar bort och läsaren av årsredovisningen erhåller ej någon 

direkt uppmärksamhet om hur resultatet uppstått. Vid byte av redovisningsprincip får vissa 

effekter föras direkt till eget kapital. 

3.4 Valutasäkringar 
Då ett företag har handel eller transaktioner i utländsk valuta utsätter de kapital för risker. 

Företaget försätter sig i en situation där de kan lida av transaktionsexponering och 

omräkningsexponering. Risken uppstår då funktionell valuta apprecieras eller motpartens 

valuta deprecieras.53 Vid handel som exponerar valuta finns det två metoder för att skydda 

kapital mot eventuella kursförändringar. Ett företag kan vid valutahandel välja att antingen 

försöka tjäna pengar på transaktioner eller att säkra sitt kapital för de risker som uppstår.54  

 

Vid valutasäkring säkras en post mot eventuella valutakursförändringar som sker vid 

exponering. Genom en säkring uppstår alltså ett skydd mot de eventuella förändringar som 

kan ske i kapitalet vid en valutatransaktion. Skyddet uppstår vanligtvis eftersom en förändring 

i en viss post motverkas av en motsatt förändring i det instrument som säkrar posten.55 

3.4.1 Valutarisker 
Ett företag och en koncern kan exponeras för olika typer av risker i samband med hanteringen 

av valutor. Valutariskerna är ofta kopplade till att inköps- och försäljningstransaktioner 

genomförs i utländsk valuta och att utländska dotterföretags verksamhet i lokal valuta 

omräknas till svenska kronor i koncernboksluten.56 

Ett företag är exponerat för en valutakursrisk om en förändring av värdet på en valuta medför 

en nettovärdeförändring i företagets tillgångar och skulder och/eller en förändring i nuvärdet 

av företagets framtida förväntade betalningsströmmar.57 

 

                                                
53 Larsson, C-G. (2000). Företagets finansiella affärer, sidan 36 
54 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 403 
55 Trombley A (2003). Accounting for Derivatives and Hedging, sidan 208 
56 Eriksson, L. (2002). Koncernredovisning, sidan 255 
57 Kinnwall, M & Norman, P. (1994). Valutamarknaden, sidan 127 
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3.4.1.1 Transaktionsexponering 

Definitionen av en transaktionsexponering är eventuell förlust på samtliga betalningar i 

utländska valutor. Den eventuella förlust som uppstår vid en transaktionsexponering påverkar 

resultaträkningen och är definitiv.58 

 

3.4.1.2 Omräkningsexponering 

Omräkningsexponering är den risk som uppstår vid omräkning av ett utländskt dotterbolags 

tillgångar och skulder vid bokslut. Exponeringen uppstår vid konsolidering av utländska 

dotterbolag samt vid koncernbalansräkning. Exponering sker i balansräkningen.59 

3.4.2 Derivat 
Derivatinstrument är ett samlingsnamn för värdepapper vars värde bestäms av en annan 

underliggande vara.60 Derivat kan minska de risker som är förenade med förändringar i ett 

placeringsobjektets värde eller så kan ytterliggare avkastning eftersträvas. Värdet på ett 

derivat är relaterat till någon underliggande variabel, till exempel räntenivåer, valutakurser, 

aktiekurser eller råvarupriser. Ofta kallas derivat för �off-balance-sheet-poster� eftersom det 

vanligen diskuteras huruvida de verkligen uppfyller alla kriterium för att finnas med i 

balansräkningen. Den verkliga transaktionen vid handel med derivat uppstår först vid 

försäljning.61 

 

Användningen av finansiella derivat har under de senaste 20 åren ökat på den svenska 

marknaden. Gemensamt för alla derivat är att de sprider och fördelar risk i olika former och i 

och genom globaliseringen av hela ekonomin har möjligheterna och viljan att sprida riskerna 

ökat dramatiskt. Swappar, då en valuta säljs för att köpas tillbaka vid ett senare tillfälle, har 

vuxit allra snabbast de senaste åren. Utvecklingen har främst drivits av de stora internationella  

bankerna. Även graden av komplexitet på derivatmarknaden har ökat då möjligheterna att  

skapa komplicerade finansiella upplägg med olika derivatinstrument ökar. Men i och med att 

antalet led mellan den underliggande tillgången som affären i slutändan avser och 

investeraren växer snabbt, så minskar antalet individer som helt förstår transaktionerna och 

                                                
58 Larsson, C-G. (2000). Företagets finansiella affärer, sidan 37 
59 Ibid 
60 Okänd (2002). Tämjda derivat, Affärsvärlden, nr 14, sidan 16 - 18 
61 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 274 
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den risk de innebär.62 De typiska derivat som företag idag använder sig av är terminer, 

optioner och swappar. 

 
Schema över derivatinstrument 
 
DERIVATINSTRUMENT 

 

 

 OPTIONER  TERMINER  SWAPPAR 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

  
  Figur 163 
 

3.4.2.1 Terminer 

Det vanligaste sättet att täcka valutarisker är genom en terminsaffär med en bank.64 En 

terminsaffär innebär att företaget förbinder sig till att köpa eller sälja en viss valuta på en 

avtalad dag i framtiden och att företaget vet den exakta valutakursen, det vill säga priset, 

redan när terminsaffären görs upp. Valutakursen är alltså fastställd i förväg. Terminsaffären är 

bindande för båda parter, de båda avtalsparterna är skyldiga att köpa och sälja. Avtalsparterna 

har alltså inte rätt att ångra sig.65 

 

Hur terminskursen fastställs bestäms i huvudsak av skillnader i räntesatser mellan de aktuella 

valutorna, men även andra faktorer kan spela in såsom exempelvis förväntningar om framtida 

kursutveckling.66  

 

Terminsaffärer kan göras i delposter eller större sammantagna belopp. En grundregel som 

dock gäller är att en terminsaffär endast bör göras när den bakomliggande affären är klar eller 

                                                
62 Okänd (2002). Tämjda derivat, Affärsvärlden, nr 14, sidan 16 - 18 
63 Artsberg, K. (2003). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 275 något modifierad 
64 Grath, A. (1999). Företagets utlandsaffärer, sidan 106 
65 Larsson, C-G. (2000). Företagets finansiella affärer, sidan 42 
66 Ibid 
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när det rör sig om en betalning på grund av ingånget avtal, angivet anbud eller betalning som 

på annat sätt kan förutses.67 

 

3.4.2.2 Optioner 

Valutaoptioner är ett relativt nytt instrument, det lanserades på 1980-talet och används för 

valutasäkring.68 En valutaoption innebär endast en rättighet, inte en skyldighet, att till en 

bestämd kurs köpa eller sälja valuta fram till, eller under, en bestämd dag i framtiden för ett i 

förväg fastställt pris. I och med att innehavaren inte har någon skyldighet emot 

utställaren/säljaren av optionen kan valutaoptioner i flera fall vara ett alternativ till 

terminsaffären. Detta gäller framförallt vid exempelvis offertstadiet för en exportör som inte 

med säkerhet vet om affären blir av eller inte. Skulle det visa sig att affären inte blev av kan 

exportören strunta i att utnyttja kontraktet eller om valutan har sjunkit i värde, kan han till och 

med sälja det med vinst. Att täcka en valutarisk genom en option innebär ingen risk för 

innehavaren, förutom den premie som erlägges, då endast optionen utnyttjas om det är 

lönsamt.69 Om innehavaren/köparen utnyttjar sin rätt är utställaren/säljaren av optionen 

skyldig att sälja valutan till en viss kurs om det är en köpoption, eller köpa valutan till en viss 

kurs om det är en säljoption. Det är för denna rättighet som innehavaren/köparen betalar den 

premie som utställaren/säljaren erhåller när optionen utfärdas. Kursen som innehavaren har 

rätt att köpa eller sälja valutan till kallas lösenkurs.70  

 

En köpare av ett optionskontrakt kan dra nytta av en för honom gynnsam kursutveckling, 

vilket inte är möjligt vid ett terminskontrakt. Det leder till att ett valutaoptionskontrakt alltid 

är dyrare än ett valutaterminskontrakt med samma lösenpris.71  

 
3.4.2.3 Swappar 

Swappar är när två parter kommer överens om att byta åtaganden. Valutaswappar används för 

att minska valutarisker genom att två låntagare byter räntor och amorteringar med varandra på 

utländska lån. Det ursprungliga lån som parterna har ligger dock kvar i redovisningen, men 

dessa skall ej värderas till den ursprungliga valutan, utan istället till den tillswappade 

(tillbytta) valutan.72 

                                                
67 Grath, A. (1999). Företagets utlandsaffärer, sidan 106 
68 Kinnwall, M & Norman, P. (1994). Valutamarknaden, sidan 124 
69 Grath, A. (1999). Företagets utlandsaffärer, sidan 107 
70 Larsson, C-G. (2000). Företagets finansiella affärer, sidan 44 
71 Kinnwall, M & Norman, P. (1994). Valutamarknaden, sidan 124 
72 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 296 
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3.4.3 Säkringsstandarder 
Vid redovisning och värdering av valutasäkringar finns tre olika standarder eller typer av 

säkringar. De tre standarderna utvecklades av FASB och termerna har sedan spridits för att 

brukas av såväl internationella redovisningsorgan som svenska. Standarderna introducerades 

1998 i SFAS No.133. Dessa uttalanden var då menade att bredda tidigare uttalande i SFAS 

No.52 vid redovisning av finansiella instrument. FASB rekommenderade då en uppdelning 

enligt de tre standardtyperna vid redovisning av alla derivat och liknande finansiella 

instrument som ämnats för att säkra valutarisker.73 Standarderna började gälla under 1999 och 

innebar en dramatisk förändring gällande redovisning av derivatinstrument. Tidigare sågs ofta 

derivatinstrument som off-balance poster eftersom vinster eller förluster som följd av 

värdeförändringar på derivaten ej redovisades.74 

 
Standarderna för säkringar återfinns i både SFAS, IFRS och svenska normer, men hur 

klassificeringen sker liksom redovisningen av de olika instrumenten skiljer sig åt. Följande 

stycken ger en övergripande presentation de tre standarderna. 

