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Sammanfattning 
Abstract 
        Many companies today are exposed to interest‐ and exchange rate risk. In order to handle the 
consequences of these risks companies use derivatives. Traditionally, derivatives have been treated 
as off balance items and as a consequence have not been included in the financial reporting. When 
listed groups as of 1 January 2005 will apply IFRS, and especially IAS 39, accounting for derivatives 
will change. The standard stipulates that derivatives are to be continuously revalued and accounted 
for at their fair value. This will result  in volatility  in the financial reports. Whether this volatility 
will affect the balance sheet or the income statement depends on the groups decision to employ or 
not to employ, what to in the standard is referred to as, hedge accounting.  
          The purpose of this thesis is to develop a model that establishes important factors that affect a 
company’s decision to employ or not to employ hedge accounting under IAS 39.  
          The study has, by using literature and simple mathematical examples, generated a number of 
predictions  as  to  which  factors  might  be  of  importance  in  deciding  whether  to  apply  hedge 
accounting.  By  conducting  qualitative  interviews  these  predictions  have  been  tested  on  two 
companies with large treasury departments.  
          According  to  the empirical  facts and  the  theoretical discussion  that has been carried out, a 
number of  factors  that  influence  the decision of  a  company  to  employ or not  to  employ hedge 
accounting have been  found  to be of  importance. The government affect  the accounting method 
through its legislative role. Investors influence the method through their interest in and their need 
for information about the company. Accounting in accordance with IAS 39 will result in volatility in 
the financial reports. Therefore the communication to investors will be important. Furthermore, the 
study shows that the operations of a company and the associated risks will affect the choice.  
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1 INLEDNING 
 

I detta inledande kapital avser författarna att leda in läsaren i det problem som uppsatsen kommer 
att behandla. Detta görs genom att först presentera bakgrunden till det område som studien avhand-
lar, följt av en problemdiskussion. Efter denna redogörs för uppsatsens syfte, de konkreta frågeställ-
ningarna som författarna avser att besvara samt avgränsningar. Till sist presenteras en disposition.   

 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Företag utsätts för risk. Den totala risk som företag exponeras mot kan delas upp i två 
övergripande komponenter, affärsrisk och finansiell risk (Brealey och Myers, 2003). 
Den finansiella risken är ett resultat av företagets grad av lånefinansiering, då detta 
påverkar företagets känslighet mot förändringar i räntenivå (Hallgren, 2001). Om fö-
retaget dessutom har värden i utländska valutor på balansräkningen påverkas den fi-
nansiella risken av förändringar i valutakurser (ibid.). Dessa benämns ränterisk och 
valutarisk och beskriver företags exponering mot ofördelaktiga förändringar i räntor 
och valutor (Harrington och Niehaus, 1999). Företag har ett intresse av att skydda sig 
mot dessa risker. Till stöd för detta påpekar Hässel, Norman och Andersson (2001) 
att erfarenhet visar att företag säkrar i princip all verksamhet mot utlandet. I många 
fall hanteras dessa risker av centrala treasuryavdelningar, vars löpande verksamhet en-
ligt Bennet (1996) innefattar, utöver hantering av ränte- och valutarisk, finansiering, 
cash- och credit management och likviditetshantering. Vid säkring av ränte- och valu-
tarisk använder sig treasuryavdelningar av finansiella instrument och framförallt deri-
vatinstrument (Crawford, Wilson och Bryan, 1997). Ett derivat är ett kontrakt vars 
värde förändras till stor del som en konsekvens av att priset på ett underliggande vär-
depapper eller index förändras (Gastineau och Kritzman, 1996). Sådana instrument 
har en historia som sträcker sig långt bak i tiden men har under de senaste årtiondena 
kraftigt ökat i mängd och handelsvolym i takt med avreglering och globalisering av 
kapitalmarknaderna under 70-, 80- och 90-talet (URL 1).    
 
Treasuryavdelningar säkrar alltså i stor utsträckning exponering mot ränte- och valuta-
risk med hjälp av derivat (Crawford, Wilson och Bryan, 1997). Skulle detta inte göras 
så skulle förändringar i valutakurser och räntenivåer få konsekvenser för värden som 
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återfinns i företags finansiella rapporter. Men hur motverkas dessa effekter egentligen 
med hjälp av derivatinstrument? Ponera att ett företag har ett lån som löper till rörlig 
ränta och förväntar sig att räntenivån över det närmsta året ska stiga. I detta scenario 
blir det intressant för företaget att låsa räntan för att på så sätt säkra sig mot risken att 
räntan går upp (Crawford, Wilson och Bryan, 1997). Att i förtid lösa lånet och teckna 
nytt mot fast ränta är med stor sannolikhet inte lönsamt och därmed inte ett rimligt 
alternativ för företaget. För att motverka den negativa effekt ett fortsatt lån till rörlig 
ränta innebär kan företaget vända sig mot den finansiella marknaden och försöka hitta 
en motpart som kan tänka sig att swapa rörlig mot fast ränta. Detta innebär rent prak-
tiskt att företaget betalar fast ränta till motparten och erhåller rörlig. Den erhållna rör-
liga räntan finansierar då företagets rörliga räntebetalning. Det kontrakt som reglerar 
detta förhållande mellan två parter är ett derivat.  
 
Ytterligare ett scenario där säkring är intressant kan tänkas vara en situation där ett 
företag förväntar sig en betalning i utländsk valuta från en kund till vilken varor ex-
porterats. Företaget förväntar sig att den egna valutan ska apprecieras mot den ut-
ländska. Därmed skulle värdet på kundfordringen sjunka varför det kan vara av intres-
se att säkra värdet på denna. Detta kan göras genom att företaget t.ex. säljer den ut-
ländska valutan på termin och på så vis låser växelkursen och därmed säkrar värdet på 
den utländska kundfordringen (ibid.). Terminskontraktet är, precis som swapen, ett 
derivatinstrument då dess värde, i enlighet med Gastineau och Kritzmans (1996) defi-
nition, till stor del beror på värdet på den underliggande valutakursen.  
   

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Säkring med hjälp av derivat, som beskrivits ovan, får självklart redovisningsmässiga 
implikationer. I svensk redovisningslagstiftning föreskriver Årsredovisningslagen 
(ÅRL) att tillgångar, även finansiella, ska redovisas till anskaffningsvärde (ÅRL 4 kap 3 
§, 9 §). Dock medges uppskrivning av finansiella tillgångar om det kan fastställas att 
tillgången har ett värde som överstiger det bokförda värdet (ÅRL 4 kap 6 §). Många av 
de finansiella instrument som används i risksäkringssyfte motsvaras inte initialt av nå-
gon transaktion i redovisningsmässig mening, varför de traditionellt i svensk redovis-
ningspraxis har behandlats som off-balance poster och inte tagits upp i balansräkning-
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en1 (Hansson och Sparr, 2001). Vidare så har företag när väl transaktion skett tilläm-
pat nettoredovisning, d.v.s. redovisat den säkrade positionen och säkringsinstrumentet 
som en post, samt deferral hedge accounting, vilket innebär en redovisning till an-
skaffningsvärde oavsett kursutveckling samt att både säkrad position och instrument 
redovisas till säkrad kurs (ibid.). Denna behandling härrör från realisations- och för-
siktighetsprincipen, d.v.s. att aldrig redovisa vinster förrän de realiseras samt att redo-
visa tillgångar med rimlig försiktighet, vilket föreskrivs i ÅRL 2 kap 4§ 3p.  
 
Från och med första januari 2005 ska alla noterade koncerner verksamma inom med-
lemsstater i EU enligt förordning 1606/2002 tillämpa de internationella redovisnings-
standarder som IASB utarbetat (Björk och Käll, 2004). För redovisning av finansiella 
instrument ska IAS 39 tillämpas, vilket kommer att innebära att försiktighets- och rea-
lisationsprincipen till viss del överges då denna standard bygger på marknadsvärde-
ring, eller värdering till verkligt värde, av finansiella instrument (Edenhammar, 2004). 
Till skillnad från gammal praxis ska nu även säkrad position och säkringsinstrument 
redovisas var för sig och dessa ska omvärderas till verkligt värde på balansdagen. Den 
värdeförändring som då uppstår skall belasta resultaträkningen eller det egna kapitalet 
(IAS 39:55a-b). En redovisning baserad på verkligt värde kan därmed komma att in-
nebära att företag får räkna med svängningar i de finansiella rapporterna samt att de 
kan bli tvungna att redovisa en ojämnare resultatutveckling (Malmqvist, 2004). Både 
IASB och FASB föreskriver dock en marknadsvärdering av finansiella instrument, 
med motiveringen att detta skulle innebära ett ökat informationsvärde för läsare av 
finansiella rapporter (Edenhammar, 2004). 
 
Ebling (2001) menar att förespråkare av denna typ av redovisning hävdar att verkligt 
värde objektivt kan fastställas på merparten av de idag existerande finansiella instru-
menten till följd av att aktiva marknader finns för dessa instrument. Till följd av detta 
anses inte realisationsprincipen vara ett nödvändigt krav för att en värdeförändring 
ska redovisas utan dessa ska istället redovisas så fort de uppkommer (ibid.). Argumen-
ten som visar att en dylik redovisning är önskvärd poängterar även att mått baserade 

                                                 
1 I RR27 Finansiella Instrument: Upplysningar och Klassificering, påtalar Redovisningsrådet i sin 
sammanfattning att rekommendationen inte behandlar huruvida ett finansiellt instrument ska redo-
visas i balansräkningen eller inte. Man hänvisar istället till kommande rekommendation från IASC 
(numera IASB), IAS 39. Detta innebär att de riktlinjer för hantering av balansposter som ÅRL före-
skriver får tillämpas.  
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på verkligt värde är mer relevant än de som baseras på anskaffningsvärde och att de 
förra dessutom är svårare att manipulera varför de sammantaget blir mer rättvisande 
(Dunne, Helliar och Powell, 2003). Utgivare av standarder argumenterar vidare för att 
den volatilitet som uppkommer bättre speglar verksamhetens verklighet (Kanodia et 
al., 2000). Vidare medför redovisning baserad på anskaffningsvärden och försiktig-
hetsprincipen att det finns en asymmetri mellan vid vilken tidpunkt vinster och förlus-
ter tas upp, varför verkligt värde baserad redovisning skulle vara mer önskvärd efter-
som detta problem då undviks (Ebling, 2001). 
 
Argument emot denna typ av redovisning har även framförts under senare tid. Kriti-
ken tar sin grund i att finansiella rapporter inte kommer att vara lika tillförlitliga som 
under redovisning till anskaffningsvärden, eftersom det leder till ökade svängningar i 
resultatet (Dunne, Helliar och Powell, 2003). Rayman (2004) skriver att det är fel att 
förändringar i verkligt värde skall gå över resultaträkningen. Två redovisningsexperter, 
som citeras av Holmquist (2004), menar att balansräkningen kommer att sakna rele-
vans. Dessutom riktas kritiken mot att redovisningen genom detta blir svårhanterlig 
(Edenhammar, 2004) samt att företag har stora problem med att implementera och 
tillämpa IAS 39 (Moore, 2002). Detta beror på att redovisningspraxis i och med IAS 
39 inte längre kommer matcha den praxis företag har utarbetat för riskhantering (Jack-
son och Lodge, 2001). 
 
För att företagen skall kunna undvika eller begränsa de svängningar i resultatet som 
redovisning enligt IAS 39 ger upphov till, medger standarden något som kallas säk-
ringsredovisning (hedge accounting) (IAS 39:71). Då belastar värdeförändringar istället 
det egna kapitalet (IAS 39:55b) och svängningar i resultat undviks således. Dock tyder 
argumenten emot denna typ av redovisning på att detta kan bli svårt att tillämpa. Såle-
des befinner sig företag i en situation där det inte framstår som självklart huruvida 
säkringsredovisning skall tillämpas eller inte.  
 

1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell som påvisar viktiga faktorer vilka 
påverkar ett företags val att antingen tillämpa eller inte tillämpa säkringsredovisning 
under IAS 39.  
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1.4 PROBLEMFORMULERING 
 
För att uppfylla det ovan preciserade syftet ämnar författarna att ta följande problem-
formuleringar till hjälp:  
 

- Vad påverkar företag vid val av redovisningsmetod? 
- Hur påverkas balans- och resultaträkningen vid tillämpandet av säkringsredo-

visning enligt IAS 39? 
- Vilka, om några, konsekvenser för företags riskhantering kommer val av redo-

visningsmetod och eventuell påföljande påverkan på balans- och resultaträk-
ning att ha?  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Uppsatsen berör inte finansiella organisationer, som visserligen påverkas mycket av 
IAS 39, men vars förutsättningar fundamentalt skiljer sig från icke-finansiella organi-
sationer och därför inte vidare behandlas inom ramen för denna uppsats. Fokus för 
denna studie ligger istället på icke-finansiella organisationer. 
 
Vidare ämnar studien inte att behandla skattemässiga effekter av IAS 39 som kan spe-
la in vid val av redovisningsmetod. Författarna ämnar inte heller redogöra för alla ty-
per av finansiella instrument och vad redovisning enligt IAS 39 kommer att innebära 
vid hantering av dessa. För att exemplifiera säkringsredovisning kommer fokus att 
ligga vid valutaterminer och ränteswapar, övriga derivat bortses således ifrån. 
 

1.6 MÅLGRUPP 
 
Denna uppsats riktar sig främst mot ekonomstudenter med viss förståelse för både 
redovisning och finansiella instrument. Den är också användbar för företag som säk-
rar sig mot valuta- och ränterisk och som tidigare inte har arbetat med IAS 39. Förfat-
tarna är av uppfattningen att uppsatsen även kan vara av intresse för företag som äm-
nar tillämpa säkringsredovisning och som önskar se denna typ av redovisning ur ett 
mer principiellt perspektiv. 
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1.7 DISPOSITION 
 
I syfte att underlätta läsningen redogör författarna under denna rubrik för hur uppsat-
sen är uppbyggd. Detta inledande avsnitt med problemformulering och syfte utgör 
tillsammans med metoden del ett av uppsatsen. I de efterföljande delarna presenteras 
den modell som författarna i enlighet med syftet avser att bygga. Denna modell kan 
liknas vid en trappa, där varje del av modellen motsvarar ett nytt trappsteg som lägger 
ytterligare faktorer till den slutgiltiga modellen. Således följer efter metoden den första 
delen av referensramen, vilken innehåller det första steget i författarnas modell. Den 
efterföljande tredje delen innehåller referensramens andra del och följaktligen det 
andra trappsteget. I del fyra presenteras resultatet av det empiriska materialet och det 
sista steget i modellen. Dessa tre byggstenar kommer sedan i slutdiskussionen, uppsat-
sens femte del, att ställas emot varandra så att de viktiga faktorerna kan framhållas och 
mindre viktiga eller irrelevanta sådana kan elimineras. Detta mynnar slutligen ut i en 
slutsats som kopplas tillbaka till uppsatsens syfte, frågeställningar och genererar den 
slutgiltiga modellen. Sambandet mellan uppsatsens delar åskådliggörs i figur 1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2 METOD 
 

Metodavsnittet redogör för hur författarna avser att genomföra denna studie. Kapitlet inleds med den 
vetenskapliga ansatsen som ligger till grund för studien där det redogörs för hur författarna på ett 
teoretiskt plan valt att tillskansa sig ny kunskap. Den andra delen beskriver mer konkret hur studi-
en genomförts. Där redogörs för teorival, det empiriska urvalet och de därpå följande intervjuernas 
genomförande. 

 
  

2.1 VETENSKAPLIG ANSATS 
 
I denna avdelning av kapitlet redogörs för de vetenskapliga angreppssätt som förfat-
tarna funnit lämpligt för denna uppsats. Syftet är att låta läsaren bilda sig en uppfatt-
ning om huruvida detta angreppssätt kan anses relevant för denna typ av studie och 
därmed bilda sig en uppfattning om studiens relevans och tillförlitlighet.  
  

2.1.1 Klassificering av studiens syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla en modell för de faktorer som påverkar före-
tag vid tillämpningen av säkringsredovisning. Studien kan således sammanfattas vara i 
huvudsak av explorativ karaktär, vilket innebär en problemformulering och problem-
precisering som ofta uttrycks i hypoteser (Lundahl och Skärvad, 1999). Dock är för-
fattarna av åsikten att ordet hypotes inte fångar vad som avses att göras, då en hypotes 
är ett antagande om hur ett antal begrepp är relaterade till varandra (Patel och Davids-
son, 2003). Syftet med denna uppsats är inte att relatera begrepp till varandra, varför 
ordet förutsägelse i stället används. Mer precist kan syftet beskrivas i termer av Arts-
bergs (2003) klassificering av syfte utifrån dikotomierna normativ-deskriptiv och in-
duktiv-deduktiv. Syftet med denna studie kan närmast beskrivas som deskriptivt och 
deduktivt, då arbetsgången som tillämpas är att utgå från teori, utifrån detta deducera 
förutsägelser som sedan testas mot data och återkopplas till teoribildningen. Detta 
arbetssätt beskrivs i figur 2 nedan. 
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Figur 2: Arbetsgången vid deskriptivt/deduktivt typfall. Källa: Artsberg (2003), egen bearbetning. 

 
Denna studie syftar även implicit till att skapa kunskap utöver att utreda ett definierat 
problem. Riahi-Belkaoui (1997) klassificerar tre typer av kunskap inom redovisning 
som alla hänger samman i en lärandeprocess. Det första steget i denna lärandeprocess 
tas när man går från upplevelse till observerande och reflektion för att slutligen dra 
egna lärdomar. Detta steg i processen karakteriseras av vad som benämns kunskap om 
(knowledge of) eller individuell kunskap (personal knowledge). Det andra steget i lärande-
processen är att gå från observerande och reflekterande till abstrakt teoribildning, vil-
ket ger den andra typen av kunskap; kunskap att (knowledge that). Det tredje steget är 
att utifrån abstrakt teoretiserande testa och experimentera, vilket genererar en mer 
praktisk kunskap, som Riahi-Belkaoui (ibid.) benämner kunskap hur (knowledge how). I 
ljuset av denna process kan denna studie ses som en kunskap-hur-studie. Detta efter-
som studien syftar till att uppnå mer än individuell och beskrivande kunskap genom 
att utifrån teoretiska exempel och praktiska test av dessa uppnå kunskap om hur saker 
och ting föreligger.  
 

2.1.2 Vetenskaplig grundsyn 
Vid vetenskaplig forskning menar positivisterna att ny kunskap framkommer genom 
att observationer görs i faktavärlden och sedan används av forskaren för att formulera 
teorier, vilket kallas induktion (Lundahl och Skärvad, 1999). I nästa steg används de-
duktion, vilket innebär att forskaren utifrån existerande principer drar slutsatser om 
enskilda företeelser (Patel och Davidsson, 2003). Genom deduktion kan existerande 
teorier omvandlas till förutsägelser om faktavärden, vilka sedan kan testas empiriskt 
och då antingen verifieras eller falsifieras (Lundahl och Skärvad, 1999). Detta illustre-
ras av figur 3 nedan. 
 

Teori 

testa 

deducera

Förutsägelser

Data/observationer
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Figur 3: Forskningscykeln enligt den positivistiska grundsynen. Källa: Lundahl och Skärvad (1999), 
egen bearbetning 

 

I denna uppsats anläggs en något modifierad arbetsgång än den ansats som beskrivs i 
figur 3 ovan. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) förutsätter positivismen en insam-
ling av data som finns och att det endast är forskarens uppgift att samla in och syste-
matisera detta. Det arbetssätt som istället för denna positivism tillämpats under arbe-
tet med denna studie åskådliggörs med de heldragna pilarna i figur 3 ovan och kom-
mer nu att beskrivas. 
 

2.1.3 Deduktion 
För denna uppsats används en deduktiv metod, vilket Patel och Davidsson (2003) de-
finierar som den metod som används när slutsatser dras utifrån existerande teori. Det-
ta innebär vidare att utgångspunken ligger i teorin som används för att skapa förutsä-
gelser, vilka sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet (ibid.). I figur 3 motsvaras detta 
av den horisontella pilen i kombination med den högra vertikala pilen. Med denna 
slutledningsmetod avser författarna att med utgångspunkt i teori skapa förväntningar 
eller förutsägelser för att söka förstå en empirisk verklighet och bygga vidare på exi-
sterande teoribildning för att i slutändan uppfylla studiens övergripande syfte. Enligt 
Popper utgör det vetenskapliga kriteriet för en förutsägelse dess möjlighet att falsifie-
ras (Gilje och Grimen, 1992). Poppers kallade sin inställning rationalism och att den-
na: 

”…är en inställning som präglas av viljan att lyssna till kritiska argument och lära sig 
av erfarenheten. I grunden är den en inställning som tillstår att ’jag kan ha fel och du 
kan ha rätt och med gemensamma ansträngningar kan vi komma närmare sanningen”. 

(Popper, 1981; i Gilje och Grimen, 1992) 
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Det centrala i ståndpunkten är således en medvetenhet om att vi aldrig kan veta att 
någonting är sant. En teori eller slutsats måste erkännas vara giltig för stunden men 
det är aldrig möjligt att veta huruvida vi nått fram till en slutgiltig sanning. Förhopp-
ningsvis är den slutsats som dragits den bästa som står till buds. (Chalmers, 1994) 
Popper menar vidare att all teori måste formuleras så att den möjliggör prövning och 
falsifierbarhet (Gilje och Grimen, 1992). Ett bra sätt att uppfylla detta kriterium är att 
formulera förutsägelser djärvt för att på så sätt möjliggöra falsifiering. I denna studie 
kommer de förutsägelser som görs att vara av en enkel natur och syftar mer till att 
demonstrera principer än att vara fullständigt realistiska. Detta är ett medvetet val som 
ger goda möjligheter att testa principerna på de fallföretag som valts ut och på så sätt 
eventuellt falsifiera uppställda förutsägelser. Den inställning som färgar denna studie 
är således den rationalism som Popper förespråkar. 
 

2.1.4 Verifiering eller falsifiering 
Detta steg motsvarar i uppsatsarbetet övergången från teoretisk till empirisk värld. 
Det syftar till att testa de förutsägelser som genom deduktion genererats i den teore-
tiska referensramen. Förutsägelserna kan således antingen verifieras eller falsifieras. 
Författarna har i denna uppsats valt att genomföra detta genom att studera val och 
metoder bland ett antal fallföretag. Valet av just denna metod för test av författarnas 
förutsägelser gjordes därför att det är företagen själva som bestämmer hur de väljer att 
tillämpa de nya redovisningsreglerna. Ett alternativ till detta kunde ha varit att istället 
testa förutsägelserna på revisorer. Anledningen till att författarna inte valde denna me-
tod är att revisorerna inte bestämmer hur företagen skall tolka reglerna utan endast 
godkänner eller underkänner deras sätt att redovisa. Ett ytterligare alternativ hade varit 
att istället studera årsredovisningar. Detta var dock i skrivandets stund inte möjligt 
eftersom de internationella redovisningsstandarderna ännu inte börjat tillämpas. Re-
dogörelse för hur fallföretagen valts ut görs under stycke 2.2.2 Empiriskt urval. 
 

2.1.5 Datainsamlingsmetod 
I de fallföretag som författarna valt ut har den information som samlats in i huvudsak 
skett med hjälp av en kvalitativ metodik (Lundahl och Skärvad, 1999) då det i mångt 
och mycket handlar om respondenters åsikter och uppfattningar inom området som 
studerats. För att fånga dessa åsikter och uppfattningar har valet fallit på kvalitativa 
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intervjuer. Det är författarnas uppfattning att dessa förmår fånga det som avses och 
bäst knyter an till den empiriska delen av syftet med denna uppsats. En enkät kunde i 
detta fall ha utgjort ett alternativ, men författarnas ståndpunkt är att åsikter och upp-
fattningar är komplicerat att uttrycka i precisa ekvationer eller statistiska samband, 
varför detta har fått styra valet av datainsamlingsmetodik. En ytterligare möjlighet 
hade varit att skicka ut en öppen enkät som givit mer utrymme till respondenten att 
svara. Anledningen till att detta valdes bort var att de svar som genereras i skrift sällan 
är lika utförliga och tillfredsställande som de som ges muntligt. 
 
Intervjuerna kan dock inte klassificeras som fullständigt kvalitativa, då viss informa-
tion som genererats skulle ha kunnat kvantifieras. Detta handlar främst om data om 
vilka instrument som används i säkringssyfte, i vilken utsträckning o.s.v. Författarna 
gjorde här en avvägning baserad på alternativkostnad och fann att författa, skicka ut 
och bearbeta en enkät medförde mindre nytta än kostnad i form av förlorad tid vilken 
istället använts till skriv- och analysarbete. 
 

2.1.6 Primär- och sekundärdata 
De data som används för att uppfylla studiens syfte kan i regel delas in i två kategori-
er; primär- och sekundärdata. Vad detta egentligen innebär råder det inom metodlitte-
raturen delade meningar om, men inom området externredovisning är det informatio-
nens plats i undersökningen som styr kategoriseringen (Artsberg, 2003). Primärdata 
kan definieras som data som är obearbetad för analys- och forskningsändamål och 
sekundärdata är data som redan samlats in eller återges av någon annan (ibid.). Pri-
märdata skulle i denna studie motsvaras av den information som genererats under in-
tervjuer med representanter för de företag vilka utgör studiens empiriska material. 
Den information som där genererats bedöms av författarna som primärdata mot bak-
grund av urvalskriterierna för empirin (vilka redogörs för nedan under rubrik 2.2.2 
Empiriskt urval). Intervjupersonerna återger sin egen uppfattning om problemområ-
det och inte någon annans åsikt. Vidare används denna information i syfte att stödja 
eller falsifiera förutsägelser, varför detta i författarnas ögon är att betrakta som pri-
märdata.  
 
Då studien är av deduktiv art grundas denna på en mängd teorier vilka återfinns i di-
verse skrivna källor. Att generellt betrakta alla dessa artiklar och böcker som sekun-
därdata bara för att de är skrivna av andra författare överensstämmer inte med klassi-
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ficeringen enligt vad informationen används till, d.v.s. den klassificering som Artsberg 
(ibid.) föreslår. De är dock ändå att betrakta som sekundärdata, eftersom det som an-
vänds i denna studie är argumentation och slutsatser, vilket innebär att det handlar om 
bearbetad data och inte rådata vilket skulle kunna ha betraktats som primärdata. Vida-
re är IASB:s standard IAS 39 och i viss mån även IASB:s föreställningsram av vikt för 
denna studie. Huruvida dessa kan klassificeras som primär- eller sekundärdata blir nå-
got svårare att avgöra. Eftersom ramverket och standarden används som bakgrund 
och startpunkt för analys då, dessa bildar grunden för prövning av förutsägelser, kan-
ske detta i sig är att betrakta som primärdata och de tolkningar som författarna också 
använt sig av är att betrakta som sekundärdata.  
 
