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Sammanfattning 

Författare:  Britta Campner, Yucong Liang och Rickard Melkersson 

Handledare: Stefan Schiller 

Titel: Värdering och redovisning till verkligt värde av finansiella instrument 

 – en studie av IAS 39 och SFAS 157 

Bakgrund och problem: Som ett steg i konvergeringsprocessen med FASB startade IASB år 

2006 ett projekt med syfte att skapa en enhetlig standard för värdering till verkligt värde i hela 

IFRS. I den inledande fasen av projektet utformades ett discussion paper, där den 

amerikanska motsvarigheten för värdering till verkligt värde, SFAS 157, användes som 

utgångspunkt. En av de standarder som i hög grad innefattar värdering till verkligt värde och 

således berörs i stor utsträckning av projektet är IAS 39, redovisning och värdering av 

finansiella instrument. Värdering av finansiella instrument är ett komplext och vida 

omdebatterat område vilket har uppmärksammats speciellt under finanskrisen då mycket 

kritik har riktats mot SFAS 157. Definitionerna av verkligt värde skiljer sig i dagsläget mellan 

SFAS 157 och IAS 39 och organisationer runt om i världen har ställt sig kritiska till en direkt 

tillämpning av den amerikanska definitionen eftersom den anses vara för marknadsbaserad.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur den praktiska redovisningen enligt IAS 39 kan 

tänkas påverkas om IASB inför värderingsmetoderna i SFAS 157, samt beskriva vilka 

uppfattningar sakkunniga har kring dagens sätt att värdera till verkligt värde samt hur dessa 

stämmer överens med definitionen och värderingsmetoderna i IAS 39 och SFAS 157. 

 Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har använts där fem intervjuer har utförts för att 

samla in studiens empiriska material. Tre av dessa intervjuer genomfördes med verksamma 

personer inom banksektorn. Resterande intervjuer genomfördes med sakkunniga personer 

inom studiens ämnesområde, varav en revisor och en redovisningsexpert. 

Resultat och slutsats: Resultatet visar att de flesta av värderingsmetoderna i IAS 39 som har 

undersökts i studien är mer lämpliga än de i SFAS 157. Vidare visar studien att definitionen 

av verkligt värde i IAS 39 är att föredra framför definitionen i SFAS 157. IAS 39 erbjuder i 

dagsläget en viss flexibilitet som i viss mån ger utrymme för företagsspecifika värderingar. 

Denna flexibilitet är uppskattad av samtliga respondenter men skulle kunna utvidgas något för 

att bättre återspegla bankernas affärsmodell. Definitionen i SFAS 157 skulle dock leda till 

mindre företagsspecifika inslag och därmed begränsa möjligheten att redovisa relevant 

information om bankernas ekonomiska ställning.  

Nyckelord: Verkligt värde, finansiella instrument, IAS 39, SFAS 157, banker. 



 

 

Abstract 

Authors: Britta Campner, Yucong Liang and Rickard Melkersson 

Supervisor: Stefan Schiller 

Title: Fair value measurement of financial instruments, - a study of IAS 39 and SFAS 157 

Background and problem: As a step in the process of harmonisation with FASB, IASB 

started a project in 2006 aiming at establishing a common standard for fair value 

measurement within all IFRS. In the first phase of the project a discussion paper was issued, 

where the American counterpart for fair value measurement, SFAS 157, was used as a base. 

One of the standards which to a great extent includes fair value measurement, and therefore is 

deeply affected by the project, is IAS 39, recognition and measurement of financial 

instruments. Fair value measurement of financial instruments is a complex and widely 

debated area which has been actualised specifically during the financial crisis, when a lot of 

criticism has been directed towards SFAS 157. Today the definition of fair value differs 

between SFAS 157 and IAS 39, and organisations around the world have been critical to a 

direct use of the American definition, since it is regarded as too market oriented. 

Aim:  The purpose of the study is to describe how the practical accounting according to IAS 

39 could be affected if IASB introduce the measurement methods of SFAS 157, and to 

describe the opinions of experts regarding the present way of measuring fair value and how 

these are in accordance with the definition and measurement methods of IAS 39 and SFAS 

157. 

Method: A qualitative research method has been used, where five interviews were conducted 

to collect the empirical material for the study. Three of these interviews were made with 

persons active in the banking sector. The rest of the interviews were made with experts within 

the subject area of the study, one auditor and one expert in accounting.  

Result and conclusion: The result shows that most of the measurement methods of IAS 39, 

which has been examined in the study, are more adequate than those in SFAS 157. The study 

further shows that the definition of fair value in IAS 39 is preferable to the definition in SFAS 

157. IAS 39 allows at present a certain degree of company specific measurements. This 

flexibility is appreciated by all of the respondents, but could be further expanded in order to 

better reflect the business model of the banks. The definition in SFAS 157 would, on the other 

hand, lead to less company specific measurements and thus limit the possibilities to show 

relevant information regarding the economic situation of the banks. 

Key words: Fair value, financial instruments, IAS 39, SFAS 157, banks. 



 

 

Ordlista 
 

• Blankning: Blankning innebär att aktier säljs av någon som inte äger aktierna, detta 

för att han/hon tror att aktiekursen kommer att sjunka. Om återköpspriset sedan är 

lägre än försäljningspriset när försäljaren köper tillbaka aktierna, har han/hon gjort en 

vinst. En blankning är alltså raka motsatsen till ett vanligt aktieköp, där du köper 

aktier i hopp om att kursen ska stiga. 

 

• Blockage factor: Om ett företags innehav är större än marknadens normala 

omsättningsvolym kan företagets försäljning komma att påverka det noterade priset. 

Det engelska begreppet för denna påverkan är blockage factor. 

 

• Derivat: Ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara. 

Optioner och terminer är exempel på derivat. 

 

• Option: Ett värdepapper som ger innehavaren en rättighet, exempelvis rätten att köpa 

eller sälja en aktie till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). En option 

kan användas för att öka eller minska risknivån i en portfölj. 

 

• OTC- derivat: (Over The Counter) är derivat som handlas mellan två parter, utan att 

gå genom en marknadsplats. Exempel på OTC-derivat är valutaterminer och 

ränteterminer. 

 

• Position: Det finns såväl korta som långa positioner. I ett terminskontrakt är 

exempelvis den part som ska leverera det underliggande instrumentet innehavare av en 

kort position. Den andra parten som ska köpa instrumentet har en lång position. 

 

• Quotes: Det engelska begreppet för noterat marknadspris.  

 

• Reglering eller överlåtelse av skuld: Skillnaden mellan att reglera eller överlåta en 

skuld är att en reglering innebär att företaget betalar/löser in sin skuld. Med överlåtelse 

menas däremot att skulden säljs till en tredje part på en marknad. 

 

• Spax: En aktieindexobligation utgiven av Swedbank.  



 

 

 

• Spread: Med spread menas intervallet mellan köp- och säljkurs. 

 

• Strukturerade produkter: En form av derivatprodukter. Som bas för dessa produkter 

finns alltid ett räntebärande värdepapper i någon form. Ofta är det fråga om 

obligationslån eller förlagslån, som försetts med en för ändamålet konstruerad option 

på aktie-, ränte- eller valutamarknaden eller en kombination av sådana optioner. 

 

• Swap: En swap är en form av derivatinstrument som utgör ett avtal mellan två parter 

om att göra betalningar till varandra i framtiden i enlighet med vissa villkor för att 

anpassa den finansiella risken. Ordet swap betyder byte och kommer sig av att 

avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra.  

 

• Termin: Terminer påminner om optioner med den skillnaden att innehavaren av 

terminen istället åtar sig att köpa eller sälja den underliggande tillgången. Terminer 

innebär således en skyldighet för innehavaren medan optioner medför en rättighet. 

 

• Volatilitet: Standaravvikelse/rörlighet i den underliggande tillgångens marknadspris. 
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1.0 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund där studiens ämne presenteras. Ämnet utvecklas sedan 

närmare i problemdiskussionen som mynnar ut i studiens frågeställningar och syfte. Vidare 

behandlas studiens avgränsningar, målgrupp och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Den ökade globaliseringen och tillämpningen av olika redovisningsprinciper i världen har 

skapat en allt större efterfrågan på harmoniserad redovisning. År 2002 inledde International 

Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) ett 

formellt samarbete med syfte att minimera skillnaderna mellan deras respektive regelverk och 

långsiktigt utforma en gemensam uppsättning standarder för globalt bruk. Detta projekt 

benämndes Norwalk Agreement och var ett första steg mot en successiv konvergering av 

redovisningsprinciper (Doupnik och Perera, 2007). År 2006 fördjupades samarbetet genom ett 

Memorandum of Understanding (MoU) där IASB och FASB fastställde milstolpar inom 

prioriterade områden som skulle uppnås fram till år 2009. Ett av de elva områden som 

identifierades var att skapa en gemensam vägledning för värdering till verkligt värde (IASBa, 

2006). Både International Financial Reporting Standards (IFRS) och FASBs regelverk United 

States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) innehåller i stor utsträckning 

redovisning till verkligt värde, men få ämnen är så omdebatterade som just denna typ av 

värdering (Zion et al., 2008). 

FASB färdigställde år 2006 Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) 157 som 

syftade till att definiera verkligt värde samt ge en enhetlig vägledning vid dess tillämpning i 

det övriga regelverket. Denna standard ligger sedan år 2007 som grund vid värdering till 

verkligt värde i samtliga standards i US GAAP. I samband med utformningen av SFAS 157 

insåg IASB att ett förtydligande gällande värdering till verkligt värde i IFRS och en ökad 

konvergens med USA var erforderlig. IASB ansåg att deras guidning vid värderingen till 

verkligt värde inte var tillräcklig, då IFRS varken har ett tydligt värderingssyfte eller en stark 

föreställningsram (IASB, 2009b). Regelverket innefattar för närvarande olika 

värderingsmetoder, där vissa tillgångar, skulder och eget kapitalinstrument ska värderas till 

verkligt värde under angivna förutsättningar. Sådana variationer förekommer såväl inom som 

mellan standarder och verkligt värde beräknas på skilda sätt beroende på tillgång, skuld samt 
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situation (IASB, 2006). Ett exempel på detta är värdering av finansiella instrument som är ett 

vida omdebatterat område på grund av dess komplexitet samt spridda värderingsmetoder 

(Deans och Mott, 2008). Otydligheterna i IFRS ledde till att IASB introducerade ett projekt 

med syfte att definiera, klargöra och förenkla den nuvarande värderingen till verkligt värde. 