 

3.4.3.1 Säkring till verkligt värde 

Säkring till verkligt värde är en säkring av en existerande tillgång, skuld eller ett visst 

åtagande om köp eller försäljning av en viss tillgång till ett fixerat pris.75 Då en säkring till 

verkligt värde är effektiv skall risken ändra riktning från den säkrade posten. Vid en 

missgynnande förändring i värde för den säkrade posten skall det ske en fördelaktig 

förändring på det instrument som använts för säkring. Likväl ger ett ökat värde på säkrad post 

samtidigt ett lägre värde på det använda instrumentet.76 

 

3.4.3.2 Kassaflödessäkring 

Vid kassaflödessäkring sker säkringen mot förändringar i kassaflöde vid en framtida 

transaktion. Säkringen skall ske med en fristående motpart, det vill säga ett annat bolag. En 

kassaflödessäkring ska kunna hänföras till en viss exponering av kassaflöde för en tillgång 

eller skuld som vid kursförändring kan påverka resultatet. Kassaflödessäkringen kan även 

vara en framtida transaktion som ännu ej avtalats. Det ska då vara mycket sannolikt att denna 

inträffar. Om säkringen är en möjlig framtida händelse måste flera kriterier uppnås för att 

                                                
73 Schroeder R et al. (2005). Financial Accounting Theory and Analysis, sidan 366 
74 Bäckström, A et al  �Nytt År-2000-problem�� � Balans 1998; 8/9, sidan 42 
75 Trombley, A. (2003). Accounting for Derivatives and Hedging, sidan 207 
76 Ibid, sidan 38 
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derivatet ska kvalificeras som en kassaflödessäkring. Vid en effektiv kassflödessäkring 

motverkas förändringar i den säkrade posten genom förändringar i kassaflöde från det säkrade 

instrumentet.77 

 

3.4.3.3 Nettoinvesteringssäkring 

En nettoinvesteringssäkring sker då ett bolag har investeringar i utländska dotterbolag. 

Dotterbolagets funktionella valuta ska avvika från koncernens prestationsvaluta. Vid 

investering i utländska bolag uppstår en risk eftersom värdet periodvis måste omräknas till 

koncernens prestationsvaluta.78 Säkringar sker för att gardera satsat kapital i utländska bolag 

eftersom olika valutor förekommer. Som exempel kan nettoinvesteringssäkring användas för 

att minska effekter från valutakursförändringar vid investering. Den finansieras då genom lån 

i det utländska bolagets funktionella valuta.79 

3.5 Svenska redovisningsnormer för finansiella instrument och 
valutasäkringar 
När och hur de så kallade finansiella instrumenten skall redovisas samt hur värdering ska ske 

är ett av de största redovisningsproblemen idag. I teorin har de tre olika metoderna 

anskaffningsvärde, verkligt värde (marknadsvärde) samt det lägsta av anskaffningsvärde och 

det verkliga värdet diskuterats.80 Sveriges redovisningstradition har historiskt sett varit starkt 

baserad på historiska anskaffningsvärden och att redovisa till marknadsvärdena har tidigare 

inte ansetts vara realistiskt.81 Samtidigt har även upptagande av tillgångar till marknadsvärde 

stridit mot svensk lag, dock har förändringar skett i ÅRL under de senaste åren för att företag 

ska kunna redovisa till verkligt värde. Lagändringen skedde 1 januari, 2004 för att ge 

möjlighet till svenska företag att följa de internationella redovisningsstandarderna. Vad gäller 

säkringar av valuta har svenska organ varit sparsamma med rekommendationer. Anledningen 

till att vänta med publicering av normer är att Redovisningsrådet har följt IASBs 

rekommendationer på området. Det internationella organet har dock valt att göra värderingar 

till verkligt värde vilket inte varit förenligt med svensk lag tidigare och Redovisningsrådet har 

därav avvaktat.82 

                                                
77 Trombley, A. (2003). Accounting for Derivatives and Hedging, sidan 46 
78 Ibid, sidan 167 
79 Schroeder R et al. (2005). Financial Accounting Theory and Analysis, sidan 530 
80 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 273 - 275 
81 Ibid, sidan 278 - 279 
82 Rundfeldt, R (2005). Tendenser i börsbolagens årsredovisningar, sidan 83 
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3.5.1 Årsredovisningslagen83 
Normer för valutaredovisning finns i ÅRL 4 kap 13 § vilka säger att fordringar och skulder i 

annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen 

på balansdagen om detta står i överensstämmelse med överskådlighet, god redovisningssed 

och rättvisande bild. 5 kap 2 § säger att principerna för värdering av tillgångar, avsättningar 

eller skulder skall anges.  

 

Vid början av 2004 tillkom bestämmelser i ÅRL som möjliggör värdering av 

derivatinstrument samt vissa andra finansiella instrument till verkligt värde. Tidigare har 

värdering till verkligt värde endast varit tillåtet i undantagsfall och krävt upplysningar om 

varför verksamheten valt att avvika från normgivande organ. Tillägget i 4 kapitlet, 14 a- e § 

gör att företag kan redovisa enligt IAS 39. Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval 

av instrumentets marknadsvärde och värdering till verkligt värde får endast ske om samtliga 

företagets finansiella instrument värderas på samma sätt. Värdeförändringen sedan föregående 

balansdag skall redovisas i resultaträkningen, med undantag för vissa fall där 

värdeförändringen istället skall redovisas i en fond för verkligt värde. Undantag gäller när 

värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för 

säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i 

resultaträkningen, eller då värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär 

post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet. ÅRL säger också att 

om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett finansiellt 

instrument som värderats till verkligt värde skall också den säkrade posten värderas till 

verkligt värde, i de fall de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter det.  

 
5 kapitlet 4 a § säger att om de finansiella instrumenten värderats till verkligt värde skall det 

för varje kategori av derivatinstrument lämnas upplysning om bokfört värde. Även 

information om i vilken utsträckning förekommande värdeförändring har redovisats i 

resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde, omfattningen och typen av instrument samt 

viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida 

kassaflöden skall lämnas. 5 kapitlet 4 b § säger att om finansiella instrument inte värderas till 

verkligt värde gäller att för varje kategori av derivatinstrument skall upplysningar lämnas om 

det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning av 4 kapitlet 14 a § 

(det vill säga värdering till verkligt värde), samt omfattningen och typen av instrumentet. 

                                                
83 FARs samlingsvolym 2004, sidan 364 � 366 
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3.5.2 Klassificering & säkringsinstrument84 
I RR 8 �Effekter av ändrade valutakurser� definieras säkringsåtgärder som skydd mot 

kursdifferenser vid transaktionsexponering samt balansexponering. Säkringar kan då göras 

som: 

• Flödessäkring då beräknat flöde i utländsk valuta fastställs till en viss kurs för när 

flödet kommer att komma företaget till godo eller att lämna företaget. 

• En nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet då exempelvis lån i utländsk 

valuta.  

 

I RR 8 finns även följande definition av säkringar, vilka ursprungligen har identifierats av 

Bokföringsnämnden i BFN 7 �Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta�. De 

typer av instrument som användas enligt och som uppfyller kraven för säkringsredovisning är 

följande: 

• En fordran eller skuld i utländsk valuta som är effektivt skyddad genom en motpost i 

utländsk valuta. En effektiv valutasäkring kan föreligga då aktier avseende utländska 

dotterbolag eller utländska fastigheter finansieras genom lån i lokal valuta. 

• Ett terminskontrakt. 

• En valutasäkringsåtgärd som ger ett valutaskydd motsvarande ett terminskontrakt, till 

exempel optioner. 

• Valutaswappar. 

För att en valutasäkringsåtgärd skall anses föreligga måste denna avsikt ha förelegat vid 

transaktionstidpunkten. Den valda redovisningsprincipen skall tillämpas konsekvent mellan 

åren. Om den ändras är det ett byte av redovisningsprincip. 

