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Sammanfattning 
Som en följd av det ökade behovet av global kapitalanskaffning har kravet på jämförbar 
redovisning mellan länder ökat. EU har därför som målsättning att skapa en mer harmoniserad 
och effektiv kapitalmarknad inom unionen. I juli 2002 antog Europaparlamentet och rådet en 
förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, IAS-förordningen. Sedan 1 
januari, 2005  är det krav på att alla noterade europeiska företag i koncernredovisningen skall 
tillämpa de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och International Accounting Standards (IAS). IAS 39 standarden uppfattas som den 
svåraste och mest komplexa av IAS/IFRS standarderna. Samtidigt är det centrala syftet med 
harmoniseringsprocessen inom EU att skapa en mer jämförbar, enhetlig och transparant 
kapitalmarknad. 
 
Vårt syfte är att skapa en förståelse för olika svenska bankers, myndigheters samt 
redovisningskunnigas inställning till harmoniseringen av redovisningen och konsekvenserna av 
IAS 39 tillämpningen. Utifrån detta skall vi analysera om tillämpningen av IAS 39 går emot 
harmoniseringens mål om att skapa en mer jämförbar och rättvisande redovisning. För att skapa 
en ökad förståelse av respondenternas uppfattning av harmoniseringen av redovisningen och IAS 
39 har vi valt ett kvalitativt angreppssätt på vår fallstudie. För att besvara uppsatsens syfte har vi 
valt att intervjua företrädare för tre banker samt fyra myndigheter eller redovisningskunniga. 
 
Det vi kommer fram till i vår undersökning är att harmoniseringen av redovisningen till följd av 
införandet av det internationella regelverket IAS/IFRS uppfattas som något positivt av samtliga 
respondenter. Då länderna själva får välja vem som skall tillämpa IAS/IFRS regelverket leder det 
till en sämre jämförbarhet mellan de olika ländernas redovisningar. Respondenterna anser att 
sambandet mellan redovisning och beskattning utgör ett hinder för tillämpningen av IAS/IFRS i 
juridisk person. Valmöjligheterna avseende säkring av finansiella instrument som finns i IAS 39 
leder till en svårare jämförelse mellan företagen. Men det ger däremot en möjlighet att redogöra 
för en mer rättvisande bild av företagens verksamhet utifrån hur de bedömer att företaget speglas 
bäst. Värdering till verkligt värde av de flesta finansiella instrumenten ger en mer relevant och 
aktuell bild, men är problematisk om det inte finns en aktiv marknad. En konsekvens av den 
administrativt krävande IAS 39 är att de undersökta bankerna har minskat sitt användande av 
säkringsredovisning vilket leder till en ökad riskexponering. Bankerna upplever att IASB inte har 
tagit hänsyn till hur bankernas verksamhet fungerar i praktiken. Detta tyder på att det finns ett 
glapp mellan den normativa grundtanken bakom IAS 39 och den praktiska tillämpningen av 
standarden i bankerna. 



 

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter som vi har intervjuat till denna uppsats. Vi 

uppskattar att ni har tagit er tid och besvarat våra frågor. Vi vill även framföra ett stort tack till 

våra handledare Besrat Tesfaye och Karl Gratzer för det stöd och den hjälp vi har fått under 

arbetets gång.  

 

Stockholm 2006-06-13 

 

 

            …………..…………………              …………..………………… 

 

Robin Österberg     Adrian Glinqvist  



 

Förkortningar 
EFRAG European Financial Reporting Advisory Group, är en redovisningsteknisk kommitté 

som bistår EU-kommissionen med expertkunskap vid bedömningen av 
standarderna. 

E&Y Ernst & Young 
FASB Financial Accounting Standards Board 
FI Finansinspektionen 
FSB FöreningsSparbanken 
FVO Fair Value Option 
HB Handelsbanken 
IAS International Accounting Standards (Föregångare till IFRS) 
IASB International Accounting Standards Board (ersatte IASC 2001) 
IASC International Accounting Standards Committee 
IFRS International Financial Reporting Standards (standards utgivna av IASB) 
NB Nordea Bank 
SKV Skatteverket 
SNL Svenskt Näringsliv 
US GAAP United States generally accepted accounting principles 
 

Definitioner 

Derivat Derivat är ett samlingsnamn för finansiellt instrument som används 
för att omfördela risker i syfte att spekulera, göra arbitragevinster eller 
hantera risker som företagets verksamhet ger upphov till. 

Komponentansats Enligt komponentmetoden skulle det innebära att FVO får användas 
för komponenter av risk som går att marknadsvärderas med referens 
till marknads priser. 

Swap Swapar innebär att två parter byter lånevillkor eller 
betalningsströmmar med varandra under kontraktets löptid. 

Säkringsredovisning Används för att undvika eller begränsa de svängningar i resultatet som 
redovisning enligt IAS 39 ger upphov till. 

Verkligt värde Med verkligt värde avses det belopp till vilket en tillgång eller en 
skuld skulle kunna överlåtas mellan villiga, kunniga och oberoende 
parter. 

Volatilitet  Mått på hur avkastningen varierar över tiden. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I syfte att skapa en mer jämförbar redovisning har Europeiska Unionen (EU) tidigare försökt att 

harmonisera redovisningen. Deras försök har dock misslyckats då EU:s direktiv, som innehållit 

alltför många valalternativ, har utnyttjats och tolkats olika av de olika medlemsländerna. Under 

tidigt 70-tal bildades sedan den privata normgivaren IASC (senare ersatt av IASB), som arbetar 

för att förbättra och harmonisera världens redovisning. Den internationella 

redovisningsharmoniseringen inriktar sig på två centrala frågor. Den första handlar om 

värderingsprinciper och framförallt frågan om redovisning till anskaffningsvärde respektive 

verkligt värde. Den andra handlar om problematiken med ländernas olika redovisningskulturer.1 

Inom EU råder det olika kulturer vilket har lett till att olika redovisningslösningar utvecklats 

utifrån olika syn på redovisningens syfte. 

 

Vid EU:s toppmöte i Lissabon år 2000 fastställdes målet att EU skall bli världens mest 

konkurrenskraftiga ekonomi. Något som dock motverkade denna strävan var att unionens 

medlemsländer hade olika redovisningsprinciper. En konsekvens av detta var att jämförbarheten 

minskade eftersom en vinst som redovisas i ett land inte behövde vara jämförbar med en vinst i 

ett annat land. Den europeiska kapitalmarknaden var därför varken effektiv eller transparent, sett 

ur internationella investerares perspektiv. EU hade därför som målsättning att skapa en mer 

harmoniserad och effektiv kapitalmarknad inom unionen.2 I juli 2002 antog Europaparlamentet 

och rådet en förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, IAS-

förordningen. Enligt IAS-förordningen skall alla noterade europeiska företag tillämpa den 

internationella redovisningsstandarden IAS/IFRS i koncernredovisningen. Onoterade företag, det 

vill säga företag som inte är noterade på en börs eller marknadsplats, kan välja att tillämpa 

regelverket i sin koncernredovisning.3 

 

Det huvudsakliga syftet med IAS-förordningen är att öka jämförbarheten mellan noterade 

koncerners finansiella rapporter i hela EU, och på så sätt underlätta den ekonomiska och 

                                                 
1 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s.  427 f. 
2 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s. 140. 
3 FI - företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006). 
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finansiella integrationen. Finansiella rapporter som upprättas utifrån ett gemensamt och 

internationellt accepterat regelverk underlättar värderingen av företag i olika länder. En 

utvidgning av de europeiska kapitalmarknaderna möjliggör en bättre prisbildning och en högre 

effektivitet.4 Ett nytt EU-direktiv om handeln med finansiella instrument har tillkommit som ännu 

ett steg mot en harmoniserad europeisk marknad. Enligt detta direktiv, som skall träda i kraft i 

november 2007, kommer de svenska och europeiska bank- och finansföretagen med enbart 

tillstånd i ett land kunna agera i alla EU-länder.5 Detta kan tänkas öppna upp den europeiska 

marknaden för svenska bank- och finansföretag. 

 

IFRS är principbaserat och möjliggör för företagen att verksamhetsanpassa sina 

redovisningsprinciper och finansiella rapporter. En betydelsefull aspekt är att IFRS innebär att 

tillgångar och skulder värderas till verkligt värde i större utsträckning än vad som tidigare varit 

tillåtet. En effekt av detta är att svängningarna i resultaträkning, balansräkning och eget kapital 

kan bli större. Bytet av redovisningssystem har lett till betydande operativa kostnader för såväl 

företag som myndigheter.6 I övergångsfasen uppstår svårigheter med att tolka förändringar i 

kapitalstyrka och redovisade resultat, då en förändring antingen kan vara en effekt av att 

verksamheten förändrats eller att andra redovisningsprinciper tillämpats. 

 

Externredovisning skall ge en rättvisande bild av företaget och gör det möjligt för externa 

intressenter, som aktieägare, långivare, myndigheter och media, att värdera företagets 

ekonomiska styrka, dess risker och potential.7 Företagens finansiella rapporter måste också 

möjliggöra jämförelser mellan företag, vilket generellt sett främjar förtroendet för finansiell 

rapportering och därmed för hela finansmarknaden. 

 

De flesta stora företag bedriver en omfattande handel med finansiella instrument som är 

förknippad med en finansiell risk. Syftet med IAS 39, Finansiella Instrument - Redovisning och 

värdering, är att ange principer för redovisning och värdering av finansiella tillgångar och 

                                                 
4 FI - företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006). 
5 KPMG, (2006). ”Gränserna för handeln med värdepapper i Europa rivs - men finansföretagen är dåligt förberedda”  
6 FI - företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006). 
7 FI - företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006). 
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skulder.8 Innan IAS 39 redovisades finansiella instrument till anskaffningsvärde, och vinst eller 

förlust uppkom först vid försäljning. Därmed var riskexponeringen till stora delar dold i 

redovisningen. Vid tillämpning av IAS 39 påverkar värdeförändringar av finansiella instrument 

företagens resultaträkningar även om vinsten eller förlusten inte är realiserad. IAS 39 kräver 

också en omfattande dokumentation av de risker som uppstår i samband med 

säkringsredovisning.9 

 

1.2 Problemdiskussion 
För att det skall ske en fullständig harmonisering av redovisningen är det viktigt att tillämpningen 

av IAS/IFRS regelverket i de olika europiska länderna sker på samma sätt. Detta är den viktigaste 

förutsättningen för en gemensam europeisk kapitalmarknad och därför har det sedan den 1 januari 

2005 varit krav på att samtliga noterade företag i EU skall tillämpa de internationella 

redovisningsreglerna (IAS/IFRS) i sin koncernredovisning. Men i debatten kring IAS/IFRS har 

en del problem uppmärksammats. I Sverige som redan tidigare har tillämpat en del av IAS/IFRS 

reglerna har tillämpningen inneburit vissa problem både för företagen och för investerarna.10 I 

den svenska tillämpningen av IAS/IFRS reglerna har olika myndigheter och redovisningsexperter 

spelat en viktig roll ifråga om tolkning och anpassning till svenska regler. Redovisningsrådet har i 

sin normgivning utgått ifrån IASB:s lösningar. Dock har anpassningar till svensk lagstiftning och 

praxis gjorts.11 

 

Regeln om redovisning av finansiella instrument, IAS 39, är särskilt problematisk då det tidigare 

inte funnits en sådan regel i Sverige. Innan IAS 39 infördes togs finansiella tillgångar, enligt 

Årsredovisningslagen, upp till sitt anskaffningsvärde och vinst eller förlust redovisades först vid 

försäljning enligt realisationsprincipen. Sedan IAS 39 infördes så tas de flesta finansiella 

instrumenten upp i balansräkningen till verkligt värde och eventuella värdeförändringar påverkar 

resultatet. IAS 39 tar därför ett avsteg från realisationsprincipen eftersom även orealiserade 

vinster eller förluster påverkar resultatet.  Då IAS 39 förespråkar värdering till verkligt värde som 

                                                 
8 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 579. 
9 FI - företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006). 
10 Bankföreningen, (2006).  EU - Nytt, Februari 2006. 
11 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s. 137. 
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den dominerande principen, innebär det också ett avsteg från försiktighetsprincipen, som tidigare 

varit ledande i Sverige.12 

 

Bankerna har framfört kritik mot att vissa finansiella instrument, exempelvis stora lånestockar, 

skall värdares till verkligt värde då det inte finns en aktiv marknad för dessa instrument. Om det 

inte finns en aktiv marknad så skall ett värde uppskattas utifrån vissa antaganden, som kan 

påverka redovisningen och ge en skev bild av företagets resultat och ställning.13 Bland svenska 

företag finns det även en oro över att löpande redovisning av värdeförändringar skall leda till en 

större volatilitet i balans- och resultaträkningen. För att företagen skall kunna undvika eller 

begränsa de svängningar i resultatet som redovisning enligt IAS 39 ger upphov till, tillåter 

standarden säkringsredovisning.14 Då belastar värdeförändringar istället det egna kapitalet och 

svängningar i resultatet undviks således. En säkring måste både vara effektiv och kunna mätas på 

ett tillförlitligt sätt för att klassificeras som säkringsredovisning vilket är en väldigt komplicerad 

process. Sambandet mellan den underliggande tillgången och säkringen skall utvärderas och 

dokumenteras kontinuerligt.15 

 

Det finns dock argument som tyder på att denna typ av redovisning kan bli svår att tillämpa. En 

av huvudinvändningarna som framförts mot säkringsredovisningen enligt IAS 39, av bland annat 

de svenska bankerna, är att reglerna inte ger en rättvisande bild av hur bankerna bedriver sin 

verksamhet. Detta strider direkt mot uttalandet i EU:s Regulation (1606/2002) att redovisningen 

skall ge en rättvisande bild: ”true and fair view of the financial position and performance of an 

enterprise”. En annan invändning som framförts är att reglerna går emot de metoder som 

bankerna använder för att effektivt hantera risker.16 Den redovisningstekniska kommittén 

EFRAG skrev i en rekommendation att IAS 39 är en extremt komplex och kontroversiell 

standard som ger upphov till stora svårigheter framförallt på området säkringsredovisning.17 IAS 

                                                 
12 Deloitte (060320).  
13 Gebhardt, G et al (2003), “Financial instruments. Fair value for (not against) the banking industry”. 
14 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 596. 
15 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 593. 
16 Svenska Bankföreningen (2002), ”Svenska bankers oro beträffande EU:s implementering av internationella 
redovisningsregler”. 
17 Bankföreningen, (2002), ”Svenska bankers oro beträffande EU:s implementering av internationella 
redovisningsregler”. 
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39 är administrativt tung, har för omfattande informationskrav och värderingen till verkligt värde 

kan vara problematisk vid avsaknad av en aktiv marknad. 

 

Det centrala syftet med harmoniseringsprocessen inom EU är att skapa en mer jämförbar, 

enhetlig och transparant kapitalmarknad. Detta förutsätter att reglerna tillämpas på samma sätt i 

de olika länderna vilket dock försvåras av tidigare gällande praxis i de europeiska länderna.  

 
1.3 Problemformulering 
Det är problematiskt om komplexiteten i redovisningsstandarden IAS 39 går emot 

harmoniseringens syfte.18 Tillämpningen av IAS 39 drabbar banker i en större omfattning än 

andra företag då finansiella instrument utgör huvuddelen av bankernas tillgångar. Det är därför 

intressant att ur ett företagsperspektiv undersöka hur bankerna ser på tillämpningen av IAS 39 i 

relation till harmoniseringen av redovisningen. Det är även intressant att studera hur myndigheter 

och redovisningskunniga ser på harmoniseringen och IAS 39 för att få ett mer fördjupat 

perspektiv. 

 

Problemet kan konkretiseras i följande frågor: 

• Vilka effekter har harmoniseringen inom EU på jämförbarheten mellan företagens 

redovisningar och leder reglerna till en mer rättvisande bild av företagens verksamhet?  

• Vad anser bankerna, myndigheter och de redovisningskunniga om den harmonisering som 

skett till följd av IAS/IFRS?  

• Hur ställer sig bankerna, myndigheter och de redovisningskunniga till värderingen till 

verkligt värde av finansiella instrument och till säkringsredovisningen enligt IAS 39? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att skapa en förståelse för olika svenska bankers, myndigheters och 

redovisningskunnigas inställning till harmoniseringen av redovisningen och konsekvenserna av 

tillämpningen av IAS 39. Utifrån detta skall vi analysera om tillämpningen av IAS 39 går emot 

harmoniseringens mål om att skapa en mer jämförbar och rättvisande redovisning. 

                                                 
18 Edenhammar, H (2003), ”Nya redovisningsprinciper – på väg mot IAS 2005”. 
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1.5 Avgränsning  
En första avgränsning som vi har gjort är att vi dels har valt att avgränsa oss till bankbranschen 

med anledning av att en betydande del av bankernas tillgångar i balansräkningen består av 

finansiella tillgångar.19 Därför har vi har valt att undersöka de tre största bankerna20 i Sverige. 

Dessa är FöreningsSparbanken, Handelsbanken och Nordea. Den tidsmässiga och geografiska 

begränsningen är anledningen till att vi inte undersöker andra berörda banker i utlandet, trots att 

de också berörs av IAS 39 reglerna. För att få en djupare inblick i problematiken kring 

harmoniseringen av redovisningen och IAS 39 har vi valt att avgränsa oss till fyra myndigheter 

och redovisningskunniga. Beträffande IAS 39 har vi valt att avgränsa oss till 

säkringsredovisningen och värderingen till verkligt värde. Eftersom vi har valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning har vi inte undersökt vilka och hur stora de ekonomiska effekterna blir 

till följd av IAS 39 tillämpningen. 

 

                                                 
19 Edenhammar, H (2003), ”Nya redovisningsprinciper – på väg mot IAS 2005”. 
20 Bankföreningen, (2005) ”Bank och finansstatistik” 
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2 Metod 
 

2.1 Angreppssätt  
Harmoniseringen av redovisningen som har skett genom implementeringen av IAS/IFRS har 

medfört en stor omställning för svenska företag, myndigheter och redovisningskunniga. För att 

skapa en ökad förståelse av respondenternas uppfattning av harmoniseringen av redovisningen 

och IAS 39 har vi valt ett kvalitativt angreppssätt. I denna uppsats avser vi att undersöka 

bankernas, myndigheternas och de redovisningskunnigas inställning till harmoniseringen av 

redovisningen och att ta reda på konsekvenserna av IAS 39 tillämpningen. Vi har genomfört och 

använt oss av sju intervjuer med representanter från tre banker och fyra olika myndigheter eller 

redovisningskunniga för att skapa en förståelse om harmoniseringen av redovisningen och IAS 

39. Vi anser att det kvalitativa angreppssättet lämpar sig väl då vi vill undersöka respondenternas 

inställning på djupet för att skapa en bättre förståelse om respondenternas inställning till 

IFRS/IAS.21 Det kvalitativa angreppssättet lämpar sig bäst när syftet med undersökningen är att 

öka förståelsen kring ett problem. Det finns både fördelar och nackdelar med det valda 

angreppssättet. En fördel är att det finns en koppling mellan beskrivningar och teorier. Med det 

kvalitativa angreppssättet kan dessutom mening skapas i mjuka data som inte på ett meningsfullt 

sätt kan uttryckas i numerisk form. Som nackdel kan nämnas att data som tas fram i 

undersökningen inte alltid är representativ. En annan nackdel är att forskarnas tolkning av och 

analys av data påverkas av forskarnas bakgrund och övertygelser.22 

 

2.2 Forskningsstrategi 
Vid forskningsstudier finns det olika forskningsstrategier att tillämpa. Fallstudier riktar in sig på 

en eller ett fåtal specifika undersökningsenheter i syfte att få en djupgående förståelse för de 

särskilda fallen. Denna undersökning är en fallstudie då vi avser att endast undersöka tre banker 

och fyra myndigheter eller redovisningskunniga. IAS 39 reglerar redovisningen av finansiella 

instrument för de börsnoterade företagen i Sverige. Bankerna har valts med hänsyn till att deras 

verksamhet till en betydande del består av finansiella instrument vilket också leder till att det är 

de som påverkas mest av den nya standarden. Detta är motivet till att vi har valt de tre största 

                                                 
21 Denscombe, M (2000), ”Forskningshandboken”, s. 243. 
22 Denscombe, M (2000), ”Forskningshandboken”, s. 259 ff. 
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bankerna i Sverige. De myndigheter och redovisningskunniga som vi har valt har valts för att få 

ett vidgat perspektiv av harmoniseringen av redovisningen samt deras syn på IAS 39.23 Fördelen 

med en fallstudie är att man kan studera ett eller ett fåtal fall på djupet och då kan göra upptäckter 

som inte hade blivit synliga vid en mindre omfattande undersökning. Målet med fallstudien är att 

försöka förklara och belysa harmoniseringen och redovisningsstandarden IAS 39 genom att 

undersöka ett fåtal fall.24 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder  
Det underlag som har legat till grund för uppsatsen består av intervjuer och redan befintliga 

uppgifter i form av skriftliga källor så som böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter.  

 

I uppsatsen har vi använt oss av sekundärdata i form av böcker, vetenskapliga artiklar, Internet 

samt information från företag i form av tryckta rapporter. Vi har dessutom använt oss av 

information från olika revisionsbyråer och deras hemsidor på Internet samt från olika 

redovisningsnormgivare som Finansinspektionen, Redovisningsrådet, IASB med flera.  För att få 

tillgång till aktuella artiklar och böcker inom det valda problemområdet har vi dels sökt i 

databaserna Miks, Business Source Elite, EconPapers, JSTOR och Factiva. De sökord som vi har 

använt oss av är bland annat harmonization, hedge accounting, fair value, IAS 39 och IFRS. 

Tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar har varit till en stor hjälp för att kartlägga bakgrunden 

till vårt problemområde. Böcker har främst använts för att skaffa kunskap om redovisningsteorier 

och harmoniseringen. 

 

Primärdata har samlats in genom att sju intervjuer har genomförts med fyra olika myndigheter 

eller redovisningskunniga och tre olika banker. För att kunna samla in relevant och tillförlitlig 

information är det viktigt att intervjua rätt personer.25 Vi började med att kontakta respondenterna 

genom att skicka en förfrågan via e-post om en intervju till den person som är ansvarig för 

redovisningsfrågor. Dessa personer hittade vi på respektive företags, myndighets eller 

redovisningskunnigs hemsida. I den första kontakten med respektive respondent beskrev vi 

                                                 
23 Denscombe, M (2000), ”Forskningshandboken”, s. 41. 
24 Denscombe, M (2000), ”Forskningshandboken”, s. 52. 
25 Holme, I et al (2000), ”Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s. 35. 
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uppsatsens ämnesområde och syfte. Detta för att kunna få bekräftat för oss att respondenterna var 

insatta i ämnet. Innan intervjuerna har ägt rum har vi e-postat en frågemall för att respondenterna 

ska ha möjlighet att sätta sig in i frågorna. Intervjuerna med våra respondenter har ägt rum på 

deras respektive arbetsplats, med undantag för Nordea och Ernst & Young. I Nordeas fall var 

respondenten inte i Stockholm och därför skedde intervjun över telefon. Intervjun med Ernst & 

Young skedde via e-post och telefon. Genomsnittlig tid per intervju har varit cirka en timme.  