Avsikten med detta projekt är att utforma en standard som ska ligga till grund för värdering 

till verkligt värde i hela IFRS (Adamidis, 2008).  

Som ett första steg i projektet utarbetade IASB ett discussion paper där SFAS 157 och dess 

definition av verkligt värde användes som utgångspunkt (IASB, 2006). Detta utkast innefattar 

IASBs preliminära ställningstagande samt diskussionsfrågor, och publicerades år 2006 med 

syfte att erhålla kommentarer från organisationer runt om i världen. Denna fas avslutades 

under år 2007 efter att IASB hade erhållit 136 comment letters (IASBb, 2009). En stor del av 

inskickade comment letters ställde sig kritiska till en direkt tillämpning av SFAS 157, men 

IASB valde ändå på ett möte i januari 2009 att bibehålla majoriteten av de amerikanska 

riktlinjerna (IASBb, 2009). Det exposure draft som är under utveckling förväntas därför 

ändock vara kraftigt influerat av SFAS 157. 

1.2 Problemdiskussion  

Ett mycket omdiskuterat ämne inom konvergeringsprojektet är värdering av finansiella 

instrument. Sådan redovisning regleras av International Accounting Standard (IAS) 39 som 

innehåller anvisningar för värdering samt redovisning av olika finansiella tillgångar och 

skulder. Redovisning enligt IAS 39 innefattar i stor utsträckning värdering till verkligt värde 

och är således en av de standarder som i hög grad berörs av IASBs projekt om verkligt värde. 

Finansiella instrument är i sig ett mycket komplext område vilket har medfört att redovisning 

av sådana tillgångar och skulder har ansetts vara svårförståelig och problematisk (IASB, 

2009). För att citera Sir David Tweedie (2007), styrelseordförande i IASB ”I often say about 

IAS 39 that, if you understand it, you haven’t read it properly—it’s incomprehensible”.  

Diskussionen om redovisning av finansiella instrument har eskalerat under den rådande 

finanskrisen. Kritiker menar att redovisning till verkligt värde var en bidragande orsak till 

instabiliteten på finansmarknaderna och utgångspunkten i debatten har varit bankernas 

redovisning enligt SFAS 157. Syftet med SFAS 157 är att underlätta investerares 

beslutsfattande genom att värdera tillgångar och skulder till det aktuella marknadsvärdet.  

Vissa problem uppmärksammades dock under finanskrisen då det aktuella marknadspriset var 

betydligt lägre än värdet på det förväntade framtida kassaflödet. Detta var en följd av 



 

 3 

bristande marknadslikviditet och resulterade i en undervärdering av bankernas 

balansräkningar (Barr, 2008). Sådana undervärderingar förekom även i Europa och hade 

resulterat i att vissa banker inte skulle uppnå sitt kapitaltäckningskrav, vilket medförde att 

IASB fick utstå politiska påtryckningar som syftade till att rädda bankernas redovisning och 

således hjälpa det finansiella systemet. Under mycket kort tid genomförde IASB 

regelförändringar som innebar att bankerna inte behövde värdera vissa tillgångar till verkligt 

värde (Öhrlings PwC, 2008). Regelförändringarna gjordes med motiveringen att marknaderna 

var temporärt avstannade, och på grund av de förändrade reglerna lyckades många banker 

uppnå sitt kapitaltäckningskrav (ECB, 2008). Även om de politiska påtryckningarna enbart 

syftade till att rädda bankerna från likvidation kan förändringen tyda på att 

marknadsvärderingar som baseras på noterade priser kanske inte alltid är det mest relevanta 

måttet för att uppskatta ett finansiellt instruments verkliga värde.  

Som en följd av finanskrisen har IASB förändrat sin tidigare arbetsordning och finansiella 

instrument har hamnat i allt större fokus. IASB driver för närvarande fyra projekt som har 

blivit högprioriterade under den rådande finanskrisen varav två berör värdering och 

redovisning av finansiella instrument. Det ena av dessa två projekt syftar till att reducera 

komplexiteten i IAS 39, där en av de föreslagna åtgärderna är att redovisa samtliga finansiella 

instrument till verkligt värde. Det andra projektet som nu är högprioriterat är det som ligger 

till grund för studiens ämnesområde, det vill säga hur värdering och redovisning till verkligt 

värde ska ske (IASB, 2009c). 

1.2.1  Olika definitioner av verkligt värde 

I nuläget skiljer sig definitionen av verkligt värde mellan IAS 39 och SFAS 157 på tre 

övergripande punkter. Enligt definitionen i IAS 39 är verkligt värde ”det belopp till vilket en 

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

oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs”. Definitionen i 

SFAS 157 lyder däremot på följande sätt:”Fair value is the price that would be received to 

sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 

participants at the measurement date” .  

Det är därför möjligt att urskilja tre stora skillnader mellan definitionerna: 

• Enligt SFAS 157 är det uteslutande ”exit price” som ska användas medan IAS 39 inte 

tydligt uttrycker om det är ”exit price” eller ”entry price” som är det verkliga värdet.  
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• SFAS 157 använder begreppet marknadsaktörer medan IAS 39 refererar till kunniga 

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

• Enligt SFAS 157 ska skulder värderas till priset vid en överlåtelse medan IAS 39 

använder regleringspriset. 

(IASB, 2006a) 

1.2.2 Pris 

Den inledande delen i definitionen berör vilket pris som ska användas, det vill säga exit price 

eller entry price. Det råder delade meningar inom IASB huruvida det är någon skillnad mellan 

exit price och entry price för en tillgång eller skuld som handlas på samma marknad om 

transaktionskostnader bortses ifrån. Variationer uppstår dock i de situationer där det 

redovisade företaget köper en tillgång eller åtar sig en skuld på en marknad och sedan har 

möjlighet att sälja samma tillgång eller överföra samma skuld på en annan marknad där 

priserna är annorlunda (IASB, 2006a41).  Det är rimligt att ställa sig frågande till om priserna 

skiljer sig åt i praktiken samt vilket pris som i sådana fall kan anses vara mest relevant.  

Ett omdebatterat område vad gäller skillnaden mellan exit price och entry price är redovisning 

vid första redovisningstillfället. Om det vid anskaffningstidpunkten förekommer en skillnad 

mellan dessa priser uppstår det så kallade endagsvinster eller förluster. Exempelvis 

uppkommer en direkt vinst om inköpspriset är lägre än det pris företaget kan sälja 

instrumentet för. Enligt IAS 39 får sådana vinster och förluster redovisas direkt i 

resultaträkningen endast om de baseras på information som är observerad på en aktiv 

marknad. SFAS 157 kräver däremot värdering till exit price i samtliga fall vilket innebär att 

värderingen även skulle kunna baseras på egna antaganden och således öka förekomsten av 

endagsvinster och förluster. Denna skillnad kan exemplifieras med ett företag som köper in en 

finansiell tillgång för 100 men det verkliga värdet vid första redovisningstillfället uppgår till 

150. Enligt IAS 39 är det möjligt att direkt redovisa en vinst på 50 om värderingen enbart är 

baserad på observerbara marknadsdata som exempelvis noterad kurs för samma aktie. Om 

värderingen till viss del baseras på egna uppskattningar är det inte möjligt att redovisa denna 

vinst direkt i resultaträkningen enligt IAS 39 men detta är erforderligt av SFAS 157. IASB 

menar dock att exit price vanligtvis överensstämmer med aktuellt entry price och ser därmed 

inga större problem med en sådan värdering (IASB, 2006a). Svenska bankföreningen (2007) 

anser däremot att sådana skillnader är vanligt förekommande då marknaden för många typer 

av finansiella instrument inte är tillräckligt aktiv. Det är rimligt att ställa sig frågande till var 
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gränsen går för dessa skillnader och hur utbrett detta problem skulle bli vid införandet av en 

definition baserad på SFAS 157. 

1.2.3 Marknadsaktörsperspektiv 

Vilken information som får ligga till grund vid uppskattningen av en tillgångs verkliga värde 

är en viktig aspekt för att erhålla en så relevant och tillförlitlig värdering som möjligt. SFAS 

157 innehåller en värderingshierarki där informationen klassificeras i tre nivåer beroende på 

dess tillförlitlighet. Den information som i första hand ska användas är priset på en aktiv 

marknad för identiska tillgångar samt skulder och detta är således den första och mest 

tillförlitliga nivån i hierarkin (SFAS 157 § 24). Nivå två grundar sig på information från en 

marknad för liknande tillgångar och har således lägre tillförlitlighet (SFAS 157 § 28). 

Värderingsmetoden i nivå tre är den mest kritiserade då den används när en aktiv marknad 

saknas och värderingen istället baseras på en uppskattad försäljning (SFAS 157 § 30). Denna 

information är den minst tillförlitliga och mest problematiska då värderingen innefattar en hög 

grad av subjektivitet och enbart baseras på en hypotetisk marknad (Whittington, 2008). IAS 

39 innefattar en liknande hierarki men klassificerar informationen i enbart två steg, och skiljer 

mellan rent marknadspris och en värderingsteknik. Denna värderingsteknik ska främst baseras 

på marknadsinformation medan företagsspecifik data enbart ska användas då marknadsdata 

inte finns att tillgå (Zion et al., 2008). År 2008 införde IASB samma upplysningskrav på tre 

nivåer som finns i SFAS 157 men uppdaterade inte värderingshierarkin (Deloitte, 2008). 

Enligt Svenska Bankföreningen (2007) ger IAS 39 mer utrymme för företagsspecifika 

uppskattningar än SFAS 157 och det är rimligt att ställa sig frågande till om priset mellan två 

marknadsaktörer alltid är det mest relevanta verkliga värdet och om noterade priser alltid 

borde användas i så stor utsträckning som möjligt.  

1.2.4 Reglering eller överlåtelse av skulder 

Värdering av skulder kan enligt IAS 39 uppskattas genom antingen priset för att betala av den 

eller det pris som skulle betalas om skulden överlåts till en tredje part på en aktiv marknad. 