3.5.3 Upplysningar 
Kraven på upplysningar om finansiella instrument är en hjälp för läsaren av årsredovisningen 

för att bedöma risker och möjligheter i ett företag. Enligt Redovisningsrådets 

rekommendation 27 �Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering� skall företag 

lämna information om vilka finansiella instrument de har, oavsett om de redovisas i 

balansräkningen eller inte, omfattningen av dem, vilka syften de har samt vilka risker som är 

förknippade med de olika instrumenten och vad som görs för att kontrollera riskerna.85  

 

                                                
84 FARs samlingsvolym 2004, sidan 936 - 937 
85 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 373 
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I RR 27 definieras ett finansiellt instrument som ett avtal som ger upphov till en finansiell 

tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. 

 
• En finansiell tillgång kan utgöras av kontanter, en rätt att erhålla kontanter eller annan 

finansiell tillgång från ett annat företag eller en rätt att byta ett finansiellt instrument 

mot ett annat under villkor som kan visa sig förmånliga. 

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

till annat företag eller ett åtagande att byta ett finansiellt instrument mot ett annat 

under villkor som kan visa sig ofördelaktiga.86 

 

Enligt RR 27 skall företaget beskriva sina mål och policys för sin finansiella riskhantering. 

Policy för säkring av de framtida betalningar för vilka säkringsredovisning tillämpas, uppdelat 

på huvudtyper av betalningar, ska även anges. RR 27 konkretiserar inte hur eller var 

informationen om finansiella instrument skall lämnas i de finansiella rapporterna. Information 

kring de finansiella instrument som inte redovisas i balansräkningen ges enligt RR 27 bäst i 

noter eller kompletterande tabeller.87  

 

Derivat såsom optioner, terminskontrakt samt valutaswappar uppfyller definitionen på ett 

finansiellt instrument och omfattas av RR 27, oavsett om de redovisas i balansräkningen eller 

inte. Derivat ger upphov till rättigheter och skyldigheter som innebär att en eller flera av de 

risker som finns i ett underliggande primärt instrument överförs mellan de parter som ställt ut 

respektive förvärvat instrumentet.88 

 

När ett företag redovisar ett finansiellt instrument som en säkring av risker förenade med 

förväntade framtida transaktioner skall de lämna följande: 

• En beskrivning av de förväntade framtida transaktionerna, inklusive tidsperioden fram 

tills dess att de förväntas inträffa.  

• En beskrivning av säkringsinstrumenten samt uppgifter om storleken av uppskjutna 

eller oredovisade vinster och förluster samt tidpunkten för när dessa förväntas 

redovisas som intäkter eller kostnader.89 

 

                                                
86 FARs samlingsvolym 2004, sidan 1220 
87 Ibid 
88 Ibid, sidan 1211 - 1215 
89 Ibid, sidan 1229 



TEORI 

26 

Enligt RR 8 är det önskvärt att ett företag lämnar information om företagets valutaexponering 

och valutapolicy. Informationen kan innehålla följande uppgifter för perioden: 

 

• Företagets policy för att skydda företaget mot valutarisker.  

• In- och utbetalningar fördelade på viktigare valutor. 

• Nettoinvesteringar i självständiga utlandsverksamheter fördelade på viktigare valutor.  

• Upplysningar skall även lämnas om tillämpade redovisningsprinciper för omräkning 

av poster i utländsk valuta, exempelvis hur fordringar och skulder omräknats, det 

belopp med vilket valutakursdifferenserna påverkat periodens nettoresultat mm.90 

3.5.4 Redovisning och värdering av valutasäkringar 
Vid skydd mot valutakursförändring på en fordran eller skuld i utländsk valuta värderas 

posten i enlighet med transaktionens ekonomiska innebörd.91 Svensk redovisningsteori utgår 

från att värdeförändring på finansiella tillgångar ej ska påverka bokfört värde, vilket stödjer 

sig på försiktighetsprincipen.92 Vid värdering till anskaffningsvärde påverkar de upplupna 

vinsterna eller förlusterna inte balansräkningen.93 Anskaffningsvärde definieras som det 

belopp som motsvarar utgifter för tillgångens förvärv. Vid avtalstecknande av derivat anses 

inte någon av parterna ha fullgjort sitt avtal, det sker inte före förfallodag. Ett derivat ses då ej 

heller som någon affärshändelse i redovisnings bemärkelse och redovisas inte löpande i 

bokföringen. Derivat tas inte upp i balansräkningen utan är vad som kallas för off-balance 

poster.94 

 

Hur de olika instrumenten för säkringar ska värderas och redovisas beskrivs i BFN 7. 

Följande gäller: 

• Säkring av fordran eller skuld i utländsk valuta skall redovisas med hänsyn tagen till 

detta. Det innebär att förändringar i växelkursen inte skall påverka det bokförda 

värdet. Vid balansdagen ska värderingen göras till anskaffningsvärde. Förändringar i 

valutakurser påverkar därmed inte värdet på fordran eller skulden. 

• Då en valutasäkring har gjorts genom ett terminskontrakt skall dagskursen den dag 

valutasäkringen gjordes användas vid värderingen av underliggande fordran eller  

                                                
90 FARs samlingsvolym 2004, sidan 931 
91 Ibid, sidan 937 
92 Ibid, sidan 359 
93 Ibid, sidan 1230 
94 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori �policy och �praxis, sidan 293 - 294 
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skuld. Värdering sker alltså ej till säkringskurs utan görs till det värde som gällde vid 

ingång av kontraktet. Den skillnad som blir mellan termins- och dagskurs vid 

kontraktets ingående (terminspremien) ska periodiseras över terminskontraktets löptid. 

Den periodiserade terminspremien redovisas som ränteintäkt respektive räntekostnad. 

För terminskontrakt som vid valutasäkringstillfället har en löptid på högst tre månader 

får terminskursen användas vid värderingen av underliggande fordran eller skuld. 

(Företaget kan alltså då välja att värdera det säkrade objektet till den avtalade 

säkringskursen). 

• Om en annan valutasäkringsåtgärd med ett valutaskydd motsvarande ett 

terminskontrakt används skall värdering vid redovisningen ske på samma sätt som vid 

säkring genom terminskontrakt.  

• Vid användande av valutaswappar för säkring av valuta skall värdering av fordran 

eller skuld ske till det värde som gäller på valutan enligt avtalet samt värderas i den 

valuta som gäller enligt avtalet.95 

3.6 Säkringsredovisning enligt IFRS/IAS 
Standarder för säkringsredovisning enligt IASB återfinns i IAS 39 �Finansiella instrument: 

Redovisning och värdering�, viss klassificering finns även i IAS 21 �Effekterna av ändrade 

valutakurser�. I IAS 32 �Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering� definieras 

de upplysningar som skall ges gällande valutasäkringar. IASBs standarder är i många fall 

relativt breda och det finns möjlighet att tolka normerna olika. Detta har ofta kritiserats 

speciellt av amerikanska normgivare där redovisningsregler är relativt strikta. Standard 39 

skiljer sig dock väsentligt från detta då den beskrivs som väldigt detaljerad och komplex.96 

 

Ett företag skall vid övergången från de nationella redovisningsprinciperna till IFRS före 1 

januari, 2006 presentera minst ett års jämförande information, men det krävs ej för IAS 32 

och IAS 39. I det fall som en verksamhet väljer att ej ge något jämförelseår gällande IAS 32 

och 39 måste de tidigare använda redovisningsprinciperna konkretiseras så att ingående och 

utgående siffror fortfarande är jämförbara.97 

 

                                                
95 FARs samlingsvolym 2004, sidan 936 - 937 
96 Trombley, A. (2003). Accounting for Derivatives and Hedging, sidan 197 
97 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 54 
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För att ett säkringsförhållande ska vara giltigt eller uppfylla kraven för säkringsredovisning 

måste vissa villkor vara uppfyllda: 

• Dokumentation och identifiering av säkringsförhållande samt företagets mål för 

riskhantering och riskstrategi avseende säkringen måste göras. Dokumentationen skall 

innehålla en identifikation av skyddad och säkrad post, vilken karaktär den risk som 

säkras har samt hur företaget tänker följa upp säkringens effektivitet. 

• Säkringen ska anses vara mycket effektiv. Begreppet effektivitet innebär att säkringen 

motverkar förändringar i verkligt värde eller de kassaflöden som är hänförliga till 

risken. Hur effektivitet bedöms och om säkringen uppnår effektivitetskraven finns 

beskrivet i bilaga A till IAS 39 under punkterna VT105 � VT113. 

• När det gäller kassaflödessäkringar krävs det att en framtida transaktion som är 

föremål för säkring ska vara mycket sannolik och ska innebära en exponering för 

förändringar i kassaflöden som ytterst kan påverka rapporternas resultat.  

• Effektiviteten på säkringen ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. 