Således används både primär- och sekundärdata för att uppfylla denna studies syfte. 
Denna indelning av data är dock inte utan brister enligt författarnas mening då de två 
begreppen inte är varandra uteslutande i vissa fall. Huruvida IASB:s skrivelser är att 
betrakta som primär- eller sekundärdata kan diskuteras fram och åter, men i denna 
uppsats kontext nöjer sig författarna med att konstatera att detta inte är helt självklart. 
Vad som dock med säkerhet kan fastställas är att allt nedskrivet material som tagits del 
av är att betrakta som sekundära källor och gällande de intervjuer som genomförts, 
där är svaren att betrakta som primära källor. Detta eftersom uppgifter i de nedskrivna 
källorna har gått i flera led medan uppgifterna härrörande från de intervjuer som ge-
nomförts inte har gjort detta. Thurén (1997) uttrycker detta som att primärkällorna (i 
detta fall intervjuer) är ursprungliga källor och sekundärkällorna har traderats, d.v.s. 
uppgifterna har gått i flera led.    
 

2.2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Denna studie syftar till att utreda de faktorer som påverkar företag i deras val att till-
lämpa säkringsredovisning. Detta sker genom att teori i referensramen används som 
utgångspunkt, vilket i detta fall är IAS 39 samt mer allmänna ekonomiska teorier så-
som institutionell teori och intressentteori. Under studiens framväxt formuleras ett 
antal förutsägelser grundade i teorin inom detta område, vilka sedan testas mot en 
empirisk verklighet. Inledningsvis beskrivs varför författarna valt just denna teoretiska 
referensram och vad som påverkat detta val. Därefter beskrivs valet av empiriska fall-
företag samt hur dessa kontaktats. Till sist redogörs för den teknik som använts under 
intervjuerna.  
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2.2.1 Val av teoretisk bas 
I val av teoretisk bas är startpunkten det problemområde som definierades i denna 
uppsats första kapitel. Med avseende på problemformuleringen blir vissa ramverk 
självklara referenspunkter, i detta fall de skrivelser som IASB publicerat i form av fö-
reställningsramar (se appendix 3) och framför allt de paragrafer, appendix och utta-
landen som utgör IAS 39. Popper menar att teori föregår observationer (Gilje & Gri-
men, 1992) och med detta i åtanke påbörjades denna uppsats med en selektiv littera-
turstudie av tidigare publicerade forskningsresultat samt annan litteratur för en orien-
tering i ämnesområdet. Gilje & Grimen (ibid.) likställer vad Popper kallar förväntans-
horisont med referensram och den teoretiska delen av denna är då det fundament 
som denna uppsats bygger på.    
  
Denna teoretiska referensram bygger dels på de mer eller mindre självklara elementen 
som diskuteras ovan, men även på andra teorier där valet inte är lika självklart och 
föranleder ett mer aktivt val av författarna. I dessa fall spelar förförståelse en stor roll, 
då denna kommer att påverka valet av teoretiska verktyg. Detta kan i andra ordalag 
uttryckas som att vi alla har en överordnad föreställningsram som kommer av våra 
personliga erfarenheter och egenskaper (Lundahl och Skärvad, 1999). I valet av teore-
tiska referenser har blicken vänts mot ekonomiska databaser där sökningar gjorts för 
att denna uppsats ska kunna bygga vidare på existerande kunskap och förhoppnings-
vis tillföra ny. De databaser som valts för sökning av referenslitteratur finns tillgängli-
ga från Linköpings Universitets bibliotekssidor på Internet och innefattar BusinessSo-
urce Elite, Jstor, Emerald och Science Direct, vilka samtliga är databaser över artiklar 
publicerade i olika tidsskrifter med anknytning till de företags- och nationalekonomis-
ka ämnesområdena. De val som gjorts och de sökord som använts kommer av tidiga-
re studier inom de olika ämnesområdena, vilket har lett till ett stort antal referenser 
snabbt kunnat anskaffas. I detta arbete har val av teoribildning i mångt och mycket 
grundats på författarnas egen förväntan om tillförd nytta till det egna arbetet samt var 
publicering har skett. Information har i stor utsträckning eftersökts i tidskrifter ämna-
de för akademisk användning för att i möjligaste mån säkerställa dess relevans och 
pålitlighet.  
 
Utöver rent akademiska referenser har även information publicerad av områdets prak-
tiska experter eftersökts och använts. Tolkningar och rekommendationer av revi-
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sionsbolag har i författarnas ögon lika stor, om inte större, påverkan på redovisnings-
praxis som forskningsresultat, då de förras tolkningar får stort genomslag i redovis-
ningen. De stora revisionsbolagen publicerar sina egna tolkningar och rekommenda-
tioner för hur redovisningsrekommendationer och ramverk skall tillämpas varför des-
sa kan utgöra en god grund att bygga vidare utifrån. 
    

2.2.2 Empiriskt urval 
Gilje & Grimen (1992) konstaterar att Popper menar att det är teorin som bestämmer 
vilka slags observationer som är lämpliga att göra och inom vilket område uppmärk-
samhet skall riktas. Denna tanke har fått ligga till grund för det urval av personer som 
gjorts för att generera empiriskt material mot vilken teorin testas. Då en deduktiv an-
sats tillämpats i denna studie har i enlighet med vad Patel och Davidsson (2003) påstår 
redan befintlig teori fått bestämma vilken information som samlats in. Chalmers 
(1994) argumenterar för att observationer inte har någon innebörd utan koppling till 
teori. Vidare menar han att observationspåståenden alltid görs med koppling till nå-
gon teori eller begreppslig ram och blir därmed inte mer preciserade än precisionen 
hos denna. I val av personer att intervjua har den teoretiska referensramen och en be-
dömning av respondentens expertis fått utgöra urvalskriterier och bas för bedömning 
av relevansen att intervjua vissa respondenter och inte andra. En utgångspunkt i teo-
rin även vid val av grund för den empiriska studien har varit ett medvetet val eftersom 
denna uppsats inte ämnar vara induktivistiskt teoribildande utan författas efter en de-
duktiv ansats vilket tillämpats konsekvent under hela processen.  
 
Efter denna inledande diskussion redogörs nedan för de personer och företag, vilka 
utgör den empiriska delen av studien samt anledningarna till att dessa har valts. Grun-
den för vilka organisationer med vilka kontakt övervägts har tagit sin utgångspunkt i 
det EU-direktiv som föreskriver tillämpning av IFRS från och med första januari 
2005. I detta dokument anges att endast börsnoterade koncerner är tvingade att till-
lämpa detta regelverk (Björk och Käll, 2004) varför endast sådana kontaktats. Initialt 
kontaktades Saab i Linköping då detta företag utövar stor handel med utlandet, vilket 
tydliggörs av att företagets utlandsverksamhet svarade för 66 procent av Saabs order-
stock och 61 procent av orderingången under första kvartalet 2004 (Intern källa 1). 
Beroende på koncernens likviditet påverkas även resultatet av förändringar i mark-
nadsräntor (Saabs Årsredovisning, 2003) varför Saab har ett stort behov av att ägna 
sig åt risksäkring. Detta leder i förlängningen till att Saab har en omfattande treasury-
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verksamhet, där företaget hanterar derivat i säkringssyfte till ett belopp i storleksord-
ningen 20 miljarder kronor (Intern källa 1). På Saab har författarna samtalat med Gö-
ran Wedholm som ansvarar för företagets relationer gentemot investerare, efter re-
kommendation av författarnas handledare. Wedholm har även omfattande erfarenhet 
av IAS 39 till följd av att han ansvarar för koncernens IAS-projekt.  
 
Uppsatsen andra fallföretag är Scania där Pia Herrala, Robert Sondell och Peter Kurz, 
intervjuades. Herrala är implementeringsansvarig för IAS 39 på företaget, Sondell och 
Kurz arbetar båda två med risk management på företagets centrala treasuryavdelning. 
Scania valdes då även detta företag har omfattande handel med utlandet. Denna upp-
gick till mer än 90 procent av företagets försäljning och transaktionsexponeringen mot 
utländsk valuta uppgick under verksamhetsåret 2003 till 18 miljarder kronor (Scanias 
Årsredovisning, 2003). Vidare har företaget ett stort antal leasekontrakt gentemot 
kunder (Intern källa 2), varför ett stort behov av att risksäkra finns, både mot valuta- 
och ränterisk. Även Scania har en omfattande treasuryverksamhet där alla de intervju-
ade personerna är verksamma. Valet av dessa företag har dessutom gjorts mot bak-
grund av att stora företag erfarenhetsmässigt säkrar i princip all import och export 
(Hässel, Norman och Andersson, 2001).  
 
För att om möjligt få ytterligare ett perspektiv på problemområdet kontaktades även 
Nordea, mer specifikt den avdelning som handlar med finansiella instrument och till-
handahåller säkringslösningar för företagskunder. På Nordea diskuterade författarna 
ämnet med Carina Bräck som arbetar på en avdelning inom banken som heter Corpo-
rate Risk Advisory. Hon ansvarar även för bankens IAS 39 projekt. Banken har en 
omfattande verksamhet och kunskap inom riskhantering, varför bankens perspektiv 
på ämnet kan tillföra studien ytterligare infallsvinklar. Vidare erbjuder Nordea de före-
tag som primärt är intressanta för denna studie tjänster inom exempelvis valutahanter-
ing och hantering av ränterisk. Syftet med denna intervju var inte att låta Nordea re-
presentera en finansiell organisation med alla de speciella förutsättningar som där gäll-
er, utan valet att inkludera en representant för denna organisation i den empiriska un-
dersökningen baseras på den expertis inom derivat- och riskhanteringsområdet som 
Nordea besitter. Den information som genererats under intervjun med Bräck används 
i empirikapitlet som bakgrundsinformation gällande derivat och risksäkring och ban-
ken är således inte inkluderad för att fungera som ett fallföretag mot vilket förutsägel-
ser skall prövas.  
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2.2.3 Access 
Med begreppet access menar författarna de faktorer som påverkat kontakten med in-
tervjupersonerna samt hur dessa kontaktats. Vid kontakten med fallföretag har tids-
aspekten varit av stor betydelse eftersom uppsatsarbetet sker under en begränsad tid. 
Vid första kontakttillfället har e-post använts där studiens innehåll beskrivits i allmän-
na ordalag. Vid de tillfällen som respondenten var intresserad har mer detaljerad in-
formation skickats om studiens frågeställning, syfte samt hur intervjupersonernas svar 
kan komma att användas. I samband med detta har även datum och tid för intervju 
bestämts.  
 
Kvale (1997) menar att intervjuaren i detta sammanhang bör vara medveten om de 
konsekvenser som resultatet av en intervju kan få och att respondenten informeras 
om detta. Samme författare påpekar även vikten av att respondenten ger sitt samtycke 
till att resultatet av intervjun används i studien. Det blir dock en avvägning hur mycket 
information som skall ges ut om studiens syfte för att undvika att styra en intervjuper-
sons svar. Om exempelvis en uppsats skrivs åt en arbetsgivare i syfte att avgöra vilka 
personer som kan avskedas blir informationen om studiens syfte väldigt relevant 
(ibid.). För att ge de personer som intervjuats möjlighet att förbereda sig inför inter-
vjuerna skickades i förväg ett ramverk (se bilaga 1 och 2) för intervjun ut till respon-
denterna så att dessa skulle kunna förbereda sig något. Detta ramverk innehöll frågor 
som satte gränsen för det problemområde som skulle behandlas, alltför specifika frå-
gor undveks då detta med stor sannolikhet skulle kunna tänkas ha låst respondenterna 
i vissa tankegångar. Således vidtogs mått och steg för att inte styra respondenterna i 
deras svar utan låta dem svara som de själva ansåg bäst.  
 

2.2.4 Intervjuteknik 
Intervjuerna med Saab och Scania genomfördes vid deras respektive huvudkontor i 
Linköping och Södertälje. Bjerke (2003) menar att den omgivning i vilken intervjun 
genomförs spelar en viktig roll för huruvida intervjupersonen kan känna sig avslapp-
nad i situationen. Syftet med att utföra intervjuerna vid respektive huvudkontor var 
främst att samtala i en lugn miljö för att intervjun skulle bli så avslappnad som möjligt 
och därigenom kunna utvecklas till en diskussion. Den intervju som genomfördes 
med Nordea skedde över telefon p.g.a. ingen av författarna vid det tillfället hade möj-
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lighet att bege sig till Stockholm. Det faktum att intervjun genomfördes via telefon 
verkade dock inte påverka diskussionen nämnvärt. 
  
Vid genomförande av intervjuerna kan skillnad göras mellan graden av standardisering 
och strukturering. Den förra avser i vilken utsträckning frågorna, frågeformuleringen 
samt frågeordningen är bestämd i förväg. En hög grad av strukturering innebär sålun-
da att frågor som är formulerade på ett likadant sätt ställs i samma ordning till olika 
respondenter. Med grad av strukturering menas det svarsutrymme som respondenten 
ges att svara. Hög grad av strukturering betyder att intervjupersonens svarsutrymme 
begränsas avsevärt genom att exempelvis använda svarsalternativ (Lundahl och Skär-
vad, 1999). Författarna har för denna uppsats valt en semistandardiserad form för in-
tervjufrågorna. Vissa av de frågor som förbereddes har ställts till alla respondenter 
medan vissa frågor har anpassats efter intervjusituationen och intervjupersonens tidi-
gare svar. Bland de frågor som ställdes till alla respondenter har dock frågeformule-
ringen och frågeordningen varit identisk. Anledningen till att författarna valt en semi-
standardisering har främst varit att respondenterna tillhör olika typer av företag där 
rutinerna avseende redovisningen av finansiella instrument är olika. Exempelvis 
kommer SAAB inte att tillämpa säkringsredovisningen enligt IAS 39 vilket fick konse-
kvenser för de frågor som ställdes. Dessutom har de olika respondenterna olika ar-
betsuppgifter inom respektive företag vilket gjorde att författarna därigenom fick an-
passa frågorna.  
 
Vidare har intervjun och frågorna även till viss del styrts av intervjuns utveckling; re-
spondenterna har i många fall själva börjat behandla frågor som ännu inte hunnit stäl-
las varför dessa då blivit onödiga att explicit uttrycka. Vissa frågor som författarna 
ansåg relevanta att ställa har även dykt upp under själva intervjun, vilket också påver-
kat den typ av frågor som kommit att ställas. Till sist har det faktum att intervjuerna 
inte skedde vid samma tidpunkt också spelat in. Författarna hade efter den första in-
tervjun möjlighet att analysera vilka frågor som fungerade bra respektive dåligt samt 
andra frågor som skulle kunna ställas.  
 
Vad gäller graden av strukturering har författarna valt att låta intervjuerna ha karaktä-
ren av en diskussion och därmed haft en relativt låg grad av strukturering. Anledning-
en till detta är främst att författarna inte ville styra intervjupersonerna svar utan fånga 
deras åsikter i sin helhet. Tanken var att de frågor som fanns nedtecknade på intervju-
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underlaget i sig mer skulle utgöra ett ramverk inom vilket diskussionen skall föras, 
detta för att respondenten inte skulle sväva ut alltför långt från ämnet. Risken med att 
låta intervjun vara en diskussion är att svaren som respondenterna ger kan vara svåra 
att tydliggöra. Detta hanterades genom att författarna efter varje fråga sammanfattade 
vad respondenten sagt, vilket innebar att den intervjuade personen kunde se huruvida 
hans eller hennes åsikt hade förståtts korrekt.  
 
För att i möjligaste mån säkerställa kvaliteten av den data som genererats under inter-
vjuerna, har alla intervjuer spelats in, efter godkännande av respondenterna, och tran-
skriberats i efterhand. Vidare har respondenterna i efterhand kontaktats per telefon i 
de fall då det fanns oklarheter som behövde följas upp. Slutligen har de personer som 
intervjuats också erbjudits möjligheten att läsa sammanställningen av intervjuerna och 
har godkänt innehållet i denna innan uppsatsen trycktes för att minimera möjligheten 
av oklarheter samt feltolkningar och missförstånd från författarnas sida.  
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3 REFERENSRAM I 
 

I denna del av uppsatsen tar författarna första steget till att med en teoretisk modell söka förklara 
vad som påverkar ett företag i dess val att tillämpa säkringsredovisning eller inte under IAS 39. För 
att kunna svara på denna fråga ställs i denna del den mer allmänna frågan varför företag väljer en 
redovisningsmetod framför en annan. Argumentationen grundas i den institutionella teoribildningen 
och intressentteorin, vilka redogörs för inledningsvis i detta kapitel. Därefter presenteras den första 
delen av modellen för val av redovisningsmetod där dessa teorier sätts in i en redovisningskontext. 
Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning för att rekapitulera vad som tidigare diskuterats. 

 
 

3.1 INLEDNING 
 
Författarnas har, efter de litteratursökningar som genomförts, funnit att det finns fler-
talet teorier som söker ge svar på frågan varför företag väljer en viss redovisningsme-
tod framför en annan. Flera av dessa, som exempelvis Hofstede (1984; i Deegan, 
2001) eller Nobes (1988; i Deegan, 2001), har som syfte att beskriva skillnader i redo-
visning mellan olika länder. De företag som författarna kommer att studera har dock 
alla sitt säte i Sverige varför dessa modeller inte kan anses som relevanta för just den-
na studie. Författarna är därför mer intresserade av modeller som kan förklara vad 
som påverkar organisationer inom samma land att välja en redovisningsmetod framför 
en annan. I samband med detta har författarna valt två olika generella teoribildningar. 
Den första har sitt ursprung i den institutionella teorin (DiMaggio och Powell, 1983; i 
DiMaggio och Powell, 1995) och grundar sig i ett företags strävan efter legitimitet 
medan den andra, vilken brukar kallas intressentteorin, framhåller att företag anpassar 
sig efter de intressenter (stakeholders) som har mest makt eller störst intresse i organisa-
tionen (Deegan, 2001). Självklart existerar flertalet andra teorier vilka syftar till att för-
klara denna problematik, ett exempel är företags resursberoende vilket Pfeffer och 
Salancik (1978; i Carpenter och Feroz, 2001) argumenterar för.  
 
Inom ramen av denna uppsats har författarna dock valt att fokusera endast på de två 
ovan nämnda teorierna, då det inom detta teoretiska område förefaller som om teori-
erna i flertalet fall överlappar varandra. Ett exempel på detta är att företags resursbe-
roende ingår som en påverkande faktor i både den institutionella teorin och intres-
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sentmodellen, varför resursberoendet inte kommer att behandlas separat. Dessutom 
skulle inkluderandet av ytterligare modeller tänkas medföra en alltför komplex argu-
mentation. 
 

3.2 INSTITUTIONELL TEORI  
 
Den institutionella teorin är tämligen omfattande och komplex och författarna har i 
denna uppsats ingen avsikt att behandla alla dess aspekter. För att göra en kort sam-
manfattning av denna teori presenteras följande citat: 
 

”Institutionell teori betonar att organisationer är produkter av idéer, värdesystem och 
värdeuppfattningar, dvs. socialt konstruerade fenomen. (Berger och Luckman 1967) De 
reproducerar sin omgivning och blir likformiga (isoforma) med den genom olika slag av 
tvång och tryck, genom att efterlikna andra organisationer eller genom att rätta sig efter 
olika professionella normsystem (DiMaggio och Powell, 1983)”. 

(Abrahamsson, 1998 s. 228) 
  
Inom denna teori studeras med andra ord interaktionen mellan företaget och omgiv-
ningen, de förväntningar som omgivningen har på företaget samt hur dessa förvänt-
ningar påverkar företagets beteende och utseende (Martinez, 1999 i Dillard, Rigsby 
och Goodman, 2004). Utgångspunkten är att företag, eller organisationer i allmänhet, 
agerar i institutionella omgivningar. Dessa institutioner kan ses som stabila grundreg-
ler i samhället. Dessa kommer att påverka det sociala beteendet hos företag på tre oli-
ka sätt (Kjær, 2002; i Nygaard [red]., 2002). Antingen genom 
 

- regulativa strukturer, vilket innebär exempelvis lagar som företaget är tvingade 
att följa och som därigenom påverkar beteendet inom organisationen, eller 

- normativa strukturer, där företag och individer agerar utifrån de förväntningar 
som finns på dem i enlighet med de normer som existerar (jämför organisato-
risk ideologi i Grind och Ripa, 2004), eller 

- kognitiva strukturer, i vilken individers sätt att tänka påverkas av institutioner-
na, exempelvis media, och att de därför kommer att agera på ett visst sätt vilket 
påverkar företagets agerande.  

Ur företagets perspektiv framhåller den institutionella teorin att företag måste agera på 
ett sätt som uppfattas som socialt acceptabelt, eller med andra ord legitimt. Det finns 
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alltså ett institutionellt tryck på företaget att anpassa sitt beteende och utseende. De 
företag som lyckas göra detta kommer att belönas med legitimitet, resurser och i för-
längningen överlevnadsmöjligheter (Dillard, Rigsby och Goodman, 2004). Detta tryck 
driver företag till att anamma ett beteende som anses vara legitimt av andra organisa-
tioner inom samma område, oberoende av dess faktiska användbarhet (Carpenter och 
Feroz, 2001). Således väljs beteende primärt utifrån vad andra gör och inte utifrån fak-
tisk nytta. Enligt Dillard, Rigsby och Goodman (2004) kommer företag att lägga ned 
mycket resurser på att skapa, bibehålla och styra detta beteende. Å andra sidan råder 
det viss oenighet om vad som anses vara legitimt beteende. Dillard, Rigsby och 
Goodman (ibid.) menar att legitimt beteende inom marknadskapitalismen är det som 
syftar till att uppnå ekonomisk effektivitet. Carpenter och Feroz (2001) hävdar där-
emot att ett legitimt beteende i stället skall ses som att organisationen söker etablera 
ett beteende som generellt kan anses vara korrekt, rationellt och modernt. Kjærs 
(2002; i Nygaard (red.), 2002) åsikt i denna fråga kan ses som en blandning av de två 
ovanstående, nämligen att organisationer inte bara skall vara ekonomiskt effektiva 
utan även korrekta, rationella och moderna.  
 
Inom den institutionella teorin ses denna institutionalisering som tilltagande (ibid.). 
Denna institutionalisering innefattar en strävan hos företag att uppnå legitimitet ge-
nom liknande beteenden. Detta kallas i litteraturen isomorphism och har enligt Di-
Maggio och Powell (1983; i DiMaggio och Powell, 1995) tre grundläggande drivkraf-
ter. Dessa är: 
 

- Tvingande isomorphism (coercive isomorphism): Detta definieras av Carpenter och 
Feroz (2001) som en organisations resursberoende. Detta innebär att organisa-
tioner har en beroendeställning gentemot vissa aktörer i omgivningen som gör 
att de tvingas bete sig på ett sätt som tillfredsställer dessa aktörer; 

- Mimetisk isomorphism (mimetic isomorphism): Med detta menar Carpenter och 
Feroz (2001) att i situationer som karaktäriseras av någon typ av osäkerhet gäl-
lande lämpligt beteende kommer företag att härma något annat företag, vilket 
de anser framgångsrikt inom det aktuella området; och 

- Normativ isomorphism (normative isomorphism): Vilket enligt Carpenter och Fe-
roz (2001) innebär att en organisation kommer att anamma ett beteende de an-
ser vara professionellt eller för vilket de har utbildad personal, alltså ett resultat 
av företagets kompetenser.  
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Dessa tre krafter leder till att företag kommer att följa samma mönster och således 
drivas mot en homogenisering, där det institutionella trycket medför att alla organisa-
tioner inom samma område tenderar att över tiden börja göra saker på samma sätt, 
d.v.s. anamma liknande beteenden under förutsättning att dessa anses legitima. 
 

3.3 STAKEHOLDERTEORI 
 
Ett företag kan även ses utifrån ett perspektiv där utgångspunkten är de stakeholders 
(vilket på svenska kan översättas med aktörer eller intressenter och fortsättningsvis 
kommer det senare begreppet att användas), vilka på ett eller annat sätt kommer i 
kontakt med organisationen, påverkas av den och påverkar den själva (Deegan, 2001). 
IASB tar upp ett antal användare av finansiell information, vilka kan ses som intres-
senter. Dessa är investerare, anställda, konsumenter, långivare, leverantörer och andra 
handelskreditgivare, kunder, stat och dess myndigheter samt allmänheten (IASB Fra-
mework 2004, p. 9). Carrol (1996; i Nygaard, 2002; i Nygaard (red), 2002) skiljer på 
primära och sekundära intressenter där den förre avser investerare, anställda samt 
kunder och leverantörer medan den senare framförallt utgörs av staten och dess myn-
digheter samt allmänheten.  
 
Carrol (ibid.) menar att intressenternas krav på organisationen skiljer sig åt. Detta be-
ror på att intressenternas förhållande till företaget kan vara olika. Samme författare 
anser att detta förhållande kan vara av tre typer: 
 

- intressen 
- rättigheter 
- ägarskap 

  
Med intressen menas att intressenten har ett faktiskt intresse i företaget. Det grundar 
sig i att intressenten på ett eller annat sätt anser sig berörd av företagets verksamhet. 
Rättigheter, menar Carrol (ibid.), kan vara antingen lagstadgade eller moraliska. Den 
förra avser det faktum att det finns lagar som reglerar intressentens krav gentemot 
företaget. De moraliska rättigheter som författaren hänvisar till grundar sig på att en 
intressents krav styrs av exempelvis ett visst sätt att bete sig som inte är lagstiftat men 
som alla ändå rättar sig efter. Med ägarskap menar författaren att ägarna genom sin 
insats av riskkapital kan ställa vissa krav på företaget. Denna möjlighet att ställa krav 
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varierar i förhållande till hur mycket kapital som intressenten satsat i företaget. Vid 
kontakt med företagets intressenter måste organisationen beakta dessa krav samt före-
tagets ansvar gentemot organisationen vid val av beteende. Vidare kan organisationen 
tvingas balansera dessa anspråk beroende på intressenternas inbördes maktställning 
och inflytande (Deegan, 2001).  
 
Stakeholderteorin framhåller att företaget kommer att se varje intressent utifrån hur 
pass väl denne behöver behandlas med avseende på organisationens egenintresse. Ju 
viktigare en intressent är för företaget desto mer arbete kommer att läggas ned på att 
vårda relationen (Gray, Owen och Adams, 1996; i Deegan, 2001). Enligt Nasi (1997; i 
Deegan, 2001) så kommer de intressenter som har störst makt att få uppmärksamhet 
först. Denna relativa makt mellan intressenter kommer dock att förändras över tiden 
och organisationer måste hela tiden anpassa sina aktiviteter och informationsgivande 
efter detta (Wallace, 1984; i Deegan, 2001).  
 

3.4 FÖRSTA DELEN AV MODELLEN 
 
Det teoretiska resonemanget ovan gjorde gällande att företag beter sig legitimt när de 
antingen uppnår ekonomisk effektivitet eller när det framstår som korrekt, rationellt 
och modernt (se Carpenter och Feroz, 2001; Dillard, Rigsby och Goodman, 2004). Ur 
ett redovisningsperspektiv innebär detta deduktivt att företaget antingen kan välja re-
dovisningsmetoder som speglar den faktiska ekonomiska effektiviteten i företaget eller 
tillämpa metoder som anses korrekta av den miljö företaget verkar inom. Med det se-
nare kan paralleller dras till tillämpandet av redovisningsrekommendationer som ett 
tydligt exempel på att företag vill framstå som korrekta. Motsatsvis kan argumentatio-
nen föras att när ifrågasättande av redovisningsrekommendationer sker, då visas en 
tendens mot att företag inte anser att redovisning enligt gällande rekommendationer 
speglar en ekonomisk verklighet eller effektivitet. Rekommendationer är överlag oftast 
allmänt accepterade2, men behöver inte alltid resultera i en redovisning som bäst speg-
lar företagets faktiska prestation och därmed ekonomisk effektivitet.  
 