SFAS 157 skiljer sig från IAS 39 i detta avseende eftersom den enbart tillåter värdering 

genom överlåtelse (IASB, 2006a). Många skulder handlas däremot inte på en aktiv marknad 

vilket gör värderingsmetoden i dessa fall svår och hypotetisk. Således kan en sådan metod 

leda till mer subjektiva uppskattningar vilket kan tänkas äventyra relevansen och 

tillförlitligheten i de finansiella rapporterna (First Rand, 2007). Eftersom dessa värden kan 
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skilja sig signifikant torde det således medföra stora konsekvenser om överlåtelsesmetoden i 

SFAS 157 blir den enda tillämpbara. 

Definitionerna av verkligt värde består därmed av tre delar: Vilket pris som ska användas, 

vilket perspektiv som ska ligga till grund för värderingen samt om skulder ska värderas till 

reglerings- eller överlåtelsepris. 

1.3 Frågeställning 

Ett vanligt argument för värdering till verkligt värde är att det ökar relevansen i de finansiella 

rapporterna och ska således öka redovisningens användbarhet för aktieägarna (Adamidis, 

2008). Som diskuterats ovan är värdering till verkligt värde av finansiella instrument ett 

omdebatterat och komplext område. Beroende på vilken metod som används återges 

situationer och tillgångar på olikartade sätt och det är rimligt att ställa sig frågande till vilken 

typ av värdering som bäst återspeglar tillgångar och skulders verkliga värde. IASB och FASB 

skiljer sig åt i dagsläget vad gäller såväl definition som värderingsmetoder vid värdering till 

verkligt värde och en tillämpning av SFAS 157 torde således medföra betydande förändringar 

i redovisningen. Studiens huvudfråga är därför: 

o Hur skulle den praktiska redovisningen till verkligt värde enligt IAS 39 kunna 

påverkas om IASB inför definitionen och värderingsmetoderna i SFAS 157 och vilket 

av de två verkliga värdena föredrar sakkunniga?  

 

Tre underfrågor har utformats som var och en hjälper till att besvara huvudfrågan. IFRS anses 

vara principbaserat och det är därför troligt att värdering och redovisning av finansiella 

instrument varierar mellan företag som tillämpar IAS 39. För att kunna bedöma hur 

definitionen av verkligt värde i SFAS 157 skiljer sig från värdering och redovisning enligt 

IAS 39, är det nödvändigt att först klargöra hur den praktiska värderingen och redovisningen 

av finansiella instrument sker i dagsläget. Således är studiens första delfråga: 

 
• Hur sker den praktiska värderingen och redovisningen av finansiella instrument till 

verkligt värde enligt IAS 39? 

 

Skillnaderna mellan standarderna utgörs inte bara av definitionerna utan tar sig även uttryck i 

ett antal specificerade värderingsmetoder. Det är därför av intresse att studera hur 

värderingsmetoderna i SFAS 157 skulle kunna tänkas påverka den praktiska redovisningen 
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enligt IAS 39 samt vilka värderingsmetoder i SFAS 157 som ger mer relevant information. 

Studiens andra delfråga är därför: 

 

• Hur skulle den praktiska redovisningen kunna tänkas påverkas om IASB inför 

värderingsmetoderna i SFAS 157 och vilka av dessa värderingsmetoder skulle 

medföra en förbättring? 

 

Som framkommit i problemdiskussionen skiljer sig definitionerna på tre punkter. SFAS 157 

använder uteslutande exit price medan IAS 39 inte uttrycker om ett exit price eller entry price 

ska ligga till grund för värderingen. Vidare uttrycker SFAS 157 att skulder ska värderas till ett 

överlåtelsepris till en tredje part medan IAS 39 anger att skulder ska värderas till 

regleringspris. SFAS 157 innehar ett utpräglat marknadsperspektiv vilket tydligt tar sig 

uttryck i att försäljningspris och överlåtelsepris ska användas. Det är därmed rimligt att 

fundera över vilken definition som kan anses vara mest lämplig. Studiens sista delfråga är 

därför: 

 
• Vilka uppfattningar har sakkunniga kring marknadsaktörsperspektivet, exit price och 

entry price samt värdering av skulder och hur stämmer dessa uppfattningar överens 

med definitionen i IAS 39 och SFAS 157? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur den praktiska redovisningen enligt IAS 39 kan tänkas 

påverkas om IASB inför värderingsmetoderna i SFAS 157, samt beskriva vilka uppfattningar 

sakkunniga har kring dagens sätt att värdera till verkligt värde samt hur dessa stämmer 

överens med definitionen och värderingsmetoderna i IAS 39 och SFAS 157. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att enbart behandla finansiella instrument som värderas till verkligt 

värde enligt IAS 39. Den omdebatterade problematiken kring klassificeringen av finansiella 

instrument behandlas därmed endast ytligt i den mån det behövs för att förstå studiens 

problemområde. Vidare studeras enbart svenska koncerner inom banksektorn, fast dessa 

agerar givetvis även på internationella marknader. 
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4 Teoretisk 
referensram 

2 Metod 

3 Referensram 

5 Empiri 

6 Analys 

7 Slutsats 

1 Inledning 

8 Slutdiskussion 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen är främst riktad till studenter med kunskap inom företagsekonomi och redovisning, 

vilket innebär att läsaren förväntas ha viss kännedom om finansiella instrument samt förstå 

grundläggande redovisningsbegrepp. Även IASB och andra normgivare inom redovisning kan 

med fördel läsa uppsatsen. 

1.7 Disposition 

 
I kapitel 1 ges en inblick i det valda ämnet. Bakgrund och 
problemdiskussion mynnar ut i studiens syfte. Vidare tar kapitlet 
upp studiens avgränsningar och målgrupp. 

 
I kapitel 2 beskrivs studiens metodik och tillvägagångssätt vid 
insamling av teori och empiri samt motiven bakom urvalet av 
fallföretag och respondenter. Vidare förs en diskussion kring 
studiens reliabilitet och validitet. 

 
I kapitel 3 behandlas faktorer som berörs av IASBs 
förtydligandeprojekt. Vidare beskrivs de två standarderna, IAS 39 
och SFAS 157, som ligger till grund för studien.  

 
I kapitel 4 behandlas relevanta teorier för studien. Inledningsvis 
beskrivs IASBs föreställningsram samt kvalitativa egenskaper. 
Därefter följer teorin om ekonomisk vinst, redovisning till 
försäljningspris, företagsperspektiv samt agentteorin. 

 
I kapitel 5 presenteras de intervjuer som har genomförts med tre 
respondenter från banksektorn samt en revisor och en 
redovisningsexpert. 

 
I kapitel 6 analyseras den insamlade informationen med hjälp av 
referensramen och den teoretiska referensramen. 

 
I kapitel 7 dras slutsatser utifrån analysen för att besvara studiens 
frågeställningar samt uppfylla studiens syfte.  
 
I kapitel 8 förs en diskussion om studiens ämnesområde samt 
förslag på vidare forskning presenteras. 
 

            (Figur 1) 
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2.0 Metod 

I följande kapitel beskrivs de metodval som har gjorts för att uppnå studiens syfte samt vilka 

tillvägagångssätt som har företagits. Vidare förs en generell diskussion kring studiens 

validitet och reliabilitet. 

2.1 Syfte samt perspektiv 

Den metodik som används i en undersökning bör i stor utsträckning påverkas av studiens 

syfte (Jacobsen, 2002). Beroende på vad som eftersträvas förekommer det mer eller mindre 

lämpliga tillvägagångssätt. Det är därför väsentligt att klassificera syftet för att kunna utveckla 

en väl avvägd metodik och därmed ett lämpligt tillvägagångssätt för undersökningen. Syftet 

med studien är att beskriva hur den praktiska redovisningen enligt IAS 39 kan tänkas 

påverkas om IASB inför värderingsmetoderna i SFAS 157, samt beskriva vilka uppfattningar 

sakkunniga har kring dagens sätt att värdera till verkligt värde samt hur dessa stämmer 

överens med definitionen och värderingsmetoderna i IAS 39 och SFAS 157. Enligt Artsberg 

(2005) förekommer det två olika typer av studier, deskriptiva och normativa. En deskriptiv 

studie ämnar beskriva och förklara hur något är medan en normativ studie är tänkt att återge 

hur något bör vara. Eftersom syftet med studien är att beskriva hur redovisning enligt 

sakkunniga bör utformas är den således av normativ karaktär. I studien erhålls uppfattningar 

från sakkunniga som främst är verksamma inom banksektorn, vilket innebär att ett 

företagsperspektiv anläggs i studien. Eftersom IASB främst utformar IFRS med ett 

aktieägarperspektiv kan de två perspektiven till viss del kollidera. Användare av finansiella 

rapporter värdesätter inte nödvändigtvis samma kvaliteter eller uppfattar situationer på samma 

sätt som företagen. Företagen har dock fördelen av att vara bättre insatta i såväl den egna 

verksamheten som i redovisnings- och värderingsreglerna och deras perspektiv torde därför på 

ett bättre sätt kunna belysa lämpligheten med SFAS 157.  

2.2 Studiens metodansats och utformning 

Redovisning av finansiella instrument är ett komplext ämne och värderingen påverkas i hög 

grad av instrumentets art och klassificering. Vidare är verkligt värde ett subjektivt begrepp 

och dess innebörd kan variera beroende på uppfattningar. Med detta i beaktande förefaller en 

djupgående studie vara mer relevant eftersom det därmed är möjligt att erhålla detaljerade och 

mångfacetterade svar. Vid studiens genomförande har därför ett intensivt upplägg använts, 

vilket innebär att undersökningen inbegriper ett fåtal personer som intervjuas djupgående 
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(Jacobsen, 2002). Detta skiljer sig från det extensiva upplägget där bredd snarare än djup 

eftersträvas och således omfattas fler enheter men färre nyanser. Det råder inget direkt 

motsatsförhållande mellan ett intensivt och ett extensivt upplägg eftersom det är teoretiskt 

möjligt att studera ett flertal enheter på ett djupgående sätt. I praktiken är detta dock sällan 

genomförbart eftersom undersökningar begränsas av såväl tid som resurser och vanligtvis 

måste därför en avvägning mellan intensivt och extensivt upplägg göras (Jacobsen, 2002). 