• Säkringen ska vara fortlöpande och under den period som den använts ska den ha visat 

sig vara effektiv.98 

3.6.1 Poster för säkring 
I IFRS identifieras fem huvudsakliga typer av poster som kan användas för säkringar. Den 

säkrade posten kan även vara en grupp av de huvudsakliga posterna:99 

• En redovisad tillgång 

• En redovisad skuld 

• Ett oredovisat bindande åtagande 

• En mycket sannolik prognostiserad transaktion  

• En nettoinvestering i en utlandsverksamhet100 

Ytterligare poster kan även klassificeras som poster för säkringar: 

• En skuld eller fordran mellan två koncernbolag kan uppfylla krav som säkrad post i 

vissa fall, trots att posten då ej innefattar någon externpart. Posten kan säkras om 

exponering för vinst eller förlust på grund av ändrade valutakurser ej elimineras helt i 

samband med koncernredovisningen.101  

                                                
98 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 599-600 
99 Ibid, sidan 598 
100 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 25 
101 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 598 
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• Säkring kan även vara en portfölj bestående av en finansiell tillgång eller en finansiell 

skuld eller delar av dessa, vilka delar risk, de kan då säkras för ränterisker.102  

• En investering som hålls till förfall kan fungera som säkrad post för förändringar i 

valutakurs samt kreditrisk.103 Det går inte att säkra ränterisker för dessa eftersom 

investeringen ska hållas kvar oavsett förändring i räntenivå. Därav anses det inte 

finnas någon ränterisk.104 

 

Vanligen är det en eller flera risker som används i den post som säkras men även en viss andel 

av en risk kan säkras. Gemensamt för riskerna är att de ska innefatta en externpart. 

Undantaget gäller i det fall som en risk ej helt kan elimineras mellan koncernbolag. Reglerna 

gällande exponering mellan koncernbolag har omförhandlats länge.105  

3.6.2 Instrument för säkring 
För säkringar används som huvudregel enbart derivat.106 Ett derivat är ett finansiellt 

instrument med följande egenskaper: 

• Avtalets värde förändras som en följd av ändringar i angiven ränta, priset på ett 

värdepapper, ett råvarupris, en valutakurs eller liknande variabler. 

• Avtalet kräver liten eller förhållandevis liten nettoinvestering jämfört med andra typer 

av kontrakt.  

• Avtalet kommer att regleras vid en framtida tidpunkt.107 

En utgångspunkt för rekommendationen IAS 39 är att alla derivat ska ingå i balansräkningen 

värderade till verkligt värde.108  

 

En finansiell tillgång eller en finansiell skuld som ej är derivat kan identifieras som ett 

säkringsinstrument, men de är då endast en säkring av valutarisk. För att ett instrument ska 

kunna identifieras som ett säkringsinstrument måste en externpart innefattas. En externpart 

avser en enhet som står utanför en koncern eller det företag som rapporteringen avser.109 

 

                                                
102 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 598 
103 Ibid 
104 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 25 
105 Ibid 
106 Ibid, sidan 26 
107 Westermark, C. (2005), EU:s redovisningsstandard � en introduktion till IAS/IFRS, sidan 420 
108 Mettinger B-A �Finansiella instrument enligt IAS 39�� � Balans 1999 nr 10 sidan 39 
109 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 26 
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Ett säkringsinstrument anses enligt IAS endast ha ett verkligt värde där det är värdet på 

säkringsinstrumentet i sin helhet som utgör säkringen. Dock finns två undantag från detta: 

• Vid optioner kan endast realvärdesförändringen identifieras som säkringsinstrument. 

Real och tidsvärde för optionsavtalet skiljs då åt. 

• Vid ett terminsavtal kan räntedel och avistapris skiljas åt. 

 

Dessa undantag är möjliga då både realvärdet på optionen och premien på terminen nästan 

alltid finns prissatta.110 

 

En viss del av säkringsinstrumentet kan identifieras som säkringsinstrument i ett 

säkringsförhållande. För den period under vilket säkringsinstrumentet förblir utestående måste 

säkringsförhållandet gälla. Det går alltså ej att identifiera ett förhållande under en viss tid av 

perioden. Under vissa förutsättningar kan även ett instrument identifieras som en säkring av 

flera risker.111 Olika derivat kan även kombineras för att fungera som ett instrument.112 

3.6.3 Klassificering 
IAS 39 identifierar tre typer av säkringsförhållanden. I det fall då ett företag har en säkring 

som uppfyller något av kriterierna ska det säkringsförhållandet redovisas enligt standarderna 

för den typen av säkring. 

 
• Säkring till verkligt värde 

Definieras som en säkring av exponering för förändringar i verkligt värde på en:  

! Redovisad tillgång eller skuld eller  

! ett oredovisat bindande åtagande eller  

! en identifierbar del av sådan tillgång eller skuld eller sådant bindande åtagande 

som är hänförlig till en viss risk och som skulle kunna påverka resultaträkningen.113  

Vid säkring av valutarisk i ett oredovisat bindande åtagande är alternativet att redovisa som 

kassaflödessäkring även tillåtet.114 

                                                
110 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 26 
111 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 597 
112 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 26 
113 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 599 
114 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 28 
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• Kassaflödessäkring 

Definieras som en säkring av exponeringen för variationer i kassaflöden som: 

! Är hänförliga till en viss risk som är kopplad till en redovisad tillgång eller skuld 

(såsom alla eller vissa framtida räntebetalningar på en skuld med rörlig ränta) eller en 

mycket sannolik prognostiserad transaktion och 

! skulle kunna påverka resultaträkningen.115 

 

• Säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet 

Vad som kategoriseras som en nettoinvesteringssäkring definieras ej i IAS 39 utan i IAS 21. 

Regler gällande omräkning av nettoinvesteringar i utländsk valuta återfinns i IAS 21, kriterier 

för säkringsredovisning regleras i IAS 39.116  

 

Nettoinvesteringar definieras som monetära poster som är fordringar på eller skulder till en 

utlandsverksamhet. En post, för vilken reglering inte är planerad och troligen inte kommer att 

ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en del av företagets nettoinvestering i den 

självständiga utlandsverksamheten. Sådana monetära poster kan innefatta långfristiga 

fordringar eller lån. De innefattar inte kundfordringar eller leverantörsskulder.117 

 

Säkringar får endast göras för dotterbolag med annan funktionell valuta. Den får ej vara 

samma som koncernens prestationsvaluta. Komponenter som kan ingå i den säkrade posten 

är: 

Redovisade nettotillgångar i det utländska bolaget 
+ över- eller undervärden 
+ goodwill 
+ lån till eller från det utländska dotterbolaget som inte 

är planerade att återbetalas i en nära framtid.118 
 

Den vinst som görs genom säkring av nettoinvestering kan läggas till i investeringen efter det 

att den har uppkommit. Det är dock ej tillåtet att spekulera i vinsten och säkra denna innan 

den inträffat.119 

                                                
115 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 599 
116 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 31 
117 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 365 
118 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 31 
119 Ibid 



TEORI 

32 

3.6.4 Upplysningar120 
I det fall ett företag har säkringar av verkligt värde, kassaflödessäkringar eller säkring av 

nettoinvestering skall separata upplysningar lämnas om dessa. Upplysningarna regleras i IAS 

32 �Finansiella instrument upplysningar och klassificering�. Enligt standard 32 skall företaget 

även upplysa om vilka balansposter och transaktioner som är hänförliga till alla typer av 

finansiella instrument.  

 

Syftet med de upplysningskrav som finns i standarden är att ge information som ökar 

förståelsen hos användaren om hur finansiella instrument påverkar ett företags ställning, 

resultat och kassaflöde samt att underlätta en uppskattning av storlek, tidpunkt och 

sannolikhet för de framtida kassaflödena som är hänförliga till dessa instrument. Standarden 

uppger dock inte var eller hur informationen om finansiella instrument skall lämnas i de 

finansiella rapporterna.  

 

Företaget ska enligt IAS 32 beskriva sina mål och riktlinjer för sin finansiella riskhantering 

samt diskutera omfattningen av användandet av finansiella instrument, de risker de medför 

och vilka syften i affärsverksamheten de tjänar. I upplysningarna om säkringar ska företaget 

ge en beskrivning av säkringen, det finansiella instrument som använts vid eller för säkringen 

samt säkrade riskens karaktär och dess värde på balansdagen. 

 

Är säkringen en kassaflödessäkring ska ytterligare upplysningar ges. Perioderna då de säkrade 

kassaflödena förväntas uppstå ska specificeras, liksom när de förväntas räknas in i 

bestämmande av resultat. Har det tidigare gjorts prognostiserade transaktioner som ej inträffat 

samt ej längre väntas inträffa ska en beskrivning av detta göras. Särskilda upplysningar vid 

vinst eller förlust under användande av kassaflödessäkring ska göras då redovisningen gjorts 

via eget kapital. Beloppet som redovisas under perioden, belopp som tagits från eget kapital 

och redovisats i resultaträkningen samt belopp som bokats bort från eget kapital och vid en 

första värdering innefattas i anskaffningsvärde eller redovisat värde för det säkringen avser. 

3.6.5 Redovisning och värdering av säkringar 
Derivaten ingår med verkligt värde i balansräkningen. �Verkligt värde är det belopp till vilket 

en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är 

                                                
120 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 452 - 454 
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oberoende av varandra och som har ett intresse i att transaktionen genomförs.�121 När det 

verkliga värdet beräknas i den löpande bokföringen tas ingen hänsyn till 

transaktionskostnader i samband med överföring eller försäljning av det finansiella 

instrumentet.122 

• Säkring till verkligt värde 
 

Illustration över säkring till verkligt värde 
 

 

Värdering av säkringsinstrumentet Förändring av verkligt värde 

 

 

 

Värdering av säkrad post 

 

 

 

  
 
 (1) Gäller om den säkrade posten värderas till upplupet  
 anskaffningsvärde samt om den säkrade posten värderas 
 till verkligt värde och förändringen bokförts i eget kapital.  