Den typ av intervju som vi har använt oss av var en semistrukturerad intervju, vilket innebär att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen och frågor som skall behandlas och besvaras, men en 

viss flexibilitet har eftersträvats och den intervjuade har fått möjlighet att utveckla sina idéer och 

tala mer utförligt om ämnet.26 Vi har även ställt följdfrågor för att ytterligare fördjupa 

respondenternas svar. För att öka tillförlitligheten och minska riskerna för missförstånd har vi 

efter varje genomförd intervju gjort en renskrivning av intervjun vilken vi sedan har skickat till 

respektive respondent. Detta har gett respondenterna en möjlighet att rätta till eventuella 

missförstånd och komma med ytterligare feedback. Vi har dessutom haft möjlighet att skicka 

följdfrågor till respondenterna, vilket vi har gjort för att fördjupa respondentens resonemang i 

vissa frågor. 

 

Frågemallen27 är uppbyggd utifrån vår referensram och våra teorier, och ett stort arbete har lagts 

ner på att frågorna skall vara så heltäckande som möjligt ifråga om de centrala begreppen som 

lyfts fram i de sekundära källorna. Vi har använt oss av ett frågeformulär som är anpassat till 

bankerna, detta utifrån förutsättningen att bankerna arbetar med frågorna på ett mer konkret sätt 

då de tillämpar dem i sin verksamhet. För att erhålla information om de olika myndigheternas och 

redovisningskunnigas speciella sakkunskap har frågorna till dem justerats en del då vissa frågor 

har lagts till och andra tagits bort. Den största skillnaden har varit att frågorna till bankerna har 

haft en större tyngdpunkt på tillämpningen av IAS 39 medan myndigheternas och de 

redovisningskunnigas frågor har haft en större fokus på harmoniseringen. 

 

De frågor vi har velat ha svar på när vi har undersökt respondenternas inställning till 

harmoniseringen av redovisningen har dels varit vad de anser som positivt respektive negativt 

                                                 
26 Denscombe, M (2000) ”Forskningshandboken”, s.135. 
27 Frågemallen återfinns i bilaga 1 och 2.  
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med harmoniseringen som skett till följd av IAS/IFRS regelverket. Vi vill även ta reda på hur de 

anser att harmoniseringsarbetet av redovisningen i Sverige har varit. En ytterligare fråga som vi 

har velat ha svar på är om respondenterna anser att redovisningen har blivit mer jämförbar samt 

om företagen kan presentera en mer rättvisande bild av sin verksamhet. 

 

När vi har undersökt konsekvenserna av tillämpningen av IAS 39 har vi dels velat ha svar på om 

respondenterna upplever IAS 39 som problematisk och vad och varför de i sådana fall anser som 

problematiskt. Vi har även velat ta reda på vad respondenterna anser om säkringsredovisningen 

enligt IAS 39, vad som är bra respektive dåligt, om bankerna har ändrat användandet av 

säkringar, vilka typer av säkringar bankerna använder och varför de använder just dem. En annan 

fråga vi har velat ha svar på är om värderingen till verkligt värde är bra eller dålig och varför den 

i sådana fall är det. 

 

2.4 Urval 
Ett subjektivt urval används i situationer då forskaren redan har en viss kännedom om det som 

skall undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just 

dessa ger den värdefullaste data.28 

 

I och med att EU har beslutat att IASB:s internationella regelverk skall gälla i hela Europa har 

huvuddelen av redovisningsnormgivningen förflyttats till Europanivå. Vi har valt att intervjua 

fyra myndigheter eller redovisningskunniga som kan tänkas ge en så pass bred bild av 

harmoniseringen som möjligt. De valda myndigheterna och redovisningskunniga är 

Finansinspektionen, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Ernst & Young.  De valdes genom ett 

subjektivt urval för att kunna belysa olika aspekter i anpassningen till harmoniseringen. 

Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet för bank- och finanssektorn. Finansinspektionen har 

redan innan den obligatoriska tillämpningen av IAS/IFRS regelverk trätt i kraft i Sverige översatt 

IASB:s rekommendationer till svenska och anpassat dess föreskrifter till svenska förhållanden.29 

Valet av Finansinspektionen motiveras av att de har en lång erfarenhet av arbetet med 

internationella redovisningsstandarder.  Skatteverket valde vi med anledningen av den starka 

                                                 
28 Denscombe, M (2000), ”Forskningshandboken.” s. 23. 
29 Motivpromemoria för FFFS 2003:13 
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kopplingen mellan redovisning och beskattning som finns i Sverige. Denna koppling har lett till 

att de har fått ett visst inflytande över normbildningen, speciellt i avseende om det som är att 

betrakta som god redovisningssed.30 Sverige har på grund av den starka kopplingen mellan 

redovisning och beskattning velat behålla kontrollen över skattelagstiftningen vilket lett till en 

viss tröghet gällande implementeringen av internationella redovisningsregler. Skattverkets 

perspektiv är intressant och relevant för att det kan tänkas ge en bild av de specifika svenska 

förutsättningar som kan tänkas ha ett stort inflyttande på nationell tillämpning av IAS/IFRS 

standarden. Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och arbetar med frågor som 

berör företagens redovisning samt hur internationella redovisningsnormer tillämpas i Sverige. 

Med anledning av detta anser vi att de besitter en kunskap som kan spegla företagens synpunkter, 

det är därför intressant att få reda på deras perspektiv på harmoniseringen och IAS 39. Ernst & 

Young valde vi med anledning av att de har specialkunskap om IAS/IFRS regelverket och dess 

tillämpning i praktiken. Ernst & Young är ett globalt revisionsföretag som kan tänkas ha både en 

nationell och internationell expertkunskap om harmoniseringen av redovisningen.  

 

Vi har även använt oss av ett subjektivt urval när vi har valt ut de tre företag som vi anser 

påverkas mest av IAS 39.31 Vid val av företag har vi resonerat kring vilken bransch i allmänhet 

och vilka företag i synnerhet som påverkas av IAS 39. Den bransch som vi anser är mest 

intressant är finansbranschen, med anledning av att de använder sig av finansiella instrument i 

stor utsträckning. De tre företag som vi valt att undersöka är FöreningsSparbanken, 

Handelsbanken och Nordea Bank. Anledningen till varför vi valt dessa är att de är de största 

bankerna på den svenska marknaden, enligt Bankföreningen,32 och att samtliga har en liknande 

verksamhet. 

 

2.5 Trovärdighet 
Det som kan bidra till att trovärdigheten hos respondenterna är hög är att samtliga respondenter 

som företräder banker har ledande positioner inom respektive banks redovisningsgrupp. Detta 

                                                 
30 Nilsson, S (2002), ”Redovisningens normer och normbildare: en nationell och internationell översikt”, s. 74. 
31 Denscombe, M (2000), ”Forskningshandboken”, s. 23. 
32 Bankföreningen, (2005) ”Bank och finansstatistik”  
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medför att de konkret arbetar med dessa frågor och har en stor kunskap om IAS/IFRS regelverk 

samt om implementeringsprocessen då alla har varit delaktiga i den. 

 

2.6 Förförståelse 
Då vi båda är intresserade av redovisning försökte vi finna ett intressant och aktuellt ämne. I vår 

informationssökningsprocess har vi läst ett antal aktuella artiklar inom området. Det ämne som 

kändes mest aktuellt i dagsläget var harmoniseringen av redovisningen och tillämpningen av 

IAS/IFRS standarden. Ett problemområde som diskuterades i flera artiklar berörde den nya 

redovisningsstandarden IAS 39, som vissa koncernföretag måste tillämpa från och med den 1 

januari 2005. Den del i IAS 39 som vi uppfattade som mest problematisk i artiklarna var 

hanteringen och tillämningen av säkringsredovisningen.33 Vi vill därför uppnå en ökad förståelse 

för hur företag, myndigheter och redovisningskunniga ser på harmonisering av redovisningen och 

hanteringen av säkringsredovisningen enligt IAS 39. Då respondenterna arbetar med IAS 39 på 

olika sätt och påverkas olika av harmoniseringen av redovisningen tycker vi att det är intressant 

att få reda på deras olika ståndpunkter och erfarenheter. Bankerna har ett mer konkret och 

redovisningstekniskt angreppssätt till IAS 39, då de påverkas av reglerna direkt eftersom de 

upprättar sin redovisning enligt den. Myndigheterna och de redovisningskunniga redovisar inte 

nödvändigtvis enligt IAS 39, utan kan sägas ha en mer teoretisk och övergripande bild av 

reglerna och problemen. 

                                                 
33 Finansinspektionen, ”Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler 2006:2” 
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3 Tidigare forskning 
 

En internationell jämförelse av harmoniseringen av redovisningen 
I forskningsrapporten “International accounting harmonisation – a comparison of Spain, Sweden 

and Austria”34 redogör författarna för att det trots försök till en harmonisering av 

redovisningspraxis, fortfarande finns stora skillnader mellan de europeiska ländernas 

redovisningsregler och praxis. Dessa skillnader leder till stora kostnader för de multinationella 

företagen. Rapporten undersöker redovisningsbestämmelserna i de tre länderna Spanien, Sverige 

och Österrike och undersöker relevansen av en internationell harmonisering av redovisningen för 

europeiska företag. Dessa länder valdes med anledning av de stora skillnaderna som finns mellan 

dessa länders redovisning. 

 

Multinationella företag har enligt författarna två huvudskäl för att söka efter en internationell 

harmoniserig av redovisningsreglerna: 

• Problemen med att analysera redovisningar från olika länder ökar de finansiella 

kostnaderna i de internationella kapitalmarknaderna. 

• Kostnaden för ett redovisningssystem för ett multinationellt företag ökar på grund av 

kostnaden för att designa och använda olika redovisningssystem i olika länder. Den ökar 

även till följd av den kostnad som uppstår då olika länders redovisning justeras till det 

redovisningssystem som råder där landet har sitt investmentbolag. En studie av Cecchini 

från 1988 om multinationella företag visar att olika nationella redovisningssystem står för 

mellan 10 till 30 procent av de totala redovisningskostnaderna. 

 

Båda dessa faktorer bidrar till att hålla tillbaka idealet av att skapa en omfattande och effektiv fri 

marknad i Europa. En tredje punkt som är av intresse för EU är att undvika att någon enskild 

medlemsstat ger ut svaga redovisningsstandarder som ger en missvisande bild av fakta och 

innehåll.  

 

                                                 
34 Blake, J et al, (2000), “International accounting harmonisation – a comparison of Spain, Sweden and Austria”.  
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Författarna till rapporten kommer fram till slutsatsen att en internationell harmoniserig av 

redovisningen skulle leda till stora fördelar för internationella företag, i synnerhet inom den 

europeiska unionen. De hinder som ligger i vägen för en harmonisering är:  

1) Skillnader i det regelmässiga ramverket i varje land begränsar påverkansmöjligheterna för dem 

som arbetar med redovisning.  

2) Den rättvisande bilden, som är den fundamentala principen som harmoniseringen av 

redovisningen bygger på, varierar i hur den uppfattas och förklaras.  

3) Ett samband mellan redovisning och beskattning binder redovisningspraxis till nationella 

skatteregler istället för till internationella normer.35 

 

Skillnad mellan principbaserade och regelbaserade standarder  
Christopher Nobes redogör i en rapport för att IASB är en principbaserad standard till skillnad 

från den amerikanska FASB som är en mer regelbaserad standard. Med en mer regelbaserad 

standard tas regler fram utifrån de principer som skall ligga till grund för redovisningen. En 

fördel med en mer regelbaserad standard är att normgivarna lättare kan kommunicera de krav 

som ställs på redovisningen samt att det leder till ett minskat antal redovisningsmöjligheter som 

kan utnyttjas av företagen. En nackdel kan dock vara att regelbaserade system kan leda till en för 

stor komplexitet av transaktioner.36 

 

En frivillig tillämpning av icke lokala redovisningsstandarder 
I forskningsrapporten “Voluntary adoption of non-local GAAP in the European Union: a study of 

determinants” undersöker författarna förutsättningarna för en valfri tillämpning av icke lokala 

redovisningsprinciper för företag i EU. Författarna har valt att avgränsa sig till att undersöka de 

två mest accepterade internationella redovisningsstandarderna, International Accounting 

Standards (IAS) samt United States generally accepted accounting principles (US GAAP). 

Rapportens författare har valt att utgå ifrån hypotesen att företag byter från lokala till icke lokala 

redovisningsprinciper om fördelarna överväger kostnaderna. 

 

De har använt sig av olika källor, bland annat IASB:s hemsida och en databas över finansiella 

rapporter, för att få reda på vilka EU-företag som använder sig av icke lokala 

                                                 
35 Blake, J et al, (2000), “International accounting harmonisation – a comparison of Spain, Sweden and Austria”. 
36 Nobes, C.W, (2005), “Rules-Based Standards and the Lack of Principles in Accounting”. 
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redovisningsstandarder. De kom fram till att det var 133 företag i EU som 1999 frivilligt använde 

IAS eller US GAAP. Detta tyder på att en användning av icke lokala redovisningsstandarder 

endast är lönsamt för ett fåtal av företagen i EU. 

 

En av slutsatserna som författarna till rapporten kommer fram till är att företag som agerar 

internationellt har en fördel av att använda icke lokala redovisningsstandarder. Detta då det 

underlättar en standardisering av informationen som företagen tar fram till diverse intressenter. 

Deras studie visar även på att företag som använder sig av icke lokala redovisningsstandarder 

ofta är hemmahörande i länder som har lägre kvalité på sina redovisningsstandarder. De företag 

som redovisar enligt icke lokala redovisningsstandarder är dessutom större än de som redovisar 

enligt lokala redovisningsstandarder.37 

 

Problem med värdering till verkligt värde 
I artikeln “The ones that get away” framförs argument från experter som anser att 

redovisningsinformationen är formbar. Det har diskuterats livligt om denna formbarhet är ett 

problem och vilka konsekvenser det medför. Tillförlitlig redovisningsinformation innebär att 

investerare kan göra sunda bedömningar av företag, medan otillförlitlig information kan skada 

förtroendet för marknaden. Ett problem som framförs i artikeln är att formbarheten av 

redovisningsinformationen medför en ökad uppskattning av tillgångars och skulders värde. Den 

ökade uppskattningen i redovisningen har sin grund i övergången till värdering till verkligt värde. 

Tidigare var anskaffningsvärdet den dominerande värderingsmodellen, medan den nya modellen 

baserad på verkligt värde speglar tillgångarnas värde idag. Även om det verkliga värdet är mer 

relevant än anskaffningsvärdet så skapar modellen en ökad volatilitet i företagets resultat. Det 

förekommer även ett ökat behov av värdering av tillgångar som saknar marknad, exempelvis 

vissa banklån och byggnader.38 

 

Centrala problem vid redovisning till verkligt värde  
I artikeln “Fundamental Issues Related to Using Fair Value Accounting for Financial Reporting” 

belyser författarna de problem som kan uppkomma av att ett företag implementerar värdering till 

verkligt värde i redovisningen. Författarna argumenterar för att det verkliga värdet inte är 

                                                 
37 Cuijpers, R et al, (2002), “Voluntary adoption of non-local GAAP in the European Union: a study of 
determinants”. 
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väldefinierat under realistiska marknadsförhållanden. Istället kan man prata om tre olika typer av 

värden: ingångsvärde (entry value), försäljningsvärde (exit value) och användningsvärde (value-

in-use). Detta medför att för att implementering av redovisning till verkligt värde skall kunna ske, 

måste företaget göra en uppskattning av dessa tre olika typer av värden då dessa inte alltid kan 

observeras. En effekt av detta blir att en risk för uppskattningsfel uppkommer. Om 

uppskattningsfelen är för stora, lämpar sig värdering till anskaffningsvärde. Denna värdering, 

förklarar författarna, fångar ett företags totala värde på det bästa sättet. 39 

 

Värdering till verkligt värde utan aktiv marknad  
Ett problem är att vissa tillgångar och skulder, exempelvis banklån, inte köps och säljs på en 

aktiv marknad, vilket medför svårigheter att få fram ett verifierbart pris. För att få fram ett 

verkligt värde krävs det oftast komplicerade modeller som bygger på subjektiva antaganden. Det 

kan vara mycket svårt för investerare och granskare att verifiera dessa antaganden och jämföra 

dem mellan olika företag. Att värderingens antaganden är subjektiva kan medföra att en 

företagsledare kan försköna dessa för att få ett bättre resultat. Det är generellt accepterat att en 

företagsledares jobb är att få företagets vinst att se så bra ut som möjligt. En effekt av värdering 

till verkligt värde är en ökad volatilitet i företagets resultat. Kritiker hävdar att mycket av denna 

volatilitet är falsk och speglar marknadens turbulens snarare än en förändring i företagets 

ekonomi.40  

 

Debatt om verkligt värde 
Författaren Brian Singelton-Green anför i artikeln ”Debating Fair Value” att värdering till 

verkligt värde kan vara både mer relevant och tillförlitligt än den traditionella värderingen till 

anskaffningsvärde. Han anser att den traditionella värderingen till anskaffningsvärde kan vara 

svår att mäta och i vissa fall kan manipuleras. Författaren kommenterar också IASB:s rapport: 

”Measurement Bases for Financial Accounting- Measurement on Initial Recognition”, vilken 

presenterades i november 2005. I denna föreslås en värdering till verkligt värde av alla tillgångar, 

när verkligt värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En utveckling mot en implementering av 

värdering till verkligt värde skulle leda till stora förändringar i gällande praxis. Dessutom skall 

IASB diskutera generella frågor rörande värdering och i sitt arbete med den amerikanska FASB i 

                                                                                                                                                              
38 The Economist, (2005), “The Ones that Get Away”. 
39 Barth, M.E et al, (2005) “Fundamental Issues Related to Using Fair Value Accounting for Financial Reporting”. 
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utvecklandet av en gemensam konceptuell ståndpunkt. Enligt författaren återstår en hel del 

diskussioner kring värdering i den finansiella redovisningen.41 

 
Verkligt värde på finansiella instrument i bankindustrin 
I forskningsrapporten “Financial instruments Fair value for (not against) the banking industry” 

analyseras effekterna av tre olika typer av redovisningsregler för finansiella instrument. Dessa 

regler är: det gamla IAS innan IAS 39 infördes, nuvarande IAS och US GAAP samt Totala 

Verkligt Värde modellen som presenterades av Joint Working Group. Författarna redogör även 

för de problem och det motstånd som europeiska banker har haft mot IAS 39. 

 

Det författarna vill uppnå med denna avhandling är att analysera och utvärdera de kritiska 

argument som kommer från bankindustrin. För att utföra studien har de utvecklat en 

simuleringsmodell vilken tar upp de viktigaste kännetecknen hos en modern bank som bedriver 

investerings- och affärsverksamhet. Simuleringen går till så att de använder sig av olika 

strategier, antingen säkras alla risker eller endast en del av dem. 

 

Det författarna kommer fram till i avhandlingen är att endast under det gamla IAS eller med en 

full verkligt värde modell så kan de nå ett nollresultat för en bank som säkrar allt. Innebörden av 

detta är att ingen direkt påverkan har skett på resultatet hos en bank som använder sig av 

säkringar. Bankindustrin föredrar de gamla IAS reglerna med anledning av att den modellen 

möjliggör en lämplig presentation av bankernas verksamhet. De största problemen med de gamla 

IAS reglerna är de begreppsmässiga problemen med tillvägagångssättet för säkringsredovisning 

och dess frivillighet, vilket leder till omfattande möjligheter för en kreativ redovisning. Det 

nuvarande IAS 39 och dess motsvarighet i US GAAP är värre än sin föregångare, då de både 

leder till förändringar på resultatet och den finansiella rapporten. En bank som använder sig av 

säkringar för hela verksamheten kan inte presentera ett nollresultat även om alla möjligheter hos 

verkligt värde säkringar används. Dessa regler leder till märkliga värderingar av det som säkras 

som varken är kostnads- eller marknadsvärderat. Vidare leder IAS 39 till resultat som är svåra att 

förklara i deras finansiella rapporter. Banker har ofta varken möjlighet till eller vilja att uppfylla 

det massiva dokumentationskrav som ställs i IAS 39 och väljer därför att inte använda sig av 

                                                                                                                                                              
40 The Economist, (2005), “Crooks and Books”. 
41 Singelton-Green, B, (2006), “Accountancy magazine”. 
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säkringsredovisning för alla säkringsaktiviteter. En bank som enbart använder sig av säkringar 

kan presentera ett mer volatilt resultat än en bank som bara delvis använder sig av säkringar. En 

konsekvens av detta är att finansiella rapporter från banker knappast är jämförbara.42 

                                                 
42 Gebhardt, G et al (2003), “Financial instruments. Fair value for (not against) the banking industry”. 
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4 Teori och referensram 
 

4.1 Institutionell teori 
Institutionerna är de restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna av mänsklig 

samverkan. Dessa institutioner ses som nyckeln till förståelse av ekonomisk förändring då de 

anger hur samhället utvecklas under tidens lopp. Genom att institutionerna ger struktur åt 

vardagslivet så minskas osäkerheten.43 

 

Enligt den institutionella teorin kan omgivningen förklara organisatoriska strukturer, processer 

och resultat. Den institutionella teorin fokuserar på det inflytande som är förknippat med de 

sociala, juridiska, kulturella och politiska sektorerna. Enligt W. Richard Scott (1992), amerikansk 

organisationssociolog, är det så att när det i omgivningen finns många regler och förväntningar 

som organisationer måste anpassa sig till för att få den nödvändiga sociala legitimiteten, är den 

institutionella teorin en bra utgångspunkt för att förklara organisationens struktur och resultat. 

Definitionen av en institution grundas på upprepade handlingar och gemensamma uppfattningar 

om verkligheten. De amerikanska sociologerna Paul DiMaggio och Woody Powell (1991) skiljer 

mellan tre olika former av institutionell påverkan. De anser att när kravet om att anpassa sig har 

sitt ursprung från statliga lagar och regler, handlar det om tvingande institutionell påverkan. Den 

andra formen är normativ institutionell påverkan, med det menas att påtryckningar har sin grund i 

kulturella förväntningar, ett exempel på det är organisationsmedlemmarnas yrkesutbildning. 

DiMaggio och Powell benämner en önskan att likna andra organisationer för mimetisk 

institutionell påverkan och förklarar detta som en reaktion på osäkerhet som kan medföra en 

kopiering av andra organisationers strukturer, handlingsmönster och resultat. Enligt Zucker 

(1988) får en organisation som anpassar sig efter institutionella krav socialt stöd och säkerställer 

organisationens överlevnad, inte för att produkterna blir bättre eller för att man tjänar mer pengar, 

utan för att man håller sig till allmänt accepterade konventioner.44 

 

Enligt Berger och Luckman (1967) framhåller institutionell teori att organisationer är produkter 

av idéer, värdesystem och värde uppfattningar, det vill säga socialt konstruerade fenomen. Enligt 

                                                 
43 North, D C (1997), ”Institutionerna, tillväxten och välståndet”, s. 16 f. 
44 Hatch, M J (2002), ”Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv”, s.108 ff. 
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DiMaggio och Powell (1983) reproducerar organisationerna sin omgivning och blir likformig 

(isoforma) med den genom olika slag av tvång och tryck, genom att efterlikna andra 

organisationer eller genom att rätta sig efter olika professionella normsystem.45 

 

Den institutionella teorin ligger bakom en stor del av tänkandet inom den redovisningsforskning 

som intresserar sig för hur redovisningsnormer växer fram. Enligt den institutionella teorin är 

handlingsrepertoaren begränsad till de värderingar och ideologier som föreligger i ett visst 

samhälle vid en viss given tid. Värderingarna tas för givet i sådan grad att det inte ens är säkert 

att den enskilde individen är medveten om dem. De värderingar som är gemensamma för 

samhället är oundvikliga för att vi skall kunna förstå varandra och leva tillsammans. 