För att uppnå den detaljrikedom som eftersträvas har en kvalitativ ansats använts. Kvalitativa 

studier kännetecknas av att insamlad data består av ord samt formuleringar och anses vara en 

lämplig metod för att erhålla djupgående förståelse för ett fenomen (Jacobsen, 2002). Fokus 

ligger på personers åsikter och tolkningar vilket medför att intervjuer vanligtvis anses vara ett 

adekvat tillvägagångssätt. Vid kvantitativa studier prioriteras däremot bredd framför djup och 

den information som erhålls består antingen av siffror eller är möjlig att värdera numeriskt. En 

sådan ansats medför att fasta svarsalternativ måste utformas vilket kräver att data i större 

utsträckning måste kategoriseras innan den samlas in (Jacobsen, 2002). Som en följd av 

komplexiteten med redovisning av finansiella instrument förefaller det svårt att begränsa 

svaren på ett sådant sätt. Vidare så medför syftet och frågeställningarnas karaktär att tankar 

och motiveringar eftersträvas, vilket innebär att öppna intervjuer och således en kvalitativ 

ansats är mest lämplig. Detta eftersom intervjupersonerna då erbjuds möjligheten att ingående 

utveckla sina resonemang och tankegångar. 

2.3 Studiens förståelseansats 

En studies resultat påverkas av den förståelseansats som använts. För att beskriva studien 

används därför vanligtvis två begrepp för att förklara hur teori och empiri förhåller sig till 

varandra: induktion och deduktion. Induktion har sin utgångspunkt i insamlad empiri och 

utifrån de studerade fallen observeras samband som anses vara generellt giltiga (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). I idealfallet innehar forskaren inga förväntningar om fenomenet för att 

därmed förutsättningslöst kunna urskilja väsentliga faktorer (Jacobsen, 2002). Inom 

redovisning har den induktiva metoden ofta använts för att bygga upp normativa teorier då de 

redan befintliga teorierna har ansetts vara inadekvata (Artsberg, 2005). Vid deduktion används 

däremot en tidigare utarbetad generell regel för att förklara ett enskilt fall och ansatsen utgår 

således från teori (Alvesson och Sköldberg, 2008). Den deduktiva metoden används främst 

för att testa redan befintliga teorier, men även för att förfina och utveckla dessa (Artsberg, 
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2005). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är dock dessa två metodiska tillvägagångssätt 

ytterligheter som inte kan anses vara lämpliga för alla typer av forskning.  

Som tidigare nämnts är finansiella instrument, IAS 39 samt SFAS 157 av mycket komplex 

natur. Således kan det förefalla problematiskt att redan på förhand vara medveten om alla 

relevanta teorier som är tillämpbara på studiens frågeställningar. För att i högre grad kunna 

beakta oförutsägbara variabler har således inte en rent deduktiv ansats använts i studien. Den 

deduktiva ansatsen kritiseras vanligtvis just för att studiens resultat i stor utsträckning 

influeras av de på förhand utvalda teorierna och därmed riskerar att förbise övriga påverkande 

faktorer (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vid studiens genomförande utarbetades dock en 

preliminär referensram innan det empiriska materialet samlades in och således har studiens 

resultat och utförande påverkats av såväl förförståelse som de på förhand valda teorierna. 

Eftersom studien grundas på förförståelse och redan befintliga teorier är den därmed inte 

heller av rent induktiv karaktär. Vissa induktiva inslag förekommer dock då den teoretiska 

referensramen kontinuerligt har kompletterats för att förklara de samband och mönster som 

har kunnat urskiljas vid den empiriska insamlingen. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

kan studiens förfaringssätt definieras som en form av abduktion, vilket är ett alternativ till mer 

sedvanliga induktiva och deduktiva undersökningar. Den abduktiva ansatsen avvisar inte 

teoretiska förföreställningar utan sådana används för att finna teoretiska mönster som kan 

begripliggöra den regelbundenhet som framträder i empirin. Utifrån de empiriska samband 

som framträder används förklarande teorier och dessa kompletteras om så är nödvändigt. 

Teori och empiri omtolkas därmed kontinuerligt i förhållande till varandra (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Vid studiens genomförande har referensramen kontinuerligt kompletterats 

och därmed anpassats efter de empiriska mönster som gradvis har framträtt.  

2.4 Referensram och teoretisk referensram 

Enligt Gustavsson (2003) är det väsentligt att motivera valet av teorier samt hur dessa 

används för att uppfylla studiens syfte. För att på ett strukturerat sätt fullfölja studiens syfte 

har referensramen delats in i två kapitel. Kapitel tre består av en referensram som syftar till att 

beskriva framväxten av projektet samt de två standarder som är i studiens fokus. Kapitel fyra 

innefattar den teoretiska referensramen som utgör underlaget för analysering av det empiriska 

materialet.  
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2.4.1 Referensramens utformning 

Inledningsvis beskrivs den historiska utvecklingen av samarbetet mellan IASB och FASB 

samt deras långsiktiga målsättning. Denna beskrivning avser att belysa det större 

sammanhang som IASBs förtydligandeprojekt är en väsentlig del av. Detta följs av en 

historisk skildring av framväxten av verkligt värde för att påvisa dess nytta samt kritik mot 

värderingsmetoden. Därefter följer en kortfattad beskrivning av projektet samt dess syfte. 

Detta avsnitt grundas uteslutande på publikationer från IASB vilket är ett medvetet val 

eftersom det är just deras perspektiv och avsikt som avses att belysas. En betydande del av 

referensramen ägnas åt att skildra de två standarder som är studiens utgångspunkt, SFAS 157 

och IAS 39.  

2.4.2 Val av teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs de teorier som har använts för att analysera studiens 

empiriska material. Som tidigare nämnts har denna del successivt kompletterats och anpassats 

efter framträdda empiriska mönster.  

Den inledande delen av den teoretiska referensramen utgörs av IASBs kvalitativa egenskaper 

där deras definition av redovisningens kvaliteter står angivna. Egenskaperna baseras på 

historiska redovisningsteorier och har på grund därav vunnit allmän acceptans inom 

redovisningsforskning. Syftet med verkligt värde anses vara att ge relevant information till 

användarna genom att uppskatta en tillgångs framtida kassaflöde, vilket vanligtvis beräknas 

genom marknadspriser (Sundgren et al., 2007). SFAS 157 och IAS 39 baserar dock sina 

värderingsmetoder på olika typer av marknadsinformation samt i olika stor utsträckning. På 

grund av denna skillnad kan teorin om ekonomisk vinst användas för att förklara i vilken 

utsträckning de olika standarderna återspeglar företagets egentliga kassaflöde och därmed hur 

de påverkar relevansen i de finansiella rapporterna.  

Nästföljande två delar används för att analysera det perspektiv som utmärker definitionerna av 

verkligt värde. Där anges motiveringar och fördelar med att redovisa till ett marknadsbaserat 

exit price. I nästföljande avsnitt anges kritik mot det marknadsfokuserade perspektivet samt 

vilka fördelar som finns med alternativa sätt att värdera till verkligt värde. Dessa två avsnitt 

ligger som utgångspunkt för studiens analys av definitionerna i IAS 39 och SFAS 157.  

Avslutningsvis beskrivs agentteorin och kreativ redovisning som förklarar hur 

informationsasymmetrin mellan företagsledning och ägare kan påverka redovisningens 
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utformning. Denna teori används för att analysera hur de två regelverken skiljer sig åt 

gällande egenskapen tillförlitlighet.   

2.5 Insamling av empiriskt material 

I nedanstående avsnitt beskrivs de metodval som har gjorts för att samla in studiens empiriska 

material.  

2.5.1 Fallstudiebaserad forskning 

Det förekommer en mängd olika åsikter kring definitionen av en fallstudie. Enligt Jacobsen 

(2002) är en fallstudie baserad på en specifik händelse eller enhet. Annan typ av forskning 

anser han däremot vara fokuserad på det undersökta fenomenet och företag används därför 

snarare för att belysa detta. Ryan et al. (2002) använder däremot en annorlunda definition, och 

menar att fallstudier kan användas för att studera fenomen på enhetsnivå. Fallstudier utmärks i 

sådana fall av att fallen utgör egna studieobjekt och analyseras enskilt. Studiens syfte är 

baserat på fenomenet men för att studera denna problematik används tre företag som 

analyseras separat. Enligt Ryan et al. (2002) skulle dessa bolag således kunna definieras som 

fallföretag.  

Fallstudiebaserad forskning kan enligt Ryan et al. (2002) användas för att beskriva den 

praktiska tillämpningen av redovisningssystem. För att konkretisera studiens problem har 

därför tre fallföretag undersökts med syfte att beskriva hur den praktiska redovisningen skulle 

kunna tänkas påverkas om IASB inför värderingsmetoderna i SFAS 157 samt vilka 

uppfattningar som finns kring definitionen och värderingsmetoderna. Fallföretagen är 

verksamma inom finanssektorn vilket är ett medvetet val då majoriteten av tillgångar och 

skulder inom denna bransch är av finansiell karaktär. Vidare utmärker sig branschen genom 

att den bedriver handel med ett flertal olika typer av finansiella instrument. Därmed är det 

således möjligt att studera en större mängd och variation av finansiella tillgångar och skulder 

vilket medför att fler situationer och problem kring redovisning av finansiella instrument kan 

belysas. Detta eftersträvas eftersom de värderingsmetoder som uppvisas inom denna sektor på 

ett mer omfattande sätt borde belysa den påverkan som kan tänkas uppkomma om IASB inför 

en enhetlig definition och värderingsmetod baserad på SFAS 157.   

Inom finanssektorn föll valet på bankerna Nordea, Svenska Handelsbanken (SHB) och 

Swedbank. Dessa tre företag innehar en stor mängd finansiella tillgångar och skulder som 

värderas till verkligt värde och kan således uppvisa den variation av finansiella instrument 
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som eftersträvas i studien. Nordea, SHB och Swedbank är företag som innehar liknande 

egenskaper och genom att studera dem torde det teoretiska mönster som urskiljs kunna 

kompletteras och stärkas. Avsikten med studien är dock inte att generalisera resultatet till ett 

större urval, men eftersom fallföretagen innehar en så stor mängd och variation av finansiella 

instrument borde många av de skillnader som förekommer mellan IAS 39 och SFAS 157 

kunna konkretiseras och belysas. Det är dock rimligt att tro att finanssektorns speciella 

sammansättning av instrument gör att det uppstår skillnader och problematik som inte 

förekommer inom andra branscher. Exempelvis handlar inte byggföretag med samma 

variation av finansiella instrument eller använder samma investeringsstrategi som banker. 