 Figur 2123 
 

En säkring till verkligt värde ska värderas till verkligt värde eller gällande 

marknadsvärde vid räkenskapsårets slut. Vid säkring till verkligt värde ska 

säkringsredovisningen ske enligt följande: 

! Säkringsinstrumentet som använts för säkring till verkligt värde ska vid bokslutet  

värderas. Vid värderingen uppkommer en vinst eller förlust beroende på hur värdet av 

instrumentet har förändrats. Vinst eller förlust som uppkommer vid värdering av det 

instrument justerar värdet på säkringsinstrumentet, det vill säga det värderas högre 

eller lägre än tidigare. Det justerade värdet redovisas sedan i resultaträkningen. 

                                                
121 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, sidan 444 
122 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 6 
123 Ibid, sidan 29 
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! Även den post som använts för säkringen ska värderas vid räkenskapsårets slut. Den 

vinst eller förlust som vid värdering kan hänföras till den säkrade risken justerar värdet 

på posten. Det justerade värdet på posten redovisas i resultaträkningen.124 

 

• Kassaflödessäkring 
 

Illustration över kassaflödessäkring/säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 
 

 Förändringar av det verkliga värdet 

Värdering av säkringsinstrumentet 

  

 Effektiv del   

 

 (1) 

 Inneffektiv del 

 

 
  
(1) Beroende av när resultatet påverkas av den säkrade posten. Kostnader för försäljning, 
avskrivning, ränta etc. 

  Figur 3125 
 
Vid kassaflödessäkring sker redovisningen löpande. Redovisningen av kassaflödet 

sker dels för effektiv del och ineffektiv del. Effektiv och ineffektiv del uppstår 

eftersom det vid säkringen kan förekomma både vinst och förlust.  

# Effektiviteten mäts genom: vinst ÷ förlust.  

# Ineffektiviteten mäts genom: förlust ÷ vinst.  

Effektivitet måste bedömas vid delårsrapporter eller årsbokslut.126 Värdering görs till 

verkligt värde, säkringen anses därmed ha det värde som skulle gälla vid en direkt 

försäljning. 

 

! Den effektiva delen på instrumentet ska redovisas direkt mot eget kapital. Effektiv del 

kan vara vinst eller förlust och ökar eller minskar därmed eget kapital. Den effektiva 

delen vid redovisningen är den vinst som gjorts på den säkrade posten. 

                                                
124 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 28 
125 Ibid, sidan 27 
126 Ibid 

Verkligt värde Eget kapital 

Resultaträkning 
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! Den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Vid redovisningen minskas förlust 

med vinst, kvarstoden är då ineffektiv del och summan är antingen positiv eller 

negativ.127 

 

• Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 
 

Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet redovisas liknande en 

kassaflödessäkring, se figur 3. Redovisningen sker alltså löpande och värderingen görs 

till verkligt värde. Även vid säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 

identifieras en effektiv och en ineffektiv del.  

 

! För den del av säkringsinstrumentet som anses vara effektivt ska eventuell 

vinst eller förlust på säkringsinstrumentet redovisas i eget kapital. 

! För den del av säkringsinstrumentet som anses vara ineffektivt ska vinst eller 

förlust redovisas i resultaträkningen. 

 

 

                                                
127 Holmqvist-Larsson, A-C et al (2004) IAS 39 Finansiella instrument, sidan 30 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Resultatet av 
undersökningen ska ligga till grund för att besvara syftet med uppsatsen.  

4.1 Skillnader mellan svenska redovisningsnormer och IFRS 
Skillnader mellan nya och gamla standarder för valutasäkringar baseras på studier av 

standarderna, de skillnader som lyfts fram är de som författarna anser vara mest väsentliga. 

Under studien har åtskilliga viktiga skillnader iakttagits, författarnas uppfattning av vilka som 

är mest betydelsefulla att urskilja presenteras nedan: 

• IFRS är mer ingående och detaljerad gällande regler för valutasäkringar. Standarden 

ger mycket mindre utrymme för tolkningar jämfört med tidigare svenska normer. 

• I IFRS finns ett större dokumentationskrav. Varje säkring ska dokumenteras, det vill 

säga varje instrument och post ska identifieras och härledas till varandra. 

• Risker och syften med säkringar ska konkretiseras, de svenska normerna har endast 

krävt detta för finansiella instrument som grupp. 

• IFRS kräver att varje säkring uppfyller uppsatta effektivitetskrav. Det har ej funnits 

någon motsvarighet till detta i de svenska rekommendationerna. 

• Kraven på vilka poster som får användas för säkring är markant högre. 

• I IFRS anges exakt vilka instrument, utöver derivat, som får användas för säkring av 

valuta. 

• I IFRS delas säkringar upp efter standardtyper, säkringar klassificeras enligt dessa tre 

typer och värdering och redovisning av säkringar följer klassificeringen. De svenska 

normerna har aldrig haft någon noggrann klassificering av säkringar. 

• De svenska normerna har endast identifierat två typer av säkringar: flödessäkring och 

säkring av nettoinvestering, termen säkring till verkligt värde förekommer aldrig. 

• Redovisning och värdering sker med utgångspunkt i de instrument och poster som 

använts vid en säkring. En säkring klassificeras efter instrument och poster som en av 

standardtyperna och redovisas därefter. De svenska normerna har enbart tagit hänsyn 

till vilket instrument som använts vid säkringen för att bestämma hur värdering och 

redovisning ska ske. 

• Värderingen sker till verkligt värde vilket innebär att värdet på instrumentet som 

säkrats samt den säkrade posten värderas till marknadsvärde på balansdagen. Tidigare 

skedde värdering till anskaffningsvärde och någon hänsyn togs ej till 

värdeförändringar. 
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• Derivat finns vid användande av IFRS med i balansräkning och är ej längre off-

balance poster vilket varit fallet vid användande av svenska normer. Det faktum att 

säkrade derivat finns med i balansräkningen ger en större balansomslutning. 

• Värdeförändringar vid valutasäkringar redovisas i resultatet, värdeförändringar kan 

uppstå eftersom säkringsinstrumentet tillkännages och ej är off-balance. 

4.2 Förändring i företagens årsredovisningar128 

4.2.1 Scania129 
Scania är ett koncernbolag som producerar lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer samt 

servicerelaterade produkter och tjänster. Företaget finns representerat i ett hundratal länder 

och huvudkontoret finns i Södertälje. Scanias valutaexponering har de senaste åren skett 

främst i EUR och GBP. Under både 2004 och 2005 har 94 % av produktionen gått till länder 

utanför Sverige, merparten av produktionen har dock skett i Sverige. 

 

4.2.1.1 Scanias policy för hantering av valutarisker 

För att säkra sig mot kursdifferenser använder Scania främst säkringar genom försäljning av 

valuta på termin, men även genom valutaoptioner. Säkringar sker som kassaflödessäkringar 

och säkring till verkligt värde. Normalt säkras ej nettoinvesteringar i utlandsbolag om inte 

tillgångarna skulle vara mycket betydande monetära tillgångar i lokal valuta. Säkringar sker 

vanligtvis under 3-4 månader för att motsvara exponering mellan bedömd orderbok till 

betalningstillfället. Det är dock tillåtet att i bolaget göra säkringar på mellan 0-12 månader. 

 
4.2.1.2 IAS påverkan på Scanias säkringsredovisning 

Scania har i och med övergången till IFRS valt att klassificera flera derivat avsedda för 

säkring som innehav för handel. Säkringsinstrumenten uppfyller kraven för 

säkringsredovisning men bolaget vill undvika den omfattande administration som krävs för 

säkringsredovisning. Det är främst räntederivat som Scania undviker att säkringsredovisa, 

bolaget ser kraven för säkringsredovisning som alltför strikta för att tillämpa och av 

administrativa skäl säkringsredovisas enbart ett fåtal större räntederivat. 

Säkringsredovisningen sker alltså för kassaflödessäkringar, men ej för säkring till verkligt 

värde. 

 

                                                
128 Alla belopp i svenska kronor om ej annat anges 
129 Scanias årsredovisning 2004 & 2005 
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Under 2004 uppgick säkringar nominellt till 5 010 miljoner och under 2005 gjordes säkringar 

nominellt till 10 378 miljoner. Bolaget säkringsredovisar dock färre av dessa derivat men 

anser sig vara säkrat eftersom finanspolicyn fortfarande följs, bolaget säkrar i fler valutor än 

tidigare. Övergången till säkringsredovisning enligt IFRS har ökat totala tillgångar samt lång- 

och kortfristiga skulder. 

4.2.2 SKF130 

SKF grundades 1907 och växte sedan snabbt till ett globalt företag. Idag är SKF representerat 

i mer än 130 länder och är världens ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster 

inom området som innefattar rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. 

Inom SKF koncernen arbetar ca 38 000 medarbetare i 70 olika länder, bolaget har 83 

tillverkningsenheter i 22 länder. Med hjälp av egna säljbolag i 70 länder, 15 000 auktoriserade 

återförsäljare, globalt distributörsnätverk och e-handelsnätverket Endorsia, servar SKF sina 

kunder över hela världen med produkter och lösningar. 