Detta tillämpande av rekommendationer från exempelvis Redovisningsrådet och Bok-
föringsnämnden anser författarna i en svensk kontext vara det tydligaste exemplet på 
                                                 
2 Jämför den engelska förkortningen GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, vilket kan 
översättas med generellt accepterade redovisningsprinciper. 
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en homogenisering av företagens redovisning, vilket den institutionella teorin förut-
spår. De rekommendationer som i dagsläget gäller är inte lagstadgade mer än att ÅRL 
2 kap 2 § talar om att redovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisnings-
sed. Således finns inget lagstadgat krav på att dessa rekommendationer skall följas, 
vilket leder till att i ljuset av den institutionella teorin kan dessa rekommendationer 
betraktas som ett sätt att uppnå legitimitet. För att företagen med hjälp av sin redovis-
ning skall kunna kommunicera sina finansiella data till exempelvis investerare, och 
därigenom uppnå legitimitet, blir det helt avgörande att använda ett ”redovisnings-
språk” som alla förstår. Detta är något som dessa rekommendationer ofta innebär. 
Detta kan ses som ett tydligt exempel på tvingande isomorphism. Dessutom är detta 
sätt att redovisa det som lärs ut till exempelvis revisorer och redovisningschefer varför 
detta kommer leda till att företagens sätt att redovisa kommer att likna varandra, vilket 
författarna anser vara ett exempel på normativ isomorphism.  
 
Inom en snar framtid blir dock dessa svenska rekommendationer till viss del obsoleta 
eftersom svenska noterade koncerner skall redovisa enligt IASB:s standarder från och 
med första januari 2005 till följd av EU:s beslut att tillämpa IASB:s regelverk (Björk 
och Käll, 2004). Det enda som står företagen till förfogande efter årsskiftet blir då 
själva standarden samt de tolkningar som ges ut till den. De val som företagen då gör 
kommer alltid att vara de som standarden möjliggör, eftersom IASB:s regler har stöd 
genom lag till följd av Sveriges medlemskap i EU. Det blir således möjligt att se det 
som om företaget kan hamna i en situation som karaktäriseras av osäkerhet gällande 
hur lagen skall tolkas och tillämpas. Enligt institutionell teori borde företagen då an-
amma redovisningsmetoder från andra företag som de betraktar som framgångsrika i 
att tolka lagen korrekt. Detta kan liknas vid mimetisk isomorphism som DiMaggio 
och Powell (1983; i DiMaggio och Powell, 1995) benämner det. För att kunna få in-
formation om och hjälp med tillämpning av detta regelverk kan företag exempelvis 
rådgöra med sina revisorer eller anordna seminarier med andra företag där de kan träf-
fas och utbyta information.  
 
Frågan kan även belysas ur ett intressentperspektiv. Här urskiljer författarna fyra in-
tressentgrupper av betydelse vid valet av redovisningsmetod. Dessa är staten, investe-
rarna, revisorerna samt de organ som är ansvariga för utvecklandet av redovisningsre-
kommendationer, där författarna betraktar de två första som primära och de två sena-
re som sekundära. För det första styr staten företagets val genom att stifta lagar, vilket 
Carrol (1996; i Nygaard, 2002; i Nygaard (red), 2002) kallar lagstadgade rättigheter. 
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Samme författare menar dock att denna grupp är att betrakta som sekundär, men för-
fattarna anser att den i redovisningssammanhang måste anses vara primär. I fallet med 
IASB:s standarder så grundar sig tillämpningen av dessa på en EU-förordning och 
genom Sveriges medlemskap i den europeiska unionen vinner denna förordning laga 
kraft. Detta innebär att noterade koncerner är tvingade att tillämpa IAS/IFRS till 
punkt och pricka och något annat sätt att redovisa kan inte bli aktuellt. Detta innebär 
att staten, eller i fallet EU en federation av nationalstater, får stort inflytande över fö-
retagen som måste tillgodose de krav som ställs från denne intressent. Om detta inte 
görs kan företagen med stor sannolikhet räkna med kännbara påföljder, då det i så fall 
handlar om en överträdelse av lagen.  
 
Den andra gruppen av intressenter, vilken författarna, i likhet med Carrol (ibid.), anser 
vara primär är investerarna på kapitalmarknaden, vilka har skjutit till resurser i form av 
kapital i företagen. I IASB:s föreställningsram framgår tydligt att det är denna grupp 
som redovisningen främst skall rikta sig till: 
 

”Eftersom investerare förser enheten med riskkapital, kommer tillhandahållandet av fi-
nansiella rapporter som tillgodoser dessas behov också att tillgodose de flesta behov andra 
användare av den finansiella rapporteringen har.” 

(IASB Framework 2004 p. 10. egen översättning)   
 
För ett företag innebär detta att valet av redovisningsmetod i stor utsträckning kom-
mer att påverkas av vad investerarna vill ha för information. När företaget väljer re-
dovisningsmetod som inte uppfyller investerarnas krav kommer detta företag att straf-
fas med högre kapitalkostnader eller att helt bli utan riskkapital. Således måste alla fö-
retag balansera den ena intressentens krav mot andras och i detta fall således balansera 
investerarnas informationsbehov mot statens krav att företaget efterlever lagar och 
regler.  
 
Revisorerna anser författarna vara en sekundär grupp av intressenter. Dessa har vis-
serligen en lagstadgad rättighet att ställa krav på redovisningen, men deras uppgift är 
inte direkt att välja redovisningsmetod åt företaget utan endast att godkänna, eller un-
derkänna, den som redan valts.  
 
Till sist anser författarna att påverkan av de organ som tar fram redovisningsrekom-
mendationer, exempelvis Redovisningsrådet, är av sekundär natur. Författarna har 
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dock ovan påpekat att dessa vid tillämpningen av IAS/IFRS inte längre kommer att 
spela någon betydande roll varför författarna väljer att inte gå djupare in på denna in-
tressentgrupps påverkan på företags redovisningsmetod.  
 

3.5 SAMMANFATTNING 
 
Författarnas resonemang ovan ger en första byggsten till en modell för de faktorer 
som påverkar valet huruvida ett företag skall tillämpa säkringsredovisning eller inte. 
Denna inledande del har givit svar på frågan om vad som allmänt påverkar ett företag 
att välja en redovisningsmetod genom att argumentera med utgångspunkt i institutio-
nell teori och stakeholderteorin. Den förra gör gällande att företag i sin strävan efter 
legitimitet anammar redovisningssätt som liknar andra företags, alltså sedvänja, medan 
den senare framhåller att företag rättar sig efter de aktörer som har mest makt över 
företaget. Ur en redovisningssynpunkt innebär detta framförallt att redovisningen an-
passas till gällande lagar och tillhörande rekommendationer, men att redovisningen 
framförallt riktar sig till investerare på kapitalmarknaden och deras informationsbe-
hov. Detta visualiseras i figur 4 nedan. I nästa avsnitt kommer författarna att mer 
konkret beröra frågan vad som händer om företag väljer respektive inte väljer att till-
lämpa säkringsredovisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Första delen av modellen. 
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4 REFERENSRAM II 
 

I detta kapitel fokuserar författarna på frågan om hur företagets balans- och resultaträkning påver-
kas av att tillämpa säkringsredovisning. För att kunna göra detta ges läsaren först en introduktion 
till IAS 39 varefter ett antal räkneexempel ges, vilka illustrerar hur IAS 39 är tänkt att tilläm-
pas. Därefter presenteras ett hypotetiskt företag som sedan utgör utgångspunkt för de påföljande ex-
emplen som berör riskhantering och säkringsredovisning. Dessa exempel behandlar säkring av lån 
till rörlig ränta samt säkring av valutakurs. Till sist redogörs för resultaten av dessa exempel i den 
andra delen av författarnas modell om tillämpning av säkringsredovisning. Alla de räkneexempel 
som görs har inte till syfte att upplysa läsaren om tillvägagångssättet i de använda värderingsmetoder-
na, utan exemplen syftar till att åskådliggöra principer. 

 
 

4.1  INTRODUKTION TILL IAS 39 
 
Initiativet till standarden togs redan under 1988 då dåvarande International Accoun-
ting Standards Committee (IASC) tillsammans med the Canadian Institute of Charte-
red Accountants startade arbetet med vad som idag är IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement. Syftet med detta var att utveckla en omfattande standard 
avseende redovisning, värdering och upplysning av finansiella instrument. Ett första 
utkast kom i form av E403 1991 och fyra år senare släpptes en ”systerstandard” till 
dagens IAS 39, nämligen IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation, där 
upplysning och klassificering av finansiella instrument behandlas. (International Ac-
counting Standards 1999, i Björk och Käll, 2004) Under arbetets gång har IAS 39 stött 
på mycket kritik och motstånd. Tre utkast, E40, E48 och E62, har tillkommit och 
standarden har vid flera tillfällen ändrats och omarbetats (Mettinger 1999, i Björk och 
Käll, 2004).  
 
Standarden IAS 39 redogör för redovisningen av finansiella instrument och kan sägas 
bestå av tre delar. Den första delen avhandlar aktivering och borttagande av finansiella 
instrument i den finansiella rapporteringen, något som på engelska kallas recognition 
och derecognition. Därefter följer en beskrivning av hur finansiella instrument skall vär-

                                                 
3 E 40 är en förkortning av Exposure draft 40, vilket kan översättas med utkast nr 40. 
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deras enligt standarden. Den avslutande delen berör de speciella regler som gäller när 
finansiella instrument används som säkringsinstrument, d.v.s. säkringsredovisning. 
 

4.1.1 Aktivering och borttagande 
Standarden föreskriver att en enhet4 initialt skall ta upp en finansiell tillgång eller skuld 
så fort enheten är en part till de kontraktuella åtaganden som den finansiella tillgången 
eller skulden innebär (IAS 39:14). Följaktligen skall den finansiella tillgången eller 
skulden avföras från balansräkningen när enheten inte längre har status som kontrak-
tuell part. För att avföra finansiella tillgångar krävs att de kontraktuella rättigheter en-
heten har till kassflöden från instrumentet inte längre gäller (IAS 39:17a) eller att en-
heten överför den finansiella tillgången på en annan part (IAS 39:17b-20). Att avföra 
en finansiell skuld från balansräkningen är endast möjligt när den avslutas, d.v.s. när 
skyldigheten i kontraktet avslutas, annulleras eller går ut (IAS 39:39). 
 
När en enhet beslutat att ta upp en finansiell tillgång eller skuld i balansräkningen an-
ger IAS 39 fyra klasser av finansiella tillgångar och skulder utifrån vilka dessa skall 
klassificeras. Dessa är: 
  
finansiella tillgångar eller skulder till verkligt värde genom resultaträkning, 

- investeringar som hålls till förfall, (held to maturity) (hädanefter HTM)  
- lånefordringar och andra fordringar (loans and receivables) (hädanefter LAR) och  
- finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning (available-for-sale) (hädanefter 

AFS). 
 
Under den första kategorin finns två underkategorier; finansiella tillgångar och skulder 
som innehas för handelsändamål (held for trading) (hädanefter HFT) samt en klausul 
som tillåter en enhet att klassificera även andra kategorier av finansiella instrument 
som HFT. Denna klausul kallas designation eller fair value option. Den sistnämnda klausu-
lens tillämplighet inom EU har varit föremål för omfattande diskussioner (Björk & 
Käll, 2004) och i skrivandet stund framstår det som att EU inte kommer tillåta använ-
dandet av fair value option varför endast HFT fortsättningsvis behandlas i denna upp-
sats. I figur 5 nedan beskrivs hur ett företag kan gå till väga för att bestämma vilken 
kategori en finansiell tillgång tillhör. 
                                                 
4 Detta är en översättning av vad som i standarden benämns entity. Detta skulle kunna förklaras be-
tyda den redovisande enheten. I denna uppsats är detta att likställa med ett företag eller koncern. 
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Figur 5: Klassificering av finansiella tillgångar. Källa: KPMG, 2000; i Gustafsson och Sahle, 2003, 
egen bearbetning.  

 
Ur IAS 39:9 framgår hur standarden definierar de olika kategorierna. I kategorin HFT 
hamnar per automatik alla derivat som inte är föremål för säkringsredovisning. LAR 
är icke-finansiella tillgångar där ett pris inte finns att tillgå på en aktiv marknad. För att 
klassificeras som HTM krävs att enheten kan påvisa både avsikt och möjlighet att 
kvarhålla tillgången under hela löptiden. Det ställs i standarden hårda krav för vad 
som kan klassas som HTM, har enheten under innevarande eller två föregående verk-
samhetsår sålt av eller omklassificerat mer än en insignifikant del av HTM portföljen 
skall inga finansiella tillgångar klassificeras som HTM. Kategorin AFS slutligen är nå-
got av en restkategori där de instrument som inte kan klassificeras som någonting an-
nat hamnar.  
 
Principen för klassificering av finansiella tillgångar som beskrivs ovan kan även till-
lämpas för finansiella skulder, dock med viss modifikation. Standarden talar endast 
om klassificering av finansiella skulder i samband med kategorin finansiella tillgångar 
och skulder till verkligt värde genom resultaträkning (IAS 39:9). Det är således endast 
den första frågan i bilden ovan en enhet behöver ställa sig vad gäller skulder. Om den 
finansiella skulden är ämnad att generera kortsiktiga vinster skall den klassificeras som 
HFT, om så inte är fallet får den klassificeras som annan finansiell skuld (KPMG, 
2000 i Gustafsson och Sahle, 2003) och omfattas därmed inte av standarden.    
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4.1.2 Värdering 
Efter den inledande klassificeringen av finansiella instrument skall dessa värderas, dels 
initialt och sedan på balansdagen. Hur detta skall ske för respektive kategori, samt hur 
värdeförändringen skall behandlas framgår av tabell 1 nedan. 
 
Typ av finansiellt 
instrument 

Initial värdering  
Värdering på ba-
lansdagen  

Behandling av vär-
deförändring  

Held for trading 
(och designated) 

Verkligt värde (motsva-
rande anskaffningsvär-
det) 

Verkligt värde utan 
eventuella försälj-
ningskostnader 

Resultaträkningen 

Loans and recei-
vables 

Verkligt värde (motsva-
rande anskaffningsvär-
det) inklusive transak-
tionskostnader 

Amortized cost med 
hjälp av effektiva rän-
temetoden 

I resultaträkningen 
när den finansiella 
tillgången eller skul-
den avyttras, skrivs 
ned eller amorteras 

Held to maturity 

Verkligt värde (motsva-
rande anskaffningsvär-
det) inklusive transak-
tionskostnader 

Amortized cost med 
hjälp av effektiva rän-
temetoden 

I resultaträkningen 
när den finansiella 
tillgången eller skul-
den avyttras, skrivs 
ned eller amorteras 

Available for sale 

Verkligt värde (motsva-
rande anskaffningsvär-
det) inklusive transak-
tionskostnader 

Verkligt värde utan 
eventuella försälj-
ningskostnader 

Ackumuleras i balans-
räkningen (förutom 
nedskrivningar och 
vinster/förluster på 
valutakurser) tills den 
finansiella tillgången 
säljs. Då flyttas dessa 
till resultaträkningen. 

Tabell 1: Värdering och behandling av värdeförändringar. Källa: IAS 39:43, 46, 55-56, egen bear-
betning.  

 
Vid bestämmandet av det verkliga värdet ger IAS 39 en utförlig beskrivning i paragra-
ferna AG69-82. Utgångspunkten skall vara antagandet att enheten, vilken besitter det 
finansiella instrumentet, skall vara en going concern, d.v.s. det skall inte finnas någon av-
sikt att likvidera enheten eller signifikant minska dess verksamhet. Det verkliga värdet 
skall alltså inte spegla värdet som enheten skulle få om det tvingades sälja instrumen-
tet genom exempelvis en konkurs. Vid värderingen måste det först fastställas om det 
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existerar en aktiv marknad för det finansiella instrumentet. Med aktiv marknad menas, 
enligt IAS 39:AG71, att priset skall finnas tillgängligt på någon typ av marknadsplats, 
såsom exempelvis en börs. Det verkliga värdet är då det noterade marknadspriset. Om 
en aktiv marknad inte existerar för instrumentet så måste värderingsmetoder tillämpas. 
Av IAS 39:AG74 framgår att dessa kan inkludera tidigare transaktioner av samma 
slag, hänvisning till verkligt värde på liknande finansiella instrument, diskonterade kas-
saflödesanalyser samt prissättningsmodeller för optioner.   
 

4.1.3 Säkringsredovisning 
Standarden klassificerar tre typer av säkringar för vilka säkringsredovisning kan till-
lämpas; säkring av verkligt värde, säkring av kassaflöde och säkring av nettoinvester-
ing i utländsk verksamhet. En säkring av verkligt värde innebär att en post på balans-
räkningens aktiv- eller passivsida säkras mot risker som skulle kunna innebära påver-
kan på vinst eller förlust. En kassaflödessäkring är en säkring mot exponering i varia-
bilitet i kassaflöde som kan hänföras till en specifik risk hos en tillgång, skuld eller 
högst trolig framtida transaktion där detta kan påverka vinst eller förlust. (IAS 39:86a-
c) Nettoinvestering i utländsk verksamhet definieras i IAS 21 och definieras därför 
inte vidare i standarden och därmed inte heller inom ramen för denna studie. För att 
säkringsredovisning ska få tillämpas krävs att samtliga av de härnäst följande kriterier-
na uppfylls.  
 

- Vid ingång av en säkring krävs att det finns ett formellt och dokumenterat 
samband i säkringsrelationen samt att enhetens mål och strategi med riskhan-
tering anges (IAS 39:88a).  

- Säkringen måste förväntas vara effektiv (IAS 39:88b), vilket innebär att säkring-
en måste förväntas falla inom ett intervall av 80 till 125 procents effektivitet 
(IAS 39:AG105b). 

- Vad gäller kassaflödessäkringar måste en prognostiserad transaktion vara högst 
trolig och kunna påverka vinst eller förlust (IAS 39:88c).  

- Säkringens effektivitet måste kunna mätas på ett tillförlitligt sätt (IAS 39:88d), 
alltså måste både värde på säkrad position och säkringsinstrument tillförlitligt 
kunna värderas.  

- Slutligen måste säkringen utvärderas löpande samt påvisas vara effektiv (IAS 
39:88e).  
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Om företaget uppfyller dessa krav tillåter alltså standarden säkringsredovisning. Hur 
de olika typerna av säkringar redovisas redogörs för i tabell 2 nedan.  
 
 Behandling av värdeförändringar 

Typ av säkring Effektiv del Ineffektiv del 

Säkring av verkligt värde 

Tas in i resultaträkningen till-
sammans med de säkrade posi-
tionen så att värdeförändringarna 
tar ut varandra.  

Belastar resultaträkningen.  

Kassaflödessäkring 

Ackumuleras i eget kapital som 
flyttas till resultaträkningen när 
den säkrade positionen påverkar 
resultaträkningen.  

Belastar resultaträkningen. 

Säkring av utländsk net-
toinvestering 

Ackumuleras i eget kapital och 
flyttas till resultaträkningen när 
den utländska nettoinvesteringen 
avyttras.  

Belastar resultaträkningen.  

Tabell 2: Behandling av värdeförändringar för respektive säkringstyp. Källa: IAS 39:89, 95, 97, 102, 
egen bearbetning. 

 

4.2 REDOVISNING ENLIGT IAS 39 
 
IAS 39 är en komplicerad standard att förstå sig på. Därför avser författarna att under 
denna rubrik gå igenom den grundläggande klassificerings- och värderingsmetoden 
för ett antal finansiella instrument som standarden föreskriver med hjälp av ett antal 
exempel. Exemplen kommer att beröra finansiella tillgångar, där författarna kommer 
att exemplifiera alla de fyra olika typerna. Författarna kommer att vid klassificeringen 
att ta hjälp av den modell som KPMG föreslår, vilken presenterades ovan under ru-
brik 4.1.1 Aktivering och borttagande. Eftersom denna standard fr.o.m. 1 januari 2005 
är lagstadgad genom Sveriges medlemskap i EU är den typ av redovisning som IAS 39 
föreskriver tvingande. Dock är rekommendationen inte entydig gällande hur den skall 
tolkas och tillämpas, varför företag fortfarande har ett visst redovisningsmässigt ma-
növerutrymme. Detta kommer löpande påvisas i denna uppsats.    
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4.2.1 Aktiepost som HFT 
I det första fallet har ett företag köpt en aktiepost bestående av 1000 aktier i ett note-
rat företag. Anledningen till köpet är att företaget tror att aktiekursen kommer att stiga 
och avsikten är att sälja av aktierna på kort sikt så fort aktiekursen nått över en viss 
nivå. För att klassificera detta innehav måste företaget ställa sig den första frågan i 
KPMG:s modell (2002; i Gustafsson och Sahle, 2003), huruvida syftet med innehavet 
är att tjäna pengar på kort sikt. I detta fall är svaret på frågan positivt varför innehavet 
då skall klassificeras som HFT.  
 
Nästa steg är värderingen av denna aktiepost, först den initiala på handelsdagen samt 
den efterföljande värdeförändringen på balansdagen. De kurser som presenteras i ta-
bell 3 gäller för handelsdagen samt balansdagen: 
 
Datum Aktiekurs (kr) 

20x4-11-24 22 

20x4-12-31 25 

Tabell 3: En hypotetisk akties värde på handels- respektive balansdag. 

 
Vad gäller den initiala värderingen så skall den enligt IAS 39:43 ske till verkligt värde 
utan något medräknande av transaktionskostnader. Detta skall göras eftersom det rör 
sig om ett finansiellt instrument vars värdeförändring skall gå över resultaträkningen. I 
detta fall kommer sålunda den initiala värderingen att uppgå till aktiepris multiplicerat 
med antal aktier, i detta fall 22 · 1000 = 22 000 kr. På balansdagen har värdet på aktien 
stigit till 25 kr vilket ger ett sammanlagt värde på aktieposten om 25 · 1000 = 25 000 
kr. Värdeförändringen mellan dessa datum, 3000 kr, kommer att belasta resultaträk-
ningen för 20x4. Konteringen förevisas i figur 6 nedan: 
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Figur 6: Kontering av en finansiell tillgång av typen HFT. 

 

4.2.2 Kundfordring som LAR 
Nästföljande kategori av finansiella tillgångar är de som inte innehas för att göra kort-
siktiga vinster, men som härrör från företaget. Dessa benämns i IAS 39:9 som Loans 
and receivables eller lånefordringar och andra fordringar, vilket är den svenska översättningen 
(ÅRL 4 kap 4 § 2p). Ett exempel på detta är kundfordringar (Lundmark, 1999 i Gus-
tafsson och Sahle, 2003) där det framgår tydligt att de härrör från företagets verksam-
het. Värderingen av dessa skall enligt IAS 39:43 initialt ske till verkligt värde tillsam-
mans med eventuella transaktionskostnader, den efterföljande värderingen sker till 
upplupet anskaffningsvärde (amortized cost) (IAS 39:46b). I detta fall innebär detta en-
dast det belopp som kundfordringen uppgår till minus eventuell del som är betald el-
ler nedskriven till följd av exempelvis osäkerhet. Den värdeförändring som sker ge-
nom eventuell nedskrivning går över resultaträkningen (IAS 39:56). Sålunda skiljer sig 
inte detta sätt att redovisa mot det sätt som kundfordringar redovisas idag, då RR 17:4 
föreskriver att nedskrivningar skall belasta årets resultat. Därmed ger finansiella in-
strument klassificerade som LAR inga annorlunda effekter än under nu gällande re-
kommendationer. Därför kommer dessa att inte vidare behandlas inom ramen för 
denna studie.  
 

Vint/Förlust aktiepostAktiepost 

Balansräkning 20x4 Resultaträkning 20x4

24/11    22’ 31/12    3’

31/12      3’ 

BR   25’ 

Aktiepost   25’ Vinst aktiepost 3’

RR    3’

20x4 
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4.2.3 Statsskuldväxel som HTM 
Som beskrivits ovan är kraven för att en finansiell tillgång skall få klassificeras som 
HTM relativt högt ställda. Avsikten med innehavet får inte vara att generera kortsikti-
ga vinster och posten skall inte heller vara ett resultat av enhetens verksamhet. Upp-
fylls dessa krav samt att det är möjligt att kvarhålla posten under hela dess löptid före-
skrivs en klassificering av tillgången som HTM enligt den modell som KPMG (2002; i 
Gustafsson och Sahle, 2003) föreslår. Ett exempel på detta är ett likviditetsöverskott 
som placeras i en tre månaders statsskuldväxel för att förbättra avkastningen. Då 
statsskuldväxeln möter kraven för att klassificeras som HTM, föreskriver standarden 
att tillgången initialt skall tas upp till dess verkliga värde (IAS 39:43), i detta fall det 
nominella beloppet. Påföljande mätning av instrumentet skall göras till upplupet an-
skaffningsvärde (amortized cost) mätt enligt den effektiva räntemetoden (IAS 39:46b). 
Då denna tillgång är klassificerad som HTM kommer värdet i balansräkningen inte att 
omvärderas så till vida inte en nedskrivning av beloppet är för handen. Denna hanter-
ing är kongruent med redovisning i dagsläget (RR 17:4) och precis som fastställdes för 
LAR ovan ger redovisning enligt IAS 39 inte några ytterligare effekter och således ut-
vecklas detta exempel inte vidare.  
 

4.2.4 Aktiefond som AFS 
Efter att ha placerat likviditetsöverskottet ovan under tre månader gör företaget be-
dömningen att vid denna löptids slut innebär de tidigare placerade pengarna fortfa-
rande ett likviditetsöverskott. Denna gång råder osäkerhet på hur länge detta likvidi-
tetsöverskott kommer att bestå, men företaget är relativt säkra på att pengarna inte 
kommer att behövas i verksamheten på kort sikt. De väljer att placera likviditeten i en 
aktiefond i stället för att kvarhålla den i kassa/bank eller placera den i räntebärande 
papper. Syftet här är således inte kortsiktiga vinster, varför en klassificering som HFT 
inte är tillämplig. Posten är inte heller att klassificeras som loans and recievables då 
den inte är ett resultat av rörelsen. Företaget kan inte påvisa de har avsikt och möjlig-
het att kvarhålla posten under hela dess löptid till följd av postens art och den går 
därmed inte att klassificera som HTM. Således måste posten enligt standarden klassi-
ficeras som AFS (IAS 39:9) i enlighet med det beslutsschema KPMG föreslår. Värde-
utvecklingen av placeringen beskrivs i tabell 4 nedan. 
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Datum Värde/andel (SEK) Antal andelar Värde (SEK) 

20x4-06-30 100 10 000 1 000 000 
20x4-12-31 110 10 000 1 100 000 
20x5-06-30 105 10 000 1 050 000 

Tabell 4: Värdeutveckling av en hypotetisk aktiefond. 