Vidare varierar sammansättningen av finansiella instrument och deras förfaringssätt även 

mellan olika finansföretag. De banker som innefattas i studien har en stor mängd privatkunder 

vilket särskiljer deras strategi och verksamhet från exempelvis mer utpräglade investment 

banker. Avsikten med studien är således inte att generalisera studiens resultat till en större 

population, men de mönster som framträder i studien kan förhoppningsvis ligga till grund för 

framtida forskning.  

2.5.2 Intervjupersoner 

Fem intervjuer har genomförts med avsikten att skapa en mångfacetterad bild av studiens 

frågeställningar. En följd av komplexiteten med värdering och redovisning av finansiella 

instrument är att det enbart förekommer ett begränsat antal personer som innehar djupgående 

förståelse för ämnet. Den representant för Swedbank som intervjuades var Henrik Bonde. 

Henrik Bonde har varit aktiv inom Swedbanks koncernredovisning sedan år 1992 och är för 

närvarande ansvarig för bankens redovisningsprinciper. Således innehar han den kunskap och 

inblick som krävs för att skapa en mångfacetterad bild av fallföretaget. Inom Nordea 

intervjuades Joakim Brauner som är Chief controller på avdelningen Capital Markets 

Products. Joakim Brauner arbetar kontinuerligt med värdering och bokföring enligt IAS 39 

och är väl insatt i de redovisningsprinciper som fastställs på central nivå inom banken. Den 

respondent som intervjuades inom SHB var Yngve Welander. Yngve Welander är ansvarig för 

valuta- och penningmarknadshandel inom SHBs östra region och de svar som har angetts har 

skett i samråd med Niklas Grip från bankens centrala koncernekonomiavdelning.  

För att erhålla fler uppfattningar och perspektiv har två ytterligare intervjuer genomförts. Den 

ena intervjun genomfördes med auktoriserad revisor Marcus Robertsson på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (PWC). Marcus Robertsson ingår i revisionsfirmans finans- och 
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bankgrupp och kan med sin mångåriga erfarenhet av olika företag och finansiella instrument 

belysa lämpligheten med värderingsmetoder ur ett bredare perspektiv. Eftersom han även har 

insikt i värderingen hos ett flertal företag är det möjligt att bidra med mer generella åsikter 

samt en mer oberoende synvinkel. Vidare har en intervju genomförts med Jan Marton som är 

redovisningsspecialist på KPMG samt universitetslektor på Handelshögskolan i Göteborg, där 

han bland annat forskar inom redovisningens användning på aktiemarknaden. Med sin 

akademiska bakgrund bidrar han med ett mer teoretiskt perspektiv på studiens 

problemområde. Jan Marton har tidigare arbetat som revisor i USA och har i sin forskning om 

verkligt värde kommit i kontakt med både IASBs förtydligande projekt samt SFAS 157. 

Eftersom Jan Marton inte arbetar med detaljfrågor inom redovisning av finansiella instrument 

hade intervjun en mer generell karaktär. Syftet med intervjun var att skapa en mer 

övergripande och teoretisk bild av studiens problemområde samt belysa skillnaderna mellan 

de amerikanska och svenska förhållandena. 

2.5.3 Intervjumallar 

Intervjumallens utformning brukar klassificeras efter frågornas grad av öppenhet där 

ytterligheterna är fasta svarsalternativ eller ett helt öppet samtal. Vid samtliga intervjuer har 

en semistrukturerad intervjumall använts för att uppnå det djup som eftersträvas i studien 

(Jacobsen, 2002). Graden av öppenhet varierar dock mellan intervjumallarna eftersom 

avsikten är att belysa studiens problemområde på olika sätt.  

Utformningen av intervjumallarna har influerats av de skillnader som lyftes fram i IASBs 

discussion paper. Vidare så studerades inskickade comment letters från olika banker och 

bankorganisationer med syfte att erhålla en större kunskap kring ämnet för att därmed kunna 

utarbeta mer specificerade frågor. På grund av svårigheter med att hitta personer med 

djupgående kunskap om SFAS 157 var det dock nödvändigt att utforma frågorna kring dagens 

sätt att värdera samt med mer detaljerade frågor som berör skillnaderna. Detta gjordes för 

bankerna genom att den inledande frågan i varje specifik del behandlar hur de praktiskt går 

tillväga. Nästföljande fråga behandlar vad de anser om dagens reglering vilket följdes upp 

med vad de ansåg om alternativet i SFAS 157 (Bilaga 1). Intervjumallen för Marcus 

Robertsson är utformad på ett likartat sätt och utifrån samma områden som för bankerna, men 

med den skillnaden att den inte berör det praktiska tillvägagångssättet hos ett specifikt företag 

(Bilaga 2). Eftersom intervjun med Jan Marton syftade till att erhålla mer generell kunskap 

innehar den intervjumallen en mer öppen karaktär (Bilaga 3).  
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2.6 Metodkritik 

Det förekommer olika ståndpunkter beträffande de kriterier som kvalitativa undersökningar 

kan granskas och kritiseras utifrån. Vissa starka anhängare av den kvalitativa ansatsen menar 

att reliabilitet och validitet är begrepp som enbart bör tillämpas i kvantitativa sammanhang. 

Jacobsen (2002) anser däremot att dessa mått med fördel även kan användas för att utvärdera 

kvalitativa studier. Nedan förs därför en diskussion kring studiens reliabilitet samt validitet. 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning studiens förfaringssätt är tillförlitligt och kan 

upprepas vid ett senare tillfälle med samma resultat. Människors uppfattningar kan variera 

över tid samt påverkas av såväl yttre miljöer som intervjuareffekt. Detta medför att mer 

standardiserade förfaringssätt har en högre grad av reliabilitet (Jacobsen, 2002). Vid 

intervjuernas genomförande har öppenhet eftersträvats vilket således medför en lägre 

reliabilitet i studien. Användandet av en semistrukturerad intervjumall torde däremot medföra 

att reliabiliteten i viss mån stärks. Graden av strukturering skiljer sig dock mellan de tre 

intervjumallarna och eftersom bankernas och Marcus Robertssons intervjumallar är mer 

detaljerade uppnås i deras fall en högre reliabilitet.  

Erhållna svar påverkas ständigt av så kallad kontexteffekt, vilket åsyftar omgivningens 

påverkan på respondenten. Med detta i åtanke genomfördes samtliga intervjuer på 

respondenternas arbetsplats, med syfte att skapa en mer naturlig miljö samt minimera störande 

moment som skulle kunna uppstå på en mer offentlig plats (Jacobsen, 2002). Fyra av 

respondenterna intervjuades i avskilda kontor där kontexteffekten således minimerades. 

Intervjun med Henrik Bonde genomfördes dock i Swedbanks cafeteria där en viss rörelse i 

omgivningen förekom. Även om respondenten föreföll fokuserad och ostörd kan denna 

kontext i viss mån ha påverkat koncentrationen och därmed minskat reliabiliteten i erhållna 

svar.  

Intervjumallen skickades ut till respondenterna några dagar före intervjuernas genomförande 

och till följd därav fick intervjupersonerna möjlighet att på förhand reflektera över frågorna 

och därmed ge mer genomtänkta och utförliga svar. Resultatet av detta förfaringssätt skiljde 

sig dock mellan respondenterna. Noterbart var att Yngve Welander ingående hade granskat 

frågorna och även diskuterat innebörden med ytterligare personer inom banken. Detta 

medförde att angivna svar var väl förberedda och även baserades på nedtecknade stödpunkter. 

Även Joakim Brauner föreföll vara väl förberedd då han tog med utskrivna papper om 
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bankens redovisningsprinciper som hjälp för att besvara vissa frågor. Dessa två intervjuer 

genomfördes även på ett mer strukturerat sätt gällande frågornas ordningsföljd, och svaren 

föreföll vara mer förberedda och inneha en lägre grad av spontanitet. Även Marcus 

Robertsson var väl förberedd och inläst på frågorna. Jan Marton och Henrik Bonde hade inte 

studerat frågorna lika ingående och dessa två intervjuer hade en mer ostrukturerad form där 

ämnesområdena berördes mer omväxlande. Detta har rimligtvis resulterat i en lägre reliabilitet 

i deras fall och medförde en ökad spontanitet i svaren.  

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats vilket begränsar förekomsten av 

eventuella misstolkningar och därmed stärker reliabiliteten (Jacobsen, 2002). Vidare 

skickades en sammanställning av intervjuerna ut till respektive respondent för att få den 

granskad och kommenterad. Detta resulterade i vissa små ändringar som främst gällde 

omformuleringar vilka därmed inte har påverkat studiens resultat.  

2.6.2 Validitet 

En studies giltighet mäts vanligtvis genom dess inre och yttre validitet. Med inre validitet 

menas huruvida undersökningens tillvägagångssätt är lämpligt för att uppskatta det som avses 

att mätas (Jacobsen, 2002). Den inre validiteten kan således utvärderas utifrån källornas 

lämplighet vad gäller att uppnå studiens resultat. Respondenterna på SHB och Nordea är inte 

direkt involverade i upprättandet av den slutliga årsredovisningen vilket i viss mån kan ha 

minskat validiteten. De är dock väl insatta i hur redovisning av finansiella instrument sker och 

innehar en djup detaljkunskap om värderingen. Vidare var svaren från SHB utformade i 

samråd mellan Yngve Welander och Niklas Grip från den centrala redovisningsavdelningen 

för att bättre kunna belysa de redovisningsfrågor som Yngve Welander var tveksam till.  

Yttre validiteten innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra 

sammanhang (Jacobsen, 2002). Som tidigare nämnts är inte avsikten med studien att 

generalisera dess resultat till ett större urval.  
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3.0 Referensram 

Inledningsvis beskrivs konvergeringsprojektets utveckling mellan IASB och FASB. Detta följs 

av en kort redogörelse för framväxten av verkligt värde samt olika uppfattningar kring denna 

värderingsmetod. Därefter görs en beskrivning av förtydligandeprojektet och dess syfte. 

Vidare behandlas de två standarderna, SFAS 157 och IAS 39, som ligger till grund för 

studien.  