Värderingarna är också nödvändiga för att göra individuella beslut samt samhällsgemensamma 

beslut mer effektiva. På grund av detta verkar de samtidigt begränsande.46 

 

Institutionell teori anses vara den teori som ger den bästa bilden av utvecklingen inom 

redovisningen. Teorin kan förklara varför det är så svårt att ändra redovisningen, med andra ord 

varför förändringar på redovisningsområdet går så pass långsamt. Den institutionella teorin är 

inriktat på att mänskliga aktiviteter uppvisar tröghet beroende på att vi har fått en viss vana att 

göra på ett visst sätt och att man därmed tycker att detta är det rätta sättet. Enligt den 

institutionella teorin kan tidigare strukturer som behövs för att kunna fatta relativt snabba och 

konsekventa beslut också verka hämmande och ge tröghet i utvecklingen.47 

 

Enligt den svenska organisationsforskaren Czarniawska-Joerges (1988) finns det ett behov av 

såväl autonomi som styrning i organisationer. Autonomi ger organisationer flexibilitet och 

kreativitet, vilket är grundläggande för anpassning till en förändrad omgivning. Utan anatomi blir 

organisationer stela och föråldrade. Men å andra sidan, kontroll av andra ger organisationerna 

förutsägbarhet, som är nödvändigt för att kunna producera standardiserade output och samordna 

aktiviteter. Utan kontroll blir organisationer invaderade av kaos och dödlig ”entropy”.48 

                                                 
45 Abrahamsson, B (1998), ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer”, s. 228. 
46 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s. 43 f. 
47 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s. 431 f. 
48 Hatch, M J (2002), ”Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv”, s. 376. 
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4.2 Standardisering 
Med en standard menas en sorts regel som talar om hur man skall handla i en speciell situation. 

Standardiseringen leder till samordning och styrning i samhället. Det har på senare tid blivit allt 

vanligare med standarder för organisering och dokumentation. Då standarder påverkar hur vårt 

moderna samhälle fungerar kan utformandet av dem anses som ett betydelsefullt inslag i det.49 

Standarder riktar sig till tre olika sorters aktörer, närmare bestämt individer, organisationer och 

stater. Det är tänkt att aktörerna själva skall kunna välja om de vill följa det uppsatta regelverket 

eller inte.50 Utformarna av standarderna påstår ofta att dessa ligger i användarens intresse, men 

även att de ligger i en tredje parts intresse att följa dem.51 

 

De organisationer som utformar standarder brukar ofta betona frivilligheten att följa dem, men 

ofta är denna frihet begränsad. Ett exempel på detta är att EU i sina direktiv hänvisar till en viss 

standard och när det gör det får dessa en legal status, vilket leder till att de blir tvingande att följa. 

Om standarder däremot hade varit helt frivilliga skulle det troligen leda till att de inte anses 

särskilt viktiga att vare sig ta fram eller följa dem. Standarderna är ofta inte särskilt frivilliga och 

vi vill därför försäkra oss om att de är bra, vilket orsakar regleringar i utformandet. Då 

organisationerna som utformar standarder vill att dessa skall få del av statens auktoritet, försöker 

de ofta att påverka utredningar och departement för att få dem integrerade i lagstiftningen.52 

 

4.3 Harmoniseringen av redovisningen 
Harmonisering kan ses som en process för att öka förenligheten på redovisningspraxis genom att 

sätta upp gränser för hur mycket den kan variera.53 De harmoniserade redovisningsreglerna skall 

leda till en förbättrad jämförbarhet av den finansiella informationen mellan olika länder. 

Begreppen harmonisering och standardisering brukar ofta blandas ihop. Det som menas med 

standardisering är att det är ett påtvingande av ett fast och nära ramverk och där en norm används 

till alla situationer. Det är svårare att implementera en standardisering internationellt då den inte 

anpassas till nationella skillnader. Harmoniseringen är däremot mycket mer flexibel och öppen, 

                                                 
49 Brunsson, N et al (1998), ”Standardisering”, s. 13. 
50 Brunsson, N et al (1998), ”Standardisering”, s. 19. 
51 Brunsson, N et al (1998), ”Standardisering”, s. 15. 
52 Brunsson, N et al (1998), ”Standardisering”, s. 19 f. 
53 Nobes, C et al (2004), ”Comparative international accounting”,  s. 77. 
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och kan anpassas till nationella skillnader och har därför gjort stora framsteg internationellt de 

senaste åren.54 Harmoniseringen kan delas upp i två nivåer de jure-nivå, det vill säga regelverket, 

och de facto-nivå, det vill säga hur företag faktiskt redovisar. Enligt Van Hulle (1993) så finns 

det tre olika strategier för harmonisering på de jure-nivå. 

 

 Figur 1: Harmoniseringen som en process och olika grader/modeller av harmonisering 

 

             Harmonisering 

Valalternativ  Likvärdiga regler Standardisering 

 

 Källa: Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis. 
 

Den första strategin är att genom valalternativ indikera önskvärda val. Denna strategi bygger på 

övertalning och föredragna val bland de olika valalternativen. Det är den modellen som har 

tillämpats av IASB. Den andra går ut på att genom minimikrav använda likvärdiga regler 

kompletterade med notupplysningar i syfte om att skapa en mer jämförbar redovisning. Denna 

modell har tillämpats av EU. Den sista strategin bygger på auktoritet och en tillämpning 

förutsätter därför att normgivaren har en stark ställning. Harmoniseringen av redovisning 

fokuserar på att alla skall tillämpa samma regler. Denna strategi har använts av den amerikanska 

normgivaren FASB.55 

 

På EG nivå har det länge bedrivits ett arbete för att harmonisera regler inom det bolagsrättliga 

området samt regelverket inom redovisning. Detta har främst sket genom direktiv som sedan 

implementerats i medlemsländernas nationella lagstiftning. En förordning om tillämpningen av 

internationella redovisningsstandarder antogs 2002 av Europaparlamentet och Europarådet.56 

Medlemsstaterna har möjlighet att tillåta eller kräva dels att noterade företag upprättar sina 

årsredovisningar i enlighet med antagna IAS, dels att onoterade företag upprättar sina års- eller 

koncernredovisningar i enlighet med antagna IAS.57 IAS/IFRS reglerna som utfärdats av IASB 

och som antas av EU kommissionen skall tillämpas inom EU och implementerats i Sverige och 

                                                 
54 Choi, F et al (1999), ”International accounting”, s. 248. 
55 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s.138 ff. 
56 EG nr 1606/2002 
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övriga EU-länder via en EU-förordning. Propositionen 2004/05:24 Internationell redovisning i 

svenska företag antogs av Riksdagen den 1 december 2004.58 Till skillnad från direktiv så är 

förordningar direkt tillämpliga för de företag som omfattas av de och kommer således att gälla 

parallellt med svensk lag.59 

 

4.4 Redovisningens mål 
Enligt Gröjer har den externa redovisningen som syftet att ge en mer rättvisande bild av det 

utbytte som människor eller grupper av människor har av en organisations verksamhet. Detta 

medför att förtroendet mellan olika parter vid företagsaffärer och investeringar ökar och därmed 

underlättar samhällsekonomiskt nyttiga transaktioner. Företagens finansiella redovisning avser att 

skapa en rättvisande bild av företagens ställning och resultat i syfte att ge intressenter och 

analytiker relevant och riktig beslutsinformation.60  

 

4.5 IASB:s föreställningsram  
Redan 1989 publicerade IASC den föreställningsram som ligger till grund för framväxten av 

internationella redovisningsstandarder. IASC kom senare att omformas till IASB och 2001 antogs 

en anpassad föreställningsram som anger de grundprinciper och utgångspunkter utifrån vilka 

enskilda IAS/IFRS utformas.61 Föreställningsramen behandlar även kvalitativa aspekter på 

finansiell information såsom att den skall gå att förstå, vara relevant, tillförlitlig, jämförbar och ge 

en rättvisande bild av verksamheten. Föreställningsramen är inte överordnad de olika 

standarderna från IAS, vilket innebär att om någon standard uppfattas vara i konflikt med 

föreställningsramen så gäller standarden. 62 

 

4.5.1 Kvalitativa egenskaper hos redovisningsinformation 
Nyttan av att framställa relevant information kan överstiga nyttan av att den är tillförlitligt. Ett 

grundläggande krav som gäller utformningen av redovisningen är att den skall vara användbar 

                                                                                                                                                              
57 SOU 2003:71. 
58 Bankföreningen, (2006).  EU - Nytt, Februari 2006. 
59 Malmström, Å et al (2001), ”Civilrätt”, s.39. 
60 Gröjer, J-E. (2002), ”Grundläggande redovisningsteori”, s. 31. 
61 www.iasplus.com 060420. 
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som beslutsunderlag. För att detta syfte skall uppnås måste vissa kvalitativa krav ställas på 

redovisningen. Dessa är relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.63  

 
4.5.1.1 Relevans 
Med relevans menas att informationen som återges i redovisningen måste vara relevant som 

beslutsunderlag för användarna. Som krav för relevans ställs två kriterier upp, begriplighet och 

aktualitet. Med begriplighet menas att mottagaren förstår innebörden av informationen. Aktualitet 

syftar till att informationen i redovisningsrapporten skall vara aktuell när den publiceras.64 

 

4.5.1.2 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten syftar till att informationen måste vara tillförlitligt för att vara användbar för 

användarna. Informationen får då inte vara vinklad. Redovisningen skall vara fullständig och 

skall inrymma alla ekonomiska händelser under en period samt företagets ekonomiska tillstånd 

vid periodens slut.65 

 

4.5.1.3 Jämförbarhet 
Med jämförbarhet menas att användarna måste kunna jämföra olika företags finansiella rapporter 

med hänsyn till företagets finansiella ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. 

För att en jämförelse skall vara möjlig skall värderingsprinciper och presentationstekniker för 

likartade transaktioner presenteras på ett likformigt sätt. Detta skall ske dels i olika företag och i 

samma företag under en längre tid.66 För jämförbarhetens skull är det väsentligt att det finns en 

redogörelse för det val som företaget gjort, motivet och vilka effekter det kan tänkas ha. 

Information som är väsentlig för ett företag kan åskådliggöras genom notinformation. Detta 

möjliggör jämförelser vid byte av redovisningsprincip eller när företaget har flera valmöjligheter 

att redovisa på.67 

                                                                                                                                                              
62 Axelman, et al. E&Y, IAS/IFRS 2005. 
63 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s. 166. 
64 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 14. 
65 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 15. 
66 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 16. 
67 Artsberg, K (2003), ”Redovisningsteori, –policy och –praxis”, s.173. 
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4.5.1.4 Rättvisande bild  
Finansiella rapporter ger vad som uppfattas som en rättvisande bild om de är upprättade utifrån 

de kvalitativa egenskaperna som ligger till grund för redovisningen och utifrån tillämpliga 

redovisningsstandarder.68 

 

4.6 Svensk redovisningsstandard 
I Årsredovisningslagen69 står det att balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det 

behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelser 

görs från vad som följer av allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ, skall 

upplysningar om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.70 

 

Redovisningsprinciper har tillkommit utöver begreppen god redovisningssed och rättvisande bild 

och har stor betydelse för redovisningens utformning. Principerna är grundläggande inom svensk 

praxis och de skall följas i värderingen av finansiella tillgångar och skulder.71 Med god 

redovisningssed menas en rättlig standard som grundar sig på lag, praxis och rekommendationer. 

Detta medför en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. 

Begreppet rättvisande bild används inte i ramverket, men rättvisande bild anses föreligga om de 

ovan nämnda egenskaperna är uppfyllda.72 

 

Svensk externredovisning regleras idag i Årsredovisningslagen73 som kräver att en 

årsredovisning skall upprättas. Utöver kraven i Årsredovisningslagen ges mer detaljerade regler 

för årsredovisningen i Redovisningsrådets Rekommendationer. Rekommendationerna bygger på 

IAS/IFRS, vilka har anpassats till svenska förhållanden, med hänsyn till Årsredovisningslagen 

och svensk skattelagstiftning.74 Redovisningsrådets rekommendation 32, som häver alla tidigare 

rekommendationer för noterade börsbolag, kräver redovisning i enlighet med IAS/IFRS.75 

                                                 
68 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 17. 
69 SFS, Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. § 3. 
70 FAR. Volymsamling del II, 2004. 
71 FAR. Volymsamling del II, 2004. 
72 FAR. Volymsamling del II, 2004. 
73 SFS Årsredovisningslagen (1995:1554) 
74 Axelman, et al. E&Y, IAS/IFRS 2005. 
75 Ändring i RR 32. Redovisningsrådet 
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4.7 Hinder för nationell implementering av IAS/IFRS 
Anpassningen av det svenska regelverket för att möjliggöra implementeringen av internationella 

redovisningsstandarder har inte varit helt problemfri. Internationella redovisningsregler påverkar 

beskattningen på olika sätt. Frågan om hur sambandet mellan redovisning och beskattning skall 

se ut har diskuterats under flera år. Frågan har behandlats i ett antal utredningar, varav den 

senaste tillsattes i april 2005 och skall presenteras innan juni 2007. Genom bestämmelserna i 

Inkomstskattelagen76 utgör redovisningen det primära underlaget för beskattningen av 

näringsverksamhet. Det redovisade resultatet är utgångspunkt för beräkning av det skattemässiga 

resultatet. Flertalet inkomster och utgifter periodiseras skattemässigt på samma sätt som i 

redovisningen, förutsatt att denna är upprättad enligt god redovisningssed.77 

 

Det finns både för- och nackdelar med en stark kopplig mellan redovisning och beskattning. En 

frikoppling skulle innebära att företag måste tillämpa två olika regelsystem på samma 

transaktion, ett vid beskattningen och ett vid redovisningen. För små och medelstora företag är en 

stark kopplig mellan redovisning och beskattning en fördel, då kostnaderna för två olika system 

skulle vara ogynnsamt stora. En annan fördel med en stark kopplig är att ett reviderat bokslut kan 

ligga till grund för beskattningen. En nackdel med sambandet kan vara att redovisningens kvalitet 

kan bli sämre när man tar skattemässig hänsyn. Det kan också vara svårt att få genomslag för nya 

redovisningsregler som ökar skattekostnaden. En annan nackdel kan vara att om redovisningen 

innehåller skattemässiga poster som bokslutdispositioner i resultaträkningen och obeskattade 

reserver i balansräkningen, så blir det svårare för internationella investerare att förstå den.78 

 

4.8 IAS 39 - Finansiella instrument 
IAS 39 behandlar tidpunkten för när, till vilket värde och hur ett finansiellt instrument skall tas in 

i redovisningen och hur det därefter löpande skall redovisas och värderas. IAS 30 och delar av 

IAS 32 reglerar upplysningskraven för finansiella instrument. Från och med 1 januari, 2007 

ersätts IAS 30 och upplysningskraven i IAS 32 med den nya standarden IFRS 7, tidigare 

tillämpning av regelverket uppmuntras.79 

                                                 
76 SFS. Inkomstskattelagen (1999:1229), 14 kap. 
77 Skatteverket, (2005). Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2005,  s. 319 ff. 
78 Direktiv 2004:146. Finansdepartementet.  
79 www.deloitte.se (060211). 
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IAS 39, antogs av International Accounting Standards Board (IASB) i mars 2004. EU-

kommissionen antog i november 2004, Fair Value Option till IAS 39. 

 

Tillägget till IAS 39 gäller retroaktivt från den 1 januari 2005 och blir därför möjligt att tillämpa i 

årsboksluten för år 2005. IAS 39 är en internationell redovisningsstandard som anger hur 

finansiella tillgångar och skulder skall redovisas och värderas. IAS 39 skall tillämpas av banker 

och försäkringsbolag samt övriga börsnoterade företag. IAS 39 behandlar även reglerna för 

säkringsredovisning. IAS 39 innebär att en större andel av bankernas tillgångar och skulder tas 

upp till verkligt värde.80 För alla finansiella tillgångar och finansiella skulder oavsett om de 

redovisas i balansräkningen eller inte, skall upplysning om verkligt värde lämnas. Om det inte är 

möjligt att fastställa tillförlitliga verkliga värden med hänsyn till tidsåtgång och kostnader skall 

företaget upplysa om detta. Även information om faktorer av betydelse för det finansiella 

instrumentets verkliga värde ska lämnas.81 Denna standard ändrar svensk aktuell praxis genom att 

kräva användning av verkligt värde för finansiella instrument i mycket större utsträckning än idag 

(jämför ÅRL där man enbart har begreppet får).82 Exempelvis skall samtliga derivat tas upp till 

verkligt värde oavsett om de innehas för säkringsändamål eller inte. Att en större andel av 

tillgångarna och skulderna tas upp till verkligt värde medföra att fluktuationerna i 

resultaträkningen och i eget kapital ökar.83 

  

4.8.1 Säkringsredovisning 
Instrument som är avsedda som en säkring av en tillgång eller skuld skall värderas till verkligt 

värde. Säkringsinstrumentets vinst eller förlust skall påverka värderingen av den säkrade 

tillgången eller skulden. Skillnaden mot tidigare gällande redovisningspraxis är att värderingen 

av den säkrade tillgången eller skulden påverkas av värdeförändringen på säkringsinstrumentet. 

Förr behölls det bokförda värdet ibland med hänvisning till det dolda (oredovisade) vinsten på 

säkringsinstrumentet. Säkringsredovisning är även möjlig för avtalade framtida transaktioner, 

exempelvis ingångna kontrakt för inköp eller försäljning. Däremot får säkringsredovisning inte 

                                                 
80 Bankföreningen, (2006),  EU - Nytt, Februari 2006. 
81 Axelman, et al. (2004) Ernst & Young, IAS/IFRS 2005. 
82 Axelman, et al. (2004) Ernst & Young, IAS/IFRS 2005. 
83 Bankföreningen, (2006),  EU - Nytt, Februari 2006. 
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tillämpas för förväntade men inte avtalade framtida inköp eller försäljningar.84 Det finns tre olika 

typer av säkringsförhållanden: verkligt värde säkringar, kassaflödessäkringar och säkring av 

nettoinvestering i utlandsverksamhet.85 

 
4.8.1.1 Säkringsinstrument 
Instrument som uppfyller kraven för säkringsredovisning 

Vid säkringsredovisning kan enbart instrument som innefattar en extern part (det vill säga står 

utanför koncernen, segmentet eller det enskilda företaget som rapporteringen gäller) identifieras 

som säkringsinstrument.86 

 

Identifiering av säkringsinstrument 

Vanligen skall hela instrumentet identifieras som ett säkringsinstrument, som en följd av detta 

finns det för det mesta ett enda verkligt värde för säkringsinstrumentet.87 

 
4.8.1.2 Säkrad post 
Vid säkringsredovisning kan endast tillgångar, skulder bindande åtaganden och mycket sannolika 

prognostiserade transaktioner som innefattar en extern part identifieras som säkrade poster.88 

 
4.8.1.3 Olika varianter av säkringar 
Verkligt värde säkring ingår företag som är exponerade för marknadsvärdesförändringar i en 

tillgång eller skuld. Ett exempel på en sådan säkring är då ett företag ingår en ränteswap som 

effektivt omvandlar företagets fastränteskuld till rörlig. Säkring med ett derivat instrument 

minskar värdeförändringen vid fluktuationer i marknadsräntan. Vid säkring av värdeförändringar 

i verkligt värde redovisas underliggande transaktion över resultaträkningen. Även 

värdeförändringar i säkringstransaktion redovisas över resultaträkningen. Företag vilkas framtida 

kassaflöden kommer att variera med framtida marknadsfluktuationer kan ingå en 

kassaflödessäkring för att minska dessa. Ett exempel på en kassaflödessäkring är att ett företag 

som har ett lån till rörlig ränta i sin balansräkning ingår en ränteswap vilket innebär att det är en 

fast ränta som betalas istället för en rörlig. I och med denna säkring har exponeringen för att 

framtida kassaflöden skall variera med marknadsfluktuationerna minskat. Den tredje typen av 

                                                 
84 Edenhammar, H (2002), ”Nya redovisningsprinciper – på väg mot IAS 2005”. 
85 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 599. 
86 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 596 f. 
87 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 597. 
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säkring som är möjlig är säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Vid denna typ av 

säkring är det den effektiva delen av valutaförändringen på säkringsinstrumentet som redovisas 

direkt mot eget kapital.89 

 
4.8.1.4 Villkor för säkringsredovisning 
Följande villkor måste vara uppfyllda för att ett säkringsförhållande skall uppfylla villkoren för 

säkringsredovisning: 

a) När säkringen ingås finns det en formell identifiering och dokumentation av 

säkringsförhållandet samt företagets mål för riskhantering och riskhanterings strategi 

avseende säkringen. 

b) Säkringen förväntas vara mycket effektiv i att uppnå motverkade förändringar i verkligt 

värde eller kassaflöden som är hänförliga till den säkrade risken, i överensstämmelse med 

den ursprungliga dokumenterade strategin för detta specifika säkringsförhållande. 

c) Vid kassaflödessäkringar måste en prognostiserad transaktion som är föremål för säkring 

vara mycket sannolik och måste innebära en exponering för förändringar i kassaflöden 

som ytterst kan påverka rapporterat resultat. 

d) Säkringens effektivitet skall kunna mätas på ett tillförlitligt sätt, med det menas att det 

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

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

e) Säkringen bedöms fortlöpande och fastställdes som att ha varit mycket effektiv under den 

räkenskapsperiod för vilken säkringen identifierades.90 

 

4.8.2 Fair value option 
Med fair value option (FVO) ges en möjlighet för företagen att öka användandet av verkligt värde 

genom resultaträkningen. Anledningen till att IASB valt att tillåta detta tillägg var för att möta 

problemet som utgörs av IAS 39:s blandade värderingsprinciper som kan komma att leda till 

volatilitet.91 

 

                                                                                                                                                              
88 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 598. 
89 Axelman, et al. (2004) Ernst & Young, IAS/IFRS 2005. 
90 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 599 f. 
91 Brackney, K et al (2005), ”The European Union´s Role in International Standards Setting”. 
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4.9 Tillämpning av teorier 
Den institutionella teorin ligger bakom en stor del av tänkandet inom den redovisningsforskning 

som intresserar sig för hur redovisningsnormer växer fram. Enligt den institutionella teorin kan 

omgivningen förklara organisatoriska processer och resultat. Den institutionella teorin belyser hur 

olika företag anpassar sig gällande normer och regler. Teorin är även tillämplig på hur de svenska 

bankerna anpassar sig till den harmonisering av redovisning som IAS/IFRS regelverket leder till. 

 

Att organisationer som reproducerar sin omgivning blir likformig (isoforma) med den genom att 

efterlikna andra organisationer eller genom att rätta sig efter olika professionella normsystem kan 

också förklara hur praxis utvecklas inom redovisningsområdet. Detta blir aktuellt vid 

implementeringen av en internationell redovisningsstandard i Sverige. Implementeringen av 

IAS/IFRS regelverket kan också tolkas utifrån en tvingande institutionell påverkan på de svenska 

bankerna. Den institutionella teorin är inriktat på att mänskliga aktiviteter uppvisar tröghet 

beroende på en viss vana av att göra på ett visst sätt, vilket också kan förklara varför bankerna, 

myndigheterna och de redovisningskunniga skulle kunna tänkas vara negativt inställda till 

IAS/IFRS regelverket och IAS 39. De frågor som vi har velat få svar på när vi undersöker 

respondenternas inställning och syn är vad de anser som positivt och negativt med 

harmoniseringen som skett till följd av IAS/IFRS regelverket. 