 
Initialt tas värdet på placeringen upp till dess verkliga värde enligt IAS 39:43, vilket i 
detta fall skulle innebära en aktivering av en tillgång om 1 000 000 SEK. Då placer-
ingen är klassificerad som AFS föreskriver standarden att värdeförändringar under 
innehavet hänförs till eget kapital tills tillgången säljs (IAS 39:55b). Den 30 juni 20x5 
gör företaget bedömningen att likviden behövs och bestämmer sig därmed för att sälja 
sina fondandelar. Hur detta behandlas redovisningstekniskt visas i figur 7 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7: Kontering av en finansiell tillgång av typen AFS 

 

x40630    1000’ 
 
x41231     100’ 
 
    

x41231  100’BR   1100’
 
 

BR      100’

Fondinnehav Värdeförändring (EK)

Balansräkning  

Kassa    1050’

20x4 

20x5 

IB         1100’ 
 
x41231   100’ 
 
    

x50630    50’ 
 
Kassa  1050’ 

Fondinnehav 

Resultaträkning 

Vinst
fondinnehav  50’ 

IB  100’x50630   50’
 
RR         50’ 

Värdeförändring (EK)

Balansräkning 

Fond-
innehav    1100’ 
 

Värde- 
förändring   100’ 
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4.3 PRESENTATION AV ETT HYPOTETISKT FÖRETAG 
 
Författarna kommer att under nästföljande rubriker presentera ett antal räkneexempel 
av något mer komplicerad natur. För att möjliggöra detta används ett hypotetiskt före-
tag vars redovisning kommer att påverkas av IAS 39. I figur 8 nedan sker en redogö-
relse för de antaganden som görs om det hypotetiska företaget. Endast antaganden 
där redovisningen kommer att påverkas av IAS 39 tas med.  
 
 
 
 
 
 
 
 5 

 

Figur 8: Antaganden för uppsatsens hypotetiska företag 

 

4.4 SÄKRING AV RÄNTERISK 
 
Gnirkäs har enligt figur 8 lån som löper till rörlig ränta. Dock oroar sig företagets tre-
asuryavdelning över att räntan kan komma att stiga till följd av en stundande högkon-
junktur. Företaget löper då en risk att dra på sig högre räntekostnader, vilket kan 
komma att påverka resultatet negativt. För att parera detta hot om ofördelaktiga för-
ändring i räntenivå finns en uppsjö av derivatinstrument att använda, som exempelvis 
ränteswapar, -terminer, -optioner, FRA (forward rate agreement), Caps, Floors och collars 
(Åkesson Dolfe, 1996)6. I enlighet med företagets säkringspolicy används i exemplet 
nedan en ränteswap som instrument för att säkra sig mot ränterisk.   
 
Den ränteswap som Gnirkäs ingår beskrivs i figur 9 nedan. Företaget betalar rörlig 
ränta på det ursprungliga lånet, uppgående till STIBOR 6 mån + 0,5 %, till bank A. 
                                                 
5 STIBOR – Stockholm Interbank Offered Rate – den ränta som banker betalar på den svenska in-
terbankmarknader (URL 2). 
6 För en grundligare genomgång av dessa finansiella instruments uppbyggnad och funktion föreslår 
författarna att den intresserade läsaren konsulterar Åkesson Dolfe (1996). 

Namn: Gnirkäs AB 
 
Resultat efter finansnetto per halvår: 10 Mkr (vilket kommer påverkas av värdeföränd-
ringarna på finansiella instrument)  
 
Lån i inhemsk valuta till rörlig ränta:. Räntesats: STIBOR5 6 mån + 0,5% som löper under 
4 år. Lånets nominella belopp uppgår till 5 MSEK. Räntan betalas halvårsvis. 
 
Handel med utlandet: Försäljning där fakturan är tecknad i EUR. 
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Genom swapen erhålles exakt den räntan av motparten samtidigt som Gnirkäs betalar 
fast ränta på 3 % till dem. Betalningarna på det fasta och det rörliga benet7 sker halv-
årsvis. Ränteswapen löper över samma tidsperiod som det ursprungliga lånet, alltså 4 
år och ingås den 30 juni 20x4. 
 
 

 

 

 

 

Figur 9: Gnirkäs ränteswap. 

 

4.4.1 Värdering av swap 
En swap är ett derivat och skall sålunda klassificeras som HFT och värderas till verk-
ligt värde (IAS 39:46). I standarden beskrivs de grundläggande förutsättningarna som 
reglerar hur verkligt värde för en finansiell tillgång skall fastställas (IAS 39:48).  Dessa 
regler har redogjorts för under rubrik 4.1.2. När värdering av en swap är för handen är 
det inte möjligt att finna något noterat marknadspris då instrumentet är partsspecifikt 
(FASB, 2003) och att det därmed inte finns någon aktiv marknad där ett noterat 
marknadspris skulle kunna hämtas. I och med att swapens karakteristika bestäms par-
terna emellan är det inte heller troligt att det går att finna ett liknande avtal och värde-
ra den egna swapen till samma belopp som denna. Standarden föreskriver i ett sådant 
fall att värderingsmodeller skall användas (IAS 39:AG 74). Härunder redogörs för 
värdering av den swap Gnirkäs ingått för att säkra beloppet på sina räntebetalningar 
rörande sitt lån löpande till rörlig ränta enligt ovan.  
 
Författarna har här valt att tillämpa ett antal olika modeller beroende på att litteratu-
ren på området förespråkar olika värderingsmetoder. Dessa modeller föreslås av Le-
vich (2001), Epstein och Mirza (2004) samt FASB (2003). Samtliga modeller beräknar 
värdet på swapen som nuvärdet av skillnaden mellan framtida in- och utbetalningar 
som härrör från kontraktet. Anledningen till att resultaten blir olika är dels att valet av 
diskonteringsränta skiljer sig åt samt att antaganden om den rörliga rän- 
                                                 
7 En swap består av två olika delar som skall värderas, en del som löper till rörlig ränta och en del 
som löper till fast. Dessa två delar benämns vanligtvis som swapens två ben.  

 
Gnirkäs AB 

 
Motpart  

 
Bank A  

Rörlig ränta: STIBOR 
+ 0,5 % 

Rörlig ränta: STIBOR 
+ 0,5 % 

Fast ränta: 3 %
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tans utveckling är olika8. Skillnaderna modellerna emellan gällande antagande om rän-
teutveckling och vilken diskonteringsränta som används sammanfattas i figur 10 ned-
an: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 10: Sammanställning av värderingsmodeller för ränteswapar.  

Tabell 5 nedan beskriver swapens värdeutveckling i de olika värderingsmetoderna vid 
tidpunkten för erläggande av räntebetalning över lånets och swapens löptid (beräk-
ningar som ligger till grund för tabellen nedan återfinns i appendix 4). Vad gäller den 
inititala värderingen föreskriver IAS 39:43 att instrument som klassificeras som HFT 
skall tas upp till verkligt värde. Då företaget inte betalt någonting för swapen vid kon-
traktets instiftande är värdet därmed lika med noll. 
 

 Värde på ränteswapen 
Datum Levich (2001) Epstein och Mirza 

(2004) 
FASB (2003) 

20x4-06-30    0    0 0
20x4-12-31 - 62 922 - 164 955 - 62 215
20x5-06-30 - 38 859 - 213 645 - 37 462 
20x5-12-31 - 1 983 - 119 566 - 240
20x6-06-30    23 033 - 48 180    24 514 
20x6-12-31    35 867    0    36 860
20x7-06-30    36 410    24 449    36 860
20x7-12-31    24 453    12 315    24 574
20x8-06-30    12 317    0    12 287

                                                 
8 Författarna har även identifierat skillnader i beräkningen av räntebetalningar där vissa modeller 
använder geometriska beräkningsmetoder medan andra använder aritmetiska. Detta kommer inte 
vidare behandlas inom ramen för denna studie då författarna gjort bedömningen att den påverkan 
som val av matematisk beräkningsmetod för årsränta har en negligerbar inverkan och inte tillför 
analysen någonting substantiellt.  

Diskonteringsränta
Fast Rörlig

Antagande om 
ränteutveckling 

Estimeras  

Rörlig ränta 
förändras ej  

Levich (2001)

Epstein och 
Mirza (2004) 

FASB (2003)
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Tabell 5: Värdeutveckling av swap enligt olika värderingsmodeller. 

 

4.4.2 Redovisning 
Huruvida swapen uppfyller kraven för säkringsredovisning eller inte får konsekvenser 
för den balansomslutning och resultat som Gnirkäs kommer att redovisa. Om swapen 
inte skulle motsvara de krav som i standarden ställs för säkringsredovisning, eller att 
Gnirkäs helt enkelt väljer att inte tillämpa säkringsredovisning, medför detta att värde-
förändringen kontinuerligt tas upp i balans- och resultaträkning så fort en sådan upp-
står. Detta är en konsekvens av att standarden föreskriver att alla derivat per automa-
tik klassificeras som HFT och därmed skall värderas till verkligt värde där värdeför-
ändring skall belasta resultaträkningen (IAS 39:9). Figur 11 beskriver hur konteringen 
sker för perioden 20x6-06-30 till 20x6-12-31 (I exemplet har värdet på swapen som 
fås av Levichs (2001) modell använts). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Kontering av värdeförändring av swap. 

 
Med tanke på de olika värderingsmodeller som existerar kommer de siffror som Gnir-
käs kan presentera i sin finansiella rapportering att variera. Den påverkan som detta 
har på det antagna resultatet om 10 miljoner kronor per halvår visas i figur 12 (beräk-
ningar som ligger till grund för tabellen nedan återfinns i appendix 4). Av diagrammet 
framgår att företagets resultat kommer att variera till följd av värdeförändringarna på 

Vint/Förlust derivatDerivat 

Balansräkning  Resultaträkning

x60630    23 033 
 
x61231    12 843 

x61231  12 843BR   35 867 

Derivat  12 843 Vinst derivat 12 843 

RR  12 843

20x6 



Grind och Käll (2005) – Referensram II 
 

 
41 

swapen. Dessutom kommer resultatet att variera olika mycket beroende på vilken vär-
deringsmodell som tillämpas. 
 

9 400 000
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Figur 12: Val av värderingsmodells påverkan på resultat. 

 

4.4.3 Säkringsredovisning 
I detta exempel handlar det om att säkerställa storleken på framtida utbetalningar som 
innan de säkrades var exponerade mot ränterisk. Säkringen avser således inte värdet av 
skulden som sådan utan värdet på de åtta räntebetalningar Gnirkäs har åtagit sig att 
erlägga i och med upptagandet av lånet. Uppfylls kraven för säkringsredovisning enligt 
IAS 39:88 är säkringen av lånet ovan att betrakta som en kassaflödessäkring, alltså en 
säkring av framtida prognostiserade betalningsströmmar. Enligt standarden skall den 
effektiva delen av värdeförändringen hos säkringsinstrumentet, i detta fall swapen, tas 
upp som en förändring i eget kapital och den ineffektiva delen i resultaträkningen 
(IAS 39:86b).  
 
Enligt FASB (2003) kan en säkring med hjälp av ränteswap antas vara effektiv då ett 
antal kriterium uppfylls. Dessa är att det nominella beloppet på swapen är exakt lika 
stort som principalen på den underliggande finansiella skulden, swapens värde initialt 
är lika med noll, samma formel för beräkning av swapens värde används vid de olika 
tidpunkterna samt att det inte finns någon möjlighet att göra återbetalningar i förtid. 
Vidare krävs det att omvärderingstidpunkterna exakt matchar de tidpunkter vid vilka 
räntebetalning skall erläggas och de rörliga ränteströmmarna som erläggs och erhålls 
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är lika stora till beloppet. (FAS 133:68) I detta exempel uppfylls alla dessa krav och 
swapen kan således antas vara fullständigt effektiv. Om Gnirkäs skulle hamna i ett 
läge där de inte kan påvisa att alla av de ovan beskrivna kriterierna är uppfyllda och 
det visar sig att säkringen faller utanför intervallet av 80 till 125 procents effektivitet 
skulle företaget alltså få effekter på både balans- och resultaträkning. I detta exempel 
antas swapen, för enkelhetens skull, uppfylla alla de krav som ställs i standarden för 
att säkringsredovisning skall få tillämpas. Således skall som ovan nämnts alla värdeför-
ändringar tas i eget kapital under löptiden. Den redovisningstekniska hanteringen av 
swapen vid löptidens början och slut förevisas i figur 13 nedan, där summorna är be-
räknade enligt den modell Levich (2001) föreslår. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Kontering av swap med tillämpande av säkringsredovisning.  

 
Då exemplet hanterar en swap som är 100 procent effektiv fås ingen resultatpåverkan 
vid löptidens slut. Detta syns på kontot Värdeförändring (EK) genom att den utgåen-
de balansen är lika med noll. Även på tillgångskontot Derivat är saldot lika med noll. 
Att saldot på det senast nämnda kontot är lika med noll är en följd av att efter att 
Gnirkäs har erlagt den sista räntebetalningen är löptiden på derivatet över och kon-
traktet har därmed per definition inget värde. Dock fås under löptiden svängningar i 
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värdet på det egna kapitalet och därmed balansomslutningen till följd av omvärdering-
ar av derivatet. 
 

4.5 SÄKRING AV VALUTARISK 
 
Som framgår ur figur 8 ovan handlar Gnirkäs med utlandet. I detta exempel antas att 
företaget har slutit ett kontrakt med en kund i Tyskland om att till denna sälja en ma-
skin till ett värde av 1 M€ vilken skall levereras om nio månader. De förutsättningar 
som gäller för försäljningen visas i tabell 6 nedan. 
 
  Värde på kontrakt: 1 000 000 EURO  
 Datum Valutakurs (SEK/EURO) 

Ingående av avtal 20x4-09-30 9,10 
Balansdag 20x4-12-31 9,00 

Fakturering 20x5-03-30 8,95 
Betalning 20x5-06-30 8,90 

Tabell 6: Antaganden för Gnirkäs försäljning till utlandet. 

 
För att kunna skydda sig mot ovan beskrivna valutarisk finns ett antal olika finansiella 
instrument att ta hjälp av, som exempelvis valutaoptioner och -terminer (Artsberg 
2003; i Andersson och Larsson, 2004). Den vanligaste typen av instrument som an-
vänds är valutaterminer (Nilsson och Nyström, 1998). Det innebär att företaget ”låser 
in” valutakursen genom att ingå en förbindelse om att köpa eller sälja en viss valuta till 
ett visst pris vid en viss tidpunkt i framtiden (Åkesson Dolfe, 1996). Dessa kan vara 
av två typer, antingen standardiserade, s.k. futures, eller icke standardiserade, s.k. for-
wards. Standardiserade terminer innebär att handel sker på en marknadsplats där kurs, 
storlek på den underliggande tillgången samt löptid är fast. De icke standardiserade 
terminerna innebär istället att dessa variabler förhandlas med motparten (Levich 
2001). Författarna kommer i exemplet nedan att fokusera på de icke standardiserade 
kontrakten vars värde måste beräknas med hjälp av en värderingsmodell.  
 
En annan möjlighet för företaget att säkra denna position skulle vara att inte ta hjälp 
av derivatinstrument, utan i stället söka kvitta tillgångar i en valuta mot skulder i sam-
ma valuta. Detta kan vara intressant för stora koncerner som har både positiva och 
negativa flöden och balansposter i samma valuta då detta innebär att behovet av fi-
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nansiella instrument kan minimeras i och med att företaget då endast behöver säkra 
den del av portföljen som så att säga är öppen. Detta innebär vidare att koncernen 
kan minimera sina mellanhavanden med exempelvis en affärsbank. Ett dylikt förfa-
rande uppskattas dock inte av standarden vilken föreskriver att kvittning och påföl-
jande säkring av nettopositioner inte är tillåtet att säkringsredovisa (IAS 39:81a). Dock 
medges en variant av nettosäkring som får i princip samma effekter, men där säkring-
en definieras på ett annat sätt än en säkring av en nettoposition. I stället kan företaget 
endast säkra en del av en position om det finner att denna inte säkras av en annan po-
sition i samma valuta. Ett exempel på detta kan vara ett företag som har kundford-
ringar om 10 M€ på tre månader och dessutom har leverantörsskulder till ett värde av 
5 M€ på tre månader. De är då inte intresserad av att sälja 10 M€ på termin och köpa 
5 M€ på termin. Standarden tillåter i dylika fall att företaget dokumenterar att de en-
dast säkrar de ”första” 5 M€ i kundfordringen, värdeförändringar till följd av valuta-
kursändringar på de resterande 5 M€ tas helt ut av samma förändringar i leverantörs-
skulden (IAS 39:AG101).  
    

4.5.1 Värdering av termin 
Ett forward-kontrakt är ett derivat och skall sålunda klassificeras som HFT (IAS 39:9) 
och därmed värderas till verkligt värde. När det gäller att fastställa det verkliga värdet 
har författarna endast kunnat urskilja en metod vilken hämtats ur Levich (2001). För 
att kunna tillämpa denna modell krävs en förståelse för det s.k. ränteparitetsvillkoret 
(Levich, 2001) som gäller på de finansiella marknaderna (för detta samt beräkningar 
redogörs i appendix 4).Värdet vid olika tidpunkter på terminskontraktet beräknat med 
denna modell visas i tabell 7. Det initiala värdet på en termin är, precis som för en 
ränteswap, alltid noll eftersom ingen betalning behöver erläggas för att erhålla termi-
nen. 
  
 Värde och värdeförändring på terminskontrakt (SEK) 

Datum  

 Värde på terminskontrakt Värdeförändring 

x40930 0 - 
x41231 105 276 105 276 
x50330 154 370 49 094 
x50630 200 000 45 630 

Tabell 7: Värdeutveckling av terminskontrakt. 
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4.5.2 Redovisning 
Författarna konstaterade ovan att en termin är ett derivat och därför klassificeras som 
HFT. Då skall värdeförändringar på instrumentet kontinuerligt redovisas i resultaträk-
ningen om kraven för säkringsredovisning inte kan tillämpas (IAS 39:55a). Detta 
kommer att innebära att resultatet år 20x4 påverkas av terminens positiva värde. I fi-
gur 14 nedan förevisas den redovisningstekniska hanteringen av värdeförändring i en 
valutatermin avsedd att säkra exponeringen mot valutarisk.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 14: Kontering av värdeförändring på terminskontrakt.  

 

Vint/Förlust derivat Derivat 

Balansräkning  Resultaträkning  

x40930          0 
 
x41231      105’ 
  

x41231  105’ BR    105’  

Derivat      105’  Vinst derivat 105’ 

RR     105’
  

Balansräkning  Resultaträkning  

Vinst derivat     95’ 

20x4 

20x5 

Derivat 

IB         105’ 
 
x50330    49’ 
 
x50630    46’  

Vint/Förlust derivat 

x50330    49’ 
 
x50630    45’ 

RR         95’Kassa     200’
 

Kassa     200’ 
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Av konteringen framgår att under 20x5 kommer den positiva värdeförändringen på 
derivatet att belasta resultaträkningen med ca 95 tkr. Denna positiva påverkan kom-
mer att minskas av den omräkningsdifferens på den kundfordring som registreras när 
ordern erhölls. Dessa kommer dock inte att ta ut varandra fullständigt eftersom deri-
vatet och kundfordringen aktiverats vid olika tidpunkter. Vid löptidens slut görs en 
nettoavräkning av de vinster som gjorts på terminen vilket förs mot likvida medel 
(Hansson och Sparr, 2001). Detta är en följd av att vid löptidens slut så utnyttjar kon-
cern Gnirkäs kontraktet och säljer den utländska valutan som företaget erhållit från 
kunden. Det belopp företaget får in motsvarar då det nominella beloppet som kunden 
betalat i utländsk valuta multiplicerat med den kurs som företaget fastställde vid kon-
traktets ingående. Gnirkäs har här alltså en transaktion som medför en överföring av 
likviditet till företagets konto för likvida medel varför nettoavräkningen av derivatet 
görs mot detta konto. Således kan konstateras att resultatet kommer att fluktuera trots 
faktumet att kundfordringens värde är säkrat ända sedan offert avgivits.  
 

4.5.3 Säkringsredovisning 
IAS 39 öppnar en möjlighet att säkringsredovisa denna typ av transaktion (IAS 39:71). 
Först måste dock fastställas vilken typ av säkring som föreligger. I detta fall kan det 
antingen handla om en säkring av verkligt värde eller kassaflödessäkring (IAS 39:86a-
b). I det exempel som har behandlats ovan skulle säkringen vara att betrakta som en 
kassaflödessäkring. För att förenkla framställningen av denna säkring mot valutarisk 
görs dock nedan en modifiering av de förutsättningar som gäller vilket leder till att 
säkringen klassificeras som en säkring av verkligt värde. Skillnaden mellan dessa två 
typer av säkringar redogörs för i figur 15 nedan.  
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Figur 15: Verkligt värde eller kassaflödessäkring? 

 
Det som avgör huruvida säkringen är en säkring av verkligt värde eller en kassaflödes-
säkring är följaktligen när under året som faktureringen sker, alltså när försäljningen 
intäktsförs. Sker leverans och fakturering under påföljande år kommer posten kund-
fordring aldrig att dyka upp i årsredovisningens balansräkning; vilket leder till att 
Gnirkäs i praktiken säkrar ett framtida kassaflöde, alltså en kassaflödessäkring. Sker 
fakturering innan årsskiftet finns det i årsredovisningen en post på balansräkningens 
tillgångssida för innevarande år, vilket leder till att företaget säkrar ett verkligt värde. 
För redovisningen av den senare typen av säkring redogörs i figur 16 nedan. För att 
förenkla exemplet ytterligare antas att terminskontraktet ingås samtidigt som kund-
fordran aktiveras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Order 
erhålles

Fakture-
ring 
Leverans 

Betal-
ning 

Tid 

20x4 20x5

Säkring av 
verkligt värde 

Order 
erhålles

Fakture-
ring 
Leverans 

Betal-
ning 

Tid 

20x4 20x5

Kassaflödes-
säkring 
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Figur 16: Kontering av termin med tillämpning av säkringsredovisning.  

 
Med säkringsredovisning fås således en jämnare utveckling av resultatet där värdeför-
ändringen i derivatet och omräkningsdifferensen i kundfordringen mer eller mindre 
tar ut varandra. Dock fås inte en hundraprocentig resultatutjämning p.g.a. att den vär-
deringsmodell som tillämpas för terminskontraktet även tar hänsyn till framtida för-
ändringar i valutakurser via forwardkurser (se appendix 5). 
 

Derivat 

x40930           0 
 
x41231       100’ 
 
  

Försäljning 

x40930   9100’ 
 

 

Resultaträkning

V/f derivat
                95’ 

Omräkn.
Diff.      100’ 

20x4 

Vinst/förlust derivat

x41231  100’
  

RR   100’
  

20x5 

Balansräkning

Derivat    100’

Kundfordring

x40930   9100’
 

Resultaträkning

V/f derivat   
               100’ 
  

Omräkn.
Diff.     100’
  

x41231  100’
  

BR    100’

Kundfordring 

IB      9000’ 
 

x50330    50’ 
 
x50630    50’ 
 
Kassa   8900’  
 

Vinst/förlust derivat 

x50330   49’
 
x50630   46’ 

RR       95’

Derivat 

IB       100’ 
 
x50330 49’ 
 
x50630 46’  

Kassa     195’ 
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4.6 ANDRA DELEN AV MODELLEN 
 
De räkneexempel som presenterats ovan kan nu analyseras utifrån liknande teoretiska 
resonemang som förts inom detta område av andra författare. Författarna har ur de 
exempel som arbetats fram kunnat urskilja fem huvudpunkter under vilka teoretiska 
resonemang blir möjliga att föra. Dessa är riskhantering, säkringsredovisningen till-
lämplighet, orealiserade vinster och förluster, fluktuationer i företagens resultat samt 
slutligen värderingsmetod och resultatvolatilitet. Dessa kommer nedan behandlas i tur 
och ordning. 
 

4.6.1 Riskhantering 
IAS 39 begränsar möjligheten att tillämpa säkringsredovisning när det gäller att säkra 
nettopositioner, alltså när ett företag väljer att kvitta vissa in- och utflöden mot var-
andra inom koncernen och endast säkra de positioner som inte kan kvittas. Detta fe-
nomen fångas av Raeburn (2004). Enligt honom gör detta att företag tvingas välja nå-
got av de tre följande alternativen när det gäller riskhantering: 
 

1. Företaget kan välja att fortsätta som vanligt, med att kvitta in- och utflöden 
men inte tillämpa säkringsredovisning, vilket skulle kunna liknas vid att fortsät-
ta på inslagen väg. Både säkringsinstrumentet och den säkrade positionen 
kommer då att värderas till verkligt värde, under förutsättning att de tillhör en 
sådan kategori av finansiella instrument, med värdeförändringar som går över 
resultaträkningen. Detta leder till att svängningarna i företagets resultat kan bli 
stora, vilket författarna visat i framförallt exemplet med ränteswapen, trots att 
koncernen egentligen är säkrad mot fluktuationer.  

2. Andra möjligheten är att avstå från att säkra nettorisken. Så långt det går försö-
ker företaget kvitta in- och utflöden samt tillgångar och skulder mot varandra, 
men avstår från att säkra eventuella återstående öppna positioner. Då riskerar 
företaget att drabbas av volatilitet i resultatet eftersom vissa positioner är osäk-
rade mot valuta- eller ränterisk. Detta kan också leda till resultatsvängningar när 
värdeförändringarna på dessa skall belasta resultaträkningen.  

3. Den tredje möjligheten är att säkra varje position var för sig. Med detta undviks 
naturligtvis volatilitet i resultatet eftersom säkringsredovisning kan tillämpas. 
Det kommer dock med stor sannolikhet att krävas en avsevärt mycket större 
arbetsinsats, då det i många fall kan handla om ett stort antal positioner som 
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skall säkras. Ett dylikt förfarande skulle antagligen bli väldigt kostsamt då detta 
skulle innebära mycket handel gentemot affärsbanker.   

 
Raeburns (2004) argumentation fångar även ett annat fenomen som uppfattats av 
både Dunne, Helliar och Power (2003) och Ebling (2001), vilka framhäver att det inte 
är önskvärt att redovisningen påverkar de ekonomiska besluten som fattas i ett före-
tag. Dessa författare menar dock att detta kommer att bli fallet vad gäller framförallt 
säkringsredovisningen. Enligt ovan nämnda författare är detta ett resultat av att säk-
ringsredovisningen enligt IAS 39 dels kan uppfattas som krånglig av dem som måste 
tillämpa standarden och dels att säkringsredovisning i vissa fall förbjuds till följd av att 
företagen inte kan uppfylla kraven som ställs. Detta kan tvinga företag att tänka om 
när det gäller de säkringar som det tidigare inte hade varit någon tvekan om att de 
skulle genomföra. Om ett företag tidigare tillämpat det första alternativet i Raeburns 
(2004) argumentation kan IAS 39 göra att företaget väljer att exempelvis inte säkra 
öppna nettopositioner (alternativ 2), vilket företag inte skulle ha valt om de fick till-
lämpa säkringsredovisning på sin tidigare säkringsstrategi. Ett rimligt antagande är att 
företag som väljer alternativ två eller tre i Raeburns (ibid.) teori också tvingas till för-
ändringar av sina affärssystem för att kunna hantera redovisningen (i alternativ två 
och tre) och uppföljningen av säkringar (i alternativ tre).  
   