 

4.2.2.1 SKFs policy för hantering av valutarisker 

SKF-koncernens verksamhet är exponerad för transaktions- och omräkningsexponering, 

koncernens finanspolicy definierar de olika riskerna samt fastställer ansvar och beslutanderätt 

för hanteringen av riskerna. Målet med finanspolicyn är att eliminera eller minimera risker 

samt bidra till en bättre avkastning genom en aktiv riskhantering. I huvudsak används 

derivatinstrument för att skydda koncernens exponering mot fluktuationer i växelkurser och 

räntor. SKF använder bara kassaflödessäkringar. De huvudsakliga kommersiella valutaflöden 

koncernen har främst sitt upphov i exporten från Europa till Nordamerika och Asien samt till 

flöden inom Europa.  

 

SKFs policy under 2004 var att säkra valutaflöden i genomsnitt tre till sex månader, vilket 

bedöms vara den tid som krävs för anpassning till nya förhållanden. Under 2004 använde sig 

koncernen av valutaterminskontrakt och valutaoptioner för att säkra valutaexponeringen i  

såväl fasta kommersiella åtaganden som förväntade kommersiella flöden. Exponering av eget 

kapital säkras i enlighet med koncernens policy inte alls.  

 

                                                
130 SKFs årsredovisning 2004 & 2005 
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4.2.2.2 IAS påverkan på SKFs säkringsredovisning 

Under 2004 hade SKF säkringar till ett nominellt värde av 15 552 miljoner och under 2005 

fanns säkringar till ett nominellt värde av 12 910 miljoner. SKFs säkringspolicy under 2005 

var att säkra 75 % av den uppskattade exponeringen i US-dollar i tre till tolv månader. 

Säkringsperioden har alltså utökats från sex till tolv månader jämfört med 2004. Tidigare 

säkrades samtliga valutor men under 2005 har kassaflödessäkring av förväntade transaktioner 

enligt IAS 39 begränsats till att endast omfatta USD och CAD då dessa två valutor utgör 

koncernens huvudsakliga transaktionsexponering. Då det administrativa arbetet skulle vara 

för stort för att tillämpa säkringsredovisning för samtliga valutor har bolaget valt ut dessa två 

valutor som är mest volatila mot SEK. 

4.2.3 Gambro131 

Gambro utvecklar och tillverkar produkter och tjänster på områdena dialys, akutvård, 

blodbanksteknik och terapi. Bolagets produkter och tjänster är ämnade att förbättra 

behandlingen för njur- och intensivvårdspatienter. Gambro grundades i Lund 1964 men 

huvudkontoret finns idag i Stockholm. Tillverkningen sker i tio länder och försäljningen går 

till över 100 länder och i 45 av dessa finns även säljbolag. 

 

4.2.3.1 Gambros policy för hantering av valutarisker 

Hur ansvaret för finansverksamheten ska fördelas inom koncernen, vilka finansiella risker 

koncernen är beredd att ta samt riktlinjer för hur riskerna ska begränsas anges i Gambros 

finanspolicy. Policyn fastställs av Gambros styrelse och revideras årligen. En av de risker som 

policyn är utformad för att kontrollera och begränsa är valutarisker. Gambro säkrar sig mot 

flödesexponering genom att säkra kassaflöden i utländsk valuta. Alla kontrakterade, dvs. 

konstaterade flöden ska säkras till fullo. Flöden som beräknas ske mellan 0-6 månader ska 

säkras till minst 90 procent, flöden som beräknas ske mellan 6-12 månader ska säkras till 

minst 50 procent. Vid koncerninterna utdelningar säkras utdelningen när beslut om denna 

fattas. Säkring av nettotillgångar i utlandsverksamheter samt säkring till verkligt värde görs 

ej. 

 
4.2.3.2 IAS påverkan på Gambros säkringsredovisning 

Efter övergången till IAS 39 har Gambro beslutat att enbart använda säkringsredovisning i de  

fall verkligt värde orsakar en relativ hög resultatvolatilitet. Under 2005 innebar det att  

                                                
131 Gambros årsredovisning 2004 & 2005 
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säkringsredovisning skedde för endast 18 procent av bolagets kassaflödessäkringar, i EUR 

och USD. Gambro anser att den inverkan som säkringar har på resultaträkningen då de 

säkringsredovisas ej är tillräckligt fördelaktig för att väga upp de stora resurser som krävs för 

att säkringsredovisa. 

 

Under verksamhetsåret 2004 hade Gambro säkringar av valutaterminskontrakt avseende 

kommersiella flöden till ett nominellt värde av 824 miljoner. Vid utgången av 2005 uppgick 

nominellt värde på valutaterminskontrakt till 1 014 miljoner. Trots att bolaget säkrar ett större 

belopp, kommer de i fortsättning inte tillämpa säkringsredovisning för merparten av 

säkringarna eftersom endast 18 procent av dessa kommer att säkringsredovisas.  

 

Då samtliga derivat marknadsvärderas ökar resultatvolatiliteten mellan perioderna, det 

ackumulerade resultatet av en valutasäkringsåtgärd över säkringsperioden är dock oförändrad. 

Efter övergången till IFRS måste även orealiserade valutakursvinster eller förluster i derivat 

redovisas. Dessa klassificeras som ej räntebärande upplupna kostnader eller upplupna 

intäkter. 

 

4.3 Företagens inställning till de nya reglerna 
För att få en indikation om hur företag uppfattar IASBs rekommendationer kring 

valutasäkringar, efter implementering av dem, har vi skickat ut en enkät till 28 olika företag 

på A-listan. Vi har fått in svar från tio av företagen i undersökningen och det erhållna 

resultatet presenteras nedan. 

 

Denna uppsats presenterar de tre standarderna för säkring som finns. Därav är det väsentligt 

att veta i vilken utsträckning som de olika säkringstyperna används av de 10 företagen i 

undersökningen. Användning av de olika säkringsstandarderna säkring till verkligt värde, 

kassaflödessäkring och säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet är som följer. 
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Användning av säkringsstandarder 

6

4

4

2

Kassaflödessäkring

Säkring till verkligt värde

Säkring av
nettoinvestering i
utlandsverksamhet
Säkrar ej  

 Figur 4132 
 

Tabell över användning av säkringsstandarderna 
Användning av de olika säkringsstandarderna: Antal företag av de 10 tillfrågade: 
Använder samtliga säkringstyper: 3 st. företag 
Använder inte säkringar överhuvudtaget: 2 st. företag 
Typ av säkring:  
Använder säkring till verkligt värde: 4 st. företag (inkl. de företag som använder 

samtliga säkringstyper) 
Använder kassaflödessäkring: 6 st. företag (inkl. de företag som använder 

samtliga säkringstyper) 
Använder säkring av nettoinvestering: 4 st. företag (inkl. de företag som använder 

samtliga säkringstyper) 
 Figur 5133 
 
Tre av företagen i undersökningen använder samtliga standardtyper vid valutasäkring. Totalt 

använder fyra av respondenterna säkring till verkligt värde och sex använder 

kassaflödessäkring. Ett av de företag som inte använder samtliga säkringstyper använder 

säkring av nettoinvestering. Två av företagen använder sedan övergången inte säkringar 

överhuvudtaget. Ett av företagen i undersökningen har tidigare använt säkringar men i och 

med IFRS högre krav så uppnår säkringarna inte längre effektivitetskravet. Ett av företagen 

har tidigare använt säkringar i mycket liten utsträckning, men har efter övergången ej använt 

det alls.  

 

Flertalet respondenter anser att samtliga, eller i alla fall i stort sett samtliga, valutasäkringar 

uppfyller de högre krav för att finansiella instrument ska få klassas som säkringsinstrument 

som IFRS medför. Från de övriga företagen i enkätundersökningen som inte uppgett svaret 

                                                
132 Efter erhållet resultat 
133 Efter erhållet resultat 
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 �samtliga�, har det varit svårt att få fram ett svar på denna fråga. Ett företag anser dock att 

åtminstone en ganska stor andel av deras kontrakt i de stora valutorna uppfyller dessa krav. 

Ett företag säger att inga säkringar är effektiva nog för att säkringsredovisas. 

 

Införandet av IAS 39 innebär att alla derivat ska redovisas i balansräkningen och värderas till 

verkligt värde, det vill säga inte längre behandlas som off-balance poster. Trots detta anser 

merparten av respondenterna i enkätundersökningen att de inte kommer att förändra sin 

valutasäkringshantering överhuvudtaget. Dock poängterar en respondent att rapporteringen av 

valutasäkringar självfallet kommer att ändras. Tre av respondenterna räknar dock med, eller 

har till och med, förändrat sin valutasäkringshantering. Ett av företagen har förändrat sin 

valutasäkringshantering redan nu, och räknar även med att hanteringen kommer att förändras 

hela tiden på grund av nya tolkningar av standarden. Ett skäl som annars tas upp som en 

anledning till att förändra hanteringen är den ökade dokumentationen och bevisningen som 

införandet av IAS för med sig. 