 

IASB:s föreställningsram är av central betydelse för att tolka respondenternas svar. Detta skall 

ske genom att anknyta till de kvalitativa egenskaperna hos redovisningsinformationen som ställs 

på redovisningen och som speglar redovisningens mål: relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Utifrån egenskaper som relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet analyseras respondenternas 

svar i syfte att förstå de konsekvenser som harmoniseringen leder till för de svenska bankerna. Vi 

avser att undersöka om respondenterna anser att redovisningen har blivit mer jämförbar samt om 

företagen kan presentera en mer rättvisande bild av sin verksamhet. IASB:s föreställningsram och 

IAS 39 kan också sägas utgöra det normativa krav som ställs på företagens redovisning. Genom 

att utifrån detta analysera respondenternas svar kan en uppfattning skapas om hur bankerna, 

normgivarna och de redovisningskunniga ser på den praktiska tillämpningen av redovisningen. 
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5 Empiri 
 

5.1 Presentation av respondenterna 
 

5.1.1 FöreningsSparbanken 
FöreningsSparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. Bankens 

gemensamma historia sträcker sig tillbaka ända till 1820.92 FöreningsSparbanken är en ledande 

nordisk-baltisk bankkoncern med 8,5 miljoner privatkunder och 431 000 företagskunder i 

Sverige, Estland, Lettland och Litauen. 2005 uppgick balansomslutningen till 1200 miljarder 

kronor och antalet anställda var cirka 16 000.93 Deras affärsidé är att vara det självklara 

bankalternativet för privatpersoner, företag och lantbruk, kommuner och landsting och 

organisationer genom att erbjuda ett kundanpassat och lättanvänt utbud av finansiella tjänster. 

Inom sparande och placeringar är banken marknadsledare när det gäller hushållsinlåning, 

fondsparande, samt individuellt pensionssparande. Banken är näst störst inom bolån och 

fastighetsmäkleri. På företagsmarknaden har banken en andel om 20-30% när det gäller inlåning, 

utlåning, leasing och avbetalningsfinansiering. På marknaden för betalningar är banken även där 

ledande, till exempel på bankkort där man är störst.94 

 

5.1.2 Handelsbanken 
Handelsbankens historia går tillbaka till 1871 då ett antal framträdande företag och personer inom 

Stockholms näringsliv grundade Stockholms Handelsbank. Handelsbanken är en nordisk 

universalbank som täcker hela bankområdet: traditionella företagsaffärer, investment banking och 

trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Handelsbanken är stark på den svenska 

marknaden med drygt 450 kontor. Under de senaste 15 åren har banken byggt ut en 

universalbanksverksamhet även i de övriga nordiska länderna och på senare år även i 

Storbritannien. Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än 

ett vägt genomsnitt för övriga börsnoterade nordiska banker. Det skall åstadkommas genom att 

erbjuda kunderna bättre service samtidigt som kostnadsnivån skall vara lägre än i andra banker. 

                                                 
92 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,5788,00.html 060522 
93 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,4280,00.html 060522 
94 http://www.fsb.se/sst/inf/out/infOutWww/0,,5787,00.html 060522 



 32

Lönsamhet är alltid viktigare än volym. Handelsbankens högre lönsamhet skall komma 

aktieägarna till del genom en högre utdelningstillväxt än genomsnittet för övriga nordiska 

banker.95 

 

5.1.3 Nordea 
Nordea stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania 

Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 

bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea. Nordea har bildats med visionen 

om att skapa nya möjligheter. Dessa möjligheter går ut på att erbjuda bättre finansiella lösningar, 

bättre för kunden, bättre än konkurrenterna, bättre än tidigare. Och att göra detta till lägre kostnad 

och med högre kvalitet.96 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. 

Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och 

lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har nästan 11 miljoner kunder 

och över 1 100 kontor, och är med sina 4,4 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på 

Internet.97 

 

5.1.4 Ernst & Young 
Ernst & Young är ett globalt revisionsföretag, som enligt oberoende undersökningar rankas högst 

i sin bransch. De arbetar med revision, affärsrådgivning samt skatte- och 

transaktionsrådgivning.98 Deras vision är att de skall vara det revisionsföretag som bidrar mest till 

medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende.99 Ernst & Young har 

drygt 1 600 anställda i Sverige, och globalt har de cirka 107 000 anställda. I Sverige så har Ernst 

& Young 75 kontor och globalt har de 700 kontor i 140 länder.100 

 

                                                 
95 http://www.handelsbanken.se/ 060522 
96 http://www.nordea.com/sitemod/default/widecarea.aspx?pid=54482 060522 
97 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062 060522 
98 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY 060523 
99 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/OM_EY_varderingar 060523 
100 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY_Fakta 060523 
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5.1.5 Finansinspektionen  
Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Det 

övergripande målet är att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott 

konsumentskydd. Åtgärder som vidtas skall vägas mot eventuella negativa effekter på det 

finansiella systemets effektivitet. Finansinspektionens verksamhet finansieras genom avgifter 

från de finansiella företagen. Deras ambition är att verka förebyggande för att motverka att 

finansiella kriser uppstår.101 

Finansinspektionen verksamhet har tre huvudområden: 

 Tillståndsgivning. De utfärdar tillstånd till de företag som vill erbjuda sina finansiella 

tjänster till allmänheten. Men de ingriper också mot företag som missköter sig, ytterst 

genom att dra in deras tillstånd. 

 Regelgivning. Den finansiella verksamheten regleras i lagar och förordningar. De ger ut 

kompletterande regler i form av föreskrifter, som är bindande, och allmänna råd. Exempel 

på områden för regelgivning är krav på hur stort kapital finansiella företag måste ha, 

spridning av risker i portföljer samt intern kontroll och riskhantering. 

 Tillsyn. Finansiella företag skall vara stabila, ha en väl fungerande intern kontroll och 

sund balans mellan kapital och risker. De undersöker de företag som står under deras 

tillsyn och vidtar lämpliga tillsynsåtgärder. Finansinspektionen kartlägger även risker och 

risktagande i olika företagsgrupper och i finanssektorn i sin helhet. De blickar framåt och 

analyserar vad som blir konsekvenserna av nya regler, makroekonomiska förändringar 

och strukturutvecklingen på finansmarknaderna. 102 

 

5.1.6 Skatteverket 
Den 1 januari 2004 bildade Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter en helt 

ny myndighet: Skatteverket. Det är en myndighet som har hela landet som verksamhetsområde. 

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar.103 De 

har 10 500 medarbetare på 113 orter runt om i Sverige.104 

                                                 
101 www.fi.se 060522 
102 www.fi.se 060522 
103http://www.skatteverket.se/infotext/forvaltningsinfo/informationomforvaltningen.4.18e1b10334ebe8bc80003128.h
tml 060522 
104http://www.skatteverket.se/infotext/forvaltningsinfo/skatteverketsorganisation.4.7b610ded10741da92fa80001414.
html 060522 
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5.1.7 Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Deras långsiktiga mål är att Sverige skall 

återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred 

intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Svenskt Näringsliv uppdrag är 

att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha 

bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv företräder drygt 55 000 små, 

medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 51 bransch- och arbetsgivarförbund. 

Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Svenskt Näringslivs verksamhet 

täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Deras arbete fokuserar på 

opinionsbildning och kunskapsspridning, utveckling av nya idéer samt att ta fram konkreta 

förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler 

företag, fler växande företag och fler jobb.105 

 

5.2 Undersökningens empiri 
 

5.2.1 FöreningsSparbanken106 
 

5.2.1.1 Inledning 
Henrik Bonde är specialist på koncernekonomi och är ansvarig för FöreningsSparbankens IFRS 

implementering och för redovisningsprinciperna i årsredovisningen.  

 

5.2.1.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
FöreningsSparbanken har jobbat med IAS 39 sedan 2002. Redovisningsrådets tidigare anpassning 

till IAS regelverket har lett till att, trots vissa skillnader, de var relativt förberedda vid övergången 

till IAS/IFRS den första januari 2005. FöreningsSparbanken har dessutom följt 

Finansinspektionens författningssamling, vars regler också härstammat från IAS. 

FöreningsSparbanken har valt att implementera IFRS 7 i årsredovisningen redan för 2005, den 

ersätter IAS 30 och IAS 32. En av de centrala skillnaderna i IAS 39 är utformningen av 

säkringsredovisningen. 

 

                                                 
105 http://www.svensktnaringsliv.se 060522. 
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Det finns både för- och nackdelar med harmoniseringen, men i grund och botten är 

harmoniseringen väldigt positiv. Henrik anser att en klar fördel med harmoniseringen är att det 

blir ett enhetligt regelverk. Detta kan ur ett större perspektiv leda till en bättre jämförelse mellan 

företag. Ur ett Europa perspektiv är det positivt att alla använder ett liknande regelverk. Det 

medför bland annat att det nu är lättare att jämföra en svensk bank med en italiensk bank än vad 

det var tidigare. En nackdel med harmoniseringen är att man är tvungen att följa det uppsatta 

regelverket, oavsett om det är bra eller dåligt. 

 

5.2.1.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
De som arbetar med frågorna om IAS 39 på de olika bankerna har träffats en del. Eftersom IAS 

39 ger en del valfrihet om hur resultat och balansräkning skall ställas upp, så har bankerna ändå 

försökt att hitta en gemensam bransch praxis, så att resultaträkningarna skall vara jämförbara. 

Henrik tycker att de blev ganska jämförbara, men sen är det ändå så att de olika bankerna har en 

del olika verksamheter, en del har större försäkringsinslag och det medför att det blir lite olika, 

men det blev ändå någorlunda bra. Detta samarbete har de för att underlätta för analytiker, så att 

de har samma värden på samma poster och att värdeförändringar på instrument hamnar på samma 

rad. Alla som jobbar med de här frågorna på de olika bankerna har tyckt att det finns en poäng 

med att hitta samma definitioner, men sen står det ändå vart och en fritt att välja det 

redovisningsval de tycker är bäst. 

 

Henrik anser ändå inte att jämförbarheten mellan bankerna i Sverige har blivit bättre än innan 

IAS 39. Detta beror på att de nya valmöjligheterna att värdera och redovisa enligt IAS 39 samt 

uppställningsformer för balans- och resultaträkning är friare. Enligt Henrik har jämförelsen 

mellan svenska banker till och med blivit sämre sedan IAS 39 implementerades. Tidigare styrde 

praxis i större utsträckning. Man hittade en redovisningsmetodik som på ett bra sätt beskrev ett 

visst fenomen i verksamheten. Nu har de olika bankerna nya valmöjligheter inom regelverket, 

beroende på att man har olika förutsättningar i de olika bankerna. Därför kan skillnaden mellan 

de svenska bankerna vara större nu än vad den var tidigare. Ett exempel som Henrik tar upp är att 

hypoteksverksamheten, det vill säga lån till fast ränta med fastighet som säkerhet, hanteras olika 
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hos de olika bankerna, vilket medför att olika banker använder sig av olika värderingsprinciper i 

redovisningen. 

 

FöreningsSparbanken har som mål med redovisningen att spegla den ekonomiska verkligheten av 

bankens verksamhet. Detta anser FöreningsSparbanken att de kan göra genom att använda sig av 

fair value option, även om denna metod innebär att man får acceptera en högre grad av volatilitet. 

Det viktiga är, enligt Henrik, att skapa en bättre bild av verkligheten genom att använda samma 

värderingsmetodik. Genom fair value option synliggörs snabbare de positioner där 

FöreningsSparbanken tar risker. Detta leder till att informationen kan ligga till grund för bättre 

beslut för intressenter och analytiker. I IAS regelverket finns det flera olika sätt att ställa upp 

resultaträkningen på. Noterna fyller därför en viktig funktion för att förklara för analytikerna om 

vilka olika klassificeringar och bedömningar som koncernerna gjort. Men analytikerna tittar nog 

mer på kommunikén än på årsredovisningen säger Henrik. 

 

5.2.1.4 Verkligt värde 
Henrik säger att det kan bli volatilitet i redovisningen även om man värderar till 

anskaffningsvärde. I många fall är säkringsredovisningen avsedd att lösa det problemet, men det 

fungerar inte så bra inom bankbranschen. Lösningen är enligt Henrik att använda sig av fair value 

option och att värdera till verkligt värde för att alla poster skall ha samma värderingsbas. ”Vi vill 

ha det rent och att allting skall gå genom resultaträkningen i så fall, därför använder vi fair 

value option”. 

 

Henrik påpekar att det finns situationer när värdering enligt IAS 39 inte ger en mer rättvis bild av 

företagets verksamhet. Ett sådant exempel är när banken skall värdera aktier, som inte är i dotter- 

eller intresseföretag, utan i strategiska aktiepositioner där de kanske äger fem eller tio procent av 

aktierna. Enligt IAS 39 skall dessa aktier värderas till marknadsvärde, oavsett om man använder 

fair value option och man tar värdeförändringen i resultaträkningen eller om man tar det som en 

”available for sale portfölj” och tar det över eget kapital. Tidigare värderades de aktierna till 

anskaffningsvärde. Henrik ställer sig frågande till om det ger en bra bild att plocka in den 

värdeförändringen i redovisningen. Det ger inte nödvändigtvis en bättre redovisning än tidigare. 

FöreningsSparbanken har ju inte som syfte att sälja de här posterna. 
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5.2.1.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
IAS 39 täcker den största delen av FöreningsSparbankens verksamhet. De har en 

balansomslutning på cirka 1000 miljarder, varav 950 miljarder är finansiella instrument. IAS 39 

påverkar banken då de finansiella instrumenten tar upp en stor del av verksamheten och därför 

kan effekterna bli relativt stora. Stora delar av portföljen, framförallt utlåningsportföljen, är 

associerad med risk, där banken lånar ut pengar till fast ränta, banken tar då en ränterisk. 

Utlåningsportföljens risk elimineras på två olika sätt. Antingen kan banken låna upp pengar till 

fast ränta, eller så använder de sig av derivat. Verksamheten sköts idag i ett eget bolag, Spintab, 

som är isolerad för denna typ av verksamhet. 

 

Syftet med säkringsredovisningen till verkligt värde är enligt Henrik att riskkomponenten i den 

säkrade transaktionen skall värderas till verkligt värde, och på så sätt få en mindre volatil effekt 

på resultatet. Säkringsredovisning bidrar också till att svängningarna mellan perioderna minskar. 

FöreningsSparbanken har till stor del löst problematiken genom att använda sig av fair value 

option istället för säkringsredovisning. 

 

Innan IAS 39 värderades utlåningen till anskaffningsvärde, vilket innebar att man också 

värderade derivaten till anskaffningsvärde. När det uppstod marknadsvärdeförändringar på 

derivaten togs de inte in i resultatet, men det gjorde man inte på värdeförändringar av utlåningen 

heller. Värdeförändringarna är något som händer under resans gång, men som inte  

påverkar resultatet. Exempelvis kan en ränteswaps värdeförändring börja på noll och vid 

förfallodagen sluta på noll. Därför låg allt till anskaffningsvärde. Men effekten blir att 

volatiliteten påverkas genom de marknadssvängningar som uppkommer. Även om detta inte 

påverkar resultatet kan det ha en kurspåverkande effekt som inte är önskvärd. En annan skillnad 

är att de tidigare hade ett portföljtänkande när det gäller säkring. Nu krävs det enligt IAS 39 att 

man har ett transaktionstänkande, det vill säga varje transaktion säkras för sig. Riskerna säkras 

enligt IAS 39 genom vissa givna gränser, med fair value option säkras ränteriskkomponenten. 

Henrik berättar att FöreningsSparbanken främst använder sig av fair value option och i vissa fall 

säkring till verkligt värde. Kassaflödessäkring tillämpar FöreningsSparbanken endast i ett fåtal 

fall, då de vet att de skall få ett utländskt belopp någon gång i framtiden. FöreningsSparbanken 

tillämpar även säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet, men det är inga 

regelverksförändringar mot tidigare.  
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Henrik påpekar att IAS 39 regelverket har sina brister. Henrik tycker att kraven är för hårda och 

att de som har utformat reglerna har missat poängen. Henrik är kritiskt till att reglerna inte tillåter 

användandet av interna derivat för att säkra risker, vilket FöreningsSparbanken brukade göra 

tidigare. Interna derivat var ett sätt för banken att förmedla riskerna till olika enheter som säljer 

till kunder. Det är ett kundstyrt perspektiv av verksamheten som inte möjliggörs på samma sätt 

enligt de nya reglerna. Henrik anser att hänsyn inte togs till hur bankerna fungerar i verkligheten 

när IAS 39 utformades. Kraven som ställs på säkringsredovisningen innebär även att varje 

transaktion skall säkras genom en annan transaktion. Men i praktiken så fungerar det inte riktigt 

så i bankernas verksamhet, vilket ställer till problem. Hade regelverket haft en komponentsyn 

istället, hade det speglat bankernas verksamhet bättre. Bankföreningen och Europeiska 

bankföreningen har skrivit ett yttrande om komponentansatsen och de försöker påverka 

normgivarna att lägga till den möjligheten till IAS 39. Henrik påpekar också att IAS/IFRS borde 

ha haft ett mycket mer generellt synsätt, istället för att på ett byråkratiskt sätt styra upp och 

förbjuda saker och ting. 

 
5.2.1.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
Henrik anser att det ställs för höga krav i IAS 39 och att regelverket är för detaljerat. Den del av 

IAS 39 som behandlar säkringsredovisningen känns också lite för byråkratisk. Henrik anser att 

IAS 39 inte på ett korrekt sätt speglar hur bankerna hanterar risker i verksamheten. Genom att 

använda IAS 39 enligt reglerna, skulle man kunna få fram en fullständigt missvisande 

redovisning av de ekonomiska riskerna i balansräkningen. ”Tiden med redovisningsskandaler är 

nog inte förbi.” FöreningsSparbankens målsättning är att visa en rättvisande bild, de har verkligen 

fått ”massera” reglerna för att kunna göra detta, säger Henrik. 

 

5.2.2 Handelsbanken107 
 
5.2.2.1 Inledning 
Mikael Ström arbetar på Handelsbankens centrala ekonomiavdelning. Hans arbetsuppgifter är 

varierande men han har arbetat mycket med IAS frågorna de senaste åren inte minst med IAS 39. 
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5.2.2.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
Handelsbanken började arbeta med IAS/IFRS reglerna under 2002. Processen gick till så att en 

liten grupp arbetade med reglerna och Mikael anslöt till gruppen under 2003. Denna grupp 

genomförde en övergripande utredning om vad de nya reglerna skulle innebära, alltså vilka 

områden som skulle påverkas och hur de skulle påverkas. Det mynnade sedermera ut i ett separat 

projekt som de drev. Det var ett par tre stycken som arbetade med det och på exempelvis en 

ekonomichefskonferens redogjorde de för vad som var på gång och var fokus skulle ligga. 

Handelsbanken är väldigt decentraliserad till sin styrning och deras centrala ekonomiavdelning är 

relativt liten, vilket innebär att det är den centrala avdelningen som tolkar reglerna och de lokala 

ekonomiavdelningarna som de facto måste utföra jobbet. För att underlätta arbetet med IAS 39 

sneglade Handelsbanken lite på några andra banker i utlandet som använde IAS före dem för att 

få kunskap om hur de löste vissa problem. 

 

Arbetet med IAS 39 har även det pågått sedan 2002. Enligt Mikael är IAS 39 den viktigaste av de 

nya standarderna, inte minst för bankerna. Många svårigheter har uppstått under arbetet med IAS 

39 då reglerna har ändrats upprepade gånger. Reglerna för säkringsredovisning och fair value 

option blev inte klara förrän ett halvår innan de skulle börja tillämpas. Handelsbanken ville inte 

börja bygga ett system innan de visste hur de färdiga reglerna skulle se ut. De genomförde dock 

de förändringar som var möjliga att göra i förhand. Handelsbanken har från och med 

årsredovisningen 2005 valt att använda sig av IFRS 7 trots att kravet på användning träder i kraft 

först 2007. Men om de inte hade börjat använda sig av IFRS 7 hade de varit tvungna att följa IAS 

30 och IAS 32, vilket i princip är samma sak. Handelsbanken valde att genomföra alla 

förändringar på en gång och gjorde därför om sin årsredovisning till den första IAS/IFRS 

redovisning. 

 

Mikael anser att grundtanken bakom harmoniseringen av redovisningen är väldigt positiv. Det är 

en fördel om alla redovisar på samma sätt, jämförbarheten och transparensen blir då bättre. Det 

finns inget med harmoniseringen i sig som är negativt. Däremot finns det vissa negativa delar i 

regelverket, vilket påverkar utförandet. 
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5.2.2.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
Mikael anser att det är för tidigt att säga om det har blivit en bättre jämförbarhet mellan 

företagens redovisningar. Mikael berättar att Finansinspektionen i en rapport som publicerades i 

början av 2006 kom till slutsatsen att det inte gick att jämföra bankerna. Han håller dock inte med 

om denna slutsats. Detta med anledning av att bankerna har ansträngt sig för att ha samma 

uppställningsform, vilket enligt Mikael har lett till att storbankernas resultaträkningar är väldigt 

lika varandra. Finansinspektionen tyckte att det var svårt att jämföra men Mikael poängterar att 

den undersökningen genomfördes hösten 2005 baserat på delårsrapporter, han tycker att en 

jämförelse skall genomföras nu under våren 2006 när årsredovisningarna har kommit ut. 

 

Då det inte finns en mall för hur resultat- och balansräkningarna skall se ut kan det bli svårt att 

jämföra tre årsredovisningar som ligger bredvid varandra. Mikael ser en fördel med att bankerna 

gör likadant för det underlättar kommunikationen med både omvärlden och myndigheterna. 

Handelsbanken accepterar dock endast den uppställning som passar deras verksamhet bäst, 

säkringsredovisning ger den bästa bilden av Handelsbanken enligt Mikael.  

 

Mikael är tveksam till om användningen av IAS 39 leder till en mer rättvisande bild av företagets 

verksamhet. IAS 39 möjliggör för bankerna att välja säkringsredovisning framför Fair value 

option. Mikael anser att Fair value option leder till en mer rättvisande bild av Handelsbanken som 

bank. Ur ett teoretiskt perspektiv visar IAS 39 förmögenhetsförändringen, vilket är bra. Det 

återstår att se om det skall slå igenom i räkenskaperna och styra företagets strategiska hantering 

av vissa frågor. Det Mikael menar med detta är att om allt skulle värderas till verkligt värde i 

balansräkningen, skulle hanteringen av balansräkningen förändras. Då skulle till exempel lån 

kunna köpas och säljas på ett helt annat sätt. 

 

De utökade informationskraven i IAS 39 leder till att kraven på läsaren blir mycket högre. Enligt 

Mikael är det endast redovisningskunniga som har någon glädje av att läsa en årsredovisning 

idag. Han säger att analytikerna är mer eller mindre redovisningskunniga idag och att de förstår 

det viktigaste delarna i de nya reglerna. Det är dock värre för journalisterna som skall försöka 

sammanfatta något på några rader, det är lätt att det blir missförstånd. Det ställs stora krav på att 

journalisterna skall förstå vad de olika effekterna beror på. När resultatet presenteras på en 

presskonferens är det endast journalisterna och analytikerna som är närvarande. 
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5.2.2.4 Verkligt värde 
Mikael tror inte på en fullständig värdering till verkligt värde i balansräkningen, även om det är 

akademiskt- och teoretiskt korrekt. Det finns enligt Mikael två stora problem med värdering till 

verkligt värde. Det första problemet är, hur värderingen skall gå till. Det är problematiskt då det 

inte finns någon specifik börskurs att rätta sig efter. För att lösa detta måste någon form av 

modell användas som ger ett mer eller mindre bra resultat. Som ett exempel nämner Mikael att 

om Handelsbanken och FöreningsSparbanken skulle värdera efter samma modell, så kommer de 

troligtvis inte att komma fram till samma resultat, vilket är en nackdel. Det andra problemet är att 

det ur ett analysperspektiv inte är speciellt intressant att se det verkliga värdet på bankernas 

finansiella instrument, eftersom syftet inte är att hantera dem till verkligt värde. Om de köpt och 

sålt lånestockar hade det varit intressant, då syftet i så fall varit att tjäna pengar på korta 

förändringar i värdet. 