4.6.2 Säkringsredovisningens tillämplighet 
Ett företag som tillämpar säkringsredovisning kommer enligt författarna att kunna 
undvika många av de effekter som IAS 39 kommer att ge på företagets resultaträk-
ningar. Vid tillämpandet av exempelvis en kassaflödessäkring kommer resultaträk-
ningen inte att belastas förrän den säkrade positionen belastar resultaträkningen, något 
som både exemplet med ränteswapen och terminen ovan påvisar. I dessa fall är det 
endast värdet på företagets balansomslutning som kommer att variera, förutsatt som 
ovan att säkringen faller inom intervallet 80 till 125 procents effektivitet. Med andra 
ord medför säkringsredovisning enligt IAS 39 volatilitet i det att värdet på företagets 
egna kapital fluktuerar. Författarna ställer sig vidare tveksamma till att företag kom-
mer att ha möjlighet att för samtliga säkringar uppfylla alla de krav som ställs för att 
säkringsredovisning skall kunna tillämpas. IAS 39 stipulerar även att samtliga av de 
krav som ställs måste vara uppfyllda för att tillämplighet skall möjliggöras. Detta skulle 
kunna innebära att företag ställs inför betydande svårigheter vid tillämpning av denna 
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typ av redovisning, eller att det t.o.m. för dem blir omöjligt att tillämpa säkringsredo-
visning. 
 

4.6.3 Orealiserade vinster och förluster  
I de fall säkringsredovisningen inte blir tillåten kommer orealiserade vinster på finan-
siella instrument som klassificeras som HFT att belasta resultaträkningen. Detta har 
författarna visat i flertalet exempel. Rayman (2004) framhåller att denna redovisning är 
felaktig. I sin argumentation stödjer han sig på ett exempel där ett företag investerar 
hela sitt kapital, i detta fall 100 ME9, i finansiella instrument av typen aktier med en 
årlig utdelning om 8 ME. Med en marknadsränta uppgående till 8 procent ger detta ett 
nuvärde av 8/0,08 = 100 ME på bolagets finansiella instrument. Rayman (ibid.) antar 
sedan att en händelse på marknaden gör att marknadsräntan sjunker till 5 procent och 
att utdelningen minskar till 5,5 ME Värdet på bolagets finansiella instrument stiger då 
till 110 ME (5,5/0,05). Denna ökning med 10 ME motsvarar en ökning av det bola-
gets värde med samma belopp eftersom bolaget endast består av finansiella instru-
ment. Om investerarna skulle sälja bolaget kan de alltså öka sin konsumtion med 10 
ME. Vad Rayman (ibid.) vänder sig mot är att denna ökning redovisas som en vinst. 
Han menar att denna ökning av konsumtionsmöjligheter endast är verklig om den 
realiseras direkt, alltså att ägarna säljer bolaget på balansdagen, vilket knappast är tro-
ligt att de skulle göra. Om ägarna skulle vänta med att realisera vinsten, exempelvis ett 
år, skulle den ökade konsumtionsmöjligheten endast vara 7,5 ME vars nuvärde är 7,1 
ME (diskonterat med 5 procent, se tabell 8). Om en investerare väljer att behålla sin 
placering i drygt tre och ett halvt år så kommer minskningen i avkastningen från 8 
procent till 5 procent att ha eliminerat hela den ursprungliga ökningen i verkligt värde. 
Om investeringen behålls i åtta år så kommer denna ökning att, enligt Raymans (ibid.) 
exempel, istället motsvara en förlust på 15,3 ME. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Monetär enhet 
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Möjligt att 
konsumera 
innan "hän-
delse" 

Möjligt att 
konsumera 
efter "hän-
delse" 

Förändring i 
konsumtions-
möjligheter 
pga. "händel-
se" 

Nuvärde av 
konsum-
tionsökning-
en på ba-
lansdagen 

 (ME) (ME) (ME) (ME) 
Om det konsumeras di-
rekt 100 110 10 10 

Ränta år 1 8 5,5  
Om inbesparat till slutet 
av år 1 108 115,5 7,5 7,1 

Ränta år 2 8,6 5,8  
Om inbesparat till slutet 
av år 2 116,6 121,3 4,6 4,2 

Ränta år 3 9,3 6,1  
Om inbesparat till slutet 
av år 3 126,0 127,3 1,4 1,2 

… … … … … 
Ränta år 8 13,7 7,7  
Om inbesparat till slutet 
av år 8 185,1 162,5 -22,6 -15,3 

Tabell 8: Effekten på investerare av en redovisad "vinst" på 10 ME. Källa: Rayman (2004) 

 
Vad Rayman (2004) vill visa med sitt exempel är sålunda att en ökning i det verkliga 
värdet inte alltid motsvarar en vinst. I hans exempel motsvaras denna ”vinst” av en 
ökning i nuvärdet till följd av en lägre diskonteringsränta. Hans slutsats är att det inte 
är något fel att redovisa denna ökning i balansräkningen, men missvisande att den re-
gistreras som en vinst i resultaträkningen. Detta eftersom det endast är en vinst om 
ägarna realiserar den direkt vilket de troligtvis inte kommer att göra. IASB föreskriver 
dessutom i IAS 39 att vid värdering till verkligt värde skall principen om going con-
cern förutsättas, d.v.s. att företaget inte skall säljas av eller likvideras över en överskåd-
lig framtid (IAS 39:AG69). 
  
Raymans (2004) resonemang stämmer väl överens med författarnas beräkningar av 
värdet på en ränteswap. Vid två av de värderingsmetoder som författarna använt be-
räknas värdet med hjälp av en rörlig diskonteringsränta, vilken i sin tur bestäms av 
marknaden. Om värdet på denna sjunker så kommer, allt annat lika, swapens antingen 
positiva eller negativa värde att öka. Enligt Rayman (ibid.) skulle denna värdeökning 
(eller minskning) endast motsvara en ökad (minskad) konsumtionsmöjlighet för före-
tagets ägare om de realiserad vinsten på balansdagen. Om ägarna skulle välja att vänta 
med realisationen blir denna värdeökning mindre för varje år eftersom förräntningen 
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av företagets kapital i framtiden kommer att vara lägre (beräknat utifrån den nya rän-
tenivån). Raeburn (2004) har även uppfattat detta, men uttrycker det som att redovis-
ningen till verkligt värde inte är förenlig med skapandet eller förlusten av ekonomiskt 
värde. Det kan med andra ord sägas att Raymans (2004) och Raeburns (2004) argu-
mentation väl speglar det resultat som författarnas exempel genererat. 
 
Dock anser författarna att Raymans (2004) argumentation tenderar att bli överdrivet 
teoretisk och tappar därmed en praktisk anknytning till den verklighet inom vilken 
noterade koncerner verkar. Argumentationen som sådan är sund och illustrerar en 
relevant princip som kan anses vara av vikt rent teoretiskt, men den kommer antagli-
gen inte att beaktas av investerare och inte heller påverka bolag i deras dagliga verk-
samhet.    
 

4.6.4 Fluktuationer i finansiella rapporter 
Det kanske mest tydliga som kan uttydas ur de exempel som presenterats ovan, är att 
företagens resultat kommer att fluktuera som en konsekvens av att orealiserade värde-
förändringar har kommit att belasta resultaträkningen. Detta syns framförallt i exemp-
let med ränteswapen där värdeförändringarna enligt vissa värderingsmetoder kunde 
vara kraftiga, samt i vissa fall skiljde sig markant beroende på vilken värderingsmodell 
som tillämpats vilket redogörs för nedan. Sett utifrån det faktum att swapens faktiska 
funktion är att säkra mot dessa fluktuationer framstår denna resultatutveckling som 
något missvisande. I författarnas exempel säkrade sig företaget mot risken att den rör-
liga räntan på företagets lån skulle stiga genom att i ett swapavtal betala fast ränta i 
syfte att undvika just fluktuationer. Detta medför att den resultatpåverkan som är för 
handen, om bolaget inte tillämpar säkringsredovisning, starkt kan ifrågasättas. Om 
säkringsredovisning tillämpas kommer dessa fluktuationer inte att komma till uttryck i 
resultaträkningen. Dessa påverkar i stället balansräkningen i företagets egna kapital. I 
exemplet visas dessutom endast den påverkan på de finansiella rapporterna som fås av 
ett derivat. Ett företag med stor exponering mot valuta- och ränterisk kommer med 
stor sannolikhet att använda sig av flertalet instrument och därmed få mer betydande 
fluktuationer än vad som visats i exemplet.  
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4.6.5 Värderingsmetod och volatilitet 
Den ränteswap som författarna värderat under avsnitt 4.4.1 har fått olika värden be-
roende på vilken värderingsmetod som tillämpats. De olika värdeförändringar som 
därigenom framräknats har sålunda kommit att påverka resultatet olika mycket. Detta 
fenomen fångas av Juettner-Nauroth (2004) som i sin artikel undersöker problem med 
relevansen av verkliga värden på derivat. Hon undersöker värderingsmodeller som 
används för derivat där det inte finns en aktiv marknad, som exempelvis en börs, där 
priset kan utläsas. Många av dessa värderingsmodeller förutsätter i sig att det finns en 
aktiv marknad. Med utgångspunkt i detta grundantagande drar hon dels slutsatsen att 
det verkliga värdet på derivatet är värdet i en fiktiv situation, vilket gör att värdet på 
det egna kapitalet på balansdagen motsvarar företagets värde i en fiktiv situation. Vi-
dare är det verkligt värdet inte heller unikt, även om samma värderingsmodell an-
vänds. Därmed har företagsledningen flexibilitet när de bestämmer verkligt värde ge-
nom att välja ut den information som ligger till grund för värderingsmodellen (ibid.) 
   
De slutsatser som Juettner-Nauroth (ibid.) drar kan mycket väl relateras till författar-
nas exempel med ränteswapar. De grundantaganden som hon baserar sina slutsatser 
på överensstämmer väl med framförallt värderingsmodellerna för swapar, vilka förut-
sätter vissa räntenivåer vars värde bestäms på en aktiv marknad. Med detta i åtanke 
blir det möjligt att jämföra Juettner-Nauroths (ibid.) slutsatser med värdet på Gnirkäs 
ränteswap. För det första så bygger alla modeller på ett antagande om hur marknads-
räntorna kommer att utvecklas och därmed storleken på de kassaflöden som swapen 
genererar. Det enda kassaflöde som säkert kan fastställas är det som är närmast före-
stående eftersom det baseras på den räntenivå som gäller idag. Men storleken på de 
kassaflöden som ligger längre fram i tiden blir helt beroende av de räntenivåer som 
antas utifrån på marknaden gällande forwardkurser. Dessa antas motsvara de avista-
räntor som kommer att gälla vid tidpunkter i framtiden. Då ingen med säkerhet kan 
veta vilka avistaräntor som kommer att gälla i framtiden, blir swapens värde med 
andra ord fiktivt. Följaktligen blir värdet på företagets egna kapital också fiktivt, obe-
roende av om värdeförändringen går över resultatet eller det egna kapitalet. För det 
andra ser författarna att värdet på swapen varierar kraftigt beroende på vilken värde-
ringsmodell som använts, vilket visats ovan (se tabell 5). Den stora variationen i swa-
pens värde gör att det är svårt att fastställa vad som faktiskt är det verkliga värdet. Det 
verkliga värdet blir då knappast unikt och följaktligen möjligt att påverka genom att 
ändra de underliggande antagandena, något företagsledningen har möjlighet att göra. 
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Det kan alltså sägas att de olika fluktuationerna i företagets resultat som författarna 
framräknat tydligt visar att företaget värde tenderar att till viss del bli fiktivt när värde-
ringen sker utifrån värderingsmetoder. Detta fiktiva värde har företagsledningen även 
goda möjligheter att påverka. 
 

4.7 SAMMANFATTNING 
 
I denna del av uppsatsen har författarna resonerat kring följder av att tillämpa säk-
ringsredovisning under IAS 39. Till den första byggstenen som presenterades i Refe-
rensram I kan nu föras mer konkreta faktorer som kan påverka företag i valet mellan 
att antingen tillämpa säkringsredovisning eller att inte göra det. För det första har det 
ovan fastslagits att företags riskhantering kan komma att se annorlunda ut till följd av 
redovisning enligt IAS 39. Företagen har här en möjlighet att välja vilken väg man 
skall gå. För det andra ser författarna att tillämpningen av säkringsredovisning är 
komplicerad bl.a. på grund av de omfattande dokumentationskraven. Det kan även 
fastslås att om tillämpning av säkringsredovisning inte sker så kommer orealiserade 
vinster och förluster att i stor utsträckning komma att påverka resultaträkningen samt 
att dessa därmed bidrar till fluktuationer i företagens resultat. Tillämpas säkringsredo-
visning kommer fluktuationen till uttryck i företagets egna kapital. Dessa fluktuationer 
kan även komma att variera beroende på vilken värderingsmetod som företaget till-
lämpar. Detta visualiseras i figur 17 nedan. 
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Figur 17: Andra delen av modellen. 
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5 EMPIRI 
 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer författarna att redogöra för resultatet av de intervjuer som ge-
nomförts. Kapitlet baseras på de svar som erhållits från de personer som intervjuats och följaktligen 
är dessa att betrakta som källor till det som nedan skrivits, om inte annat anges. Kapitlet inleds med 
en kort presentation om företagen som medverkar i studien, följt av en redogörelse för deras riskhan-
tering. Därefter redogörs för huruvida dessa företag kommer att tillämpa säkringsredovisning eller 
inte. Avslutningsvis beskrivs deras metoder för värdering av finansiella instrument samt deras åsikter 
om den typ av redovisning som IAS 39 föreskriver. I detta kapitel återges citat ordagrant, vilket 
medför att dessa kan få drag av talspråk.  

 
 
”Man får skilja på riskhantering och resultaträkningen, det som IAS 39 kommer att 
ändra nästa år.” 

(Pia Herrala, Scania) 
 

5.1 INLEDNING  
 
I denna uppsats har anställda hos Saab, Scania och Nordea intervjuats. Saab är ett 
högteknologiskt företag där forskning och utveckling samt produktion sker inom de 
tre områdena försvar, kommersiellt flyg och rymd (URL 3). Scania är en global tillver-
kare av lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Företaget erbjuder även ser-
viceprodukter, tjänster och finansiering gentemot sina kunder (URL 4). Det tredje fö-
retaget, Nordea, är nordens största bank och erbjuder sina kunder ett flertal olika 
tjänster, men inom ramen för denna uppsats är de tjänster som erbjuds inom finansie-
ringsområdet som exempelvis riskhantering (URL 5) av särskilt intresse.       
 

5.2 RISKHANTERING 
 
Under denna rubrik kommer författarna att beskriva vilka typer av risker som respek-
tive företag säkrar sig emot samt vilka finansiella instrument som används i säkrings-
syfte. Efter att detta har fastställts redogörs för respondenternas uppfattning om hu-
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ruvida deras respektive företags riskhantering har förändrats eller kommer att föränd-
ras i och med införandet av nya redovisningsregler, i detta fall IAS 39.  
 

5.2.1 Risker som företagen säkrar sig emot 
Nordeas funktion som stöd för företags riskhantering innebär att banken framförallt 
hjälper företag att säkra ränte-, valuta- och råvarurisk. Vilka risker ett företag väljer att 
säkra sig emot varierar dock kraftigt i varje enskilt fall. Vissa väljer att endast säkra sig 
emot den valutariskexponering företaget har och bortser således ifrån att säkra sig 
mot eventuella ränte- och råvarurisker. Bräck menar dock att det ofta är väldigt svårt 
för ett företag att säkra sig mot samtliga av de risker som de utsätts för. Hon hävdar 
att företag ofta har någon slags policy för risksäkring där de fastställt att företaget ex-
empelvis endast säkrar en viss procent av sitt kassaflöde över en viss tid. Dock finns 
det företag som tillämpar en väldigt sofistikerad risksäkringspolicy och eftersträvar att 
säkra samtliga av de risker som de är utsatta för.  
 
Herrala förklarar att Scania säkrar kommersiella flöden, där detta innebär att företaget 
säkrar sig mot valutarisk. En stor del av företagets intäkter genereras i utländsk valuta 
och valutarisken säkras mot prognostiserade värden. Detta förfarande tillämpas efter-
som Scanias riskhanteringspolicy föreskriver att merparten av dessa flöden skall säk-
ras. Företaget säkrar även mot ränterisk. Denna risk uppkommer eftersom Scania har 
upplåning och utlåning med varierande räntebindningstid. Den modell som används 
för säkring av ränterisken är något mer komplex än hanteringen av valutarisk och be-
skrivs närmare under rubrik 5.2.2.  
 
Hos Saab ligger fokus vid att säkra alla framtida flöden i utländska valutor. Om det i 
dessa flöden även finns en exponering mot ränterisk så säkrar sig företaget mot den 
också. Wedholm förklarar att säkring av dessa flöden sker ända från offertstadiet, 
d.v.s. innan företaget kan vara fullständigt säkra på att de kommer att erhålla en order 
från kunden. I dessa sammanhang görs en bedömning av sannolikheten att Saabs of-
fert skall antagas och utifrån denna bestäms huruvida säkring skall ske eller inte. Om 
chansen att få ordern är större än 50 procent så säkras flödet, således är Saab fullt säk-
rade från början. Om sannolikheten att få ordern understiger 50 procent avstås från 
att säkra, tills dess att order erhålles. Vad gäller ränterisken så swapas rutinmässigt rör-
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lig ränta till fast. Företaget vill genom sin övergripande säkringsstrategi och med hjälp 
av koncernens internbank minimera externa transaktioner med affärsbanker.  
 

5.2.2 Typ av instrument som används 
Under samtal med Nordea framkom att de instrument som används i störst utsträck-
ning för säkring av valutarisker framförallt valutaterminer (forwards). Till viss del an-
vänds även valutaoptioner, men den stora volymen av valutasäkringar görs med hjälp 
av valutaterminer. Detta påstående bekräftas av Saab som under offertperioden, innan 
företaget med säkerhet vet att offerten kommer att accepteras, använder sig av valuta-
optioner för att säkra valutarisk. Detta görs eftersom förlustrisken är begränsad vid 
handel med optioner. I ett läge där offert lämnats och företaget därmed inte är 100 
procent säkra på att ordern kommer att fås, men ändå vill låsa kursen, så användes 
följaktligen valutaoptioner, då företaget med detta instrument inte riskerar att förlora 
mer än den premie som betalats vid köpet av optionen. Samtidigt finns en potential 
att göra vinster på optionen som då motverkar en ofördelaktig utveckling av valuta-
kursen. När Saab sedan har fått avslut på offerten och fått en order från kund kan en 
fordran registreras. I detta läge övergår företaget till att säkra med valutaterminer, men 
företaget låter dock optionerna löpa ut innan övergången till säkring med terminer 
sker. Av Saabs totala volym i derivat, vilka uppgår till ungefär 22 Mdr kronor, svarar 
valutaterminer för cirka 18 Mdr (Saabs Årsredovisning 2003). Scania använder sig 
även de av valutaterminer och i viss mån av valutaoptioner för att säkra sig mot valu-
tarisken, där instrument i syfte att säkra mot denna risk i runda tal summerar till 18 
Mdr kronor (Scanias Årsredovisning 2003). 
 
När det handlar om ränterisk är den övervägande andelen av instrument som används 
enligt Bräck ränteswapar och då av den typ som i finanskretsar kallas plain vanilla10 
produkter. Ränteswapar är viktiga för Scanias hantering av ränterisker. Den situation 
Scania befinner sig i kan beskrivas som att företaget emitterar ett fåtal obligationer av 
betydande storlek till fast ränta med relativt lång löptid, vilka swapas ner till rörlig rän-
ta rutinmässigt så att Scania i realiteten har stora, rörliga lån. Företaget agerar på detta 
vis för att hantera sin refinansieringsrisk vilket föreskrivs i Scanias finanspolicy. Den-
na lånefinansiering ska sedan matchas mot det stora antal leasar som Scania har mot 
                                                 
10  Exempelvis kallar Litzenberger (1992) swapar där man byter fast mot rörlig ränta, eller tvärtom, 
just detta.   
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sina kunder och som oftast löper till fast ränta. Eftersom den underliggande finansie-
ringen efter swapen löper till rörlig ränta och företaget vill matcha denna mot leasarna 
swapas den rörliga räntan tillbaka till fast ränta. Anledningen till detta förfarande med 
swapar i två led är att löptiden på de initiala obligationerna är längre än löptiden på de 
leasar företaget finansierar. Denna modell visas i figur 18 nedan. 
 

 

Figur 18: Scanias säkringsmodell för leasar. Källa: Intern källa 2, egen bearbetning. 

 

Scania uppnår genom detta förfarande en bättre temporal matchning eftersom företa-
get så att säga dubbelswapar. Först anskaffas ränteswapar där Scania erhåller fast ränta 
och betalar rörlig, därefter anskaffas ränteswapar där företaget betalar fast ränta och 
erhåller rörlig. Då Scania hanterar ett stort antal leasar blir den volym som handlas i 
swapar betydande. Varje enskilt leasekontrakt swapas dock inte var för sig, utan före-
taget swapar en portfölj av liknande leasar samtidigt.  
 
Således används i uppsatsens empiriska urval derivatinstrument för att säkra verksam-
heten mot ränte- och valutarisk. Detta innebär att för säkring av valutarisk används 
främst valutaterminskontrakt och valutaoptioner och för säkring av ränterisk används 
huvudsakligen ränteswapar (Saabs Årsredovisning 2003; Scanias Årsredovisning 
2003). 
 

5.2.3 Förändring av riskhantering till följd av IAS 39 
Inget av de företag som författarna har pratat med kommer att på grund av IAS 39 
förändra sin riskhanteringsstrategi. Wedholm beskriver detta som: 
 

EXTERN BANK TREASURY FINANSBOLAG SLUTKUND 

Lån 

Ränteswap: 
Fast till rörlig 

Leasar 

Ränteswap: 
Rörlig till fast 
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”Då styr ju redovisningen affärerna. Det är definitivt förbjudet hos oss… Då ökar osä-
kerheten ännu mer.” 

(Göran Wedholm, Saab) 
 

Scania kommer inte heller de att i dagsläget ändra någonting i finanspolicyn till följd 
av IAS 39. Herrala berättar att utgångspunkten på Scania är att en förändrad riskhan-
tering inte bör kosta mycket mer än vad hanteringen kostar i dagsläget under nu gäl-
lande redovisningsrekommendationer. I detta fall accepterar Scania hellre lite större 
volatilitet i resultaträkningen och kommunicerar detta till kapitalmarkanden än att fö-
retaget drar på sig stora kostnader för att undvika denna volatilitet.  
 

5.3 SÄKRINGSREDOVISNING 
 
Under intervjuerna ställdes frågor i anslutning till huruvida företagen kommer att till-
lämpa säkringsredovisning eller inte samt huruvida detta skulle medföra förändringar i 
företagens rutiner och system. Svaren som erhölls inom detta område redogörs för 
nedan. 
 

5.3.1 Tillämpning av säkringsredovisning 
Huruvida säkringsredovisning i enlighet med IAS 39 kommer att tillämpas skiljer mel-
lan de företag där intervjuer har utförts. På Scania framhålls att säkringsredovisning av 
säkringar mot valutarisken inte ses som något större problem, utan att det är ett rim-
ligt förfarande som företaget kommer att klara av att leva upp till. Med tillämpning av 
säkringsredovisning vid dessa säkringar så ser företaget möjligheter att begränsa vola-
tiliteten i resultatet. Det ligger i Scanias intresse att inte redovisa en alltför hög resul-
tatvolatilitet, då företaget på kvartalsbasis redovisat mer eller mindre konstant resultat-
tillväxt, svarta siffror under lång tid och en låg volatilitet i aktiepriset, varför en situa-
tion med stora svängningar och kanske till och med röda siffror inte är önskvärd. De 
personer som intervjuats vid Scania framhåller dock att nyttan av att tillämpa säkrings-
redovisning och därmed undvika resultatvolatilitet konstant bör sättas i relation till 
den kostnad denna hantering innebär.  
 
Gällande hantering av säkringar mot ränterisk är dock situationen en annan. Proble-
met här tar sin grund i Scanias omfattande leasesituation; att tvingas matcha varje lea-
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se var för sig skulle innebära ett påtagligt merarbete och dessutom medföra betydande 
kostnader. Detta vill företaget i möjligaste mån undvika. Scania har i dagsläget beslutat 
att endast tillämpa säkringsredovisning på de två största lånen de har och skall för 
dessa tillämpa säkringsredovisning av verkligt värde (fair value hedge accounting). Detta 
val har gjorts då det innebär att volatiliteten går ner. Dock har Scania fattat beslutet att 
inte tillämpa säkringsredovisning för alla leasar företaget har, då detta skulle innebära 
alltför mycket arbete.   
 
För SAAB är situationen en annan: 
 

”…vi kommer inte att köra säkringsredovisning på […] den stora volymen” 
(Göran Wedholm, Saab) 

 

Detta faktum är ett resultat av koncernens karakteristika med kontrakt som löper över 
lång tid till följd av att mycket av verksamheten härrör från försvarsindustrin. Saabs 
verksamhet innebär att företaget arbetar med en väldigt stor orderstock, i dagsläget 
uppgår denna till 46 Mdr kronor, baserad på kontrakt med väldigt långa löptider. Des-
sa långa tidsperioder omöjliggör en tillämpning av säkringsredovisning enligt IAS 39 
eftersom företaget inte kan prognostisera flöden med tillfredsställande exakthet. Det 
enda undantaget inom koncernen där Saab kan tänka sig att använda säkringsredovis-
ning är inom den verksamhet som arbetar med kortare kontrakt. Ett exempel på detta 
är affärsområdet Aviation som ofta skickar reservdelar och dylikt inom en vecka från 
det att order erhållits och därmed inte har de problem som långa kontrakt innebär för 
säkringsredovisningen.  
 
Den princip efter vilken Saab planerar att arbeta och som godkänts av företagets revi-
sorer, är att arbeta med en omvärdering av den egna orderstocken. Vad Saab kommer 
att göra efter årsskiftet är att ta upp alla sina derivat i balansräkningen till verkligt vär-
de och där även inkludera orealiserade vinster och förluster. I samband med detta 
kommer även orderstocken att omvärderas efter samma principer. I en perfekt värld 
skulle dessa två omvärderingar ta ut varandra fullständigt och resultatet förbli oför-
ändrat. Detta scenario är dock inte realistiskt varför företaget i realiteten kommer att 
få förklara en viss ökad resultatvolatilitet för marknaden. Dock kommer de stora 
svängningarna, som skulle vara resultatet om möjligheten att omvärdera orderstocken 
inte fanns, att elimineras på detta sätt.  
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Bräck menar att när det gäller säkringar med hjälp av så kallade plain vanilla produkter 
bör kraven gå att uppfylla, men poängterar samtidigt att det i mångt och mycket hand-
lar om företagens interna förutsättningar, bl.a. företagens egna möjligheter att mäta 
säkringarnas effektivitet. Undantaget från detta kan dock vara stora koncerner med 
internbanker som t.ex. kvittar inköp och försäljning i samma valuta mot varandra och 
hanterar ett stort antal flöden. I en sådan situation kan kraven i standarden i vissa fall 
vara svåra att efterfölja.       
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kraven som ställs i standarden för tillämpning av 
säkringsredovisning upplevs i vissa fall som svåra och i andra som fullt möjliga att 
hantera och klara av. 
 