3.1 Samarbetet mellan IASB och FASB 

Efterfrågan på harmoniserad redovisning har blivit allt större i takt med den ökade 

globaliseringen i världen. För att tillfredsställa kapitalmarknadens behov av ökad insyn i och 

jämförbarhet av finansiella rapporter har mycket arbete utförts med syfte att skapa ett globalt 

regelverk (Verhoog, 2003). IASB och FASB anses av många ha erhållit så pass mycket 

inflytande över standardsättningen att deras respektive regelverk i realiteten kan ses som de 

enda två möjliga alternativen i världen (Jennergren et al., 2008). År 2002 inledde dessa två 

organisationer ett formellt samarbete med syfte att minimera skillnaderna mellan deras 

respektive regelverk. Detta projekt benämndes Norwalk Agreement och var ett mycket viktigt 

steg för harmoniseringen av redovisningsprinciper (Doupnik och Perera, 2007).  

IASB och FASBs uttryckliga intention med samarbetet var att tillsammans utveckla 

kompatibla redovisningsstandarder av hög kvalitet som både inhemska och internationella 

företag kan använda vid upprättandet av finansiella rapporter. Detta var tänkt att uppnås 

genom att först successivt göra sina nuvarande standarder fullständigt kompatibla och sedan 

koordinera sina framtida arbetsprogram så att denna förenlighet bevarades. År 2006 

konkretiserades detta samarbete ytterligare genom ett dokument som benämndes 

Memorandum of Understanding. Detta dokument baserades på nedanstående tre principer 

som skulle verka som grund för konvergensarbetet (IASB, 2009). 

• Konvergering av redovisningsstandarder uppnås bäst genom successiv utveckling av 

högkvalitativa gemensamma standarder på sikt.  

• Eliminering av skillnader mellan standarder som är i behov av signifikant förbättring 

är inte det bästa sättet att arbeta på. En ny gemensam standard som förbättrar den 

finansiella informationen till investerarna bör istället utvecklas. 
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• För att tillfredsställa investerarna bör de standarder som är i behov av förbättring 

ersättas av nya gemensamt utformade standarder. 

 

Vidare så fastställde IASB och FASB prioriterade områden och utarbetade en plan för hur 

dessa skulle förbättras fram till år 2009. Ett av dessa viktiga områden är som tidigare nämnts 

värdering till verkligt värde (IASB, 2009). 

3.2 Verkligt värde 

Det finns två värderingsansatser som under lång tid har ställts mot varandra i 

redovisningsdebatter. Dessa två ansatser är redovisning till historiskt anskaffningsvärde och 

redovisning till verkligt värde. Fram till 1970-talet var det historiskt anskaffningsvärde som 

dominerade i finansiella rapporter. Denna ansats fungerade bra, vilket berodde på att den 

största delen av tillgångar i företag då var identifierbara materiella tillgångar. Vid bedömning 

av ett företags ekonomiska prestation fokuserades det på resultaträkningen och dess 

matchning mellan kostnader och intäkter.  Detta synsätt började dock ifrågasättas och år 1976 

gav FASB ut ett discussion paper där ett nytt synsätt upptogs som innebar mer fokus på 

balansräkningen. Vid värdering av ett företags ekonomiska välbefinnande ansågs förändringar 

i balansräkningen över tid, där marknadsvärde använts från årets början till 

redovisningsperiodens slut, vara det mest relevanta och meningsfulla måttet. Detta 

tillvägagångssätt benämndes värdering till verkligt värde (Ferguson, 2008). 

Användandet av verkligt värde i finansiella rapporter har sedan successivt utvecklats och 

blivit allt mer accepterat. Det råder dock skilda meningar om denna värderingsansats och 

verkligt värde har debatterats i stor utsträckning. Förespråkare av verkligt värde anser att det 

är ett mer relevant och användbart mått eftersom det reflekterar de svängningar som 

förekommer i marknaden på ett mer korrekt sätt. Motståndarna tycker att verkligt värde är 

mindre tillförlitligt och mer subjektivt, speciellt i fall där det inte finns en aktiv marknad 

(Ferguson, 2008).  

Eeftink (2002) håller med om att verkligt värde ger en mer relevant bild av ett företags 

finansiella ställning eftersom det är kopplat till den aktuella marknaden. Han uttrycker dock 

viss oro över att en balansräkning som innefattar både anskaffningsvärde och verkligt värde 

kan medföra problem för användare av finansiell information. Vidare så är många företag 

negativa till den volatilitet i resultaträkningen som verkligt värde medför (Eeftink, 2002). Den 

höga volatiliteten har fått utstå mycket kritik, speciellt nu under den rådande finanskrisen då 
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svängningarna i resultaten har varit mycket stora (Dean och Mott, 2008). Det finns dock de 

som inte tycker att denna kritik är befogad och som menar att den höga volatiliteten snarare 

beror på företagets dåliga riskhantering och felaktiga uppskattningar vid värdering till verkligt 

värde när marknadspris saknas (Zion, 2008).  

Ytterligare kritik som har riktats mot verkligt värde är att en sådan värdering kan ge större 

utrymme för företagsledningen att manipulera företagets resultat, speciellt när en aktiv 

marknad saknas (Ferguson, 2008). Vidare anser kritiker att den fluktuation i resultaträkningen 

som verkligt värde medför kommer att leda till sämre relation till aktieägarna, vilket anses 

vara onödigt eftersom dessa resultatsvängningar inte är direkt kopplade till företags 

operationella verksamhet och inte heller är realiserade (Hoed, 2002). Detta problem skulle till 

viss del kunna lösas genom en uppdelning av anskaffningsvärde och förändringar i verkligt 

värde i finansiella rapporter men det är dock osäkert i vilken grad en sådan uppdelning skulle 

underlätta för användarna av finansiella rapporter (Eeftink, 2002). 

Syftet med verkligt värde är att ge användare av finansiella rapporter bättre insyn i företagets 

ekonomiska förhållande samt mer relevant och aktuell information som grund till deras 

beslutfattande. Det viktiga för användare är därmed att det finns rätt balans mellan relevans 

och tillförlitlighet och att det dessutom tydligt framgår vilka de underliggande transaktionerna 

och händelserna är samt hur siffrorna ska tolkas (Hellman 2003). Eeftink (2002) håller med 

om vikten av att hitta en balans mellan relevans och tillförlitlighet gällande redovisning till 

verkligt värde eftersom kvalitet i finansiella rapporter i sig är ett komplext koncept. I 

situationer då det inte finns en aktiv marknad är värderingen till verkligt värde beroende av 

olika antaganden och uppskattningar som måste justeras i tid för att ge en mer korrekt och 

därmed tillförlitlig information (Eeftink, 2002).   

 3.3  IASBs förtydligandeprojekt 

Som tidigare nämnts skiljer sig IFRS och US GAAP i nuläget vad gäller såväl definition som 

metoder vid värdering till verkligt värde. IFRS har till skillnad från US GAAP ingen enhetlig 

vägledning för värderingen utan den skiljer sig åt beroende på vad det är för tillgång eller 

skuld som ska värderas. Detta är en följd av att införandet av värdering till verkligt värde i 

IFRS har utförts successivt under många år och en bedömning av vilken metod som är mest 

lämplig har skett vid varje sådant tillfälle. Således innefattar begreppet verkligt värde en 

mängd värderingsmetoder som är anpassade efter de olika tillgångar och skulder som ska 

värderas. Vidare är vägledningen i nuvarande IFRS ofullständig, vilket har sin grund i att det 
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varken finns en stark föreställningsram eller ett tydligt värderingssyfte. Allt detta bidrar till att 

värdering till verkligt värde i IFRS kan ses som allt för komplex i dagsläget vilket gör den 

svårhanterlig i praktiken (IASB, 2009).  

År 2006 startade IASB därför ett projekt för att tydliggöra och förbättra sin nuvarande 

värdering till verkligt värde vilket även var en väsentlig del av konvergeringsprojektet med 

FASB.  Syftet med förtydligandeprojektet är: 

• Att etablera en enda standard med vägledning för alla variationer av värdering till 

verkligt värde som nuvarande IFRS kräver eller tillåter för att därmed minska 

komplexiteten och förbättra tydligheten vid dess tillämpning.  

• Att förtydliga definitionen av verkligt värde och relaterad vägledning för att därmed 

kommunicera ett tydligare värderingssyfte. 

• Att öka upplysningarna om värdering till verkligt värde så att användare av finansiella 

rapporter kan bedöma i hur stor utsträckning verkligt värde har använts vid 

värderingen av tillgångar och skulder, samt att information lämnas om vilka faktorer 

som ligger till grund för värderingen.                        

(IASB, 2009) 

Som tidigare nämnts färdigställde FASB år 2006 en enhetlig standard för värdering till 

verkligt värde, SFAS 157. Denna standard innehåller såväl definition som vägledning och 

ligger således till grund för all värdering till verkligt värde i US GAAP. Baserat på denna 

standard har IASB, som ett steg i sitt förtydligandeprojekt, publicerat ett discussion paper i 

vilket de redogör för sina egna ställningstaganden kring värdering till verkligt värde. Detta 

discussion paper innehåller diskussionsfrågor som de uppmanar organisationer runt om i 

världen att ta ställning till och kommentera. Intresset för detta har varit stort och IASB har 

erhållit sammanlagt 136 remissvar vilket har lett till att projektet har dragit ut på tiden. I 

nuläget håller IASB på att utarbeta ett exposure draft vilket beräknas vara färdigt för 

publicering under andra kvartalet år 2009 (IASB, 2009).  

För att skapa en enhetlig standard för värdering till verkligt värde i IFRS är det givetvis 

nödvändigt att vidta vissa justeringar. Värderingen i IFRS kommer således i viss mån att 

förändras och följaktligen även dess tolkning och tillämpning. Tanken är emellertid inte att 

införa eller kräva helt nya beräkningssätt för fastställandet av en tillgångs eller skulds verkliga 
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värde (IASB, 2009). Sir David Tweedie (2009), styrelseordförande i IASB, uttryckte avsikten 

med projektet enligt följande “This discussion paper is not about expanding the use of fair 

value in financial reporting, but about how to codify, clarify and simplify the guidance that is 

at present dispersed widely in IFRSs” (IASB, 2009d). 