 

5.2.2.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
Effekten av reglerna blev inte så stor i praktiken som alla pratade om för ett par år sedan. Det var 

ingen dramatik i övergången till IAS/IFRS vare sig i ingående balansen eller nu under året i 

Sverige. Anledningen till detta är enligt Mikael att bankerna är vana vid att hantera sådan här 

problematik då de har erfarenhet i att resonera i termer av verkligt värde. Därför kunde bankerna 

ganska väl positionera sig så att det inte skulle bli så pass stora effekter. Vidare säger Mikael att 

det inte blivit så stora förändringar i volatiliteten som det påstods innan införandet av IAS 39. 

Innan IAS 39 var volatiliteten i Handelsbanken väldigt liten, idag är den fortfarande ganska liten, 

faktiskt förvånansvärt liten. Trots att volatiliteten kan gå upp och ner ganska mycket är det inget 

allvarligt problem då det är hanterbart. Men volatiliteten är beroende av hur den hanteras, det är 

något de tittar ganska noga på, då Handelsbanken inte vill ha en alltför hög volatilitet. 

Handelsbanken har fått ökade kostnader till följd av hanteringen av IAS 39. Kostnaden har dock 

blivit ganska liten då de utvecklat ett bra system för hanteringen av IAS 39. Under det år då de 

utvecklade systemet lade de ner ganska mycket tid på det. Nu är det bara en person som har som 

huvudsaklig uppgift att hantera IAS 39, men det påverkar dock många andra tidsmässigt. 

 

Syftet med derivaten är enligt Mikael att låsa in räntemarginalen. Eftersom derivaten måste 

marknadsvärderas krävs säkringsredovisning för att undvika volatilitet i resultatet. Om 

Handelsbanken inte säkringsredovisade skulle resultateffekterna bli stora enligt Mikael. Detta då 
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det är en stor mängd pengar i omlopp, de har ett antal miljarder i swapar, det skulle leda till 

väldigt stora slag då det går upp och ner. Trots att det är orealiserat så kommer det visa sig i 

resultatet och i kapitalet. De skulle även vara tvungna att lägga ner onödig tid åt att förklara dessa 

svängningar för analytikerna och övriga intressenter. Innan IAS 39 infördes utgjorde den stora 

delen av det som säkrades av fasta ränteutlåningar som säkrades med hjälp av derivat som inte 

marknadsvärderades. Det går till så att man lånar upp med rörlig ränta och lånar ut med fast ränta, 

den rörliga upplåningen swapar de till fast. De erhåller rörliga matchar och betalar fast och får 

fast. Grundprincipen är den samma efter införandet av IAS 39, de säkrar den fasta 

ränteutlåningen. Det Handelsbanken nu är tvungen att göra enligt IASB är att swapen, oavsett 

vad den används till, måste marknadsvärderas. Det vanligaste de gör är att de marknadsvärderar 

utlåningen och säkringsredovisar den med verkligt värde säkringar. Således periodiserade de 

intäkterna innan IAS 39 och nu marknadsvärderar de derivaten. Det Handelsbanken i första hand 

använder sig av är verkligt värde säkringar som uppfyller kraven för säkringsredovisning som 

ställs i IAS 39. 

 

Då Handelsbanken säkringsredovisar enligt IAS 39 måste de dels marknadsvärdera och därtill 

måste de även bevisa att det inte blir några slag eftersom det skall vara effektivt. Om de inte valt 

att säkringsredovisa enligt IAS 39 och istället använt sig av fair value option, hade de även då 

varit tvungna att marknadsvärdera. Men vid användning av fair value option finns det inget 

explicit krav på att det skall vara effektivt, de skulle således kunna ha hur stora slag som helst 

utan att regelverket bryr sig om det då det hela tiden är ”stand alone” värderingar. Det är det som 

är den principiella skillnaden mellan de olika varianterna. 

 

Kraven som ställs i IAS 39 angående säkringsredovisningen upplevs av Mikael som alltför hårda 

och detaljerade. Det krävs väldigt mycket administrativt arbete vilket är en av anledningarna till 

att Handelsbanken har dragit ner på volymen som de säkringsredovisar, rent generellt säkrar de 

inte lika mycket som under 2004. Vid ett säkringstillfälle får de väga den administrativa bördan 

mot de slag som det ger i resultatet. Komponentansats skulle enligt Mikael vara ett bra alternativ 

till säkringsredovisningen. Om det skulle bli så att komponentansatsen blev möjlig skulle 

Handelsbanken dra ner användandet av den formella säkringsredovisningen rejält och gå över till 

den typen av verkligt värde istället. 
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Mikael ställer sig frågande till om IAS 39 verkligen leder till en harmonisering av redovisningen. 

Detta då bankerna har möjlighet att välja olika vägar vad gäller säkringsredovisningen, en del 

banker använder nästan bara verkligt värde säkringar och en del bara Fair value option. Bankerna 

följer således samma regelverk men de gör på helt olika sätt. På sitt sätt är det ändå en 

harmonisering säger han då bankerna följer regelverket, men man kommer inte att hitta resultatet 

på samma rad i resultaträkningen och balansräkningen. För att förstå vilken väg som 

Handelsbanken valde gentemot de andra bankerna och effekten av det, måste man titta i olika 

notverk i de finansiella rapporterna. 

 

5.2.2.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
IAS vilar på en väldigt stark teoretisk grund, vilket gör att det är värdeteoretiskt korrekt. Men det 

man kan fråga sig är om det är praktiskt bra. IAS 39 är onödigt komplicerad och detaljerad enligt 

Mikael. Den upplevs som detaljinriktad vilket den också är men ändå talar den inte om exakt hur 

man skall göra. Den öppnar dessutom upp för olika val, vilket Mikael i och för sig tycker är bra. 

Men Mikael tror att den inte skulle behöva vara lika detaljerad som den faktiskt är, lite skulle 

kunna överlåtas till god redovisningssed. IAS 39 innebär ökade informationskrav men Mikael 

tycker inte att alla dessa krav är nödvändiga. Han tycker att det är bra att det finns rejäla 

informationskrav då det är ett komplicerat regelverk, då skall det finnas information. Men sedan 

finns det en del informationskrav som är nästintill obegripliga. ”Man bockar bara av att man 

gjort det men ingen kommer nånsin att läsa det”. 

 

5.2.3 Nordea108 
 
5.2.3.1 Inledning 
Gunilla Domeij Hallros arbetar på Nordeas Group Treasury avdelning och är ansvarig för 

Treasury Analysis Centre på koncernnivå i Stockholm. Det är totalt fyra personer som jobbar 

med frågorna kring IAS 39, säkringsredovisning på koncernnivå. 

 
5.2.3.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
Gunilla tycker att Sverige har varit väl förberedda i harmoniseringsarbetet av redovisningen då 

Sverige har haft en aktiv kontakt med normgivarna. Även om Sverige inte är något stort land 
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upplever Gunilla att Sverige försöker vara med och påverka. Dock är det så att andra länder i 

Europa har mer resurser och närmare kontakt med de olika europeiska normgivarna, och därför 

har lättare att påverka olika beslut. Hon säger också att de svenska bankerna driver en tuff linje 

om säkringsredovisning, de vill inte marknadsvärdera det som ej går att marknadsvärdera på 

grund av att det inte finns några marknadspriser, vilket krävs för fair value option. Många 

europeiska banker har valt att använda sig av kassaflödessäkringar medan bankerna i Norden mer 

har valt att använda sig av verkligt värde säkring. Anledningen till denna skillnad beror enligt 

Gunilla på att bankernas balansräkningar i grunden är olika, det vill säga risker i balansräkningen 

skiljer sig åt mellan bankerna i Norden och övriga Europa. 

 

Nordea har sedan 2002 arbetat med IAS/IFRS reglerna. De togs i bruk den första januari 2005. 

Banken har i detta arbete utvecklat olika system för att kunna hantera och dokumentera 

transaktioner och säkringar, men Gunilla säger att dessa system inte byggts upp enbart för att 

uppfylla redovisningskraven som ställs utifrån IAS 39. Arbetet med IAS 39 har varit både 

tidskrävande och mödosamt. Det har även renderat i ekonomiska kostnader i form av de dagliga 

rapporter som måste tas fram för att stödja handlarna i löpande beslut. 

Det har varit mycket tyckande kring de teoretiska processerna och Gunilla upplever IAS 39 som 

mycket regel tung. Nordea har valt att tillämpa IFRS 7 tidigare än vad reglerna kräver, de har 

följt den sedan 2005. Nordea har fört en dialog med olika normgivare för att klargöra sina 

synpunkter angående IAS 39. Denna kontakt har främst skett med IASB, EFRAG och European 

banking federation på en Europa nivå och med Finansinspektionen, bankföreningen samt KPMG 

på en nationell nivå. Dialogen mellan de nordiska bankerna har handlat om en alternativ version 

av fair value option. Den har också handlat om att redovisningen mer skall ta sin grund i den 

faktiska riskhanteringsprocessen för att beskriva värdet av bolaget mer korrekt. 

 

Gunilla tycker inte att det har skett någon fullständig harmonisering av redovisningen. Det som 

har skett är att ett regelverk är satt och att olika tillsynsmyndigheter gör anpassningar. Men det är 

tillåtet med olika varianter i olika länder, saker har samma namn men de används på olika sätt. 

Det som Gunilla tycker är positivt med harmoniseringen är själva grundregelverket medan det 

negativa är de lokala särdragen som finns. 
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5.2.3.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
Gunilla anser inte att det har blivit lättare att jämföra redovisningsinformationen mot andra 

banker i Sverige och i utlandet sedan IAS/IFRS reglerna började tillämpas. Anledningen till 

varför den inte blivit mer jämförbar är att det finns olika valalternativ, dessa är fair value option, 

verkligt värde säkring och kassaflödessäkring, för de olika bankerna vilket ger olika bilder av 

dem. Det blir då svårt att jämföra, vilket ställer mer krav på dem som skall jämföra säger Gunilla. 

 

Enligt Gunilla leder IAS 39 inte till en mer rättvisande bild av Nordeas finansiella verksamhet. 

Det leder till en bild av hur stor andel derivat som de har i koncernen, men det är inte en mer 

rättvisande bild. De utökade informationskraven i form av tilläggsinformation som IAS 39 

innebär kan dock ge en bättre bild av ett företags verksamhet förutsatt att den som läser 

informationen förstår vad redovisningen av siffrorna innebär. Sett ur ett EU perspektiv är det inte 

säkert att en analytiker från ett annat land skulle förstå tilläggsinformationen i ett svenskt företag, 

även om samma regelverk används. En del av svårigheten med att förstå informationen i 

årsredovisningen kan även bero på att man redovisar värderingssiffror, och dessutom att det finns 

en del olika valmöjligheter som påverkar klassificering och värdering av tillgångar. Det är svårt 

att uttala sig om hur pass bra analytikerna förstår tilläggsinformationen och om de kan skapa sig 

en bättre bild av verksamheten. Men Gunilla tror att det ställs nya krav på analytikerna för att de 

skall förstå den nya mer komplexa redovisningsinformationen. Hon tror också att analytikerna 

kan få problem med att få ut något av den nya informationen då den är både ny och komplex. 

Gunilla ställer sig även frågande till vilken grad analytikerna förstår vad siffrorna egentligen 

betyder då företagen själva väljer olika sätt att redovisa sin information på. 

 
5.2.3.4 Verkligt värde 
Att värdera till verkligt värde är bra för de flesta företagen. Men för bankerna är det svårt att få 

ett korrekt verkligt värde värdering då det är svårt att värdera marginalen. Exempelvis när det 

gäller redovisning av bankens utlåning till företag och privatpersoner kan det vara problematiskt, 

bland annat för att det inte finns någon ”rating”. Med det menar Gunilla att det är svårt att 

marknadsvärdera dessa lån då de inte säljs på en aktiv marknad. Ett annat problem som Gunilla 

tar upp är då de företag som Nordea lånar ut till börjar gå dåligt så leder det till att, om 

marginaluttagen går upp så blir stocken mindre värd, och vice versa. Går marginaluttagen ned, 
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försämras intjäningen i framtiden men värderingen går upp, vilket ger en skev bild av 

verkligheten. 

 

Värdering till verkligt värde kan ge ett bättre beslutsunderlag för analytiker och investerare, 

förutsatt att värderingen är korrekt gjord. Gunilla säger att det är viktigt att fråga sig vad som 

ligger bakom antagandena som görs i markandsvärderingen, vid värdering till verkligt värde. Det 

är även viktigt att förstå vad det är som värderas till verkligt värde samt vilken grund den 

värderingen är byggd på. Det vill säga om en stock med privatlån i ett hypoteksbolag värderas, 

vilka antaganden har gjorts avseende de innevarande marginalerna samt vilka marginaler 

använder man sig av i värderingen? Beroende på vilket sätt man gör det på får man fram olika 

värden. 

 

5.2.3.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
Nordea har valt att inte använda sig av lika mycket säkringsredovisning, då det inte är värt att 

lägga ner den energin på att uppfylla de administrativt tunga reglerna med säkringsredovisning 

som finns i IAS 39. Deras verksamhetsbeslut styrs på samma sätt som tidigare, men istället väljer 

de att ta volatiliteten i redovisningen. Detta med anledning av att det är det ekonomiska utfallet 

som är det viktiga inte redovisningsmässig volatilitet. Med det menar Gunilla att Nordea anser att 

de kan hantera den redovisningsmässiga volatiliteten med det beslut som de fattat. Gunilla menar 

att valmöjligheterna i IAS 39 ger en möjlighet att påverka valet av strategi ifråga om vart man vill 

att de ekonomiska slagen skall komma, om de skall komma på resultatet eller det egna kapitalet. 

Hur stora slagen blir beror på vilka gränser som sätts upp. En nackdel med de valmöjligheter som 

IAS 39 ger är det administrativa arbetet som måste läggas ner. 

 

Gunilla anser att FASB:s tradition på redovisningen, som fokuserar mer på regler än IASB:s 

principfokuserade standarder, har applicerats i och med införandet av IAS 39. Gunilla menar att 

ett mer principbaserat regelverk är att föredra framför det regelbaserade IAS 39. Ett mer 

principbaserat redovisningssystem skulle möjliggöra flera möjligheter för företagen att redovisa 

på. 

 

Syftet med säkringsredovisningen är alltid att reducera affärsmässiga risker. Men det innebär 

också att man måste förstå redovisningsriskerna, även om de aldrig säkras. Innan IAS 39 började 
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användas så använde sig Nordea av verklig värde säkring enligt Finansinspektionens regelverk. 

De använde sig av cash instrument och derivat instrument, framförallt i form av ränteswap. Nu 

använder Nordea sig endast av säkring för derivat, på grund av att IAS 39 diskvalificerar de andra 

instrumenten. 

 

IAS 39 är för detaljerad och komplicerad i sin utformning av säkringsredovisningen säger Gunilla 

och understryker att hela IAS 39 är för komplicerad och byråkratisk i sin utformning. Den ökade 

detaljstyrningen som IAS 39 innebär ser Gunilla som något negativt. Det blir olika typer av utfall 

beroende på vilket instrument som man väljer att säkra med. Detta upplever Gunilla som ett 

problem, då vissa säkringsinstrument diskvalificeras, medan vissa tillåts.  För att illustrera detta 

resonemang ger Gunilla ett exempel: Om en bank väljer att säkra ett utlån (5 år till fast ränta) 

genom att emittera en obligation ger det ett annat utfall än om banken använder sig av en swap 

som exempelvis ett kort bankcertifikat. Detta medför att finns skillnader mellan de olika 

säkringsinstrumenten. Säkringsredovisningen borde ha mer betoning på syftet med säkringen och 

vara mindre produkt styrt. De Gunilla menar är att IAS 39 endast tillåter säkringsredovisning med 

ränteswapar, alla andra instrument ger andra effekter. Om Nordea säkrar med ett cash instrument 

måste de ha en annan process än om de säkrar med en ränteswap. Hon har inte funnit det möjligt 

att använda andra typer av derivat i hantering av ränterisk. 

 

5.2.3.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
Fördelarna med IAS 39 är att det nu finns ett och samma regelverk som alla skall följa dock med 

lokala variationer. Genom det gemensamma regelverket så medför det också en synkad 

terminologi. En annan fördel som Gunilla tar upp är att alla derivat hamnar i balansräkningen. 

Som nackdel med IAS 39 nämner Gunilla att regelverket är för administrativt och komplext. En 

annan nackdel är att användningen av derivaten särbehandlas. 

 

5.2.4 Ernst & Young109 
 
5.2.4.1 Inledning 
Dan Phillips är auktoriserad revisor och arbetar som redovisningsexpert med inriktning på IFRS 

på Ernst & Young. 

                                                 
109 Intervju med Dan Phillips på Ernst & Young 060518 
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5.2.4.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
Dan anser att Sverige har varit relativt väl förberedda med harmoniseringsarbetet av 

redovisningen, då kartläggningen av skillnader som påverkar redovisningen uppmärksammades 

relativt tidigt. Ett problem i sammanhanget har dock varit att regelverket för IAS 39 inte var klart 

förrän det andra kvartalet 2004. Dan upplever att Sveriges roll i harmoniseringsarbetet är liten 

och att vi endast i relativt blygsam omfattning kan vara med och påverka reglernas utformning. 

Det beror främst på att IASB styrs av de stora redovisningsländerna, exempelvis USA och 

Storbritannien, som ligger i framkant när det gäller normgivning avseende redovisning. Ernst & 

Young har arbetat med IAS frågor ända sedan slutet av 1980-talet, dock i en begränsad 

omfattning. Under de senaste 12 åren har Dan aktivt jobbat med IAS/IFRS frågorna. Han har 

arbetat med IAS 39 sedan han började hos Ernst & Young för sex år sedan. Under arbetets gång 

har Ernst & Young fört vissa diskussioner med företrädare för IASB, diskussionen har handlat 

om säkringsredovisning och kraven som uppställs för detta. 

 

Det Dan upplever som positivt med harmoniseringen av redovisningen som skett till följd av 

IAS/IFRS är att jämförbarheten ökat mellan företag i samma bransch i olika länder. Det som 

upplevs som negativt är framförallt de ökade kostnaderna som uppstår för de mindre 

börsbolagen. 

 

5.2.4.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
Sedan IAS 39 reglerna börjat tillämpas har Dan märkt av att jämförbarheten mellan bankernas 

redovisningar har ökat. Den har framförallt blivit bättre mellan svenska banker och övriga banker 

inom EU. Anledningen till varför det blivit bättre nu är att det tidigare var större skillnader 

mellan ländernas regelverk än de skillnader som är möjliga vid en fullständig tillämpning av 

IFRS. Något som dock motverkar en ökad jämförelse är de olika valmöjligheter som finns. Det 

gör att en jämförelse blir svårare mellan två företag som gjort olika val. 

 

Valmöjligheterna hos IAS 39 gör att företagen kan välja ett alternativ som passar dem någorlunda 

bra. Dock leder det till att jämförbarheten mellan företag i samma bransch minskar. Enligt Dan är 

den stora omställningen för bankernas del att anpassa sig till kraven avseende 

säkringsredovisning samt att redovisa derivat i balansräkningen. I övrigt är det inga stora 

skillnader jämfört med tidigare. 
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5.2.4.4 Verkligt värde 
Om det finns ett marknadsvärde är det positivt med värdering till verkligt värde då detta är ett 

värde som kan förstås av de flesta intressenter. Om det inte finns tillgängliga marknadsvärden så 

blir det svårt att fastställa verkliga värden, vilket inte ger en bra redovisning. Dan menar att 

kassaflödesvärdering baserad på framtida förväntade kassaflöden är den metod som främst borde 

användas om det inte finns något tillgängligt marknadsvärde. Givetvis måste det finnas flera 

alternativ, men det borde finnas en fastställd ordning om vilken metod som skall tillämpas i första 

hand. Ytterligare en negativ aspekt är att det inte är något problem att få företag att ta till sig 

värdering till verkligt värde när värdena går upp, det kan dock vara svårare när värdena går ned. 

Värderingen till verkligt värde leder enligt Dan till ett bättre beslutsunderlag för analytiker och 

investerare. Detta då verkliga värden representerar något som kan förstås av investerare till 

skillnad från historiska anskaffningsvärden som i mångt och mycket är beroende av tidpunkten 

för när anskaffningen har skett. 

 

5.2.4.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
Det finns enligt Dan en risk att företag upphör med ekonomiska säkringar till följd av att de inte 

kan uppfylla kraven för säkringsredovisning, vilket ger en större riskexponering. 

 

Syftet med säkringsredovisningen är att säkra ett ekonomiskt utfall i förväg så att resultatet av 

transaktionen kan beräknas. Om ett företag väljer att göra ekonomiska säkringar, men att inte 

tillämpa säkringsredovisning enligt IAS 39, innebär det över tiden att resultatutfallet i det 

närmaste blir detsamma men kortsiktiga svängningar kan förekomma. Att däremot inte göra 

några säkringar överhuvudtaget innebär stora svängningar på resultatet. IAS 39:s regler om 

säkringsredovisning är enligt Dan komplicerade och detaljerade. Med tanke på att reglerna är 

komplicerade så överväger många företag att inte tillämpa ekonomiska säkringar till följd av att 

de upplever att de inte på ett rimligt sätt kan uppfylla kraven avseende säkringsredovisning. Att 

inte genomföra säkringar kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser. Reglerna om 

säkringsredovisning borde enligt Dan vara utformade så att det är enklare att säkra 

nettopositioner, vilket skulle leda till mindre administration vid dokumentering av 

säkringssamband och uppföljning av effektivitet. 
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I teorin innebär de utökade informationskraven, i form av tilläggsinformation i IAS 39, att 

analytiker och investerare kan skapa sig en bättre bild av företagens verksamhet. Men i praktiken 

tror Dan inte att det i dagsläget är så, med anledning av att man måste vara väl insatt i regelverket 

för att kunna dra rätt slutsatser av den information som finns tillgänglig. 

 

5.2.4.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
Fördelen med IAS 39 är framförallt att det är ett gemensamt regelverk som alla följer. Den stora 

nackdelen är att för att efterleva standarden krävs utökade administrativa resurser som leder till 

ökade kostnader. 

 

5.2.5 Finansinspektionen110 
 
5.2.5.1 Inledning 
Eva Sterner jobbar på Finansinspektionens redovisningsenhet och är redovisningsexpert. Hennes 

arbetsuppgifter är främst inriktade på kreditinstitut och värdepappersbolag, bland annat banker, 

hon är även inriktad mot finansiella instrument. 

 
5.2.5.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
Eva ser harmoniseringen av redovisningen kopplat till IAS/IFRS som både en harmonisering 

inom EU och som en global harmonisering. 