5.3.2 Förändring av rutiner och system 
Bland de tillfrågade företagen så kommer deras datasystem att i stort sett att klara av 
övergången till IAS 39 efter årsskiftet och att tillämpa den redovisning som då före-
skrivs. I SAAB:s fall kommer det dock att krävas ett nytt treasurysystem för att klara 
av den nya modell, med omvärdering av orderstocken och separeringen av vinster och 
förluster på derivat i balansräkningen, som företaget skall tillämpa. Den säkringsredo-
visningen som kommer att tillämpas sker i så pass liten omfattning att den kan skötas 
i en enkel Excelmodell separat från andra system.  
 
Scania ser heller inte några större problem med införandet av IAS 39. Deras nuvaran-
de treasurysystem skall klara av alla bokningar som säkringsredovisningen leder till när 
det gäller säkring av valutarisk. Scanias nuvarande treasurysystem klarar dock inte ef-
fektivitetstestning av säkringar av verkligt värde vilket innebär att detta kommer han-
teras i Excel. Att använda Excel för denna redovisning ses dock inte som något större 
problem. 
 
För de förändringar som kommer att krävas i rutiner och system har både Saab och 
Scania fört dialog med andra företag angående IAS 39. Saab har även samarbetet med 
redovisningskonsulter från ett stort konsultföretag (Intern källa 1). Bägge koncernerna 
har fått sina principer, efter vilka de kommer att redovisa, preliminärt godkända av 
sina revisorer. 
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5.4 VÄRDERING AV DERIVAT 
 
Under intervjuerna med de företag som behandlas i denna studie menade alla inter-
vjupersonerna att samtliga av deras derivat handlades på en aktiv markand varför inga 
värderingsmodeller behöver tillämpas. Dock framkom under intervjun med Scania att 
vad som i detta fall ansågs vara en aktiv marknad inte var helt tydligt. Herrala menade 
att själva swapen inte handlades på en aktiv marknad, som i fallet med exempelvis de-
ras företagsobligationer. Däremot var de underliggande räntorna i swapen, utifrån vil-
ka värdet på derivatet beräknas, noterade på en aktiv marknad varför hon och övriga 
respondenter på Scania menade att swapen även kunde anses vara noterad på en så-
dan. För att beräkna swapens värde använder Scania marknadsräntor med relevanta 
löptider för diskontering av swapens båda ben. Sondell ser rent teoretiskt två metoder 
som möjliga att tillämpa för värdeberäkning. I den första modellen används gällande 
marknadsränta som diskonteringsränta för det fasta benet medan forwardräntor vid 
olika tidpunkter diskonterar det rörliga benet. Den andra modellen innebär samma 
diskontering med gällande marknadsräntor på det fasta benet, men för det rörliga be-
net diskonteras den första räntebetalningen samt det nominella beloppet med den gäl-
lande marknadsräntan. Anledningen till detta är att det nominella beloppet bör, på en 
perfekt marknad, vara lika stort som de återstående rörliga räntebetalningarna. På 
Nordea används också de rörliga räntorna vid beräkning av värdet på en swap. Dessa 
rörliga räntor motsvaras av den på marknaden rådande avkastningskurvan (yieldkurvan) 
för ränteplaceringar med olika löptid. Hon poängterar även att alla banker i stort sett 
använder samma värderingsmetoder och värderingsmodeller.  
 
Gällande terminer används på Scania samma principer som för värdering av swapar. 
Räntorna, som utgör grund för värdering av kontraktet, handlas på en aktiv marknad 
och används för att diskontera framtida kassaflöden som kommer av kontraktet. Om 
terminskontraktet skall regleras i någon annan valuta än SEK, används gällande spot-
kurser som erhålles från Riksbanken för att räkna om nominalen till SEK.     
 
Värdering av finansiella instrument är inte något som Saab ägnar sig åt enligt Wed-
holm. I stället fås alla verkliga värden på de derivat som användes från den bank med 
vilken affärer görs. För de terminer (forwards) och swapar Saab i stor utsträckning an-
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vänder sig av är det alltså banken som har beräknat derivatets värde utifrån sin egen 
värderingsmodell.  
 

5.5 RESULTATPÅVERKAN 
 
Att redovisning enligt IAS 39 innebär påverkan på de finansiella rapporterna har fast-
slagits i tidigare kapitel. Nedan redogörs för de åsikter de personer som intervjuats har 
gällande faktumet att orealiserade vinster och förluster skall tas över resultaträkningen 
och vad detta kommer att innebära. 
 

”… marknadsvärdering av allt, alltid, är jag förespråkare av.” 
(Robert Sondell, Scania) 

 

Inom studiens urval anses att principen att redovisa finansiella instrument till deras 
verkliga värde, i stället för upplupna anskaffningsvärden, är en sund tanke. Den redo-
visning som tillämpas idag kan ses som generös och har av Bräck hörts benämnas by-
rålådemetoden, vilket innebär derivat utelämnas ur balansräkningen tills dess att vins-
ter eller förluster realiseras. På Saab framhålls även den positiva förändringen som 
denna redovisning ger upphov till. Den centrala internbanken får nu större möjlighe-
ter att utöva kontroll över dotterbolagen, vilka i dagsläget har och fortsättningsvis 
kommer att ha decentraliserat säkringsansvar. Nu ges större möjligheter att följa upp 
att säkringspolicyn efterlevs då dotterbolagen måste registrera alla sina instrument i de 
centrala systemen. Detta betyder att Saab kan stämma av deras flöden mot de termi-
ner de har lagt ut gentemot deras internbank. Denna större möjlighet till kontroll är 
något som även Scania ser som positivt, men företaget har redan i dagsläget en centra-
liserad treasuryfunktion och därmed redan betydande kontroll, så just tillämpning av 
IAS 39 kommer inte att innebära några radikala kontrollförbättringar. Vissa förbätt-
ringar av kontrollen kommer ändock realiseras.  
 
Om principen anses som god höjs däremot röster mot de konsekvenser tillämpandet 
av denna princip får. Något som i princip alla respondenter har sett som ett problem 
är att finansiella nyckeltal kommer att påverkas av den nya redovisningen. Exempelvis 
kommer vinst per aktie, soliditet och avkastningsmått att få annorlunda värden. Det är 
egentligen detta som ses som det största problemet. Det fundamentala är hur plötsliga 
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resultatsvängningar skall kunna förklaras för kapitalmarknaden. I de flesta fall bör det 
gå att förklara varför vissa siffror förefaller märkliga, men respondenterna ser även fall 
där det kan vara svårare att förklara förändrade värden.  
 

5.6 REDOVISNING OCH INFORMATION 
 
Herrala anser att det är komplicerat när inte alla företag gör på samma sätt och att det 
till följd av detta blir väldigt svårt att som läsare av den finansiella informationen göra 
jämförelser mellan olika företag. Hon menar att syftet borde vara att det skall vara lätt 
att jämföra olika företags redovisningar, vilket inte underlättas av att vissa tillämpar 
säkringsredovisning, andra gör det inte och ytterligare andra tillämpar säkringsredo-
visning endast på vissa delar av verksamheten. Det skulle vara önskvärt att alla företag 
bestämde sig för att göra på samma sätt.  
 
På Saab påpekas att införandet av standarden kommer att öka fokuseringen kring fi-
nansiella instrument, att det kommer att uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare i 
och med att derivaten tas upp på balansräkningen. Detta skulle i förlängningen inne-
bära att redovisningen blir mer relevant än vad den tidigare har varit eftersom företag 
då inte redovisade derivat använda i säkringar förrän vinster eller förluster hade reali-
serats.  
 
Wedholm menar vidare att när fluktuationerna tilltar så kommer vissa dock att känna 
en större osäkerhet inför informationen. Han ser det inte som några problem att 
kommunicera detta till Saabs egen styrelse, men ut mot marknaden kan det uppstå 
svårigheter både vad gäller svängningarna i eget kapital när säkringsredovisning an-
vänds och resultatsvängningarna när säkringsredovisning inte tillämpas.  
 

”Det gäller som sagt att förbättra kommunikationen med finansmarknaden.” 
(Göran Wedholm, Saab) 

 

Sondell menar att det dessutom blir problem i de situationer då säkringen består av ett 
derivat och en säkrad position som värderas med olika principer. Ett exempel på detta 
är investeringar som klassificerats som HTM och som säkras med derivat, men där 
säkringsredovisning inte tillämpas så att investeringen i rapporteringen tas upp till an-



Grind och Käll (2005) - Empiri 
 

 
67 

skaffningsvärde medan derivatet skall omvärderas kontinuerligt till verkligt värde. Han 
menar att läsare av finansiella rapporter då inte blir mer upplyst än tidigare och att det 
blir svårt för de personer som inte tidigare är insatta i problematiken att ta till sig in-
formationen. 
 

5.7 TREDJE DELEN AV MODELLEN 
 
I denna sista del av modellen analyseras de viktigaste punkterna för val av redovis-
ningsmetod ut ur det ovan presenterade empiriska materialet.  
 

5.7.1 Verksamhet 
En påverkande faktor för val av redovisningsmetod som framträtt som mycket tydlig 
under de intervjuer som genomförts är de karaktärsdrag organisationernas verksamhet 
har. Dessa karaktärsdrag sätter gränser för huruvida säkringsredovisning är möjlig att 
tillämpa eller inte. Det har visat sig att en omfattande kundfinansieringsverksamheten 
medför att säkringsredovisning inte är möjlig att tillämpa p.g.a. verksamhetens om-
fattning. Det skulle helt enkelt innebära alltför mycket arbete att dokumentera och 
mäta effektiviteten i alla säkringar. Att verksamheten sätter gränser för säkringsredo-
visningens tillämplighet blir också tydligt i de fall där organisationen karaktäriseras av 
kontrakt med lång löptid, vilket omöjliggör säkringsredovisning enligt IAS 39. Ett al-
ternativ till detta, som Saab arbetar efter, är att försöka tillämpa en helt annan modell 
för redovisning där företaget istället använder sig av verksamhetens karakteristika. Av-
sikten är att uppnå liknande effekter som de som skulle ha uppnåtts med tillämpning 
av säkringsredovisning, d.v.s. begränsa de fluktuationer som annars skulle uppstå. Så-
ledes styr företagets verksamhet till viss del valet av den metod för redovisning som 
väljs.   
 
De utmaningar i verksamheten som redovisning i enlighet med IAS 39 medför för 
respondenterna i urvalet, inte bara gällande säkringsredovisning, ses dock som över-
komliga och på det hela taget framstår fallföretagen som nöjda med de modeller efter 
vilka de kommer att arbeta. Detta verkar i mångt och mycket ta sin grund i att tanken 
som ligger till grund för standarden, att finansiella instrument skall tas upp till verkliga 
värden, anses som god. Vidare kräver den förändrade redovisningen inte heller några 
större ombyggnader av datasystem hos de intervjuade företagen.  
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5.7.2 Risker 
Vad som framkommit under de intervjuer som utförts är att företag erbjuds hjälp av 
Nordea med att säkra verksamheten mot valuta-, ränte-, och råvarurisk. Av de övriga 
företagen i urvalet framhölls att de två första riskerna utgjorde föremål för säkring. 
För att få en enhetlig hantering av dessa risker inom företagen har respektive ledning 
fastställt en säkringspolicy vilken reglerar hur organisatoriska enheter skall agera i des-
sa frågor. Således påverkar föga förvånande de risker som företaget ställs inför hanter-
ingen av dessa inom organisationen. En viktig poäng i detta sammanhang är att re-
spondenter ur urvalet framhåller att redovisningen skall anpassas efter den ekonomis-
ka verklighet organisationen möter; redovisningen skall absolut inte tillåtas styra affä-
rerna.  
 
För Scania föreligger inga fundamentala problem att tillämpa denna redovisningsme-
tod för säkringar gällande valutarisk. Gällande ränterisker är dock situationen en an-
nan. Företaget kommer att tillämpa säkringsredovisning för de två största lånen då alla 
krav som standarden ställer kan uppfyllas, men som nämnts ovan är detta inte möjligt 
för den omfattande kundfinansieringsverksamheten. För Saab gäller detta för organi-
sationen i stort, endast en liten del av organisationen kan tillämpa säkringsredovisning 
för de positioner som säkras. Vidare säkrar Saab i första hand verksamheten mot valu-
tarisk, men redovisningen av de säkringar som ingås skall alltså inte tillåtas styra valet 
av huruvida företaget skall ingå dessa säkringar eller inte. 
 

5.7.3 Värdering och resultatpåverkan 
I det urval som gjorts för denna studie framstår värdering av de finansiella instrument 
som behandlats, d.v.s. swapar och terminer, som mer eller mindre självklar. Detta 
skulle innebära att det inte verkar som om olika värderingsmodeller bidrar till proble-
matiken då respondenterna anser att det endast finns ett sätt att värdera dessa instru-
ment, nämligen med hjälp av diskonterade kassaflödesanalyser. Gällande den värde-
ring till verkliga värden av finansiella instrument som nu skall göras, ser responden-
terna i urvalet principen som god. Det har talats om att den tidigare tillämpade redo-
visningen varit generös och den har även benämnts byrålådemetoden, vilket författar-
nas tolkar som att instrumenten stoppas undan till dess att vinst eller en förlust kan 
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realiseras. Respondenterna ser att den nya typen av redovisning kommer att få bety-
dande förändringar i viktiga nyckeltal. I och med detta kommer företag att tvingas ta 
större ansvar för att potentiella investerare och andra kan få dessa förändringar förkla-
rade för sig på ett tillfredsställande sätt. Här går det återigen att anknyta till de olika 
verksamheternas karakteristika; det handlar i detta urval om företag som helst inte 
redovisar en hög resultatvolatilitet till följd av tidigare stabilitet. Vidare ser responden-
terna även att olika företag kommer att välja olika metoder, trots att syftet med denna 
redovisning är att alla skall göra lika, varför den information som sprids kan bli svår 
att tyda för användare av denna. Således är standardens grundläggande tanke god, 
men de konsekvenser företag kommer att tvingas hantera ses som något mer proble-
matiska. 
 

5.8 SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det som ur den empiriska undersökningen 
framkom som ytterligare faktorer som påverkar företag i deras val av redovisningsme-
tod är den verksamhet som bedrivs och de därtill hörande riskerna. Vidare framkom 
att respondenterna uppfattade den tanke som ligger till grund för IAS 39, d.v.s. att 
redovisa finansiella instrument till verkligt värde, är god. Dock medför redovisningen 
konsekvenser som måste beaktas vid val av redovisningsmetod. Dessa faktorer, som 
visas i figur 19, kan nu läggas till den modell som utvecklas i denna studie. 
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Figur 19: Tredje delen av modellen. 
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6 SLUTDISKUSSION 
 

De tre delarna av modellen för säkringsredovisning som tagits fram i de tre föregående delarna av 
uppsatsen, ställs under denna rubrik emot varandra och analyseras vidare. Detta kapitels struktur 
utgår från modellens tre steg. Denna analys genererar sedan uppsatsens slutsats som presenteras i 
nästföljande kapitel. 

 
 

6.1 FÖRSTA DELEN AV MODELLEN 
 
Vid skapandet av modellens första del utgick författarna från att ett företag kan välja 
ett sätt att redovisa som antingen speglar den ekonomiska effektiviteten eller anses 
korrekt av aktörer i den miljö inom vilken företaget verkar. Det senare sättet efter vil-
ket företag väljer redovisningsmetod jämfördes i tidigare kapitel med tillämpandet av 
redovisningsrekommendationer. Bland de fallföretag som studerats har valet angående 
tillämpandet av säkringsredovisning inte kommit att handla om ekonomisk effektivi-
tet. Det framstår med andra ord som att tillämpandet av säkringsredovisning bland 
fallföretagen inte beror på huruvida denna bättre eller sämre speglar den ekonomiska 
effektiviteten. En möjlig förklaring till varför den ekonomiska effektiviteten inte ver-
kar vara det primära kriteriet vid val av redovisningsmetod kan tänkas vara att redo-
visningen till verkligt värde anses som god i det urval som här behandlas. Detta kan 
ställas emot de argument mot IAS 39 som presenterats i referensramen vilken gör gäl-
lande att denna redovisning är närmast att betrakta som felaktig. Genom att det empi-
riskt har framkommit att redovisningen till verkligt värde ses som positivt av samtliga 
respondenterna, så är författarna av åsikten att kriteriet om redovisning som speglan-
des den ekonomiska effektiviteten ändå indirekt är uppfyllt. 
 
Vad gäller valet av redovisningsmetod efter vad som anses korrekt inom den miljö 
företaget verkar, så konstaterades i den första delen av modellen att de nu gällande 
redovisningsrekommendationerna upphör att gälla eftersom det från och med första 
januari 2005 är IASB:s standarder som styr redovisningen. Författarna förutspådde att 
företagen då hamnar i en situation där de inte med säkerhet vet vad som är ett korrekt 
val och att de för att minska denna osäkerhet kan ta hjälp av exempelvis konsulter 
eller deltaga i seminarier med andra företag. Av studiens empiriska material att döma 
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så verkar det som om detta väl stämmer överens med dessa förutsägelser. Nordea har 
fått många frågor som berör just säkringsredovisning medan personen som på SAAB 
är ansvarig för dessa frågor deltagit i seminarium med andra företag om tillämpandet 
av IAS 39 och säkringsredovisning. De personer som intervjuats på Scania framhöll 
att det bästa vore om alla stora företag kom överens om att göra på samma sätt, vilket 
kan ses som en antydning till att vilja ta efter andras beteende. Eller annorlunda ut-
tryckt, om en enhets ledning själva inte vet vilken metod de skall välja så kommer 
denna att önska rätta sig efter vad andra gör, framförallt andra enheter som ledningen 
anser vara framgångsrika inom detta område. Detta skulle med tillämpande av Di-
Maggio och Powells (1983; i DiMaggio och Powell [red.], 1991) vokabulär kunna ses 
som mimetisk isomorphism. 
 
I den första delen av modellen valde författarna även att belysa problematiken vid va-
let av redovisningsmetod ur ett intressentperspektiv. Först konstaterades att staten, 
eller i fallet med IAS/IFRS den överstatliga organisationen EU, kommer att spela en 
avgörande roll vid valet av redovisningsmetod eftersom företagen genom Sveriges 
medlemskap inom EU är tvingade att följa detta regelverk. Detta skulle kunna kallas 
en regulativ struktur enligt Kjærs (2002; i Nygaard [red]., 2002) definition. Författarna 
konstaterar att samtliga fallföretag är medvetna om detta och alla kommer att tillämpa 
regelverket, om än i olika utsträckning och på olika sätt. Den andra intressentgruppen 
som författarna ansåg som primär var investerarna och att redovisning därför kom-
mer att behöva anpassas för att stämma överens med dessas behov. Intervjupersoner-
na har under intervjuerna ofta återkommit till de fluktuationer som uppkommer i re-
sultat- och/eller balansräkning beroende på huruvida säkringsredovisningen tillämpas 
eller inte.  
 
Detta faktum visar även författarnas räkneexempel i den andra delen av referensra-
men på. I samband med detta har åsikter framförts om att dessa fluktuationer måste 
kommuniceras till marknaden vilket författarna ser som ett tydligt exempel på att in-
vesterarna spelar en viktig roll vid valet om tillämpning av säkringsredovisning. Dock 
framstår inte denna grupp som helt avgörande. Under intervju påpekades att det är 
viktigt att väga det merarbete som krävs för att kunna tillämpa säkringsredovisning 
och de kostnader detta medför mot nyttan av detsamma. Dessutom framhölls att de 
fluktuationer som uppkommer som ett resultat av den nya typen av redovisning måste 
kommuniceras ut till marknaden och förklaras. Detta tyder på att investerare inte har 
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samma betydelse som staten vid val av redovisningsmetod. En uppenbar förklaring till 
detta är att redovisning enligt IAS/IFRS föreskrivs enligt lag och därför ses åtaganden 
gentemot investerare som ett behov att förklara konsekvenserna av redovisningen, 
snarare än ett åtagande som kräver en viss typ av redovisning. 
 

6.2 ANDRA DELEN AV MODELLEN 
 
Utgångspunkten för denna del av slutdiskussionen är de rubriker som användes för att 
strukturera den andra delen av modellen i referensram del två. 
 

6.2.1 Riskhantering 
I den andra delen av referensramen konstaterades bland annat att de nya reglerna gäl-
lande säkringsredovisning inte tillåter säkring av nettopositioner och därigenom skulle 
komma att få effekter på företagens sätt att hantera sina risker. Raeburn (2004) förut-
spådde att företagen lämnades tre möjligheter; antingen att fortsätta som vanligt med 
sina nettosäkringar men inte tillämpa säkringsredovisning på en eventuell öppen net-
toposition, att lämna nettopositionen osäkrad eller att välja att säkra varje position var 
för sig med ett instrument för varje säkring. Ur de fakta som framkommit under sam-
tal med de företag som legat till grund för den empiriska undersökningen ses tydliga 
tecken på att framför allt att det första alternativet valts inom detta urval. Med andra 
ord konstaterar författarna att IAS 39 inte har kommit att ha effekt på företagens sätt 
att hantera risk, vilket exempelvis Raeburn (ibid.) såg som en möjlig konsekvens av 
den nya redovisningen. Inte heller har fallföretagens ekonomi- eller redovisningssy-
stem kommit att påverkas i något större utsträckning förutom att treasurysystemen i 
vissa fall måste modifieras. I en situation där mer omfattande förändringar skulle ha 
krävts kan man mycket väl tänka sig att en mer negativ inställning till den förändrade 
redovisningen hade kunnat registreras än vad som har varit fallet i denna studies urval. 
I kontrast till detta framhålls från Saabs sida att den nya redovisningen tillåter en ökad 
kontroll över riskhanteringen, ett för författarna något oväntat resultat då litteraturen 
inom ämnesområdet främst förutspår problem och ifrågasätter nyttan med denna typ 
av redovisning. 
 
I litteraturen framhålls även att redovisningen inte skall få styra de ekonomiska beslut 
en organisation måste fatta (se Dunne, Helliar och Powell, 2003; Ebling, 2001). Detta 
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innebär i ett riskhanteringssammanhang att redovisningen inte skall avgöra vilket av 
de tre alternativ som Raeburn (2004) presenterar ett företag väljer för sin fortsatta 
riskhantering. Dock kommer redovisningen i slutändan oundvikligen att få utslag i 
företagens finansiella rapporter, något som av respondenterna i urvalet ses som pro-
blematiskt. Detta medför att författarna är av åsikten att det är troligt att när ledning-
en fastställer den säkringspolicy efter vilken företaget skall agera så beaktas ändock de 
informationsmässiga resultat av de val som görs när ledning fastställer denna policy. 
Detta skulle innebära att redovisningen ändå på ett indirekt sätt styr hanteringen av 
risker, d.v.s. ekonomiska beslut, i viss mån genom den säkringspolicy som fastställts. 
Huruvida detta samband kan styrkas empiriskt har inte fastställts inom ramen för 
denna studie till följd av det urval som gjorts. Dock förefaller detta sannolikt då re-
spondenterna understrukit vikten av att ha en säkringspolicy och att denna efterföljs.  
 

6.2.2 Säkringsredovisningens tillämplighet 
Vad gäller säkringsredovisningens tillämplighet så förutsades i denna studie att det 
troligen skulle vara förenat med betydande svårigheter för företag att tillämpa de om-
fattande dokumentations- och effektivitetskrav som ställs för att få tillämpa säkrings-
redovisning. Detta skulle naturligtvis komma att ha betydelse för huruvida företaget 
skulle komma att tillämpa säkringsredovisning eller inte. I Scanias fall framstår dessa 
krav som inte särskilt svåra att uppfylla när det gäller säkring av valutakurser och de 
stora lån som företaget har. Dock framhåller de att när det gäller den omfattande lea-
singverksamheten så innebär den för mycket arbete. I Saabs fall kan företaget inte 
uppfylla säkringsredovisningskraven på grund av att deras kontrakt är för långa och 
där värdet i framtiden av dessa är alltför svårt att prognostisera med tillräcklig exakt-
het. Det är med andra ord möjligt att se det som att företagen har svårt att uppfylla de 
krav som ställs för att säkringsredovisning skall kunna tillämpas. I vissa fall är det 
t.o.m. så att företagets verksamhet omöjliggör tillämpning. Så är det särskilt i SAAB:s 
fall med verksamhetens karaktär av långa kontrakt. I Scanias fall kan säkringsredovis-
ning tillämpas i de flesta fall, men i vissa har bedömningen gjorts att detta kräver allt-
för mycket extraarbete. Detta problemområde går således att närma sig från två olika 
vinklar som egentligen är två sidor av samma mynt, d.v.s. huruvida det är företagens 
verksamhet som är den begränsande faktorn eller om det är standardens krav som är 
för svåra att uppfylla. Detta diskuteras vidare under rubrik 6.3. 
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6.2.3 Orealiserade vinster och förluster 
Om ett företag inte väljer att tillämpa säkringsredovisning kommer det i större ut-
sträckning att få orealiserade vinster på derivat som belastar resultaträkningen. Ur ett 
teoretiskt perspektiv stödde sig författarna på Raymans (2004) argumentation att detta 
endast var ett korrekt sätt att redovisa om företagets andelar avyttrades omedelbart på 
balansdagen. Denna argumentation har dock inte återgivits hos någon av dem som 
intervjuats, vilket styrker påståendet under rubrik 4.6.3 att denna argumentation möj-
ligen är alltför teoretisk för att vara praktiskt gångbar. I själva verket har författarna 
inte mött åsikter som menar att det är direkt fel att ha orealiserade vinster som påver-
kar resultatet, snarare tvärtom. Det som framhålls som negativt är att de fluktuationer 
i resultat som uppstår och den påverkan i form av förändrade värden redovisningen 
kommer att ha på företagets nyckeltal kommer att behöva kommuniceras till markna-
den vilket nämnts ovan. Det är med andra ord möjligt att utifrån det empiriska urvalet 
säga att det är ett faktum att orealiserade vinster som belastar resultatet inte påverkar 
valet att tillämpa säkringsredovisning. Resultatet blir dock att med denna resultatvola-
tilitet krävs merarbete för att kommunicera anledningarna till detta till marknaden. 
Denna kommunikation är dock något som företagen i denna studies urval tror sig 
kunna hantera. 
  