3.4 Statement of Financial Accounting Standards 157 

Innan FASB gav ut SFAS 157 fanns det olika definitioner av verkligt värde spridda i US 

GAAP. Med detta i åtanke utformade FASB år 2006 SFAS 157, för att minska komplexiteten 

och skapa en enhetlig vägledning för värdering till verkligt värde (FASB, 2008). Med andra 

ord så syftade införandet av SFAS 157 till att förenkla och kodifiera relaterad vägledning 

inom hela US GAAP (IASBb, 2006). 

I SFAS 157 anger FASB definitionen av verkligt värde som lyder: “Fair value is the price that 

would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date” (SFAS 157 §5). Tre aspekter kan 

noteras i denna definition: att transaktionen sker under normala förhållanden mellan 

marknadsaktörer på balansdagen, att en tillgångs verkliga värde är det som erhålls vid en 

försäljning och att en skulds verkliga värde är det som ska betalas vid en överlåtelse (IASBa, 

2006).   

3.4.1 Pris  

Som prisbegrepp vid värdering till verkligt värde tillämpar FASB det försäljningspris som en 

marknadsaktör skulle erhålla när denna genomför en så kallad ”orderly transaction” på 

balansdagen. Med ”orderly transaction” menas att transaktionen sker under välordnade och 

normala förhållanden vilket innebär att företaget inte ska vara tvingad till att genomföra 

transaktionen, exempelvis på grund av likvidering. Vidare så antas transaktionen ske på en 

marknad där det finns ett flertal aktörer som har ett intresse av att den genomförs. 

Värderingen baseras på en hypotetisk transaktion och syftar till att uppskatta det 

försäljningspris som skulle uppstå mellan två marknadsaktörer på balansdagen (SFAS 157 § 

7).  

SFAS 157 har specifika regler för värdering till verkligt värde vid första redovisningstillfället. 

När ett företag anskaffar en tillgång eller åtar sig en skuld uppstår ett transaktionspris. Detta 

transaktionspris benämns inköpspris och är det betalade priset för att erhålla tillgången eller 

det mottagna beloppet för att åta sig skulden. Ett företag behöver inte sälja en tillgång till 
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samma pris som de betalar för tillgången, och det kan därmed uppstå skillnader mellan 

försäljningspris och inköpspris. I de fall en skillnad förekommer anger SFAS 157 § 16 att 

försäljningspriset representerar det verkliga värdet (SFAS 157 § 16). 

Vid första redovisningstillfället anger SFAS 157 § 17 att transaktionspriset vanligtvis är 

detsamma som försäljningspriset och oftast är därför transaktionspriset tillgångens verkliga 

värde vid anskaffningstillfället. En bedömning ska dock alltid göras om dessa två priser kan 

tänkas skilja sig åt. Vid denna bedömning anger SFAS 157 § 17 att hänsyn ska tas till faktorer 

som är specifika för tillgången eller skulden och även till de faktorer som är specifika för 

transaktionen. Dessa faktorer kan resultera i att transaktionspriset avviker från 

försäljningspriset och därmed inte representerar tillgångens eller skuldens verkliga värdet. 

SFAS 157 § 17 exemplifierar med fyra faktorer som kan bidra till att transaktionspriset 

avviker från försäljningspriset, nämligen att: 

• Transaktionen sker mellan relaterade parter. 

• Transaktionen är påtvingad eller säljaren är tvungen att acceptera priset. Detta kan 

exempelvis vara en följd av ekonomiska svårigheter. 

• Transaktionspriset inbegriper fler faktorer än tillgången eller skulden. Detta kan vara 

fallet när tillgången eller skulden enbart är en del av det betalade transaktionspriset. 

Exempelvis kan den betalade summan inbegripa transaktionskostnader eller rättigheter 

som ska redovisas separat.  

• Marknaden där transaktionen genomförs är inte den marknad där företaget skulle sälja 

tillgången eller överlåta skulden.  

(SFAS 157 §17) 

3.4.1.1 Kurs vid efterföljande värdering 

Om indata som innefattas i en värdering baseras på köp- eller säljkurs anger SFAS 157 § 31 

att den mest representativa kursen inom intervallet mellan köp- och säljkurs ska användas. Vid 

bedömning av vilken kurs som är mest representativ ska hänsyn tas till rådande 

omständigheter, vilket gäller oavsett om värderingen uteslutande baseras på marknadspriser 

eller uppskattas med hjälp av värderingsmodeller. SFAS 157 § 31 utesluter dock inte en 

konstant användning av mittkurs eller liknande standardiserade tillvägagångssätt för att 

underlätta den praktiska värderingen (SFAS 157 § 31).  
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3.4.1.2 Huvudmarknaden/den mest fördelaktiga marknaden 

Enligt SFAS 157 § 8 ska värdering till verkligt värde i första hand beräknas utifrån företagets 

huvudmarknad. Huvudmarknaden är den marknad där företaget skulle sälja tillgången eller 

överföra skulden med störst volym och aktivitet. Vid avsaknad av en huvudmarknad ska den 

mest fördelaktiga marknaden användas. Den mest fördelaktiga marknaden definieras som den 

marknad där företaget skulle erhålla det högsta priset för att sälja tillgången eller det lägsta 

priset som de skulle behöva betala för att överlåta skulden. Fastställandet av huvudmarknad 

respektive mest fördelaktig marknad ska göras utifrån det rapporterande företagets perspektiv. 

Finns det en tydlig huvudmarknad för tillgången eller skulden måste den användas vid 

värderingen även i de fall företaget skulle kunna erhålla ett bättre pris på en annan marknad 

(SFAS 157 § 8).  

3.4.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Som tidigare nämnts ska verkligt värde i SFAS 157 värderas till en hypotetisk transaktion 

mellan marknadsaktörer. SFAS 157 § 10 definierar marknadsaktörer som köpare och säljare 

på huvudmarknaden eller den mest fördelaktiga marknaden. Vidare så förväntas dessa 

marknadsaktörer vara:  

• Oberoende av det rapporterande företaget, vilket innebär att de inte är relaterade. 

• Kunniga och ha en rimlig förståelse för tillgången, skulden och transaktionen. Detta 

innebär att marknadsaktörerna förväntas basera sitt beslut på all tillgänglig 

information som kan inhämtas genom flitiga ansträngningar som är normala och 

sedvanliga.   

• De förväntas ha kapacitet till att genomföra transaktionen. 

• De ska inneha en vilja samt motivation till att verkställa transaktionen, det vill säga de 

ska inte vara tvingade till att göra det.                     

(SFAS 157 §10) 

Enligt SFAS 157 § 11 ska värdering till verkligt värde utgå ifrån de antaganden som 

marknadsaktörer skulle ta hänsyn till vid en prissättning. Vid uppskattning av dessa 

antaganden behöver inte företaget urskilja specifika marknadsaktörer. Istället ska de 

egenskaper som utmärker generella marknadsaktörer identifieras, med hänsyn till specifika 

faktorer som är kopplade till: 

• Den aktuella tillgången eller skulden. 
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• Huvudmarknaden eller den mest fördelaktiga marknaden. 

• Marknadsaktörer som företaget skulle genomföra transaktionen med på den 

marknaden. 

                            (SFAS 157 § 11)  

Verkligt värde ska beräknas utifrån marknadsaktörers högsta och bästa användning av en 

tillgång, vilket innefattar såväl rättsliga som finansiella faktorer. Detta innebär mer 

uttryckligen att hänsyn ska tas till hur marknadsaktörer skulle utnyttja tillgången för att 

maximera en tillgångs värde eller i en grupp av tillgångar. Vid bedömningen ska hänsyn 

enbart tas till marknadsaktörers användning av tillgången, det vill säga oberoende av 

företagets egentliga syfte med tillgången (SFAS 157 § 12).  

3.4.2.1 Indata vid värdering 

Vid värdering till verkligt värde anger SFAS 157 § 21 att information ska klassificeras på två 

sätt: observerbar indata och icke observerbar indata. Med observerbar indata menas 

marknadsinformation om den underliggande tillgången eller skulden som är inhämtad från en 

oberoende källa och avspeglar de uppskattningarna som marknadsaktörer skulle använda vid 

en prissättning. Icke observerbar data är däremot information som grundas på det 

rapporterande företagets egna uppskattningar om vilka antaganden som marknadsaktörer 

skulle ta i hänsyn vid prissättning av den underliggande tillgången eller skulden. Sådana 

uppskattningar skall göras utifrån den mest lämpliga information som finns tillgänglig med 

hänsyn till rådande omständigheter (SFAS 157 § 21).  

3.4.2.2 Verkligt värde hierarki 

För att öka användbarheten och jämförbarheten vid värdering till verkligt värde klassificerar 

SFAS 157 § 22 information på tre nivåer utifrån informationens tillgänglighet och 

tillförlitlighet. Denna så kallade ”verkligt värde hierarkin” utgår ifrån i vilken utsträckning 

indata om tillgången eller skulden går att erhålla på en aktiv marknad. Detta innebär att 

observerbar indata har högre prioritet än icke-observerbar indata. Den nivå som ska användas 

avgörs av den indata som har lägst nivå och är signifikant för värderingen i sin helhet. Vid 

bedömning av vad som är signifikant ska hänsyn tas till specifika faktorer hos tillgången eller 

skulden (SFAS 157 §22).  

Indata på nivå ett utgörs av ojusterade noterade priser på en aktiv marknad för identiska 

tillgångar eller skulder. Med en aktiv marknad menas att tillgången eller skulden omsätts 
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tillräckligt ofta, samt i så pass stor volym att det är möjligt att erhålla information 

kontinuerligt. Information ifrån nivå ett anses vara den mest tillförlitliga och ska användas i 

samtliga fall om den finns tillgänglig (SFAS 157 § 24). Det förekommer dock två 

undantagsregler som tillåter användandet av information från lägre nivåer trots att indata från 

nivå ett finns tillgänglig. Det första undantagsfallet är om företaget innehar en så stor mängd 

liknande tillgångar eller skulder att det inte är möjligt att sälja samtliga separat till det 

noterade priset (SFAS 157 § 25). Denna undantagsregel gäller dock inte finansiella instrument 

där så kallad ”blockage factor” är förbjudet på nivå ett enligt standarden (SFAS 157 § 27). Det 

andra undantaget kan tillämpas om signifikanta händelser sker efter det att marknaden har 

stängt, men innan balansdagen. I sådana fall är det möjligt justera värderingen genom att 

använda information från en lägre nivå (SFAS 157 § 26). 