 

Sverige kan vara med och påverka harmoniseringsarbetet genom att vi sitter med i olika 

arbetsgrupper i EU som exempelvis remissvarar när IFRS ger ut standarder. I de grupperna är 

Sverige ett litet land, men vi är med och påverkar även om vi inte har något eget inflytande. Det 

är ofta så att olika länder grupperar sig, då kan Sverige tycka samma som en grupp andra länder 

som tillsammans blir en ganska stark grupp. Vi kan också lämna in egna remissvar om vi är 

väldigt angelägna om någon speciell fråga.  

 

Den europeiska harmoniseringen har lett till att Finansinspektionens föreskrifter har förändrats 

mycket inför införandet av IFRS, en förändring som pågått under många år. Redan innan 

ikraftträdandet av IAS förordningen i Sverige hade Finansinspektionens föreskrifter under flera år 

                                                 
110 Intervju med Eva Sterner på Finansinspektionen 060418 
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anpassats efter IAS/IFRS regler. Men upplysningarna har förändrats i IFRS också, genom bland 

annat att det har blivit ännu fler upplysningar och lite mer generella regler. Effekten innebär inte 

någon jättestor förändring för svenska företag eftersom det redan tidigare funnits mycket 

upplysningar. Genom ett aktivt beslut så hänvisar Finansinspektionen till IFRS reglerna, med 

anledning av att de svenska bankerna och kreditinstituten är aktiva på flera marknader i Europa. 

Därför ligger det i tiden att Finansinspektionen harmoniserar sina regler med EU. 

Finansinspektionen hänvisar nu i större utsträckning direkt till IFRS istället för att skriva egna 

regler som är ungefär lika. Lagstiftningen och Finansinspektionens föreskrifter genomför 

redovisningsdirektiven i svenska regler och dessa gäller obligatoriskt för redovisning i juridisk 

person eftersom de inte får tillämpa IAS förordningen. IFRS anpassningen i föreskrifterna, som 

skall tillämpas av dem som inte tillämpar IAS förordningen direkt, begränsas av direktiven och 

lagen. Finansinspektionen får en del frågor rörande tolkning av IFRS reglerna och hur dessa skall 

tillämpas i praktiken.  

 

Även om harmoniseringen lett till att det blir mer likriktat och mer jämförbart, så kan det även 

blir så att områden som tidigare varit jämförbara nu inte blir jämförbara säger Eva. Exempelvis 

finns det många valmöjligheter i IAS 39, men det finns också valmöjligheter för de olika 

nationerna om hur man inför IFRS. Med detta menas att de olika länder får bestämma för vem 

IFRS får gälla förutom för noterade företags koncernredovisning där IFRS obligatoriskt gäller. 

En skillnad som finns mellan de olika länderna är om det är tillåtet att tillämpa IFRS i 

koncernredovisningen för onoterade företag eller om reglerna får tillämpas i juridisk person. Och 

i Sverige får man inte tillämpa IFRS i juridisk person, men de noterade koncernerna måste 

tillämpa IFRS. Där blir det inte harmoniserat mellan koncernredovisning och juridisk person. 

Medan koncernredovisningen mellan alla noterade koncerner i EU blir mer harmoniserad, så kan 

den nationella tillämpningen leda till sämre jämförbarhet än tidigare. Det är inte heller så bra att 

koncernredovisning och redovisning i juridisk person blir olika, grundprincipen är ju ändå att de 

skall vara lika.  

 

IFRS reglerna innebär färre detaljer för hur uppställningsformen skall se ut enligt Eva. 

Redovisningsdirektiven är utformade så att om det inte finns regler i direktiven, så kan vi som 

nation föreskriva egna regler på de områdena säger Eva. Medan de principbaserade IFRS 
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reglerna måste följas även om det inte finns en uttalad regel. Personligen anser Eva att de 

principbaserade reglerna som IFRS kan ses som ett steg framåt. Som fördelar med 

harmoniseringen ser Eva att det blir likriktat och att det blir mer jämförbart, samt att det 

harmoniseras mer i EU och globalt. 

 

5.2.5.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
Eva berättar att företagen nu har många val och kan anpassa sin årsredovisning efter hur de 

bedömer att företaget speglas bäst. Detta kan medföra att mellan företagen så kan skillnaderna i 

redovisningen öka. Eva berättar att Finansinspektionen har tagit en snabb titt på 

årsredovisningarna för att se om skillnaderna ökat mellan de fyra storbankerna och sammanställt 

det i en rapport som kartlägger vilka olika redovisningsval som bankerna har gjort. Rapporten 

fokuserar främst på delårsrapporter och där framkommer det vissa skillnader mellan de val som 

de olika bankerna har gjort i sina redovisningar. Eva tillägger dock att det kan vara lite svårt att 

redan nu dra några slutsatser om de framtida långsiktiga skillnaderna, när det fortfarande är så 

pass nytt. Detta beror också på att årsredovisningarna precis har börjat publiceras. Men Eva 

hoppas på att det utvecklas en sorts praxis i branschen, det vill säga att företagen anpassar sig 

efter varandra. Detta skulle göra det lättare att jämföra de olika företagen, och Eva tror också att 

företagen vill kunna jämföra sig med de andra i branschen. Eftersom det finns valmöjligheter som 

är principbaserade så anser Eva att varje företags specifika verksamhet kan speglas på ett bättre 

sätt. Det medför att redovisningen blir mer anpassad efter företagets val och bedömningar över 

sin egen verksamhet. Eva tror att det kan leda till en mer rättvis bild av företaget.  

 

Om man vet och känner till att det finns valmöjligheter i hela IAS regelverket eller i IAS 39 och 

om man vet hur man skall hitta den informationen som man vill ha reda på, då får man mer 

information från företagens finansiella information nu då det är mer upplysningar. Men om man 

inte känner till valmöjligheterna så bra och om man lägger en balans- och resultaträkning eller 

noter bredvid varandra och försöker jämföra och om man inte vet att det finns valmöjligheter 

eller att uppställningsformerna ser olika ut då blir det svårare att jämföra. För att kunna utnyttja 

informationen så krävs det att man har kunskap om regelverket, säger Eva.  

 

Det gamla regelverket ställer också krav men alla kan ju det, medan det relativt nya kräver att alla 

lär sig det för att kunna tillgodogöra sig med informationen eller hitta den informationen man vill 
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ha. Eva tycker att det är svårt att säga om man får mer information än tidigare, det borde man 

egentligen få eftersom det är mycket mer omfattande upplysningar nu. Men till att börja med tror 

Eva att mycket handlar om att man måste veta vad och vart man skall leta. 

 

5.2.5.4 Verkligt värde 
Enligt Eva är den stora nyheten med IAS 39 att den innebär en ökad värdering till verkligt värde. 

Finansinspektionen har förändrat sina föreskrifter långt innan 2005, till att tillåta värdering till 

verkligt värde av omsättningstillgångar. De har således IFRS anpassat värderingen av finansiella 

instrument under ett antal år. Företagen i Sverige har enligt Eva yttrat att en del av de här 

förändringarna till IFRS inte innebär några jättestora förändringar. Anledningen till det är dels att 

Finansinspektionens föreskrifter har anpassats, och dels har Redovisningsrådet i princip översatt 

vissa standarder redan tidigare vilket Finansinspektionen hänvisat till. Det finns dock en del nya 

inslag som är stora, men Eva tror att övergången varit större i andra länder, som i exempelvis 

Danmark än i Sverige. Många länder i Europa har inte haft samma framförhållning som Sverige 

och har inte börjat gå vägen med en högre utsträckning av verkligt värde värdering. 

 

Eva anser att värdering till verkligt värde speglar företagets ställning och resultat på ett bättre sätt 

än värdering till anskaffningsvärde. Ibland kan det dock vara svårt att få fram ett verkligt värde 

då en aktiv marknad inte alltid finns för ett instrument, det kan medföra att mer subjektivitet förs 

in i redovisningen. Men Eva anser ändå att verkligt värde värdering är att föredra framför 

värdering till anskaffningsvärde. 

 
5.2.5.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
Eva nämner att de företag som väljer att inte säkringsredovisa enligt IAS 39 får ett mycket mer 

volatilt resultat, medan resultatet är jämnare hos dem som säkringsredovisar. Eva berättar även att 

bankerna har uttryckt att det är svårt att tillämpa säkringsredovisning och att det ställs för höga 

krav på den. Exempel på dessa krav är, dokumentationskraven samt att varje säkring skall 

härledas till det säkrade finansiella instrumentet. Eva anser dessutom att säkringsredovisningen är 

en kostnadsfråga, det vill säga hur mycket system man vill bygga och hur mycket tid och resurser 

man vill ägna åt att dokumentera. 
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5.2.5.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
Enligt Eva är fördelarna att det blir likadant och att detta leder till en bättre jämförbarhet mellan 

företag. Införandet av IAS 39 ledde till ett stort antal remissvar, då regeln har ett väldigt stort 

inflytande på den finansiella sektorn och även på andra företag. Alla dessa remissvar har bidragit 

till att det tagit en lång tid att färdigställa IAS 39. Något som har dragit ut på processen är 

förändringen av verkligt värde optionen, från allra första början var det så att 

säkringsredovisningen var väldigt komplicerad med riktigt hårda krav på dokumentation och 

effektivitets test och då kom verkligt värde optionen till. Den öppnade upp för att alla tillgångar 

och skulder skulle kunna värderas till verkligt värde och då blev det väldiga protester från många 

tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen skrev dock inget eget svar då verkligt värde optionen 

begränsades. Verkligt värde optionen är ännu inte helt klar, fortfarande är en liten del av den så 

kallade carv outen kvar som gäller makro säkringar, och där har hon inte hört något nytt på länge. 

En stor del av fördröjningarna av IAS 39 beror på starka synpunkter av tillsynsmyndigheter, 

centralbanker och europeiska bankföreningar. Harmoniseringen tar längre tid än om varje enskilt 

land skall besluta för sig själv, då många tycker olika. Det går således långsammare då alla skall 

komma överens säger Eva. 

 

5.2.6 Skatteverket111 
 
5.2.6.1 Inledning 
Torbjörn Gustafsson arbetar på Skatteverket och är Stockholmsregionens specialist på 

redovisningsfrågor. 

 

5.2.6.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
Skatteverket har ingen egentlig uppfattning om harmoniseringen av redovisningen utifrån en 

beskattningssynpunkt, då det än så länge bara berör de största företagens koncernredovisningar. 

Detta är enligt Torbjörn bra då IFRS är ett komplext regelverk. När det nya reglerna infördes var 

det meningen att de skulle underlätta kapitalanskaffningen för företagen, att det skulle ge 

jämförbara redovisningar så att man kunde jämföra företag över hela världen. På den nivån kan 

det vara bra med IAS/IFRS regler då redovisningarna blir mer lika. De företag som spelar på den 

internationella arenan har störst nytta av reglerna. 

                                                 
111 Intervju med Torbjörn Gustafsson på Skatteverket 060425 
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Vissa parter inom EU arbetar för att det skall bli ett gemensamt och likartat beskattningssystem. 

Men där har Sveriges regering uttryckt att de inte vill ha något sådant, utan man vill själva 

bestämma beskattningsunderlaget. Om beskattningen blir mer lika för företagen i Europa skulle 

det underlätta för såväl företagen som Skatteverket. Men många länder vill gärna ha sina egna 

regler för att ha kvar kontrollen över beskattningen. På sikt tror Torbjörn att det är bra med 

harmoniseringen av redovisningen inom Europa, då det leder till likartade redovisningsregler. 

Även om man redan tidigare har anpassat den svenska redovisningslagstiftningen. 

Harmoniseringen har lett till att det är lättare att läsa och förstå en utländsk årsredovisning. 

Tidigare styrde de nationella regelverken och praxisen men nu finns det ett system, vilket är 

positivt enligt Torbjörn.  

 

Det som är nytt är att vissa personer på Skatteverket, bland annat Torbjörn, måste sätta sig in i de 

nya redovisningsreglerna för att ta reda på vad som gäller vid varje tillfälle. Enligt Torbjörn har 

Skatteverkets arbetssätt inte förändrats sedan ikraftträdandet av IAS/IFRS reglerna. 

 

5.2.6.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
Torbjörn anser att jämförbarheten mellan Sverige och länder i utlandet blir bättre i och med 

harmoniseringen av redovisningen. Men han tror inte att det är till någon nytta för Skatteverket, 

med anledning av att det är väldigt sällan som Skatteverket har någon anledning att titta på 

utländska företags årsredovisningar. I de få fall som Skatteverket gör det handlar det om 

skatteärenden som rör internationella koncerner, svenska moderbolag eller utländska moderbolag. 

Det kan då förekomma transaktioner om internprissättning, då kan man behöva kartlägga 

koncernen. 

 

Torbjörn anser att man kan se en tydlig trend att företag lämnar mer information i bland annat 

noterna och också en ökad detaljeringsgrad av informationen i årsredovisningarna. En vanlig 

normalinsatt aktieägare har inte någon nytta av en årsredovisning för ett börsbolag idag tror 

Torbjörn. Den kan inte säga mycket för en normal aktieägare, som troligtvis hade svårt redan 

innan då det var mycket att sätta sig in i börsbolagens årsredovisningar. Men för analytiker, som 

är insatta i olika företag och branscher, kan en ökad information om företagets antaganden ge en 

ännu bättre bild av företagen. Torbjörn tror också att företag noga överväger den information de 

ger ut, och hur de utrycker sig, för att inte blotta sig för mycket mot konkurrenter. Det är nog en 
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balansgång för företag om vilken information som de väljer att publicera, tror Torbjörn. Men 

Torbjörn undrar hur stor roll det spelar för exempelvis värderingen av aktierna. Han tillägger 

också att det är så mycket annat som spelar in för företagets och aktiens värdering, som 

exempelvis konjunkturen och företagets framtida kassaflöden.  

 

5.2.6.4 Verkligt värde 
Enligt svensk redovisningstradition har man haft en försiktighetsprincip, som varit en 

övergripande redovisningsprincip. Därför har man inte velat ta upp orealiserade vinster. Så 

värdering till verkligt värde enligt IAS 39 strider mot tidigare redovisningsprinciper. Det ger i 

viss utsträckning en mer rättvisande bild men det förutsätter att man är medveten om vilka 

korrigeringar som måste göras och att man tydligt ser vad som är värderat till marknadsvärdet 

och vad som är värderat till anskaffnings värde, då denna möjlighet finns.  

 

När man har anskaffningsvärdering så finns det en annan verifierbarhet och säkerhet då det ändå 

är pengar som man betalat. Även om det verkliga värdet inte tas med i redovisningen så kan 

företaget ändå påstå att företaget är oerhört framgångsrikt inom den vanliga kommunikationen 

och påskina att det finns värden som egentligen inte finns. 

 

Värdering till verkligt värde påverkar inte beskattningen eftersom det genomgående är 

kapitaltillgångar, Torbjörn tar lager av finansiella instrument som exempel. I ett varulager av 

finansiella instrument så kan det finnas icke börsnoterade andelar i andra företag, som 

exempelvis investmentföretag. Om de inte är noterade kan de vara svårare att värdera de. Men 

Torbjörn tror ändå att många företag i dessa fall väljer att värdera till anskaffningsvärde. De 

orealiserade vinster som eventuellt uppkommer vid värdeförändringar av finansiella instrument 

beskattas inte förrän de är realiserade. Det är endast de företag som har lager av finansiella 

instrument skulle kunna få avdrag för orealiserade förluster, under förutsättning att totalt sett 

samtliga instrument har gått ner under marknadsvärdet, vilket kan ge effekt på resultatet och 

minska skatten. Om de finansiella instrumenten däremot skulle öka markant i värde, så får inte 

det genomslag på beskattningen, för att företaget kan välja av att värdera tillgångarna till 

anskaffningsvärdet. Det är fortfarande försiktighetsprincipen som styr beskattningen, även om 

man i redovisningen ändrat huvudprincip.   
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Torbjörn tror att det kan vara svårt för vissa företag att värdera alla sina tillgångar till verkligt 

värde. Om till exempel ett skogsbolag skulle värdera alla sina skogstillgångar till verkligt värde 

skulle det ge en skev bild av företagets tillgångar, då de rimligtvis inte skulle kunna sälja hela 

innehavet till nuvarande marknadspris, utan priset skulle sjunka med det ökade utbudet. Istället 

för att värdera hela innehavet till verkligt värde, kan företaget välja att göra en kassaflödesanalys, 

som beräknar det framtida kassaflödet och en nuvärdesberäkning av pengarna. Detta är enligt 

Torbjörn ett ganska säkert sätt att värdera på. 

 
5.2.6.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
Torbjörn säger att IAS 39 berör koncernredovisningen som i Sverige inte utgör 

beskattningsobjekt. Detta är en anledning till att han inte har jobbat med IAS 39. Bankerna har 

krav på sig att upprätta sina årsredovisningar efter de regler som finns.  

 

5.2.6.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
De problem som Torbjörn framhäver är att det är ett komplicerat regelverk som är väldigt svårt 

för dem som skall tillämpa och tolka det. Komplexiteten gör också att det kan vara svårt att få ett 

helhetsgrep om redovisningen och sambanden mellan redovisningen och beskattningen. Som 

nackdel kan det också vara så att det kan finnas intressekonflikter mellan vad företagen och 

normgivarna vill och vad EU vill uppnå med redovisningen.  Det som är positivt är att det finns 

ett enhetligt regelverk, även om själva IAS 39 är för komplicerad. 

 

5.2.6.7 Effekten på beskattningen till följd av harmoniseringen av redovisningen  
Enligt Torbjörn har harmoniseringen av redovisningen inte påverkat beskattningen så mycket. 

Lagstiftarna regeringen och riksdagen har uttalat sig väldigt tydligt i utredningar att det ändrade 

redovisningsprinciperna till följd av IAS/IFRS inte får medföra någon skärpt beskattning av 

företagen. Om det finns några sådana risker så har man infört specialregleringar i 

skattelagstiftningen som gör att man beskattas på det gamla sättet i de frågorna.  

 

Enligt Torbjörn vet man inte på vilket sätt de nya redovisningsreglerna skulle påverka 

beskattningen. Det är svårt att förutse hur man skulle eliminera den beskattningsskärpningen det 

är nog därför man är lite försiktig med att införa det, man ser inte någon nytta med att ha det i den 

juridiska personens redovisning. Torbjörn tror också att de internationella kreditgivarna och 

placerarna ändå tittar i koncernredovisningen, det är den som är intressant. Framtagandet av 
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koncernredovisningen kan kompliceras då man i moderbolagen har upprättat sin redovisning 

enligt de gamla nationella bestämmelserna. De måste dels göra om redovisningen i juridisk 

person till en koncernredovisning och sen måste en del poster omvärderas när man skall gör en 

marknadsvärdering på koncernredovisningen. Då man har anskaffningsvärderingen i den enskilda 

juridiska personen måste man ha dubbla system. 

 

Enligt Torbjörn underlättar den starka kopplingen mellan redovisningen och beskattningen för 

beskattningen då färre justeringar behövs. Skatteverket är intresserat av att det som utgör 

underlag för beskattningen är rimligt och logiskt det intresset kanske inte finns i redovisningen 

där det är ett mer teoretiskt intresse. En frikoppling av redovisningen från beskattningen skulle 

leda till att det blir svårare för både företagen och Skatteverket då företagen skulle vara tvungna 

att lämna specifikationer i sina deklarationer. 

 

Det är frågan om det finns någon nytta med att IAS/IFRS även skall gälla för den juridiska 

personen. De skatteffekter det skulle leda till är: finns koppling där kommer vår redovisning slå 

igenom och där det inte finns koppling kommer det inte slå igenom.  

 

De finansiella instrumenten beskattas inte förens dem avyttras, det gäller även 

säkringsinstrumenten förutom om de ligger som varulager då får de direkt genomslag på 

beskattningen. Banker och finansiella företag har de som varulager. De påverkas då deras 

transaktion får genomslag i beskattningen. Också här har specialbestämmelser införts, alla 

skatteskyldiga som har lager av finansiella instrument får en effekt på beskattningen. 

 

5.2.7 Svenskt Näringsliv112 
 
5.2.7.1 Inledning 
Carl-Gustaf Burén arbetar med redovisningsfrågorna inom expertgruppen hos Svenskt Näringsliv 

sedan två år tillbaka. 

 

                                                 
112 Intervju med Carl-Gustaf Burén på Svenskt Näringsliv 060421 
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5.2.7.2 Arbetet med IAS/IFRS och harmoniseringen av redovisningen 
Carl-Gustaf säger att han är positiv inställd till harmonisering. Men harmoniseringen innebär 

också att det som tidigare behandlades och löstes på en nationell nivå, hamnar på ett obestämbart 

sätt högt upp på Europa nivå. Detta medför att det nu är betydligt svårare att överblicka 

processerna. Själva harmoniseringstanken kan man inte vara annat än positiv till, och det tror 

Carl-Gustaf att företagen också tycker. 

 

Carl-Gustaf berättar att IAS 39 är den enskilt största punktinsats som de fått göra i samband med 

övergången till IAS/IFRS. Den är så pass ny och samtidigt omfattande, att företagen har varit 

tvungna att lägga ner ett enormt arbete för att orientera sig och hitta en utformning som fungerar. 

Men det har inte lett till att företagen urskiljer en enskild punkt som man säger att man vill ändra 

på. Carl-Gustaf berättar att det är mer ett erfarenhetsutbytte kring detaljer som varit till nytta när 

företagen själva skall arbeta med frågorna i sin redovisning.  

 

I och med harmoniseringen av redovisningen genom IAS/IFRS har också Svenskt Näringslivs 

arbete fått en större europeisk fokus. Detta sker bland annat genom att Carl-Gustaf följer 

utvecklingen i Bryssel, både när det gäller Europafrågor och Europas gemensamma 

redovisningsorgan EFRAG, samt den gemensamma europeiska organisationen UIC, som är en 

sammanslutning av de europeiska näringslivsorganisationerna. Skillnaderna mot tidigare ligger i 

att frågorna har lyfts upp på ett EU plan och att man försöker hitta former för att diskutera 

gemensamt och se hur Svenskt Näringsliv kan påverka utvecklingen. Samtidigt som 

handläggningen av frågorna förflyttats så känner man sig mer maktlös, då en del av de lösningar 

som tagits fram inte passar in i det svenska systemet. Det är svårt för enskilda nationella 

organisationer att ge sig på uttolkningar på ett auktoritärt sätt av så komplexa regelverk som IAS 

39, med undantag för IAS organet själva, alltså IFRIC.  

 

I Svenskt Näringslivs redovisningsgrupp, som är ett ganska löst nätverk av de största företagen 

som finns på A-listan, sker en intensiv avstämning genom möten där man inventerar 

tillämpningsfrågor och andra ämnen som exempelvis informationen i fotnoterna. På det sättet 

sker ett erfarenhetsutbyte som skall underlätta orienteringen kring de olika 

redovisningsmöjligheterna. Carl-Gustaf säger att i praktiken så är det väldigt mycket som sker via 

revisionsbyråerna, som organiserar sig för att kunna ta hand om de olika tolkningsfrågorna. 
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Dessutom behöver de olika uttolkningsfrågorna förankras för att de skall få genomslag och känna 

att de fungerar i praktiken. Arbetet med att identifiera sådana tolkningsfrågor som verkligen 

behöver tolkas och preciseras från EU:s sida sker bland annat genom ”round table” diskussioner.  