6.2.4  Fluktuationer i finansiella rapporter 
Det har tidigare i denna del av uppsatsen nämnts, och även bekräftats i författarnas 
räkneexempel i referensram del två, att valet att inte tillämpa säkringsredovisning 
kommer att skapa fluktuationer i företagens redovisade resultat. Om företaget väljer 
att tillämpa säkringsredovisning kommer dessa fluktuationer att i stället belasta det 
egna kapitalet. I del två av referensramen exemplifierades dessa fluktuationer med en-
dast ett derivat uppgående till ett mindre belopp åt gången. I exempelvis Saabs fall, 
där man hanterar derivat till ett värde av åtskilliga miljarder kronor, kommer dessa 
fluktuationer att påverka de finansiella rapporterna i större utsträckning än i de räkne-
exempel som presenterats. Företagen i denna studie framhåller att fluktuationer defi-
nitivt är ett orosmoment och därmed någonting som måste beaktas. Exempelvis har 
Saab valt att inte tillämpa säkringsredovisning, men arbetar istället med en metod som 
syftar till att begränsa fluktuationerna, i alla fall i resultatet. Det är med andra ord möj-
ligt att säga att fluktuationerna spelar in vid bedömningen om företaget skall tillämpa 
säkringsredovisning eller inte, men att verksamheten sätter gränser. 
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De fluktuationer som ändå uppkommer kan komma att skapa osäkerhet på kapital-
marknaden till följd av förändrade nyckeltal. Oavsett om fluktuationerna kommer till 
uttryck i resultaträkning eller i eget kapital kommer en påverkan på nyckeltal att fås, 
varför denna oro på kapitalmarkanden inte kan undvikas. En viss fluktuation är knap-
past möjlig att undvika hur företagen än väljer att agera. Därför blir det av betydelse 
att kommunicera fluktuationernas orsak till marknaden, vilket respondenterna har på-
pekat.  
 

6.2.5 Värderingsmetod och volatilitet 
Författarna konstaterade även i referensram del två att fluktuationerna kan komma att 
variera beroende på vilken värderingsmetod som tillämpas för swapar och terminer 
som inte handlas på aktiva marknader. Resultatet av detta blir, precis som Juettner-
Nauroth (2004) konstaterat i sin artikel, att värdet på derivatet och sedermera företa-
get blir fiktivt. Därmed ges företagsledningen möjlighet att genom att välja värde-
ringsmetod kunna påverka värdet på de derivat som används och således i förläng-
ningen värdet på hela företaget. Standarden föreskriver att värderingsmodeller skall 
användas i det fall att inget värde på det finansiella instrumentet finns att tillgå på en 
aktiv marknad (IAS 39:AG74). Vad som egentligen är att anse som en aktiv marknad 
framstår dock som oklart; är de instrument som används i företaget att anse som 
varande del av en aktiv marknad eftersom de räntor som ligger till grund för värde-
ringsberäkningen finns noterade på en aktiv marknad?  
 
Intervjupersonerna menade i detta fall att eftersom räntorna som beräkningarna base-
rades på handlades på aktiva marknader, kunde även swaparna och terminerna betrak-
tas som om de handlades på aktiva marknader. I denna fråga delar inte författarna re-
spondenternas åsikt. Detta kan förklaras med att olika innebörd läggs i uttrycket aktiv 
marknad. I författarnas ögon är de terminer och swapar som används inte att betrakta 
som noterade på en aktiv marknad då det handlar om partsspecifika instrument för 
vilka värderingsmodeller används vid fastställande av deras verkliga värden. Denna 
innebörd läggs med stor sannolikhet inte in i respondenternas definition av aktiv 
marknad. Deras uppfattning är mer pragmatisk och kan tänkas innebära att markna-
den är aktiv för att handel sker med instrumenten; de köper de facto dessa instrument. 
Huruvida instrumenten är noterade på en aktiv marknad är således irrelevant, men 
detta är som sagt inte författarnas uppfattning. 
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De värderingsmodeller som tillämpades inom Scania kan betraktas som att ligga när-
mast de modeller som förespråkas av Levich och FASB. Enligt dem framstod dessa 
som de enda möjliga metoderna rent teoretiskt. I Saabs fall erhölls värden på utestå-
ende derivat från den bank med vilken företaget gör affärer, varför företaget inte har 
någon möjlighet att påverka dessa värden. Dessutom ser författarna att bland de före-
tag som intervjuats så verkar dessas uppfattning vara att Epstein och Mirzas (2004) 
modell borde kunna förkastas när det gäller värderingen av swapar. Författarna är 
också av denna uppfattning då denna modell inte beaktar på marknaden gällande rän-
tor utan gör antaganden som inte överensstämmer med den speciallitteratur inom 
värderingsområdet som redogjorts för i denna uppsats (se exempelvis Levich, 2001). 
 
Det faktum att företagen menar att värderingsmetoden inte kan påverkas gör även att 
Juettner-Nauroths (2004) argumentation om att företagsledningen kan påverka värdet 
på derivaten i detta fall inte kan tillämpas. Varken Saab, Nordea eller Scania menade 
att de kunde tillämpa olika metoder för värdering av likadana derivat och på så sätt 
påverka deras värden. Det ovan förda resonemanget gör gällande att värderingsmeto-
den inte heller spelar någon avgörande roll vid valet om tillämpningen av säkringsre-
dovisning eftersom den fluktuation som uppstår inte kan komma att variera. Dock är 
det teoretiska resonemang som förs i den andra delen av referensramen ej att anse 
som fullständigt falsifierat; standarden tillåter val av värderingsmetod utifrån vad den 
kallar publicerade metoder, vilket i princip skulle innebära att företagen trots allt har 
goda möjligheter att påverka värden på icke-noterade derivat. Att företagen inte har 
identifierat denna möjlighet anser författarna inte fullständigt räcker för att falsifiera 
denna förutsägelse.  
 

6.3 TREDJE DELEN AV MODELLEN 
 
Ur den tredje delen av modellen kan författarna urskilja två faktorer som inte tagits 
upp i teorin som dock visat sig ha inverkan på huruvida företag kommer att tillämpa 
säkringsredovisning eller inte. Den första är att företagets verksamhet och där tillhö-
rande riskhantering och säkringspolicy är av betydelse. Som påpekats tidigare i denna 
slutdiskussion så avgör företagets verksamhet om det överhuvudtaget är möjligt att 
tillämpa säkringsredovisning, eftersom det exempelvis i Saabs fall inte är möjligt att 
prognostisera de framtida flödena eftersom de ligger så långt fram i tiden. I Scanias 
fall är det om inte omöjligt så i alla fall förenat med betydande svårigheter att tillämpa 
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säkringsredovisning för den omfattande kundfinansieringsverksamheten p.g.a. den 
arbetsbelastning detta skulle innebära.  
 
Författarna påpekade tidigare att detta kunde bero på att reglerna var för svåra att föl-
ja, men också att det också kunde ses som att det var företagets verksamhet som inte 
möjliggjorde tillämpning. Precis som nämnts ovan är detta två sidor av samma mynt. 
Resultatet blir här den klassiska hönan och ägget problematiken; vad skall ses som 
orsak och vad skall ses som verkan? Dock bör beaktas att det inte endast är reglerna i 
sig som är svåra att följa utan att den verksamhet som företaget bedriver och den till-
hörande riskhantering även de spelar betydande roller. I författarnas ögon är det 
egentligen omöjligt att avgöra kausalitet mellan dessa faktorer mer än att de bägge be-
ror av varandra. Det är inte förvånande att företag anger att regelverket är omöjligt att 
tillämpa och att det inte tar hänsyn till verkligheten, likaväl som att det är troligt att 
IASB skulle framhålla att regelverket måste formuleras på detta sätt för att vara gene-
rellt applicerbart. Problemet ligger i att ett komplicerat regelverk skall reglera en i 
många fall komplicerad verksamhet, men det är knappast troligt att det skulle gå att 
formulera ett regelverk som är lätt att applicera och som dessutom reglerar alla de 
möjliga scenarier som kan tänkas uppkomma i internbankers dagliga verksamhet.    
 
Den andra faktorn som författarna identifierat och som inte har behandlats teoretiskt 
är de positiva effekter som detta regelverk för med sig, vilket respondenterna har lyft 
upp till diskussion. I Saabs fall har påpekats att den nya redovisningen ger en ökad 
kontroll över dotterbolagen inom risksäkringsområdet eftersom internbanken nu har 
bättre överblick över dotterbolagens säkringsverksamhet när alla derivat tas med i re-
dovisningen. På så sätt kan också den säkringspolicy som implementerats följas upp 
på ett enklare sätt. Vidare uttyddes att företagen i urvalet inte kommer att tvingas ut-
föra några betydande förändringar i affärssystem, utan dessa kommer snarare i stort 
kunna hantera de krav som ställs på redovisning enligt IAS 39. Detta skulle kunna 
förklaras med att företagen valt ett alternativ för riskhantering som ligger närmast det 
första av Raeburns (2004) alternativ; att fortsätta på ett liknande sätt som gjorts tidiga-
re. Faktumet att företagen i urvalet förefaller fortsätta på samma sätt som tidigare kan 
tänkas förklara varför några större förändringar i systemen inte har krävts. En i grun-
den oförändrad hantering av risker medför att existerande system kommer klara de 
bokningar som är nödvändiga för att uppfylla de krav som standarden ställer. Om så 
inte är fallet kan det räcka med tillämpning av en enkel excelmodell. I ett läge där ett 
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företag valt alternativ två eller tre i Raeburns (ibid.) kategorisering hade det antagligen 
krävts större förändringar än vad som nu är fallet. 
 





 

 
81 

7 SLUTSATS 
 

I detta kapitel besvaras explicit de forskningsfrågor som presenterades i uppsatsens första kapitel för 
att därmed uppfylla studiens syfte. I och med detta presenteras även de faktorer som har funnits på-
verka företag vid val av redovisningsmetod och då mer specifikt deras val att tillämpa säkringsredo-
visning eller inte enligt IAS 39. Avslutningsvis föreslår författarna även ämnen som under denna 
studie uppkommit, men som inte inkluderats i rapporteringen, vilka skulle kunna ligga till grund för 
framtida studier.  

 
 

Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell som påvisar de faktorer vilka påver-
kar ett företags val att antingen tillämpa eller inte tillämpa säkringsredovisning under 
IAS 39.  

 

7.1 STUDIENS RESULTAT 
 
I denna studie har tre forskningsfrågor utretts, där den första behandlade vilka fakto-
rer som påverkar företag vid val av redovisningsmetod. Teoretiskt behandlades detta 
utifrån ett institutionellt perspektiv samt med tillämpning av den teoribildning som 
kalls intressentteorin (stakeholderteori). Inom detta område konstateras att staten, eller i 
detta fall EU, naturligtvis spelar en viktig roll genom den lagstiftning som kräver en 
tillämpning av IAS 39 och dess regler för säkringsredovisning. Vidare är även investe-
rare på kapitalmarknaden av betydelse, dock inte i lika stor utsträckning. Det slutgilti-
ga beslutet att tillämpa säkringsredovisning eller någon alternativ metod är inte direkt 
beroende av investerares behov. Detta stöds av faktumet att företagen i det urval som 
ligger till grund för den empiriska delen av denna studie hellre kommunicerar förklar-
ingar till eventuella svängningar i finansiella rapporter till följd av redovisningen än att 
ändra den modell efter vilken enheten arbetar i dag. Utöver dessa teoretiska förklar-
ingar upptäcktes även att verksamhetens karaktärsdrag, omfattning och där tillhörande 
risker starkt påverkar val av metod. En tillämpning av säkringsredovisning verkar inte 
vara möjlig för företag som är aktiva i en miljö där långa kontrakt är vanliga. Verk-
samhetens omfattning verkar även denna påverka val av metod, då en omfattande rö-
relse i vissa fall medför alltför mycket merarbete.  
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Den andra forskningsfrågan som behandlats inom ramen för denna studies syfte av-
såg att klargöra hur ett företags balans- och resultaträkning skulle komma att påverkas 
av redovisning enligt IAS 39. Vad som har påvisats är att en volatilitet i företagens 
finansiella rapporter kommer att vara för handen. Denna volatilitet kommer främst att 
belasta balansräkningen om företaget tillämpar säkringsredovisning, och resultaträk-
ningen om så inte görs. Hur ett företags ledning än beslutar att göra måste en viss vo-
latilitet accepteras. Detta eftersom det knappast är möjligt att uppnå en situation där 
alla omvärdering av derivat och säkrade positioner helt tar ut varandra. Därmed 
kommer, hur ledningen än beslutar göra, en påverkan på viktiga nyckeltal i företagets 
finansiella rapportering att uppkomma. Det är av vikt att kommunicera ut anledning-
arna till detta till kapitalmarknaden. Slutsatsen är att det egentligen inte spelar någon 
roll var svängningarna hamnar, det gäller att förklara dem. Detta påverkar inte i någon 
större utsträckning valet av redovisningsmetod. Förklaringen till detta kan tänkas vara 
att de personer som i denna studie har talats med verkar anse att den princip som lig-
ger till grund för IAS 39 är sund.  
 
Till sist har de konsekvenser det ovan nämnda kommer att ha för företagens riskhan-
tering behandlats. Här har funnits att inom det urval som redogjorts för kommer risk-
hantering inte att förändras till följd av en förändrad redovisningsmetod. Detta tyder 
på att ekonomiska beslut inte tillåts påverkas av redovisningsmässiga föreligganden. 
Detta är i författarnas ögon en sund inställning då det är i enlighet med den grund-
läggande tanken att redovisning inte skall påverka ekonomiska beslut utan endast rap-
portera dem.  
 
Ur den diskussion som här förts mot bakgrund av de delar av modeller som utveck-
lats i de båda referensramarna, empirin och slutdiskussionen, kan nu ett antal faktorer 
utpekas som viktiga för ett företags val att tillämpa säkringsredovisning enligt IAS 39. 
Dessa är, utan inbördes rangordning: 
 

- Staten, 
- Investerare, 
- Verksamhet, 
- Risker, 
- Fluktuationer i finansiella rapporter samt 
- Kommunikation till kapitalmarknaden.   
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7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Denna studie har utförts i ett begränsat urval då syftet inte har varit att utföra en om-
fattande empirisk undersökning. Vidare har den standard som behandlats i skrivande 
stund ännu inte börjat tillämpas. Av intresse är därför att när de första årsredovisning-
ar som är upprättade enligt IAS/IFRS har publicerats, utföra en undersökning som 
kartlägger de val som gjorts vid tillämpning av säkringsredovisning. Detta skulle kun-
na utföras som en jämförande studie mellan bolag på exempelvis Stockholmsbörsens 
A-lista för att utreda vilka bolag som tillämpar säkringsredovisning, i vilken utsträck-
ning och huruvida några samband mellan företag med liknande verksamheter kan 
fastställas. 
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8 METODKRITIK 
 

I detta avslutande avsnitt kommer metoden som använts i denna studie att bedömas. Detta avsnitt 
har placerats sist eftersom detta är möjligt först efter uppsatsens färdigställande. Under denna rubrik 
kommer reflektioner att ske över den deduktiva metod som använts samt studiens generaliserbarhet. 
Till sist bedöms tillförlitligheten i de källor som studien använt sig av.  

 
 

8.1 DEDUKTIV METOD 
 
Syftet med denna uppsats varit att utreda de faktorer som påverkar företag i dess val 
av redovisningsmetod och utifrån detta utveckla en modell som spelar in när företag 
väljer huruvida de skall tillämpa säkringsredovisning eller inte. För att göra detta valde 
författarna en deduktiv metod där den befintliga teorin har fått bestämma den empiri 
som samlats in. Problemet vid detta sätt att arbeta blir att viss empiriskt material blir 
utan teoretisk motsvarighet. Författarna har under arbetet med uppsatsens slutdiskus-
sion tvingats beakta och hantera detta fenomen. I samband med detta valdes att låta 
det empiriska materialet ingå som en del av slutdiskussionen istället för att försöka i 
efterhand leta efter teori som gör att materialet passar in. Författarna menar att detta 
ger en mycket tydligare röd tråd i uppsatsen samt att det gör referensramen mer be-
griplig och överskådlig eftersom ny teori i annat fall lätt kan kännas malplacerad. 
 
Detta problem kommer i författarnas ögon också av valet att tillämpa vissa teoretiska 
modeller framför andra. Inom ramen för denna studie har ett aktivt val gjorts att bort-
se från viss teoribildning. Dessa uteslutna teorier kanske skulle ha kunnat förklara vis-
sa delar av det empiriska material som nu i stället har inkluderats som en utökning av 
den teori som utvecklas i denna studie. Detta är en brist som byggs in i en uppsats av 
detta slag, d.v.s. en uppsats med deduktiv ansats som författas över en begränsad 
tidsperiod. Det är dock författarnas förhoppning och åsikt att denna begränsade tids-
period inte påverkar studiens resultat i en sådan grad att detta inte kan betraktas som 
tillförlitligt och relevant.   
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8.2 GENERALISERBARHET 
 
Att skapa en generell och allmängiltig modell har inte varit författarnas avsikt från 
början utan målet har snarare varit att testa förutsägelser på ett antal fallföretag. Det 
medvetna valet att generalisering inte varit det övergripande syftet stärks av Gummes-
sons (2000) argument att generalisering är av mindre vikt i samhällsvetenskaplig forsk-
ning, där kravet istället bör vara att kontinuerligt söka efter ny kunskap. Dock är det 
enligt författarnas åsikt lämpligt att reflektera över generaliserbarheten. I denna upp-
sats är den avgörande faktorn för generaliserbarheten antalet fallföretag som förutsä-
gelserna testats på. Frågan blir då naturligtvis om slutsatserna hade blivit annorlunda 
om fler fallföretag använts. Författarnas åsikt är att det är troligt att svaren blivit av 
liknande karaktär hos företag som har en verksamhet som har liknande drag med fall-
företagen i denna uppsats. Detta argument stärks av den institutionella teoribildningen 
och det empiriska faktum att företag i urvalet tagit hjälp av varandra, revisorer och 
konsulter för att söka klarhet inom detta problemområde. Dock är det författarnas 
uppfattning att om ett företag intervjuats vars verksamhet avsevärt skiljt sig från dem 
som använts i uppsatsen så hade svaren troligtvis blivit annorlunda. Ett företag som 
exempelvis använder en stor andel råvaruderivat kan ha en helt annorlunda risksäk-
ringspolicy och vad som påverkar deras val att tillämpa säkringsredovisning kan för-
fattarna inte uttala sig om. Således är generaliserbarheten begränsad i denna uppsats; 
det är definitivt inte 100 procent generaliserbart för någon annan grupp än just det 
urval som här gjorts.  
 

8.3 KÄLLKRITIK 
 
Eftersom denna uppsats bygger på information som inhämtats från diverse källor och 
inte enbart bygger på egna spekulationer är en bedömning av de använda källorna i 
författarnas ögon nödvändig för att kunna påvisa att uppsatsen kan sägas äga trovär-
dighet. Thurén (1997, 2003) anger fyra kriterier utifrån vilka en källas trovärdighet 
skall bedömas. Dessa är: 
 

- Äkthetskriteriet, 
- Tidskriteriet, 
- Beroendekriteriet och 
- Tendenskriteriet. 
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Det första kriteriet avhandlar huruvida källan är vad den utger sig för att vara, d.v.s. 
att det helt enkelt inte handlar om en förfalskning (Thurén, 1997). För de källor som 
inom ramen för denna studie har använts, både primära och sekundära, gäller att des-
sa har valts utifrån kriteriet att de under inga omständigheter får innefatta uppenbara 
eller medvetna felaktigheter. De sekundära källorna har, som nämnts i kapitel 2, fun-
nits efter sökningar i vetenskapliga tidsskrifter och publikationer, varför dessa bör 
vara att betrakta som äkta och inte vara några förfalskningar. Samma sak gäller för den 
information som genererats under intervjuer. Självklart kan det vara möjligt att detal-
jer inte är fullständigt överensstämmande med faktiska föreligganden. Författarna ser 
dock inte någon anledning till att de intervjuade personerna medvetet skulle ha sökt 
försköna eller förändra verkligheten.     
 
Thurén (ibid.) menar att tidskriteriet innebär att en källa är mer trovärdig ju mer sam-
tida den är och att ju mer detaljerad kunskap vi söker, desto striktare måste samtidig-
hetskravet upprätthållas. Det handlar således här om någonting så enkelt som glömska 
vilken i möjligaste mån bör undvikas. I denna studie avhandlas ett aktuellt ämne, ett 
ämne som respondenterna för närvarande arbetar med dagligen, varför detta kriterium 
bör vara uppfyllt för de intervjuer som genomförts. Självklart är det inte endast de 
intervjuade personerna som kan tänkas glömma viktig information, inte heller förfat-
tarna av denna uppsats är immuna mot denna process. För att inte förbise viktig in-
formation som framkommit under intervjuerna användes inspelningsutrustning och 
på så vis är glömskans menliga inverkan på studien förhoppningsvis minimerad. Gäl-
lande sekundärkällorna är detta kriterium i författarnas ögon inte relevant i samma 
utsträckning som för de primära källorna, dock har samma problematik beaktats ge-
nom att de sekundära källorna som refererats till i möjligaste mån har varit skrivna 
under senare tid. Detta kriterium har dock inte varit ett grundläggande urvalskriterium 
för de sekundära källorna, då dessa främst valts ut efter innehåll. En tidigare källa med 
högre innehållsmässig relevans har prioriterats framför en senare källa med en lägre 
grad av innehållsmässig relevans. Dock bör det tilläggas att de flesta källor som an-
vänts i uppsatsens referensram är skrivna på 1990 och 2000-talet, eftersom ämnet som 
i denna studie har behandlats är så pass aktuellt. 
 
Beroendekriteriet delas av Thurén (1997, 2003) upp i två olika delar; horisontellt och 
vertikalt beroende. Den första delen avhandlar huruvida en källa kan betraktas som 
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trovärdig. För att uppnå denna trovärdighet krävs enligt ovan namngivne författare att 
två av varandra oberoende källor gör samma utfästelse. Med den andra avser Thurén 
(1997) att för att en källa skall vara oberoende får den som står för uppgiften inte vara 
påverkad av någon annan. Detta innebär konkret att den ena källan inte får ha den 
andra som sin källa. För att söka tillgodose detta för de sekundära källorna har i möjli-
gaste mån flera källor använts för att avhandla samma ämnesområde. Dock har det 
inom vissa teoribildningar varit svårt att finna två av varandra helt oberoende källor 
som gör samma utfästelser. Ett tydligt exempel på detta är den institutionella teori-
bildningen som använts i denna uppsats, då många av de källor som används hänvisar 
tillbaka till DiMaggio och Powell (1983) vilket skulle visa på ett beroende, i detta fall 
både vertikalt och horisontellt. Gällande de primära källorna blir detta tudelade krite-
rium svårt att uppfylla. Författarna anser det omöjligt att strikt uppfylla kriteriet att 
dessa källor skall vara av varandra oberoende till följd av ämnet. Inom detta område 
påverkas alla av alla i någon mån och det är just detta som till viss del gör det intres-
sant. Legitimitetsteorin som är en del av den institutionella teorin, vilken redogjorts 
för i denna uppsats referensram, förutspår just att aktörer gärna gör som andra för att 
uppnå legitimitet. Att då kräva fullständigt oberoende mellan källor i denna kontext 
blir i författarnas ögon ett väl hårt kriterium för att innefatta eller utesluta dem. Dock 
måste denna problematik beaktas, utfästelser som har bedömts vilja framställa en po-
äng framför en annan har använts med försiktighet och vid tolkningar av responden-
ters svar har detta gjorts med deras positioner i åtanke. 
 
Detta för diskussionen in på det sista kriteriet som Thurén (1997) benämner tendens-
frihet. Med detta avses att källor som är partiska bör undvikas, eller med andra ord 
källor som har intresse av att ge en vinklad bild av verkligheten bör behandlas försik-
tigt och kritiskt. Detta går in i den diskussion som ovan förts, men en fullständig ten-
densfrihet har liksom de andra kriterierna inte varit möjlig att uppnå. Respondenterna 
representerar olika organisationer och kan därför ha intresse av att framställa den egna 
verksamheten i en fördelaktig dager. De skriftliga källorna redogör i många fall för 
forskning som bedrivits av artikeln eller bokens författare, varför en strikt tendensfri-
het inte heller är möjlig att uppnå för dessa. Dock är författarna av åsikten att de käl-
lor som använts inte till karaktären avser att framställa en felaktig bild av verkligheten, 
vilket skulle kunna tänkas vara fallet för exempelvis en partsinlaga i ett rättsfall, varför 
tendensfriheten har bedömts vara uppfylld till en tillfredsställande grad, om än inte 
fullständigt uppfylld. 
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APPENDIX 1: INTERVJUFRÅGOR – SAAB / SCANIA 
 

Personliga frågor 
 

 Namn: 
 

 Befattning: 
 

 Arbetsuppgifter: 
 

 Utbildning: 
 

 Hur länge har du arbetat här?: 
 

Riskhantering och säkringar 
 

Inledningsvis är vi intresserad av att få reda på vilka typer av risker ni försöker skydda er emot samt 
hur ni gör detta.  
 

 Vilka är de risker som ni säkrar er emot? 
 

 Säkras samtliga transaktioner som innehåller dessa risker eller är ni selektiva?  
 

 Vilka instrument är det vanligast att ni använder för respektive risk? 
 

 Har riskhanteringen kommit att påverkas av IAS 39 eller bedrivs den på samma 
sätt?  

 
 

Säkringsredovisning 
 

Här är vi intresserad av att se om säkringsredovisningen förändras med införandet av IAS 39 
 

 Har ni tidigare tillämpat säkringsredovisning? 
 



 

 

 Om ja, har ni gjort detta för samtliga typer av säkringar? 
 

 Vad anser ni om de krav som IAS 39 ställer på säkringsredovisning? Är det svå-
ra att uppfylla? 

 
 Kommer ni att tillämpa säkringsredovisning under IAS 39?  

o I samma utsträckning? 
o Har IAS 39 förändrat (eller kommer den att förändra) ert val av tillämp-

ning av säkringsredovisning för vissa positioner? 
 

 Krävs en förändring av rutiner och system för att kunna tillämpa IAS 39? 
o Om ja: Hur pass omfattande är dessa förändringar? 

 
 

Värdering av finansiella instrument 
 

Vi vill här veta vilka värderingsmodeller som tillämpas när det inte finns ett noterat marknadspris 
på det finansiella instrumentet 
 

 Använder ni några andra finansiella instrument vid säkring förutom derivat? 
 

 IAS 39 föreskriver att när det gäller värdering till verkligt värde av finansiella 
instrument så skall först och främst marknadsvärdet användas. De instrument 
som ni använder vid säkring – ungefär hur stor andel av dessa har ett mark-
nadspris som enkelt kan bestämmas? 

 
 Till hur stora belopp, i ungefärliga tal, uppgår era säkringsinstrument?  

 
 Ett säkringsinstrument som vi antar att ni använder vid säkringar är ränteswa-
par. (Om det instrumentet sällan förekommer kan vi ta ett annat som används 
mer frekvent) Hur värderar ni dessa? (under förutsättning att det inte finns ett 
noterat marknadspris)   

o Exempelvis: vilken diskonteringsränta använder ni, hur ser antagandet 
om ränteutvecklingen ut? 

o Hur kommer det sig att ni använder just den metoden? 
 



 

 

 Vi antar att ni använder terminer för att säkra exempelvis valutakurser. Hur be-
räknar ni värdet på dessa? (under förutsättning att det inte finns ett noterat 
marknadspris) 

o Exempelvis: Vad gör ni för antagande om ränteutvecklingen? 
 

 
Påverkan på resultaträkning 

 
IAS 39 innebär en hel del förändringar, bl.a. att orealiserade vinster skall tas över resultaträkningen 
samt att alla derivat måste synas i redovisningen. Vi är under denna rubrik intresserade av vad ni 
tycker om dessa förändringar 
 

 Vad anser ni om att orealiserade vinster skall belasta resultaträkningen? 
 