 

Nio av tio företag upplever att de nya standarderna krävt merarbete och merkostnader. Alla 

respondenter som anser att de nya standarderna gett merarbete och merkostnader anser att 

detta främst beror på kostnader och arbete i samband med administration och dokumentation 

av säkringar. Den större delen av merarbetet har dock utförts innan implementeringen av 

IFRS och då har även kostnader för konsulter uppkommit. Alla företag har i och med 

övergången använt extern experthjälp. Främst har diskussioner skett med revisorer eller andra 

konsulter. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det är lämpligt att valutasäkringarna redovisas till 

verkligt värde. Respondenternas kommentarer till detta är att det ger en mer rättvisande bild 

av koncernens säkringar samt även en bättre bild av företagets ställning. En respondent anser 

att �det är rimligt att redovisa till det verkliga orealiserade marknadsvärdet eftersom detta kan 

ha betydande effekter�. Två respondenter anser dock att valutasäkringar ej bör redovisas till 

verkligt värde. Dels för att då valutasäkringar marknadsvärderas vid bokslutstillfället, kan 

siffrorna snabbt bli inaktuella beroende på marknadens utveckling och dels för att värdering 

till verkligt värde av säkringar endast visar resultatet av verktyg som används för att eliminera 

eventuella framtida effekter på resultatmarginalen. Respondenten anser då att det verkliga 

värdet endast borde redovisas som en upplysning i noter som i UK GAAP. 
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Syn på värdering till verkligt värde 
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 Figur 6134 
 
Vid frågan om respondenten kunde sätta en siffra på hur bra värdering av verkligt värde är 

nåddes resultatet i bild 6. Medelvärdet når det höga värdet 7,5. Även de som ej svarat med en 

siffra är i vissa avseenden positiva till värdering till marknadsvärde av finansiella instrument. 

 

Merparten av företagen i undersökningen anser att IFRS ger en mer rättvisande bild av 

verksamheten än de tidigare svenska normerna, inte minst på grund av att 

tolkningsmöjligheterna är färre. För IFRS som helhet motiverar, såväl de som anser att IFRS 

är mer rättvisande som de som anser att den ej är det, att möjligheten till internationell 

jämförelse mellan olika verksamheter gör att IFRS i sig är mer rättvisande. Många ser även 

fördelar med värdering till verkliga värden och anser då att de är mer rättvisande. För just 

valutasäkringar är även flera företag positiva till att derivat finns upptagna i balansräkningen 

och ej är off-balance poster längre. Dock är flera respondenter kritiska dels till hur regelstyrda 

IFRS rekommendationer är och även de krav på förståelse som ställs på en läsare av en 

finansiell rapport. Respondenterna är osäkra på om läsare hanterar att förstå bakomliggande 

regler samt föränderligheten i marknadsvärden. Tre av respondenterna anser att det inte finns 

någon konkret skillnad, framförallt eftersom den ej går att utläsa än eftersom IFRS 

rekommendationer endast använts en gång. 

 

De främsta eller mest påtagliga svårigheterna vid övergången till de nya standarderna för 

valutasäkringar är: 

• Komplexiteten i rekommendationerna 21, 32 och 39, men då allra främst 

rekommendation 39 där huvuddelen av valutasäkringar regleras. 

                                                
134 Efter erhållet resultat 
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• Att regelverket även är komplext att förstå i och med de komplexa underliggande 

transaktionerna som finns bakom säkringarna. 

• Läsare av rapporterna kanske ej förstår reglerna, det kan leda till feltolkningar och att 

siffror och poster ej uppfattas korrekt. 

• Vissa svårigheter anses även kunna uppkomma eftersom läsare av rapporterna ej 

förstår hur föränderligt marknadsvärdet är, att ett visst värde snabbt kan bli inaktuellt 

efter balansdagen.  

• Värdena blir volatila. 

• Arbetet och anpassningen har varit svår eftersom standard 39 varit föränderlig och ej 

varit helt färdigarbetad. Respondenter har upplevt det som mödosamt att gång på gång 

upprätta nya rutiner. 

• Det krävs väldigt mycket administrativt arbete eftersom varje säkring måste 

dokumenteras. Att varje säkring måste kopplas med ett underliggande avtal skapar ett 

�administrativt trassel�. Kravet på dokumentation och den administration som uppstår 

kring detta ses som påfrestande av hälften av företagen i undersökningen. 

 

Uppfattning om hur begripliga IFRSs standarder för säkringsredovisning är 
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 Figur 7135 
 
Uppfattning av hur begripliga standarderna är på en skala från 1 till 10 (där 1 är obegripliga 

och 10 fullt begripliga) sträcker sig från 1 till 8. Medelvärdet på frågan är 5,3. Endast 8 

företag av de 10 tillfrågade valde att svara på frågan. 

                                                
135 Efter erhållet resultat 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys baserad på den teori och empiri som har behandlats och 
genomförts i uppsatsen. 
 

Det finns väsentliga skillnader mellan tillämpning av IASBs rekommendationer och 

tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer för valutasäkringar. De svenska 

normerna är i mångt och mycket anpassade till IASBs normer eftersom dessa har varit 

vägledande på området. I sin normgivning har Redovisningsrådet utgått ifrån IASBs lösningar 

i stort sett, samt även översatt IASBs referensram till svenska som en utgångspunkt för 

normgivning. Den successiva anpassningen ska göra övergången till IFRS rekommendationer 

mjukare. De olika områdena som behandlas i referensramarna är relativt likartade, men 

utgångspunkten för hur ramarna ska följas är ej den samma eftersom redovisningsprinciper 

inte tolkas på samma sätt. Det har ej varit möjligt att fullt ut följa standarderna på grund av 

tidigare svensk lagstiftning då IASBs normer baserar redovisning på värdering till verkligt 

värde. Traditionellt sett har svensk redovisning utgått från försiktighetsprincipen och då inte 

kostnadsfört resultat som ej varit realiserade, därav har ej derivat redovisats. Svenska och 

internationella redovisningsorgan tar inte samma hänsyn till de olika redovisningsprinciperna 

som finns. IASB stödjer sig inte i samma utsträckning på försiktighetsprincipen och 

substanssynsättet är mer dominerande beträffande realisationsprincipen, detta bidrar till att 

verkligt värde ses som mer rättvisande. Svensk normgivning har inom området 

valutasäkringar stannat upp med normgivningen i avvaktan på lagändring och motsvarighet 

till IAS 39 har ej getts. Även den sena utvecklingen av IAS 39 har lett till att merparten av 

företag ej anpassat sin säkringsredovisning till IFRS förrän övergången till IASBs regelverk 

den första januari 2005. Övergången har enligt företag i vår undersökning varit svår och 

arbetsam eftersom standarden inte enbart varit komplex utan även ändrats flera gånger. 

Standardens föränderlighet har gjort implementeringsprocessen resurskrävande och kostsam, 

undersökningen har visat att nio av tio företag har uppfattat att övergången krävt merarbete 

och merkostnader. Kostnader har dels uppkommit i samband med att externa konsulter har 

anlitats för att tolka standarden, de kan då ha uppkommit flertalet gånger eftersom standarden 

har ändrats. De främsta kostnaderna och framförallt merarbete beror dock på de 

dokumentationskrav som finns i IFRS, de leder till stora administrativa kostnader. 

 

IASBs standarder för valutasäkringar är mer ingående och detaljerade än vad svensk 

normgivning varit inom området. En anledning till detta tror vi kan vara att svenska 
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normgivare avvaktat med normgivning av valutasäkringar. Normgivningen har endast gett en 

överskådlig rekommendation kring valutasäkringar och lämnat stort utrymme för tolkningar. 

IFRS har utvecklat normerna till att täcka in de flesta områden. Detta gör dels standarden 

komplex, men hindrar samtidigt att ge utrymme för olika tolkningar. Företagen i vår 

undersökning ser minskad risk för feltolkning som positiv. Då redovisningsansvariga inte har 

möjlighet att tolka reglerna på olika sätt, blir redovisningen mer enhetlig trots att den 

appliceras på olika företag. Mer detaljerade normer skapar en homogenare redovisning, ett av 

syftena med införandet av IABSs regler att skapa internationell jämförbarhet. Det som 

uppfattas som mest positivt med IFRS av företagen i vår undersökning är just att 

jämförbarheten ökar. 

 

IASBs mer detaljerade standard för säkringar innebär också ett högre dokumentationskrav för 

varje säkring, dokumentationen sker över de instrument och poster samt risker, syften och 

effektivitet som säkringen har. De svenska normgivarna har aldrig ställt något krav på att en 

säkring ska uppfylla en viss effektivitet, eller att skyddet ska göra någon �märkbar� skillnad. 

Enligt IFRS ska skyddet kunna säkerställas och generera en resultateffekt. Även krav på vilka 

poster som får användas för säkring samt vilka instrument som får säkra poster är noggrant 

specificerade i IFRSs regelverk, jämfört med svenska normer. Kraven innebär att varje 

enskild säkring vid redovisning kräver mycket mer arbete än tidigare. Effektivitetskraven 

verkar uppfyllas av majoriteten, men dokumentationskraven skapar svårigheter. Kravet att 

varje enskild säkring ska dokumenteras resulterar i att företag väljer att förändra sin 

säkringshantering. Dokumentationskraven medför, som tidigare nämnts, alltför stora 

kostnader och administrativt arbete. Vid granskning av årsredovisningar framgick det att 

samtliga tre företag kommer att undgå säkringsredovisning för en stor del av säkringarna 

eftersom dokumentation av varje säkring kräver för mycket administrativt arbete. Ett av 

företagen påpekar även att säkringsredovisningen ej är tillräckligt förmånlig för att väga upp 

det arbete och de kostnader som den noggranna dokumentationen kräver.  