 

Carl-Gustaf nämner att Sverige finns med och har en viss tyngd i harmoniseringsarbetet men idag 

finns det inte en speciell linje eller svensk fråga som arbetet fokuserar på. I ett svenskt perspektiv 

har huvuddelen av IFRS regelverket redan hunnits med, i och med att den har kommit in 

bakvägen via Redovisningsrådets rekommendationer. Huvuddelen av regelverket har införts även 

i juridisk person, eftersom RR 32 från Redovisningsrådet systematiskt går genom IFRS och 

markerar vilka undantag som fortfarande gäller. Redovisningsrådets principbeslut från sent 1990-

tal, att Sverige inte skall utforma egna rekommendationer, har nu i efterhand visat sig var ett 

klokt beslut. Detta verkar ha underlättat övergången för Sveriges del, om man jämför med andra 

länder. Men Carl-Gustaf nämner att det finns vissa nationella frågor som kommit upp i fråga om 

anpassning av regelverket i Sverige. Ett av de centrala problemen enligt Carl-Gustaf är frågan om 

den svenska kopplingen mellan redovisning och beskattning. Den hänger samman med att 

Sverige via Årsredovisningslagen egentligen inte utnyttjar den möjlighet som finns i EG- 

förordningen att föreskriva att den skall gälla direkt i juridisk person. Det har man gjort just för 

att företagen känner en osäkerhet om vilka effekter det blir på skattesidan om man har en 

tillämpning av marknadsvärde. Det är bakgrunden till att den här utredningen kom till stånd. Och 

mycket talar för att det blir en fråga om ökad frikopplig som gör att företagen ändå kan tillämpa 

de nya redovisningsprinciperna utan att det får genomslag i beskattningen. Carl-Gustaf nämner 

också att det just nu pågår en utredning i frågan, även kallad SAM RoB utredning, Sambandet 

Redovisning och Beskattning. Utredningen skall ha lämnat betänkande i juni 2007.  

 

Ett viktigt steg med harmoniseringen av redovisningen är uppnått i och med att man har 

gemensamma regler och ett sammanhängande regelverk i hela IFRS/IAS systemet. Nästa 

nödvändiga steg för harmoniseringen är enligt Carl-Gustaf det mellan IFRS och det amerikanska 

regelverket US GAAP. I dagsläget är ca 500 europeiska företag noterade på de amerikanska 

börserna och där är det den amerikanska börsmyndigheten FSB som ställer kraven. FSB godtar i 

dagens läge inte en redovisning som är utformad enligt IFRS utan kräver att man skall göra en 

omräkning på alla punkter som IFRS redovisningen inte överensstämmer med US GAAP. En 
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principiell överenskommelse har uppnåtts som går ut på att FSB från och med 2009 skall kunna 

betrakta IASB:s rekommendationer som fullt giltiga och inte kräva en omräkning. 

 

5.2.7.3 Effekter av harmoniseringen - Jämförbarheten och Rättvisande bild 
Innan IAS 39 var floran av redovisningslösning större än idag, men man var inte lika medveten 

om de problem som fanns inbyggda i hanteringen av finansiella instrument. Därför anser Carl-

Gustaf att jämförbarheten har ökat genom att mycket av den information som företagen nu tagit 

fram kommenteras och syns på ett bättre sätt. 

 

Carl-Gustaf tror att enskilda företag gärna vill jämföra sig med branschkolleger på andra håll, 

men det är utvärderingar som de gör för sig. Det är dock ett centralt problem ur EU synpunkt att 

säkerställa att det blir mer jämförbart. Samtidigt så finns det en svensk invand miljö, när det 

gäller att diskutera och lösa redovisningsfrågor, och det är säkert detsamma i andra europeiska 

länder. Carl-Gustaf tror inte att jämförbarheten har varit styrande för företagen, utan där har det 

mer handlat om den egna presentationen mot finansmarkanden. Carl-Gustaf allmänna uppfattning 

är att de nya reglerna kan ge en mer nyanserad och riktig bedömning av företagets verksamhet 

och riskhantering. 

 

Avgränsat till separata finansiella instrument, anser Carl-Gustaf att värdering till verkligt värde 

säkert kan medföra en mer rättvis och riktig bild, men om det leder till en rättvisande bild för 

företaget i sin helhet och dess sätt att göra affärer på är en fråga där osäkerheten består. När det 

gäller företagens riskhantering så behandlas det i särskilda krav som företagen måste följa och 

redovisa de överväganden som görs. Men mot det står också att de nya reglerna medför ett ökat 

flöde av information. Carl-Gustaf anser att den centrala frågan är huruvida man kan lyfta fram 

denna information och tillgodogöra sig den som läsare. Det är ett problem redan idag att det kan 

bli för mycket information säger Carl-Gustaf. Ett exempel på detta som Carl-Gustaf lyfter fram är 

Nokia, som har cirka 2 miljoner aktieägare. Det är då enkelt att konstatera att majoriteten av 

dessa aktieägare inte är de finansiella institutionerna, utan privatpersoner som inte är fullt insatta i 

den finansiella marknaden, vilket kan medföra att en utökad informationsmängd inte 

nödvändigtvis innebär att den förstås av alla. Men sen är det också osäkert hur proffsen läser en 

årsredovisning och tillgodogör sig uppgifterna.  
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5.2.7.4 Verkligt värde 
I IAS 39 skall en större grad av finansiella instrument värderas till verkligt värde än tidigare, men 

detta har också väckt ett antal frågor och problem som har diskuterats enligt Carl-Gustaf. Det ena 

problemet är värdering av tillgångar till verkligt värde när det inte finns en aktiv fungerande 

marknad för dessa. Han tillägger att det finns en övertro på att man kan identifiera ett verkligt 

värde för dessa tillgångar. Detta skall ske genom att man utgår från utomstående värderingar för 

att komma fram till det verkliga värdet. Ett exempel som visar på problemen är värdering till 

verkligt värde på skuldsidan, och det var där som diskussionen om IAS 39 ställdes på sin spets, 

när ett företag fick förbättrad soliditet tack vare att de hade dåliga fodringar. Värdering till 

verkligt värde kan enligt Carl-Gustaf vara besvärande genom att det ställer krav på någon sorts 

konsekvens och kontinuitet som är väldigt svår att upprätthålla. På en fungerande aktiv marknad 

däremot så är det många gånger sakligt motiverat att värdera vissa finansiella instrument till 

verkligt värde.  

 

5.2.7.5 IAS 39 – Effekter av IAS 39 och säkringsredovisning 
Säkringsredovisningen är det problemområde som det har varit mest diskussion om säger Carl-

Gustaf. Detaljeringsgraden som krävs för att säkringsredovisa enligt IAS 39 gör att företagen 

måste lägga ner mycket resurser på att bygga ut de bakomliggande systemen. Han tilläger också 

att en effekt skulle kunna vara att redovisningen får en styrande effekt på affärerna genom att 

vissa affärer kan vara svåra att redovisa, då det kan vara svårt att peka på det säkringssamband 

som ligger till grund för säkringen. Redovisningen påverkar affärerna istället för tvärtom säger 

Carl-Gustaf och ger som exempel att vagnen kommer före hästen. ”Redovisningen påverkar 

affärerna istället för tvärtom, och då blir det lite som att vagnen kommer före hästen” 

 

Själva konstruktionen av IAS 39 är något som diskuterats väldigt mycket. Samtidigt så kan man 

konstatera att det tog femton år att komma fram till IAS 39 i nuvarande skick, och därför väljer 

IASB att publicera ett antal lappningar och lagningar i form av ”amendment” i akuta problem 

som dykt upp. Men egentligen så skulle hela rekommendationen behöva arbetas om, men IASB 

har visat en återhållsam inställning till ett sådant omfattande projekt, vilket innebär att det 

nuvarande regelverket är någonting som man verkar få leva med under överskådlig tid.  
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5.2.7.6 Problem och möjligheter med IAS 39 
En av de största fördelarna med IAS 39 är enligt Carl-Gustaf att det nu finns ett regelverk som 

behandlar redovisningen av finansiella instrument, på gott och ont. Nackdelarna med IAS 39 är 

enligt Carl-Gustaf de enorma detaljeringsgraderna, och den kompetens- och systemutbyggnad 

som krävs för att hantera standarden. 

 

Carl-Gustaf berättar att tanken bakom ett gemensamt redovisningsregelverk finns beskrivet i 

Lissabon överenskommelsen. Grundidén är att göra Europa till en finansmarknad som på allvar 

kan konkurrera med USA och Japan. Där ligger kopplingen till att få en förbättrad och förbilligad 

kapitalanskaffning. Om ett gemensamt redovisningsregelverk verkligen får den effekten eller om 

detta bara är en förhoppning är en central frågeställning enligt Carl-Gustaf. Men Carl-Gustaf kan 

också se interna fördelar för företaget med ett gemensamt internationellt regelverk. För företag 

som är verksamma i väldigt många länder så kan ett gemensamt redovisningsregelverk underlätta 

kommunikationen av vilka regler som man skall arbeta efter. Carl-Gustaf tror att det blir mer och 

mer att de externa redovisningsreglerna får ett större genomslag i den interna rapporteringen. 

Man skulle kunna säga att det leder till en standardisering, både begreppsmässigt och vilka regler 

som man skall använda, vare sig man tycker de är bra eller dåliga, men de är i alla fall 

gemensamma. Däri ligger det rätt stora fördelar tror Carl-Gustaf. 
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5.3 Tabell 1: Sammanfattning av empirin 
Respondent Harmoniseringen Effekter Verkligt värde Säkringsredovisning 
FSB Positivt: Enhetligt 

regelverk. 
Negativt: Tvungen att följa 
det uppsatta regelverket, 
oavsett om det är bra eller 
dåligt. 

Jämförbarheten i 
Sverige har blivit sämre. 
Tilläggsinformationen 
kan leda till mer 
rättvisande bild av 
verksamheten. 
 

Problematiskt om 
det inte finns en 
aktiv marknad för 
instrumentet. 
 

Säkrar mindre. 
 

HB Positivt: Det finns inget 
med harmoniseringen i sig 
som är negativt. 
Negativt: Det finns negativa 
delar i regelverket om hur 
det skall utföras. 

Jämförbarheten i 
Sverige har blivit bättre. 
Tilläggsinformationen 
kan leda till mer 
rättvisande bild av 
verksamheten. 
 

Problematiskt om 
det inte finns en 
aktiv marknad för 
instrumentet. 
 

Säkrar mindre. 

NB Positivt: Själva 
grundregelverket. 
Negativt: De lokala 
särdragen. 
 

Jämförbarheten i 
Sverige har varken 
förbättrats eller 
försämrats. 
Tilläggsinformationen 
kan leda till mer 
rättvisande bild av 
verksamheten. 
 

Problematiskt om 
det inte finns en 
aktiv marknad för 
instrumentet. 
 

Säkrar mindre. 
 

E&Y Positivt: Jämförbarheten 
ökar mellan företag i 
samma bransch i olika 
länder.  
Negativt: Ökade 
kostnaderna som uppstår för 
de mindre börsbolagen. 
 

Jämförbarheten i 
Sverige har blivit bättre. 
Mer rättvisande bild av 
företags verksamhet. 
 

Problematiskt om 
det inte finns en 
aktiv marknad för 
instrumentet. 
 

Risk att företagen upphör 
med säkringsredovisning. 

FI Positivt: Det blir mer 
likriktat och mer jämförbart. 
Negativt: En del områden 
som tidigare varit 
jämförbara blir nu mindre 
jämförbara. 
 

Jämförbarheten har 
blivit både bättre och 
sämre. En mer 
rättvisande bild av 
företagens verksamhet. 
 

Positivt med 
värdering till 
verkligt värde. 
 

Komplicerat att 
genomföra. 
 

SKV Positivt: Redovisningarna 
blir mer lika. 
Negativt: Komplext 
regelverk. 
 

Jämförbarheten blir 
bättre. 
Informationskraven kan 
leda till en mer 
rättvisande bild. 

Svårt för företag att 
värdera till verkligt 
värde vid avsaknad 
av aktiv marknad. 
 

Har ingen åsikt. 
 

SNL Positivt: Att det finns ett 
gemensamt regelverk. 
Negativt: Är betydligt 
svårare att överblicka 
processer. 
 

Valmöjligheterna leder 
till mer rättvisande bild. 
 

Finns en övertro 
om att tillgångar 
skall kunna 
värderas till 
verkligt värde när 
de inte finns på en 
aktiv marknad. 
 

Företagen måste 
genomföra en enorm 
utbyggnad av sina system 
för att hantera kraven. 
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6 Analys 
 

6.1 Harmoniseringen av redovisningen och arbetet med IAS/IFRS 
Harmonisering kan ses som en process för att öka förenligheten av redovisningspraxis genom att 

sätta gränser för hur mycket den kan variera. De harmoniserade redovisningsreglerna skall leda 

till en förbättrad jämförbarhet av den finansiella informationen mellan olika länder. Grundtanken 

bakom harmoniseringen av redovisningen till följd av IAS/IFRS är något som samtliga 

respondenter är positiva till då det har lett till att ett enhetligt regelverk har utvecklats. Henrik 

(FSB), Dan (E&Y) och Torbjörn (SKV) tycker att IAS/IFRS öppnar upp för en lättare jämförelse 

mellan svenska och europeiska banker.  

 

EU har som målsättning att skapa en mer harmoniserad och effektiv kapitalmarknad inom 

unionen. Gunilla (NB) anser dock att det inte har skett en fullständig harmonisering av 

redovisningen i praktiken, detta på grund av att olika tillämpningar av reglerna är tillåtna i olika 

länder. Eva (FI) håller med Gunilla (NB) och anser att de nationella valmöjligheterna i fråga om 

tillämpningen kan påverka jämförelsen mellan länderna negativt. Eva (FI) pekar på skillnaden att 

vissa länder tillåter en IAS/IFRS tillämpning fullt ut i juridisk person och i onoterade koncerner. I 

Sverige får man dock inte tillämpa IFRS i juridisk person, men de noterade koncernerna måste 

tillämpa IFRS. Eva (FI) anser då att koncernredovisning och redovisning i juridisk person blir 

olika, vilket inte är bra då grundprinciperna är att de skall vara lika. 

 

Organisationer som utformar standarder brukar vanligtvis betona frivilligheten att följa dem, men 

ofta är denna frihet begränsad. Genom att EU i sina direktiv hänvisar till en viss standard får 

denna en legal status, vilket leder till att företagen blir tvungna att följa denna. En negativ effekt 

av harmoniseringen som Henrik (FSB) nämner är att de är tvungna att följa det uppsatta 

regelverket oavsett om det är bra eller dåligt. Mikael (HB) ser inte något negativt med 

harmoniseringen av redovisningen i sig, utan det finns vissa negativa delar i regelverket och i 

själva utförandet av det, vilket även Gunilla (NB) instämmer i. 

 

När kravet att anpassa sig har sitt ursprung i statliga lagar och regler är det frågan om en 

tvingande institutionell påverkan. Det faktum att bankerna enligt IASB är tvungna att följa IAS 
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39 kan liknas vid tvingande institutionell påverkan. Förberedelserna inför det nya regelverket har 

varit både mödosamma och tidskrävande anser Gunilla (NB). Som en del i 

implementeringsarbetet har nya system för att hantera och dokumentera transaktioner och 

säkringar utvecklats. Gunilla (NB) nämner också att arbetet med de dagliga rapporter som måste 

tas fram för att stödja handlarna i det löpande beslutsfattandet utgör en kostsam och mödosam del 

av regelverket. Det har enligt Eva (FI) tagit lång tid att utveckla standarden då alla länder som är 

involverade i harmoniseringsarbetet har lämnat remissvar. Enligt Mikael (HB) har den utdragna 

processen lett till en viss osäkerhet om den slutgiltiga konstruktionen, som inte blev klar förrän 

ett halvår innan reglerna skulle börja tillämpas, vilket försenat utvecklandet av de system som 

skall hantera redovisningsreglerna. Något som Carl-Gustaf (SNL) uppfattar som negativt är att 

det har blivit svårare att få en överblick över de olika processer som nu flyttats till en europeisk 

nivå än vad det var tidigare då de låg på en svensk nivå. 

 

Enligt Carl-Gustaf (SNL) kan Sverige till viss del vara med och påverka harmoniseringsarbetet. 

Eva (FI) instämmer med Carl-Gustaf (SNL) och anser att Sverige genom att gruppera sig med 

andra länder, kan vara med och driva igenom olika frågor. Dan (E&Y) å andra sidan anser att 

Sverige endast har haft en relativt liten roll i harmoniseringsarbetet och att de som har haft något 

att säga till om har varit de stora länderna då de styr IASB.  

 

Arbetet med IAS/IFRS reglerna har i de undersökta bankerna pågått sedan 2002. Samtliga banker 

upplever att Sverige har varit relativt förberedda inför den harmonisering som skett i och med 

övergången till IAS/IFRS regelverket. Anledningen till detta är att de anser att Redovisningsrådet 

och Finansinspektionen har anpassat de svenska redovisningsreglerna efter IAS regelverket. Dan 

(E&Y) och  Carl-Gustaf (SNL) instämmer med bankerna i frågan om att Sverige har varit 

förberedda inför harmoniseringen av redovisningen. En fullständig tillämpning av IAS/IFRS 

regelverket har inte varit möjlig innan Årsredovisningslagen ändrades för att anpassas till 

IAS/IFRS. Enligt Eva (FI) har Finansinspektionen valt att hänvisa till IAS/IFRS reglerna i större 

utsträckning. Anledningen till detta är att EU har valt att gå den vägen och då många av de 

svenska bankerna och kreditinstituten agerar på en global marknad så faller det sig naturligt att 

även Finansinspektionen följer dessa regler anser Eva (FI). 
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Enligt tidigare studier använder företag som agerar internationellt sig av internationella 

standarder i en större utsträckning då detta underlättar en standardisering av informationen som 

företagen tar fram till diverse intressenter. Detta är något som även Torbjörn (SKV) instämmer i 

då han anser att det är stora internationella företag som tjänar mest på en harmonisering av 

redovisningsreglerna. 

 

De hinder som ligger i vägen för en harmonisering av redovisningen är bland annat att ett 

samband mellan redovisning och beskattning binder redovisningspraxis till nationella skatteregler 

istället för internationella normer. Detta stämmer överens med Carl-Gustafs (SNL) syn på att det 

starka sambandet mellan redovisning och beskattning har varit ett av de centrala problemen vid 

en harmonisering av redovisningen i Sverige. Enligt Torbjörn (SKV) utgör koncerner inte ett 

skatteobjekt i Sverige utan det är moderbolaget (den juridiska personen), som upprättat sin 

redovisning enligt de nationella bestämmelserna, som beskattas. Framtagandet av 

koncernredovisningen kan därför kompliceras. Enligt Torbjörn (SKV) så underlättas 

beskattningen av det starka sambandet. Frikoppling av sambandet skulle försvåra både företagens 

redovisning och Skatteverkets arbete, vilket skulle medföra att företagen måste lämna 

specifikationer i sina deklarationer. IASB uppmuntrar en frivillig tillämpning av IAS/IFRS 

reglerna även i juridisk person. Det är dock fortfarande oklart på vilket sätt som IAS/IFRS skulle 

påverka beskattningen vid en tillämpning av IAS/IFRS i juridiska personen i Sverige enligt 

Torbjörn (SKV). 

 

6.2 Jämförbarhet och rättvisande bild 
I IASB:s föreställningsram anges jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet som de grundläggande 

kvalitativa egenskaper som skall ligga till grund för redovisningen. 

 

6.2.1 Jämförelse 
Med jämförbarhet menas att användarna måste kunna jämföra olika företags finansiella rapporter 

med hänsyn till företagets finansiella ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. 

För att en jämförelse skall vara möjlig skall värderingsprinciper och presentationstekniker för 

likartade transaktioner presenteras på ett enhetligt sätt. Respondenterna har olika syn på hur 
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jämförbarheten mellan företagens redovisningar har blivit sedan implementeringen av IAS/IFRS 

regelverket. Mikael (HB) påpekar att det inte finns en mall för hur företagens resultat och 

balansräkning skall se ut, vilket försvårar jämförbarheten. Han tillägger dock att de svenska 

storbankerna har ansträngt sig för att utveckla en praxis kring en uppställningsform i syfte att öka 

jämförbarheten och underlätta för intressenter och analytiker. Därför anser Mikael (HB) att de 

svenska storbankernas resultaträkningar är lika. Detta kan liknas vid mimetisk institutionell 

påverkan. Detta syftar på en önskan om att likna andra organisationer och kan ses som en 

reaktion på osäkerhet. Effekten kan bli en kopiering av andra organisationers strukturer, 

handlingsmönster och resultat. 

 

Men samtidigt påpekar Mikael (HB) att det är viktigt att redovisningen speglar bankens 

verksamhet. Henrik (FSB) instämmer med Mikael (HB) i frågan om att det är viktigt att hitta en 

branschpraxis kring redovisningen för att öka jämförbarheten, då regelverket tillåter olika 

valmöjligheter. Dock anser inte Henrik (FSB) att jämförbarheten mellan bankerna i Sverige har 

blivit bättre, utan snarare sämre. Anledningen är att det tidigare fanns en styrande praxis i större 

utsträckning vilket underlättade jämförbarheten. Det nu gällande regelverket ger även fler 

valmöjligheter, vilket kan medföra större skillnader mellan de olika bankerna. Dan (E&Y) 

instämmer med Henrik (FSB) och tillägger att en jämförelse mellan två företag som har gjort 

olika val blir svårare på en nationell nivå. Däremot anser Henrik (FSB) att det nu är lättare att 

jämföra svenska bankers redovisning med europeiska banker. Men Gunilla (NB) motsätter sig 

detta och anser att jämförbarheten mellan de olika bankernas redovisning både i utlandet och i 

Sverige inte förbättrats. Carl-Gustaf (SNL) tror dock inte att jämförbarheten har varit den 

viktigaste frågan för företagen. Utan det som har varit viktigast är att företagen presenterar en 

rättvisande bild av sin verksamhet mot finansmarknaden. 

  

6.2.2 Rättvisande bild 
Finansiella rapporter ger vad som uppfattas som en rättvisande bild om de är upprättade utifrån 

de kvalitativa egenskaperna som ligger till grund för redovisningen. För att informationen skall 

vara ett bättre beslutsunderlag för användarna av informationen måste den vara både tillförlitlig 

och relevant enligt IASB:s föreställningsram. Enligt Dan (E&Y) och Carl-Gustaf (SNL) leder 

valmöjligheterna i IAS 39 till att företagen har möjlighet att presentera en mer rättvisande bild av 
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sin verksamhet. Eva (FI) instämmer och nämner att företagen har en bättre möjlighet att anpassa 

sin redovisning efter hur de bedömer att företaget speglas bäst. Då Föreningssparbanken har som 

mål med sin redovisning att spegla den ekonomiska verkligheten av sin verksamhet, anser Henrik 

(FSB) att valmöjligheterna i IAS 39 ger banken en möjlighet att visa en mer rättvis bild av deras 

verksamhet. På så sätt kan informationen ligga till grund för bättre beslutsunderlag för analytiker 

och intressenter. Mikael (HB) instämmer i att valmöjligheten angående val av säkringar bidrar till 

en bättre bild av Handelsbankens verksamhet. 

 

Enligt Eva (FI) och Torbjörn (SKV) har de utökade informationskraven lett till att företagen tar 

upp fler upplysningar om de val som redovisningen bygger på i sin redovisning, vilket kan ses 

som något positivt för både investerare och intressenter. Dock förutsätter detta att dessa är 

medvetna om att företagen har valmöjligheter och att de har kunskap om regelverket. Dan (E&Y) 

anser å andra sidan att de utökade informationskraven i IAS 39 i dagsläget inte leder till att 

investerare kan skapa sig en mer rättvisande bild av företagets verksamhet. Detta med 

anledningen av att intressenterna inte är tillräckligt insatta för att kunna dra rätt slutsatser om 

informationen.  