 Hur ser ni på avvägningen att antingen tillämpa säkringsredovisning med det 
merarbete som krävs kontra en eventuell ökning av volatiliteten i resultatet? 

o Hur skulle ni hantera de fluktuationer som uppkommer om ni inte till-
lämpar säkringsredovisning? 

 
 Vad anser ni om att alla derivat numera skall synas i redovisningen? 

 
 IASB:s ramverk pratar om att redovisningens kvalitativa karaktäristika bl.a. skall 

vara tillförlitlighet och förstålighet samt relevans, där den senare avser relevans för 
användaren av redovisningsinformationen till att utvärdera eller fatta beslut. 
Hur tycker du att den redovisning som IAS 39 medför relaterar till dessa be-
grepp?  

 
 



 

 

APPENDIX 2: INTERVJUFRÅGOR - NORDEA 
 

Bakgrund 
 

 Namn: 
 

 Befattning: 
 

 Arbetsuppgifter: 
 

 Utbildning: 
 

 Hur länge har du arbetat på Nordea? 
 

Riskhantering och säkringar 
 

Vi är inledningsvis intresserade av att veta vilken typ av risker ni hjälper företag att skydda sig mot   
 

 Vilka risker hjälper ni företag att säkra sig emot? 
 

 Säkras företag samtliga transaktioner som innehåller dessa risker eller agerar de 
selektivt?  

 
 Vilka instrument är det vanligast att ni använder i de tjänster som ni erbjuder? 

  
 Har ni upplevt att riskhanteringen har kommit att påverkas av IAS 39 eller be-
drivs den på samma sätt?  

 
Säkringsredovisning 

 
 

 Har ni upplevt att företag har förändrat sin efterfrågan av de tjänster ni erbju-
der?  

o Exempelvis: Har ni upplevt att företag arbetar med förändringar av sina 
system el.dyl. för att kunna tillämpa IAS 39? Är era ekonomisystem 



 

 

tvungna att byggas om för att kunna erbjuda företag hjälp med säkring-
ar? 

 
 Vad anser ni om de krav som ställs på säkringsredovisning? Är det svåra att 
uppfylla?  

 
 Har efterfrågan på de tjänster ni erbjuder ökat i och med att årsskiftet närmar 
sig? 

 
Värdering av finansiella instrument 

 
Vi vill här veta vilka värderingsmodeller som tillämpas när det inte finns ett noterat marknadspris 
på det finansiella instrumentet 
 

 Erbjuder ni företag andra finansiella instrument för säkring utöver derivat? 
 

 IAS 39 föreskriver att när det gäller värdering till verkligt värde av finansiella 
instrument så skall först och främst marknadsvärdet användas. De instrument 
som ni erbjuder för säkring, handlas de på aktiva marknader eller är ni tvungna 
att använda värderingsmodeller? 

 
Påverkan på finansiella rapporter 

 
IAS 39 innebär en hel del förändringar, bl.a. att orealiserade vinster skall tas över resultaträkningen 
samt att alla derivat måste synas i redovisningen. Vi är under denna rubrik intresserade av vad ni 
tycker om dessa förändringar 
 

 Vad anser ni om att orealiserade vinster skall belasta resultaträkningen? 
 

 Hur ser ni på avvägningen att antingen tillämpa säkringsredovisning med det 
merarbete som krävs kontra en eventuell ökning av volatiliteten i resultatet? 

o Ger ni företag råd i dessa frågor? Har ni tagit fram några lösningar för 
företagen? 

 
 Vad anser ni om att alla derivat numera skall synas i redovisningen? 

 



 

 

 IASB:s ramverk pratar om att redovisningens kvalitativa karaktäristika bl.a. skall 
vara tillförlitlighet och förstålighet samt relevans, där den senare avser relevans för 
användaren av redovisningsinformationen till att utvärdera eller fatta beslut. 
Anser du att IAS 39 bidrar till detta?  

 
 

 



 

 

APPENDIX 3: IASB:S REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt presenteras kortfattat den grund som IASB utvecklar sina standarder 
utifrån. Endast de grundläggande förutsättningarna som ramverket bygger på presen-
teras. För den som är intresserad av att studera IASB:s referensram mer ingående 
hänvisar författarna till International Financial Reporting Standards 2004.  
 

Inledning 
I figur 1 presenteras författarnas tolkning av hur IASB:s referensram är uppbyggd. 
Vid denna tolkning har författarna valt att utgå från modeller av conceptual frameworks 
som presenteras i Kieso och Weygandt (1989) och Deegan (2003) för att strukturera 
diskussionen och bryta ner den text som standarden utgör i hanterbara enheter. Dis-
kussionen kring conceptual frameworks som Kieso och Weygandt (1989) och Deegan 
(2003) för är i mångt och mycket baserad på FASB:s ramverk och därmed inte full-
ständigt tillämplig på IASB:s motsvarighet. Dock anser författarna att modellerna som 
presenteras i de just nämnda skrifterna är lämpliga verktyg för att kunna bryta ner den 
text som ramverket utgör. 
  

 

Figur 20: IASB:s föreställningsram baserad på modeller av Kieso och Weygandt (1989) och Deegan 
(2003). Egen bearbetning 
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Den första nivån i denna föreställningsram beskriver de mål som den finansiella redo-
visningen skall ha. Den svarar med andra ord på frågan ”varför?”. Den andra nivån 
utgör bryggan mellan dessa två nivåer och beskriver de kvalitativa karaktäristiska som 
redovisningen skall uppfylla samt dess beståndsdelar. Den tredje nivån motsvaras av 
de principer som gäller för när exempelvis en intäkt skall tas med i redovisningen samt 
de principer och tekniker som styr värderingen av denna. Denna nivå kan med andra 
ord beskrivas som den mer operationella och svara på frågan ”hur”. (Kieso and Wey-
gandt, 1989) Nedan beskrivs alla dessa delar i detalj var för sig.  
 

Mål 
Det mål som den finansiella rapporteringen skall ha framgår ur punkt 12 i ramverket. 
Den skall ge… 
 

”… information om den finansiella positionen, den finansiella prestationen samt föränd-
ringen av den finansiella positionen hos en enhet som är användbar för ett brett spektrum 
av användare vid ekonomiskt beslutsfattande”. 

(IASB Framework 2004 p. 12, egen översättning) 
 

Finansiella rapporter som tas fram i detta syfte kommer, enligt punkt 13, att tillfreds-
ställa de vanligaste behoven som de flesta användare har. Vilka som är användare av 
dessa finansiella rapporter är enligt punkt 9 i ramverket investerare, anställda, långiva-
re, leverantörer och andra borgenärer i samband med handelsverksamhet, kunder, sta-
ten och dess myndigheter samt allmänheten. Den typ av information som dessa in-
tressenter har behov av skiljer sig något åt. I punkt 10 framhåller IASB dock att så 
länge informationen möter investerarnas krav så kommer den att tillfredsställa de fles-
ta av de andra intressenternas behov. Detta kan ses som ett uttryck för en mer anglo-
amerikansk redovisning vilket Deegan, (2003) som hänvisar till Mueller (1967) och 
Nobes (1984), karaktäriseras av att tonvikten läggs på kapitalmarknaderna till skillnad 
från den kontinentaleuropeiska modellen som i större utsträckning är kopplad till 
skatteregler och där skyddet av borgenärer kommer i första rummet. Den svenska re-
dovisningen får anses tillhöra den senare kategorin varför IASB:s regelverk innebär 
stora förändringar.  
 

Ur punkt 14 i ramverket framgår även att den finansiella rapporteringen kommer att 
visa hur ledningen har styrt företaget (stewardship) eller ledningens ansvar för de resur-



 

 

ser som tilldelats dem. Den finansiella informationen blir sålunda ett sätt att bedöma 
företagsledningens prestation.  
 

Kvalitativa karakteristiska 
I ramverket som gäller övergripande för IASB:s standarder behandlas fyra huvudsak-
liga kvalitativa karakteristika, vilka syftar till att göra informationen i finansiella rap-
porter användbara för användare. Dessa är förståelighet (understandability), relevans 
(relevance), tillförlitlighet (reliability) och jämförbarhet (comparability). (IASB Framework 
2004 p. 24) 
 
Med förståelighet avser IASB faktumet att användare av finansiell information måste 
kunna tillgodogöra sig denna under förutsättning att användaren har rimlig kunskap 
om verksamhet, ekonomisk aktivitet och redovisning samt att denne har viljan att till-
godogöra sig informationen. IASB lägger dock in en brasklapp och påpekar att infor-
mation om komplexa ekonomiska företeelser inte ska utelämnas ur den finansiella 
informationen med hänvisning till att förståelsekriteriet ej går att uppfylla (IASB Fra-
mework 2004 p. 25). Detta härrör från grundprincipen att all information som kan 
tänkas påverka beslutsfattande hos användaren av den finansiella rapportering skall tas 
med. Beslutsfattandet hos användaren styr också bedömningen av informationens 
relevans, då informationen bedöms vara relevant om den påverkar användarens be-
slutsprocess. Med detta avses att informationen antingen skall hjälpa användaren att 
utvärdera tidigare, nuvarande eller framtida händelser eller att bekräfta alternativt rätta 
tidigare beslut och utvärderingar (IASB Framework 2004 p. 26). Deegan (2003) menar 
att materialitet är ett begrepp nära kopplat till relevans, som dock av IASB inte anses 
vara ett primärt karaktärsdrag utan snarare en tröskel för bedömning huruvida infor-
mationen är nödvändig att inkludera i den finansiella rapporteringen. Materialiteten 
beror således på storleken av händelsen som övervägs att inkluderas. Informationen 
anses materiell om dess utelämnande eller inkorrekta presentation påverkar beslutsfat-
tande hos användaren av den finansiella informationen (IASB Framework 2004 p. 30). 
 
Informationen som lämnas i finansiella rapporter är tillförlitlig om den är fri från ma-
teriella fel och bias, d.v.s. att användare av informationen kan lita på att organisatio-
nens situation presenteras sanningsenligt. Detta innebär att informationen presenterar 
vad den syftar till att presentera eller med rimlighet kan förväntas presentera (IASB 
Framework 2004 p. 31). För att så skall vara fallet krävs att den finansiella rapporte-



 

 

ringen uppfyller fem kriterier. Dessa är att sanningsenligt presentera transaktioner och 
händelser (faithfull reresentation), att låta substansen eller den ekonomiska verkligheten 
vara överordnad juridisk form (substance over form) och att informationen är neutral och 
fri från bias (neutrality), vilket Deegan (2003) menar innebär att informationen inte är 
producerad med ett förutbestämt resultat i sikte. Vidare föreskriver kriterierna att vid 
upprättande av rapporter skall hänsyn tas till eventuella osäkerheter så att inte tillgång-
ar och intäkter övervärderas eller att skulder och kostnader undervärderas (prudence). 
Slutligen krävs att informationen som lämnas är komplett inom ramen för materialitet 
och kostnad för att framställa informationen (completeness). (IASB Framework 2004 p. 
33-38) 
 
Slutligen framhäver IASB vikten av jämförbarhet hos de finansiella rapporterna, både 
över tiden och mellan enheter, vilket innebär att metoder och presentation av transak-
tioner och händelser måste tillämpas konsekvent (IASB Framework 2004 p. 39). An-
vändaren av den finansiella informationen ska informeras om val av metoder för be-
redning av rapporterna, eventuella ändringar sedan tidigare perioder samt effekter det-
ta har på den finansiella bilden (IASB Framework 2004 p. 40).    
 

Beståndsdelar 
Med de finansiella rapporternas beståndsdelar avses i detta sammanhang de breda ka-
tegoriseringar som görs av transaktioner och händelser efter deras respektive karakte-
ristika. De beståndsdelar som direkt relaterar till mätning av finansiell position i ba-
lansräkningen är tillgångar, skulder och eget kapital; de som direkt relaterar till presta-
tionsmätning i resultaträkningen är inkomst och utgift (IASB Framework 2004 p. 47). 
I ramverket definieras en tillgång som: 
 

”En tillgång är en resurs som kontrolleras av enheten som ett resultat av tidigare händel-
ser och från vilken framtida ekonomiska fördelar förväntas tillfalla enheten.” 

(IASB Framework 2004 p. 49a, egen översättning) 
 

Med framtida ekonomiska fördelar avses en resurs potential att bidraga, direkt eller 
indirekt, till ett flöde av kontanter eller likvärdiga medel till enheten (IASB Framework 
p. 53). Med skuld menas: 
 



 

 

”En skuld är ett nuvarande åtagande (tvingande) av enheten som resultat av tidigare 
händelser, där regleringen förväntas resultera i ett utflöde från enheten av resurser utgö-
rande ekonomiska fördelar” 

(IASB Framework 2004 p. 49b, egen översättning) 
 

En distinktion måste göras mellan ett tvingande nuvarande åtagande och ett framtida 
åtagande att exempelvis förvärva en tillgång. Detta ger i sig inte upphov till något 
tvingande nuvarande åtagande, vilket normalt inte uppstår förrän tillgången är levere-
rad eller enheten ingår ett oåterkalleligt avtal att förvärva tillgången (IASB Framework 
2004 p. 61). Med det kvarvarande elementet som påverkar finansiell position avses: 
 

”Eget kapital är residualintresset i enhetens tillgångar efter avdrag av alla dess skulder” 
(IASB Framework 2004 p. 49c, egen översättning)  

 
Presentation av de ovanstående beståndsdelarna i både balans- och resultaträkning ska 
dessutom delas in i underkategorier så att informationen kan framställas på det för 
intressenten mest användbara sättet (IASB Framework 2004 p. 48). För mätning av 
prestation används vinst som beror av inkomster och utgifter (IASB Framework 2004 
p. 69) Dessa definieras som: 
 

”Inkomst är en ökning av ekonomiska fördelar under redovisningsperioden i form av in-
flöden eller förbättringar av tillgångar eller minskningar av skulder vilket leder till ök-
ningar i eget kapital, förutom de som härrör från tillskott av ägarkapital.” 

(IASB Framework 2004 p. 70a, egen översättning) 
 

“Utgift är minskningar av ekonomiska fördelar under redovisningsperioden i form av ut-
flöden eller försämringar av tillgångar eller ökning av skulder vilket leder till minskning i 
eget kapital, förutom de som relaterar till utdelning till ägare.”    

(IASB Framework 2004 p. 70b, egen översättning) 
 

Definitionen av inkomst innefattar både intäkt och vinst (IASB Framework 2004 p. 
74). Definitionen av utgift innefattar förluster såväl som de utgifter som uppstår i en-
hetens ordinarie verksamhet (IASB Framework 2004 p. 78).   
      

Principer för när beståndsdelar skall tas med i redovisningen  
För att en beståndsdel, vilka redogjorts för ovan, skall tas med i redovisningen ställer 
IASB två krav vilket framgår ur ramverket punkt 83: 



 

 

 
- När det är troligt att en framtida ekonomisk fördel som beståndsdelen är för-

knippad med flödar in eller ut ur enheten; och 
- När beståndsdelen har en kostnad eller ett värde som kan mätas på ett tillförlit-

ligt sätt. 
 

Den första punkten avser den osäkerhet som råder vid redovisningstidpunkten gäl-
lande den ekonomiska fördelens inflöde och utflöde. Uppskattningen av denna osä-
kerhet görs vid framtagandet av den finansiella rapporten. (IASB Framework 2004 p. 
85) Vad gäller värderingen av beståndsdelen ger IASB möjlighet till uppskattningar, 
vilka enligt dem inte underminerar tillförlitligheten. Dessa två krav måste vara upp-
fyllda både vad gäller tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader, vilket fram-
går ur punkterna 89-98 i IASB Framework 2004.  
 

Principer och tekniker för värdering 
Som Deegan (2001) påpekar har teoretiska ramverk generellt erbjudet väldigt begrän-
sade normer för hur värdering ska ske. Värderingen har därmed kommit att ske på 
flera sätt beroende på vilken beståndsdel som ska värderas. I författarnas ögon är så 
även fallet med IASB:s ramverk. Själva mätningen definieras som en process som sö-
ker bestämma det monetära beloppet till vilket beståndsdelen ska tas upp i de finansi-
ella rapporterna (IASB Framework 2004 p. 99). Till grund för värderingen står ett an-
tal metoder till förfogande: historisk kostnad, nuvarande kostnad, realiserbart värde 
och nuvarande värde (IASB Framework 2004 p. 100). Ramverket föreskriver inte nå-
gon särskild metod som lämpligare än de andra utan det konstateras endast att den i 
praktiken vanligaste metoden är att upprätta redovisning enligt en metod baserad på 
historisk kostnad (IASB Framework 2004 p. 101). 
 

Antaganden 
I författarnas ögon bygger IASB:s ramverk på två grundläggande antaganden: redo-
visningen baseras på periodiseringar (accrual accounting) och principen om going con-
cern. Det första antagandet innebär att effekter av transaktioner och händelser tas upp 
när de inträffar och rapporteras i finansiella rapporterna i den period de tillhör. Här-
igenom ska rapporteringen ge den bästa informationen för ekonomiskt beslutsfattan-
de, då intressenten ges information om mer än endast inträffade transaktioner såsom 



 

 

bl.a. betalning och emottagande av likvida medel i framtiden (IASB Framework 2004 
p. 22). Principen om going concern innebär att enhetens verksamhet förutsätts fort-
sätta inom överskådlig framtid och att enheten inte har för avsikt att materiellt likvide-
ra eller avyttra delar av sin verksamhet (IASB Framework 2004 p. 23).  
 

Begränsningar 
I ramverket tas även begränsande faktorer för den finansiella informationen upp. En 
viktig faktor som bör beaktas är huruvida informationen lämnas inom rimlig tid (time-
liness). Om informationen lämnas med otillbörlig försening kan den mista sin relevans 
varför ledningen bör överväga fördelen med tillförlitlig information kontra att lämna 
denna inom rimlig tid (IASB Framework 2004 p. 43). Vidare bör ledningen även sä-
kerställa att kostnaden med att ta fram information inte överstiger nyttan med att pre-
sentera densamma (IASB Framework 2004 p. 44). Slutligen bör även balansen mellan 
de kvalitativa faktorer som ovan presenteras beaktas. Generellt är det övergripande 
syftet att åstadkomma en balans mellan dessa faktorer för att man ska kunna uppnå 
målet med den finansiella rapporteringen (IASB Framework 2004 p. 45). 
 



 

 

APPENDIX 4: BERÄKNING AV VÄRDE PÅ SWAP 
 
För beräkning av värdet på denna fiktiva swap har följande grundläggande antaganden 
gjorts. En förutsättning är att ingenting oförutsätt inträffar som kan tänkas påverka 
räntenivån vilket innebär att de implicita avistakurser som fås via terminskurser mot-
svarar de faktiska avistakurserna i framtiden. Vidare har nollkupongsmetoden använts 
för att beräkna värdet på swapen.  
 
I uppsatsens andra referensram beskrevs att fyra olika värderingsmodeller tillämpats 
där de antaganden som görs skiljer sig åt. Epstein och Mirza (2004) samt Levich 
(2001) förespråkar att den fasta räntan som betalas i swapen används som diskonte-
ringsränta medan FASB (2003) förordar att den rörlig räntan används för diskonte-
ring. Vad gäller ränteutvecklingen så menar FASB (2003) och Levich (2001) att den 
bör estimeras utifrån gällande marknadsräntor. Epstein och Mirza (2004) antar att den 
rörliga räntan inte förändras. De två sista modellerna skiljer sig dock åt i det hänseen-
det att den senare modellen endast använder det närmast förestående ränteinflödet 
medan den förra räknar med samtliga inflöden över swapens löptid. Vid beräkning av 
värdet med tillämpning av Levichs modell har diskonteringsfaktorn beräknats som ett 
geometriskt värde av den fast räntan över löptiden. När värdet har beräknats med 
hjälp av FASB:s modell har diskonteringsfaktorn beräknats som ett geometriskt ge-
nomsnitt av den rådande 6-månaders marknadsräntan (STIBOR 6 mån). I Epstein 
och Mirzas modell beräknas diskonteringsfaktorn som ett aritmetisk värde av den rör-
liga räntan under förutsättningen att den rörliga räntan (STIBOR 6 mån) är den sam-
ma under fortsättningen av swapens löptid. Det handlar således om en nusumma.  
 
De olika värden som modellerna genererat presenteras nedan i de tre följande tabel-
lerna. 
 
 
 
 
 
 
 

Levichs (2001) modell 



 

 

 

 STIBOR 
Rörlig 

ränta att 
betala 

Fast 
ränta 

Erhållen 
ränta rörlig 

Betald 
ränta fast 

Netto 
NPV-
faktor  

NPV av 
nettot 

(Swapvärde)
Initialt 2,5% 3,0% 3,0% 0 0 0 1,0 0 
dec-04 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,985329278 -24 633 
 1,0% 1,5% 3,0% 37 500 75 000 -37 500 0,970873786 -36 408 
 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,956630367 -23 916 
 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,942595909 -11 782 
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,928767347 - 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,915141659 11 439 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,901715871 11 271 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,888487048 11 106 
       Summa -62 922 
jun-05 1,0% 1,5% 3,0% 37 500 75 000 -37 500 0,985329278 -36 950 
 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,970873786 -24 272 
 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,956630367 -11 958 
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,942595909 - 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,928767347 11 610 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,915141659 11 439 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,901715871 11 271 
       Summa -38 859 
dec-05 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,985329278 -24 633 
 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,970873786 -12 136 
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,956630367 - 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,942595909 11 782 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,928767347 11 610 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,915141659 11 439 
       Summa -1 938 
jun-06 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,985329278 -12 317 
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,970873786 - 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,956630367 11 958 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,942595909 11 782 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,928767347 11 610 
       Summa 23 033 
dec-06 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,985329278 - 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,970873786 12 136 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,956630367 11 958 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,942595909 11 782 
       Summa 35 876 
jun-07 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278 12 317 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,970873786 12 136 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,956630367 11 958 
       Summa 36 410 
dec-07 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278 12 317 
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,970873786 12 136 
       Summa 24 453 
jun-08 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278 12 317 
       Summa 12 317 
jun-08 0      Summa 0 



 

 

FASB:s (2003) modell 
 

 
 

 STIBOR 
Rörlig 

ränta att 
betala 

Fast 
ränta 

Erhållen 
ränta rörlig 

Betald 
ränta fast 

Netto 
NPV-
faktor 

NPV av 
nettot 

(Swapvärde)  
Initialt 2,5% 3,0% 3,0% 0 0 0 1,0 0
dec-04 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,992583334 -     24 815     
 1,0% 1,5% 3,0% 37 500 75 000 -37 500 0,99503719 -     37 314     
 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,992583334 -     24 815     
 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,990147543 -     12 377     
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,987729597               -      
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa -     62 370     
jun-05 1,0% 1,5% 3,0% 37 500 75 000 -37 500 0,99503719 -     37 314     
 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,992583334 -     24 815     
 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,990147543 -     12 377     
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,987729597               -      
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa -     37 555     
dec-05 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 0,992583334 -     24 815     
 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,990147543 -     12 377     
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,987729597               -      
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa -          242     
jun-06 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 0,990147543 -     12 377     
 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,987729597               -      
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa       24 573     
dec-06 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - 0,987729597               -      
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa       36 950     
jun-07 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa       36 950     
dec-07 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa       24 633     
jun-08 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985329278       12 317     
       Summa       12 317     
jun-08 0      Summa 0 



 

 

 

Epstein och Mirzas (2004) modell 
 
 

 STIBOR 
Rörlig 

ränta att 
betala 

Fast 
ränta 

Erhållen 
ränta rörlig 

Betald 
ränta fast 

Netto 
NPV-
faktor 

NPV av 
nettot 

(Swapvärde)  
Initialt 2,5% 3,0% 3,0% 0 0 0 1,0 0 
dec-04 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 6,598214 -164 955
jun-05 1,0% 1,5% 3,0% 37 500 75 000 -37 500 5,697187 -213 645
dec-05 1,5% 2,0% 3,0% 50 000 75 000 -25 000 4,782645 -119 566
jun-06 2,0% 2,5% 3,0% 62 500 75 000 -12 500 3,854385 -48 180
dec-06 2,5% 3,0% 3,0% 75 000 75 000 - - - 
jun-07 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 1,955883 24 449
dec-07 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 0,985222 12 315
jun-08 3,0% 3,5% 3,0% 87 500 75 000 12 500 - 0 



 

 

APPENDIX 5: BERÄKNING AV VÄRDE PÅ TERMIN 
 
För att kunna beräkna värdet på en termin enligt Levichs (2001) modell krävs en för-
ståelse för det så kallade ränteparitetsvillkoret (Levich, 2001). Enkelt utryckt innebär 
detta att en investering med samma risk och löptid i två olika länder skall ge samma 
avkastning. Om en investerare placerar pengar i 3 månaders statsskuldsväxlar i hem-
landet skall det ge exakt samma avkastning som att först växla pengarna till ett annat 
lands valuta och placera pengarna i tremånaders satsskuldsväxlar för att sedan växla 
tillbaka dem efter tre månader. Den terminskurs som investeraren kan växla tillbaka 
pengarna till om tre månader kommer att sättas av marknaden så att investeringarna 
lämnar exakt samma avkastning (Levich, 2001). Detta samband samt den tillhörande 
formeln presenteras i figuren nedan.  
 

 

 
Värdet på termin enligt denna modell kommer alltså att vara skillnaden mellan den 
kurs som företaget säkrat och den kurs som impliceras av fundamentalsambandet, 
multiplicerat med det nominella beloppet. Den kurs som fundamentalsambandet ge-
nererar måste beräknas utifrån de räntor som gäller från dagens datum fram till lösen-
dagen. 
 
De antaganden som gjorts vid beräkning av värdet på terminerna framgår av tabellen 
nedan: 
 
 
 

N*SX 

*(1+ib) 

*(1/F)

N*(1+ ih)

Ränteparitetsvilkoret: F= SX*(1+ iH)/(1+ iB) 

N: Investerat belopp 
SX: Avistakursen (SEK/EUR) 
F: Terminskursen (SEK/EUR) 
iH: räntan i hemlandet 
iB: räntan i utlandet 



 

 

 
Värde på kontrakt (N)   1 000 000 €
Avistakurser (SX)   SEK/€ 
 Kontraktsdatum  (S0) 30sep-04 9,10
 Balansdag  (S1) 31dec-04 9,00 
 Leverans/bokföring  (S2) 30mar-05 8,95
 Betalning (S3) 30jun-05 8,90
    
Avistaräntor Datum Löptid STIBOR (%) EURIBOR (%) 

 31dec-04 6 mån 2,29 2,35
 30mar-05 3 mån 2,35 2,40

 

Ur detta kan forwardräntan (F) beräknas med hjälp av ränteparitetsvilkoret: 
 
F= SX*(1+ iH)/(1+ iB) 
 
Värdet på terminen (V) blir således: 
 
V = N*( S0-F) 
 
I tabellen nedan beräknas av värdet på valutaterminen: 
 
Datum 30sep-04 31dec-04 30mar-05 30jun-05 
STIBOR 2,29 2,35 
EURIBOR 2,35 2,40 
Växelkurs 9,10 9,00 8,95 8,90
Värde på terminskurser (F) 0 8,9947 8,9456 0
Värde på terminskontrakt (V) 0 105 276 154 370 200 000
 

  
 
 

 