 

I IFRS ses ett derivat som ett åtagande redan vid avtalstecknandet, IFRS antar inte 

försiktighetsprincipen i samma utsträckning som svenska normer har gjort. Det resulterar i att 

derivatet alltid ska finns med i balansräkningen. Undersökningen har visat att upptagande av 

derivat i balansräkningen ses som mer rättvisande. Svenska normgivare har följt 

försiktighetsprincipen och ej sett avtalstecknandet som ett fullgjort åtagande. Derivat har då 

inte varit någon affärshändelse, de har inte redovisats löpande och därför varit off-balance. 
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Det faktum att alla derivat kommer att finnas med i balansräkningen kommer att leda till en 

större balansomslutning.  

 

Den största orsaken till varför svenska normgivare inte följt IASBs rekommendationer på 

området, är det faktum att värdering av säkringsinstrument ska ske till verkligt värde. 

Värdering till verkligt värde tar hänsyn till förändring i värde på instrument och post vilket 

påverkar resultat- och balansräkning. Hänsyn till värdeförändringarna skapar även volatilitet 

eller svängningar i resultatet, värdet på en viss post eller ett instrument kommer ej att vara 

samma från år till år. Att värdera säkringsinstrumentet till balansdagens värde ses inte som 

något stort problem eller som mindre rättvisande än anskaffningsvärde bland våra 

respondenter. Dock uppmärksammas den volatilitet som kan uppstå i resultatet då det jämförs 

från år till år. Företagen i undersökningen är snarare osäkra på om läsare av rapporterna 

förstår den påverkan som värdering till verkligt värde ger. Vi uppfattar det som att 

respondenter kan vara osäkra på om läsare av rapporten uppfattar skiftet i resultatet som 

negativt på grund av att verksamheten går dåligt ur försäljningssynpunkt. Vi tänker främst på 

intressenter som inte är särskilt ekonomisk kunniga men som företagen ändå vill ha en god 

relation till, såsom mindre investerare, anställda, leverantörer i beroendeposition etc.
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som undersökningen har resulterat i. Slutsatserna har 
utarbetats utifrån det huvudsyfte samt de två delsyften som uppsatsen ämnar behandla. 
 

Det råder väsentliga skillnader mellan svenska och internationella normer vad gäller värdering 

och redovisning av valutasäkringar. Skillnaderna uppstår eftersom normgivarna tolkar 

redovisningsprinciper olika, detta har resulterat i att tillgångar anses ha ett verkligt värde och 

derivat numer kostnadsförs. Även klassificeringen skiljer sig åt, numer måste företag ta 

hänsyn till både instrument och post för att klassificera den säkring de gjort.  

 

Surveyundersökningen har visat att IASBs största fördel är möjligheten till internationell 

jämförelse med andra länder, företagen har en positiv bild av värdering till verkligt värde och 

upplever det som rättvisande. Dock har övergången liksom standarderna för valutasäkringar 

upplevts som komplexa. Det råder även en oro kring läsarens kunnighet eftersom standarden 

är komplex, företagen ställer sig tveksamma till om läsaren kan hantera rapporterna. 

Undersökningen har även visat att dokumentationskraven som standarden medför ses som allt 

för höga och resulterar i att vissa företag väljer att förändra sin säkringshantering. 

Dokumentationskraven har gjort att samtliga tre företag, vars årsredovisningar är granskade, 

kommer att undvika säkringsredovisning för en stor del av sina säkringar 
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7. Avslutande diskussion 
I detta kapitel presenteras författarnas avslutande diskussion, avsnittet baseras på gjord 
analys och erhållna slutsatser. Diskussionen ämnar även presentera författarnas uppfattning. 
Vidare ges även en kritisk granskning av uppsatsen och utförd forskning. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare studier. 
 

7.1 Egen diskussion 
Övergången till IFRS anser vi är en bra utveckling av redovisningsregler. Då svenska företag 

verkar på en global marknad missgynnas företag av att ej publicera sina finansiella rapporter 

utifrån samma grunder som övriga aktörer. IFRS stärker företagens trovärdighet hos 

intressenter eftersom rapporterna utförs enhetligt. 

 

I IFRS uppmärksammas valutasäkringar som en post som medför kostnader eller intäkter 

därav är säkringar idag en aktivitet som påverkar resultat och balans. Tidigare har säkringar 

ignorerats fram tills det att de löpt ut. Vi ser det som positivt eftersom säkringarnas värde ofta 

varit betydande men det har då dolts. Vi ser även värderingen till verkligt värde som positivt, 

för oss känns det mer väsentligt att veta dagens värde av ett åtagande än det värde som var av 

betydelse under en tidigare period. IASBs regler lämnar även ett mindre utrymme för 

tolkningar vilket vi även anser gynna jämförbarheten mellan företag. 

 

Vi bedömer att vår undersökning gett en indikation på att företag kommer att välja att ej anta 

IASBs säkringsredovisning för merparten av sina säkringar. Vi ställer oss frågande till att 

företag kan undgå att säkringsredovisa eftersom då ett säkringsförhållande identifierats så ska 

detta säkringsredovisas. Vi tror att företag lyckas undvika säkringsredovisningen genom att ej 

uppfylla dokumentationskraven, vilket undviks eftersom de anses vara för stora. Vår 

granskning av årsredovisningar visar starkt på att säkringsredovisningen till stor del undviks, 

trots detta har flertalet av företagen i vår surveyundersökning påpekat att de ej kommer att 

förändra sin säkringshantering. Företag kommer med största sannolikhet att fortsätta säkra, 

men de kommer ej att säkringsredovisa säkringarna eftersom det ses som allt för mödosamt. 

Det problem som vi tror uppstår i och med att säkringsredovisningen ignoreras är att 

jämförelser av olika företag blir missvisande. Vi förmodar att nyare företag som kommer 

direkt in i IASBs regelsystem då det är fullt utvecklat samt företag som ej säkrat i någon 

större utsträckning tidigare kommer att anpassa sig till IASBs säkringsredovisning bättre och 

med mindre svårigheter. IASBs säkringsstandarder har varit föränderliga men är idag 
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färdigställda och företag behöver ej tolka om och göra nya anpassningar av 

säkringsredovisningen. 

7.2 Kritisk granskning 
Vi har i vår uppsats valt att använda mycket litteratur som innehåller aktuella regelverk, dessa 

har vi tolkat och försökt att återspegla de för uppsatsen mest väsentliga delarna och presentera 

dem på ett läsarvänligt vis. Övrig litteratur som använts i teoriavsnittet är vad vi anser vara 

trovärdig litteratur, många av böckerna används exempelvis som kurslitteratur. Vid val av 

metoder och modeller har vi försökt att ta hänsyn till flera litterära källor och för att få olika 

flera synvinklar i ämnesområdet. Vi är något missnöjda med det antal artiklar som vi hittat på 

området, fler artiklar skulle ge en bättre verklighetsanknytning. 

 

Vårt empirikapitel uppfattar vi har getts något kort med tid. Vi hade uppskattat om vi varit 

mer kunniga inom ämnesområdet innan vi genomförde undersökningen. Vi har även saknat en 

möjlighet till uppföljning av frågorna till de olika företagen, vi har flera gånger upplevt att vi 

har haft följdfrågor. Självklart skulle även ett större antal företag i undersökningen, samt i 

granskningen av årsredovisningar, leda till ett starkare resultat och öka uppsatsen 

trovärdighet. Trots detta är vi nöjda med den empiri vi erhållit och det resultat som 

undersökningen slutligen mynnat ut i. Vi har i den största mån som det varit möjligt försökt 

att inte påverka någon eller att själva bli påverkade under undersökningens gång. Vi anser 

även att detta har fungerat och att uppsatsen ger en saklig spegling av problemområdet.  

7.3 Förslag till vidare studier 
Det vi ser som intressant efter att ha genomfört denna studie är hur hantering av 

valutasäkringar kommer att utvecklas under en längre period. Vi anser att en studie där fler 

företag ingick i urvalet samt där samarbetet var längre och mer djupgående skulle ge ett 

resultat med mer tyngd. Vår studie har skett direkt efter övergången och vi har upplevt det 

som att företagen knappt riktigt vet själva hur de hanterar säkringar och hur övergången har 

påverkat dem. Att utföra en studie under en längre tidsperiod borde därav ge bättre svar 

eftersom företagen då skulle vara mer medvetna om hur övergången påverkat verksamheten.
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12. Anser Ni att det är lämpligt att valutasäkringar redovisas till verkligt värde? Motivera 

Ert svar! 
 

13. IFRS medför högre krav för att instrument ska få klassas som säkringsinstrument. Hur 
stor andel av era valutasäkringar uppfyller dessa högre krav? 
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