 

Samtliga banker delar åsikten om att de utökade kraven på tilläggsinformation kan leda till en 

bättre och mer rättvisande bild av företagets verksamhet. Detta bidrar även till att intressenter och 

analytiker får ett bättre beslutsunderlag. Kraven på användaren av informationen blir dock till 

följd av detta mycket högre, instämmer samtliga. Gunilla (NB) anser att en del av svårigheten 

med att förstå informationen i årsredovisningen beror på de valmöjligheter som påverkar 

klassificering och värdering av tillgångar. Gunilla (NB) tror även att analytikerna kan få problem 

med att få ut något av den nya informationen då den är både ny och komplex. Mikael (HB) anser 

att analytikerna är hyfsat redovisningskunniga och kan ta till sig av informationen någorlunda 

bra. Däremot tror han att journalister kan få svårt att förstå informationen vilket kan leda till 

missförstånd. 

 

6.3 Verkligt värde  
Värdering till verkligt värde kan vara både mer relevant och tillförlitligt än den traditionella 

värderingen till anskaffningsvärde. Enligt Gunilla (NB) och Torbjörn (SKV) kan en korrekt 
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genomförd värdering till verkligt värde ge analytiker och investerare ett bättre beslutsunderlag. 

Henrik (FSB) anser dock att det finns situationer när verkligt värde värderingen inte ger en mer 

rättvis bild av bankens verksamhet när en del värdeförändringar plockas in i redovisningen. 

 
Kritik har framförts från bankernas sida mot att vissa finansiella instrument skall värderas till 

verkligt värde då det inte finns en aktiv marknad. Vid avsaknad av en aktiv marknad uppskattas 

ett verkligt värde utifrån vissa antaganden som kan påverka redovisningen och ge en skev bild av 

företagets finansiella instrument. Bankerna i undersökningen är överens om att man inte skall ha 

en fullständig värdering till verkligt värde. Torbjörn (SKV) lyfter fram att det kan vara svårt för 

vissa företag att värdera alla sina tillgångar till verkligt värde. Det största problemet som påvisas 

är att det är svårt att värdera ett instrument som inte finns på en aktiv marknad. Mikael (HB) 

anser att ett av problemen är att beroende på vilka antaganden som används i värderingsmodellen 

så kan resultaten som tas fram variera. Gunilla (NB) och Dan (E&Y) instämmer i Mikaels 

resonemang och anser att det är viktigt att förstå vad som ligger bakom antagandena som görs i 

marknadsvärderingen. Det som talar för en värdering till anskaffningsvärde enligt Torbjörn 

(SKV) är att det ger en bättre verifierbarhet och tillförlitlighet, då det finns en ekonomisk 

transaktion som grund. 

 

6.4 Säkringsredovisning  
Banker som enbart använder sig av säkringar kan få ett mer volatilt resultat än banker som bara 

delvis använder sig av säkringar. Enligt Gunilla (NB) så väljer Nordea hellre att få en högre 

volatilitet i redovisning än att ändra sina verksamhetsbeslut. Hon tycker att det ekonomiska 

utfallet är viktigare än den redovisningsmässiga volatiliteten. Enligt Henrik (FSB) löser 

FöreningsSparbanken problemet med en ökad volatilitet genom att använda sig av Fair Value 

Option och värdera alla poster till verkligt värde. Handelsbanken har valt att säkringsredovisa 

enligt IAS 39 för att undvika att resultateffekterna blir för stora.  

 

Villkoren som ställs i IAS 39 angående säkringsredovisningen är väldigt strikta och kräver ett 

mycket omfattande arbete. Enligt Dan (E&Y) kan de omfattande kraven som IAS 39 ställer vid 

säkringsredovisning leda till att företag inte kan uppfylla kraven och upphör med användandet av 

säkringsredovisning, vilket skulle leda till en större riskexponering. Carl-Gustaf (SNL) påpekar 
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även att det finns en möjlighet att redovisningen påverkar företagens affärer negativt vilket inte är 

meningen. Det visar sig även att samtliga banker till följd av det administrativt tunga arbetet 

kring säkringsredovisning, har dragit ned på användandet av säkringar som uppfyller 

säkringsredovisningskraven i IAS 39.  Nordea och Handelsbanken har i större utsträckning valt 

att använda sig av verkligt värde säkringar enligt IAS 39, medan FöreningsSparbanken valt att 

använda sig av Fair Value Option. 

 

Samtliga respondenter i undersökningen är överens om att säkringsredovisningen enligt IAS 39 

är för komplicerad då den ställer för hårda krav på dokumentation och effektivitet vilket gör den 

svår att tillämpa och tolka. Det leder enligt Carl-Gustaf (SNL) till att företagen måste göra en 

enorm utbyggnad av sina bakomliggande system för att kunna hantera standarden. För att det 

skall bli mindre administrativt arbete vid dokumenteringen av säkringsredovisningen så vill Dan 

(E&Y) att reglerna om säkringsredovisning skall vara utformade så att det är enklare att säkra 

nettopositioner. 

 

Henrik (FSB) anser att IAS 39 inte speglar bankernas riskhantering i verksamheten. Som 

exempel tar han upp att IAS 39 inte tillåter redovisning av interna derivat för att säkra risker. 

Mikael (HB) påpekar att då vissa banker nästan uteslutande använder sig av verkligt värde 

säkringar och andra banker bara använder sig av Fair Value Option, följer båda samma regelverk 

men gör i praktiken på olika sätt. Därför ställer han sig frågande till om IAS 39 verkligen leder 

till en harmonisering av redovisningen då en jämförelse mellan företagen blir svår. Gunilla (NB) 

och Mikael (HB) anser att IAS 39 är mer regelbaserad än principbaserad till sin utformning, 

vilket båda upplever som någonting negativt. Gunilla (NB) anser att en del säkringsinstrument 

diskrimineras medan andra tillåts, detta upplever hon som ett problem då det kan bli olika typer 

av utfall beroende på vilket instrument man väljer att säkra med. 

 

Både Mikael (HB) och Henrik (FSB) anser att komponentansatsen som har tagits fram av 

bankföreningen, är ett bättre alternativ till säkringsredovisningen. Det skulle innebära att 

bankernas verksamhet skulle speglas på ett bättre sätt. Gunilla (NB) skulle i sin tur vilja att 

säkringsredovisningen skulle ha en större fokus på syftet med säkringen och vara mindre 

produktstyrd. 
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7 Slutsatser 
Vår undersökning visar på att harmoniseringen av redovisningen till följd av införandet av det 

internationella regelverket IAS/IFRS uppfattas som något positivt av samtliga respondenter. En 

konsekvens av att länderna själva får välja vem som skall tillämpa IAS/IFRS regelverket leder till 

en sämre jämförelse mellan de olika ländernas redovisningar, samt mellan redovisningen i 

juridiks person och i koncerner. Undersökningen visar också på att sambandet mellan redovisning 

och beskattning utgör ett hinder för en fullständig tillämpning av IAS/IFRS i juridisk person. 

 

En effekt av valmöjligheterna avseende säkring av finansiella instrument som finns i IAS 39 är 

att det leder till en svårare jämförelse mellan företagen och för användarna av informationen. 

Valmöjligheterna i IAS 39 ger dock företagen en möjlighet att redogöra för en mer rättvisande 

bild av deras verksamhet utifrån hur de bedömer att företaget speglas bäst. 

 

Värdering till verkligt värde av de flesta finansiella instrumenten ger en mer relevant och aktuell 

bild. Det som kan vara problematiskt är när instrument som skall värderas till verkligt värde inte 

finns på en aktiv marknad, vilket leder till att subjektiva bedömningar kommer in i 

redovisningen. 

 

En konsekvens av den administrativt krävande IAS 39 är att de undersökta bankerna har minskat 

sitt användande av säkringsredovisning vilket leder till en ökad riskexponering. 

 

Bankerna upplever att IASB inte har tagit hänsyn till hur bankernas verksamhet fungerar i 

praktiken. Detta tyder på att det finns ett glapp mellan den normativa grundtanken bakom IAS 39 

och den praktiska tillämpningen av standarden i bankerna. 
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8 Avslutande diskussion 
Efter avslutad undersökning kan vi konstatera att införandet av IAS/IFRS har varit ett viktigt steg 

i utvecklingen mot en gemensam europeisk marknad. Därför anser vi att harmoniseringen av 

redovisningen är en förutsättning för utvecklandet av en enhetlig och mer jämförbar redovisning. 

Att realisera de mål som har satts upp av EU kan dock vara problematiskt då de olika länderna 

inte är homogena och har utvecklat olika redovisningspraxis och redovisningskulturer. Den 

praktiska tillämpningen av IAS 39 upplevs av bankerna, myndigheterna och de 

redovisningskunniga som problematisk då den har en för byråkratisk struktur. Dessutom upplevs 

IAS 39 som mer regelbaserad än principbaserad, vilket är problematiskt då det är den 

principbaserade redovisningen som är grundidén bakom IASB:s regelverk. Vi anser att ett 

regelbaserat regelverk kan vara svårt att tillämpa i praktiken, då det finns en mängd olika länder i 

EU som är vana att hantera redovisningen på olika sätt. Dessutom kan principer tolkas och 

uppfattas på olika sätt. Detta visar enligt oss på varför IAS 39 har blivit så pass kritiserad och 

omdebatterad.  

 

Vi anser även att en implementering av IAS/IFRS i juridisk person skulle vara positiv då det 

skulle kunna leda till en bättre jämförelse mellan företagens redovisningar. En frikoppling mellan 

redovisning och beskattning anser vi skulle medföra en enklare tillämpning av IAS/IFRS reglerna 

men det skulle dock leda till att företagens redovisning och Skatteverkets arbete försvåras ur ett 

skatteperspektiv. Däremot skulle alltför omfattande regler medföra en minskad möjlighet för 

företagen att presentera en mer rättvisande bild av deras verksamhet utifrån deras förutsättningar. 

Det gäller således att finna en balans mellan regler som leder till en bättre jämförelse och graden 

av valmöjligheter som tillåter att företag kan presentera en mer rättvisande bild. 

 

Någonting som vi uppfattar som negativt med harmoniseringen av redovisningen är att Sverige 

förlorar en del av sitt inflytande över redovisningsreglerna då Sverige inte är ett av de mest 

inflytelserika länderna.  

 

Värdering av finansiella instrument till verkligt värde som inte finns på en aktiv marknad 

förutsätter antaganden som kan uppfattas som subjektiva, vilket kan ge en skev bild av företagens 
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redovisning. En av orsakerna till att värderingen blir subjektiv är att två företag som värderar ett 

liknande instrument kan komma fram till väldigt olika resultat. 

 

Det finns omfattande tidigare forskning på områden om harmoniseringen av redovisningen, 

verkligt värde och IAS 39 som lyfter fram både nationella och internationella perspektiv. Det som 

vi bidragit med är att belysa de svenska bankernas inställning till harmoniseringen av 

redovisningen och införandet av IAS 39. Vår undersökning ger också ett svensk perspektiv på 

olika myndigheters och redovisningskunnigas inställning till harmoniseringen av redovisningen 

och IAS 39. Ett tänkbart bidrag till forskningsfältet som denna undersökning kan tänkas ge är just 

hur harmoniseringen av redovisningen och införandet av IAS 39 uppfattas av de svenska 

bankerna, myndigheterna och de redovisningskunniga. Dessutom så belyser vi några av de 

specifika förutsättningar som kan tänkas vara både positiva och negativa för harmoniseringen av 

redovisningen och införandet av IAS 39 i Sverige. 

 

8.1 Metodkritik 
Då vi i undersökningen har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt kan det vara svårt att dra 

någon generell slutsats om alla svenska bankers, myndigheters och redovisningskunnigas syn på 

harmoniseringen av redovisningen och IAS 39. Om vår undersökning istället enbart haft ett 

kvantitativt angreppssätt så skulle vi kunna ha dragit mer generella slutsatser om vi då undersökt 

en tillräckligt stor population. Men det var inte vår avsikt att dra några generella slutsatser då vi 

avsåg att skapa en djupare förståelse för harmoniseringen av redovisningen samt de problem och 

möjligheter som banker, myndigheter och redovisningskunniga upplever. 

 

Några olika nackdelar med den semistrukturerade intervjun som vi har i vår undersökning är att 

frågorna är bestämda i förväg, samt att det är vår uppfattning av vad som är problem som ligger 

bakom utformningen av frågorna. Detta kan medföra att en relevant fråga av misstag kan 

utelämnas. Dessa nackdelar uppvägs till viss del av att vi satt oss in i problematiken inom ämnet 

och att respondenten fått en viss frihet då frågorna är relativt öppna. 
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8.2 Förslag på framtida forskning 
I denna undersökning har vi valt att fokusera på bankernas, myndigheternas och de 

redovisningskunnigas perspektiv. Därför skulle det vara intressant att i en framtida studie 

undersöka IAS 39 och harmoniseringen av redovisningen utifrån ett intressentperspektiv. De 

intressenter som vi anser skulle vara intressanta att undersöka är analytiker och investerare, med 

anledning av att dessa är de primära användarna av redovisningsinformationen. En möjlig 

frågeställning skulle kunna vara: ”Hur ser intressenterna på harmoniseringen av redovisningen?”. 

 

Ytterligare ett intressant forskningsproblem är att genom en kvantitativ studie, av exempelvis 

företagen på Stockholmsbörsens A-lista, undersöka hur pass jämförbara företagens redovisningar 

är till följd av IAS/IFRS harmoniseringen av redovisningen. En möjlig frågeställning skulle 

kunna vara: ”Leder harmoniseringen till en mer jämförbar redovisning?”. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till bankerna 
 

Frågor om harmoniseringen 
1) Vilken position har ni i företaget och vilka arbetsuppgifter har ni? 

 
2) Vilken är er uppfattning om harmoniseringen av redovisningen? Vad är positivt och vad 

är negativt? 
 
3) Hur länge har ni arbetat med de IAS/IFRS reglerna? Hur har den processen gått till? Hur 

länge har ni arbetat med IAS 39? Har ni börjat tillämpa IFRS 7?  
 

4) Har er redovisning blivit mer jämförbar mot andra banker i Sverige och i utlandet sedan 
IAS/IFRS reglerna började tillämpas? Hur har ni märkt av det? 

 
5) Hur väl förbereda upplever ni att Sverige har varit med harmoniseringsarbetet av 

redovisningen kopplat till IAS/IFRS? 
 

6) Hur upplever ni Sveriges roll i harmoniseringen av redovisningen? 
 

7) Har ni fört en dialog med olika normgivare (vilka?) för att klargöra era synpunkter 
angående IAS 39? 

 

Frågor om IAS 39 
8) Påverkar redovisningskraven i IAS 39 era verksamhetsbeslut? 
 
9) IAS 39 innebär utökade informationskrav i form av tilläggsinformation. Anser ni att detta 

leder till att analytiker och investerare kan skapa sig en bättre bild av er verksamhet? 
(Hur?) 

 
10) Anser du att IAS 39 för detaljerad och komplicerad i sin utformning av 

säkringsredovisningen? (På vilket sätt?) 
 

11) Vad är syftet med säkringen/säkringarna? 
 
12) Hur säkringsredovisade ni innan IAS 39?  

 
13) Hur säkringsredovisade ni efter IAS 39?  
 
14) Hur borde reglerna om säkringsredovisning vara utformade enligt er? 

 
15) Vad ser ni för fördelar och nackdelar med de valmöjligheter som finns i IAS 39? 

 
16) Vilka fördelar/nackdelar och ser ni med värdering till verkligt värde? 



 

 
17) Vilka konsekvenser får värdering till verkligt värde för analytiker och investerare? 

(Skapar ett bättre beslutsunderlag för analytiker?) 
18) Leder IAS 39 till en mer rättvisande bild av er finansiella verksamhet, på vilket sätt blir 

den i sådana fall det? 
 

19) För- och nackdelar med IAS 39. 
 
 



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till myndigheter och redovisningskunniga 
 

Frågor om harmoniseringen 
1) Vilken position har ni i företaget och vilka arbetsuppgifter har ni? 
 
2) Vilken är er uppfattning om harmoniseringen av redovisningen avseende IAS/IFRS? Vad 

är positivt och vad är negativt? 
 

3) Hur länge har ni arbetat med de IAS/IFRS reglerna? IAS 39?  
 

4) Har redovisning blivit mer jämförbar mellan företag i Sverige och i utlandet sedan 
IAS/IFRS reglerna började tillämpas? Hur har ni märkt av det? 

 
5) Anser ni att företagens redovisning enligt de nya reglerna speglar företagets verksamhet 

och riskhantering på ett bättre sätt än tidigare? 
 
6) Hur väl förbereda upplever ni att Sverige har varit med harmoniseringsarbetet av 

redovisningen kopplat till IAS/IFRS? 
 

7) Hur upplever ni Sveriges roll i harmoniseringen av redovisningen (IAS/IFRS)?  
 

8) Har ni fört en dialog med olika normgivare om IAS 39, och vad har den handlat om?  
 

Frågor om IAS 39 
9) Vad är syftet med företagens säkringsredovisning? (Vilka effekter kan det ledda till om 

företaget väljer att inte säkringsredovisa?) 
 

10) IAS 39 innebär utökade informationskrav i form av tilläggsinformation. Anser ni att detta 
leder till att analytiker och investerare kan skapa sig en bättre bild av företagens 
verksamhet i allmänhet och banker i synnerhet? 

 
11) Är IAS 39 för detaljerad och komplicerad, avseende kraven för säkringsredovisningen? 

(Om ja, vad är det som är för komplicerat? Vilka effekter kan denna komplexitet medföra 
på företagens redovisning?) 

 
12) Hur borde reglerna om säkringsredovisning vara utformade enligt er? 

 
13) Vilka fördelar/nackdelar och ser ni med värdering till verkligt värde? 

 
14) Anser ni att värdering till verkligt värde ger ett bättre beslutsunderlag för analytiker och 

investerare? 
 

15) På vilket sätt kan redovisningskraven i IAS 39 påverka företagens verksamhetsbeslut? 
 



 

16) Hur påverkar valmöjligheter som finns i IAS 39 jämförbarheten av 
redovisningsinformationen? 
 

17) Hur påverkar valmöjligheter som finns i IAS 39 den rättvisande bilden av redovisningen?  
 

18) Vad ser ni för fördelar och nackdelar med de valmöjligheter som finns i IAS 39? Vilka 
effekter kan det ledda till?  
 

19) Leder IAS 39 till en mer rättvisande bild av bankernas finansiella verksamhet, på vilket  
sätt blir den i sådana fall det? 
 

20) Vilka för- och nackdelar ser ni med IAS 39? 
 
 
 



 

Bilaga 3 – IAS/IFRS regelverket 
 
IAS 32 - Definition av ett finansiellt instrument  
I IAS 32 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering ges krav på klassificering av 

och upplysningskrav rörande finansiella instrument.113  

 

Standarden överensstämmer i allt väsentligt med Redovisningsrådets rekommendation (RR 27) 

vilken trädde i kraft den 1 januari 2003. De krav som IAS 32 ställer kan delas in i sju grupper: 

• Upplysning om principer för hur företag kontrollerar sina risker 

• Beskrivning av de olika finansiella instrument som används och vilka redovisningsprinciper 

som tillämpas 

• Upplysning om ränterisker och förfallotidpunkter med mera 

• Upplysning om de belopp som bäst representerar den maximala exponeringen för kreditrisker 

på balansdagen inklusive väsentliga koncentrationer 

• Upplysning av verkligt värde för samliga finansiella tillgångar och skulder 

• Upplysning om skälen till att finansiella tillgångar och skulder värderas över verkligt värde  

• Upplysning om säkring av framtida transaktioner 

 

Enligt RR 27 kan ett finansiellt instrument definieras som ett avtal som ger upphov till en 

finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapital instrument. En 

finansiell tillgång kan vara kontakter, en rätt att erhålla kontakter eller annan finansiell tillgång 

från ett annat företag. Det kan även vara rätten 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 oförmånliga. Egetkapitalinstrument är 

varje form av avtal som styrker en rätt i företagets tillgångar efter avdrag för alla skulder.114 IAS 

39 behandlar tidpunkten för när ett finansiellt instrument skall redovisas, till vilket värde det skall 

tas in i redovisningen och hur instrumenten löpande skall redovisas och värderas. IAS 39 medför 

dessutom ytterligare upplysningskrav att lägga till kraven i IAS 32 (RR 27 Finansiella 

                                                 
113 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 441 ff. 
114 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 441 ff. 



 

instrument: Upplysningar och klassificering) avseende den information som företaget skall lämna 

i sin årsredovisning.115 

 
IAS 39: Finansiella Instrument - Redovisning och värdering 
 
Värderingsprinciper  

I IAS 39 föreskrivs olika värderingsprinciper beroende på hur tillgångar och skulder klassificeras. 

Huvudregeln är att tillgångar skall värderas till verkligt värde med vissa undantag. Skulder skall 

värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde är det belopp till vilken en 

finansiell skuld eller tillgång värderas vid anskaffningstillfället efter avdrag för återbetalning för 

nominella belopp, ackumulerade avskrivningar eller nedskrivningar.116 

 

Verkligt värde 
Med verkligt värde menas i IAS 39 ett överenskommet pris som skall avtalas mellan kunniga 

parter som är oberoende av varandra och har ett intresse att transaktionen skall genomföras.117 

Med verkligt värde menas inte det värde som företag skulle få vid en tvångsförsäljning.118 För att 

fastställa det verkliga värdet rangordnar IAS 39 ett antal metoder som skall användas. Aktiv 

marknad syftar på noterat pris, det vill säga det pris som förekommer på noterade marknader.  

 
 
IFRS 7 
Den 18 augusti 2005 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 7 

Finansiella instrument: Upplysningar. Den 30 november 2005 röstade ARC ja till IFRS 7. Den 11 

januari 2006 antog EU-kommissionen IFRS 7 i förordning, vilket innebär att standarden utan 

begränsningar får användas för 2005 års bokslut. Antagandet av IFRS 7 medför följdändringar i 

andra internationella redovisningsstandarder i syfte att säkerställa deras inbördes förenlighet. 

Dessa följdändringar berör IFRS 1, IFRS 4, IAS 14, IAS 17, IAS 32, IAS 33 och IAS 39. 119 

 

Genom IFRS 7 införs nya krav för att förbättra den information om finansiella instrument som 

ges i företagens finansiella rapporter. Den ersätter IAS 30 Upplysningar i finansiella rapporter för 

                                                 
115 www.deloitte.se (060211) 
116 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 582.  
117 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 624 f.  
118 IAS/IFRS Internationell redovisningsstandard i Sverige 2005, s. 624. 
119 Bankföreningen, (2006),  EU - Nytt, Februari 2006. 



 

banker och liknande finansiella institut samt en del av kraven i IAS 32 Finansiella instrument: 

Upplysningar och klassificering. IFRS 7 reglerar upplysningar om ett företags finansiella 

instrument och hur det påverkar företagets finansiella ställning och avkastning. 120 

 

Företaget skall presentera i vilken utsträckning det utsätts för risk genom sina finansiella 

instrument och vilken policy det har för riskhantering. IFRS 7 ersätter IAS 30, Upplysningar för 

finansiella rapporter för banker och liknande finansiella institut och IAS 32, Finansiella 

instrument: Upplysningar och rapportering. IFRS 7 kompletteras med ett tillägg till IAS 1, 

angående upplysningar om eget kapital.121 

 

                                                 
120 Bankföreningen, (2006),  EU - Nytt, Februari 2006. 
121 Bankföreningen, (2006),  EU - Nytt, Februari 2006. 