Indata på nivå två baseras även det på observerbar indata, antingen direkt eller indirekt. Dessa 

indata skiljer sig dock från nivå ett då den inte baseras uteslutande på noterade priser. 

Följande indata ingår i nivå två: 

• Noterade priser för liknande tillgångar eller skulder på en aktiv marknad. 

• Noterade priser för liknande tillgångar eller skulder på en inaktiv marknad. Med en 

inaktiv marknad menas att få transaktioner förekommer, att priserna inte är aktuella 

eller varierar kraftigt över tid, eller att marknaden enbart tillhandahåller bristande 

information.  

• Information som inte består av det noterade marknadspriset vilket är observerbart för 

tillgången eller skulden. Sådan information kan exempelvis bestå av räntor och 

kreditrisker. 

• Information som erhålls från observerbar data genom korrelation eller liknande 

tillvägagångssätt.  

(SFAS 157 § 28) 

Indata på nivå två ska anpassas utifrån specifika faktorer hos tillgången eller skulden. Dessa 

faktorer inkluderar bland annat att justeringar görs för marknadsaktivitet på den marknad där 

indata är observerad, samt i vilken utsträckning den observerbara tillgången eller skulden är 

jämförbar med företagets egen tillgång eller skuld. En justering som är signifikant vid 

värderingen kan göra att tillgången eller skulden omklassificeras till nivå tre beroende på 

vilken indata som anpassningarna baseras på (SFAS 157 § 29).  

 



 

 27 

Nivå tre innefattar icke-observerbar indata för tillgången eller skulden. Icke-observerbar 

indata ska användas i den utsträckning det inte finns observerbar indata att tillgå, det vill säga 

då marknadsaktivitet inte förekommer. Syftet med värderingen är ändå att uppskatta ett 

försäljningspris mellan marknadsaktörer och därför skall icke observerbara data återspegla det 

rapporterade företagets uppskattning av vilka antaganden marknadsaktörer skulle göra vid en 

prissättning. Icke-observerbara indata ska baseras på den bästa information som finns 

tillgänglig med hänsyn till omständigheterna, vilket även kan inkludera företagets egna 

uppskattningar (SFAS 157 § 30).  

3.4.3 Värdering av skulder  

Enligt SFAS 157 § 15 ska skulder värderas till det pris som betalas vid en överlåtelse mellan 

marknadsaktörer på balansdagen. Detta innebär att skulden antas fortsätta existera och därmed 

inte regleras. Vidare antas risken för att skyldigheten inte ska uppfyllas vara oförändrad efter 

överlåtelsen. Enligt SFAS 157 C39 kan ett företag ha som avsikt att inte överlåta skulden till 

en tredje part utan istället välja att reglera den. Enligt SFAS 157 C39 är dock priset för en 

överlåtelse mellan marknadsaktörer detsamma som om företaget väljer att reglera skulden 

(SFAS 157 § C39).  

3.5 International Accounting Standards  39 

IAS 39 förespråkar tre olika sätt att beräkna värdet på finansiella instrument: 

anskaffningsvärde, upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde (Sundgren et al., 2007). De 

finansiella instrument som värderas till verkligt värde är de som klassificeras som ”en 

finansiell tillgång eller en finansiell skuld som värderas till verkligt värde via 

resultaträkningen” och ” finansiella tillgångar som kan säljas” (IAS 39 § 9). 

Standarden definierar verkligt värde som “det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 

överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har 

ett intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 39 § 9). Det är möjligt att klassificera 

definitionen i IAS 39 på samma sätt som i SFAS 157, det vill säga i tre delar. Dessa lyder: att 

transaktionen sker mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av 

att den genomförs, att en tillgångs verkliga värde är beloppet vid en överlåtelse samt att en 

skulds verkliga värde är beloppet vid en reglering (IASBa, 2006).   
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3.5.1 Pris 

Definitionen av verkligt värde i IAS 39 bygger på den underliggande principen ”going 

concern”. Denna princip innebär att företaget har förmågan att fortsätta sin verksamhet och 

inte har som avsikt eller är tvingad till att avveckla verksamheten, att väsentligt inskränka på 

verksamheten eller att ingå transaktioner på dåliga vilkor. Exempelvis ska inte hänsyn tas till 

tvångsförsäljning eller ofrivillig likvidation (IAS 39 VT 69). 

Vid det första redovisningstillfället anger IAS 39 VT 76 att transaktionspriset vanligtvis är det 

bästa beviset för verkligt värde. Transaktionspriset är den ersättning som har erhållits eller har 

erlagts vid anskaffningstillfället. Transaktionspriset ska dock inte användas om det är möjligt 

att uppskatta det verkliga värdet via en jämförelse med andra observerbara aktuella 

marknadstransaktioner avseende samma instrument, eller om det är möjligt att basera en 

värderingsteknik uteslutande på uppgifter från observerbara marknader (IAS 39 VT 76). I de 

fall en värdering som innefattar icke observerbara indata avviker från transaktionspriset får 

skillnaden inte tas upp direkt i resultaträkningen enligt IAS 39 VT 76.  

3.5.1.1 Kurs vid efterföljande värdering 

Enligt IAS 39 VT 72 utgörs verkligt värde vanligtvis av den aktuella köpkursen för innehavda 

tillgångar, eller av den aktuella säljkursen för innehavda skulder. Om ett företag har tillgångar 

eller skulder vars risker motverkar varandra är det dock möjligt att använda ett genomsnitt av 

köp- och säljkurs för de positioner som motverkar varandra. När det saknas aktuella köp- och 

säljkurser ska den senaste transaktionen användas vid värderingen, under förutsättningen att 

det inte har förekommit någon väsentlig förändring i ekonomiska omständigheter sedan 

transaktionen genomfördes.  

3.5.1.2 Huvudmarknaden/den mest fördelaktiga marknaden 

Enligt IAS 39 VT 71 ska värdering till verkligt värde syfta till att uppskatta det pris som 

instrumentet skulle handlas till på den mest fördelaktiga aktiva marknad som företaget har 

direkt tillgång till. Företaget ska också justera priset på den mer fördelaktiga marknaden för 

att återspegla skillnader i motpartens kreditrisk mellan de instrument som handlas på 

marknaden och det som värderas. 

3.5.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Verkligt värde är i IAS 39 VT 71 definierat som ett överenskommet pris mellan en köpare och 

en säljare som är kunniga och oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen 
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genomförs. För att uppskatta det överenskomna priset ska företaget utgå ifrån marknadsdata i 

så hög grad som möjligt och företagsspecifika data i minsta möjliga utsträckning (IAS 39 VT 

75). 

3.5.2.1 Indata vid värdering 

Vid värderingen ska instrumentet värderas enskilt, utan att ändra eller dela upp instrumentet, 

vilket exempelvis innebär att en portfölj ska värderas till antalet enheter multiplicerat med 

deras noterade marknadspris (IAS 39 VT 71 och VT 72). Om noterat pris saknas för ett 

finansiellt instrument i sin helhet men det finns en aktiv marknad för dess ingående delar ska 

det verkliga värdet beräknas utifrån relevanta marknadspriser för instrumentets delar (IAS 39 

VT 72). Enligt IAS 39 § 48 A är ett noterat pris på en aktiv marknad det bästa uttrycket för ett 

finansiellt instruments verkliga värde. Beroende på förekomsten av en aktiv marknad ska 

valet av värderingsmetod anpassas därefter. 

När en aktiv marknad saknas ska olika värderingsmetoder användas. Syftet med att använda 

värderingstekniker är att fastställa vad transaktionspriset skulle ha varit på balansdagen i en 

transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra. De ska vidare ha ett intresse 

av att transaktionen genomförs samt vara motiverade av sedvanliga affärsvillkor. Oavsett 

vilken värderingsmetod som används ska marknadsdata användas i så hög grad som möjligt 

och företagsspecifika data i så liten utsträckning som möjligt (IAS 39 VT 75). En 

värderingsmetod är enligt IAS 39 VT 75 en realistisk uppskattning av det verkliga värdet om 

den uppfyller två krav: 

• Den ska bidra med en rimlig återspegling av hur marknaden skulle förväntas prissätta 

instrumentet. 

• De indata som används ska representera marknadsförväntningar och risk- och 

räntabilitetsfaktorer som är förenliga med det aktuella instrumentet. Sådana data ska 

innefatta observerbar data om marknadsvillkor och andra faktorer som påverkar det 

sannolika verkliga värdet av ett instrument. Det innefattar exempelvis riskfri ränta och 

kreditrisk.    (IAS 39 VT 75) 

Enligt IAS 39 VT 76 ska en värderingsmetod innefatta alla de faktorer som marknadsaktörer 

skulle beakta vid en prissättning av det aktuella instrumentet. Vidare ska dessa faktorer vara 

förenliga med accepterade ekonomiska metoder som vanligtvis används vid prissättning av 

finansiella instrument. 
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 3.5.2.2 Verkligt värde hierarki 

Den 5 mars 2009 gjorde IASB ändringar i IFRS 7 angående upplysningar av finansiella 

instrument. Inom de nya ändringarna har IASB bland annat etablerat en hierarki i tre nivåer 

för värdering till verkligt värde:  

• Nivå ett avser ojusterade noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar 

och skulder.  

• Nivå två innefattar även den observerbar indata, antingen direkt eller indirekt. Dessa 

indata skiljer sig dock från nivå ett då de inte baseras uteslutande på noterade priser.  

• Nivå tre avser indata för tillgången eller skulden som är baserad på icke observerbar 

information.  

     (Deloitte, 2009) 

3.5.2.3 Fastställande av aktiv marknad 

Enligt IAS 39 VT 71 anses ett instrument vara noterat på en aktiv marknad om noterade priser 

lätt och regelbundet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, 

branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller 

tillsynsmyndighet. Vidare måste dessa priser representera faktiska och regelbundna 

marknadstransaktioner. Oavsett förekomsten av en aktiv marknad skall det verkliga värdet 

som tidigare nämnts representera en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av 

varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs (IAS 39 §9).  

3.5.3 Värdering av skulder 

Enligt definitionen i IAS 39 § 9 ska skulder värderas till det belopp en skuld skulle kunna 

regleras för mellan kunniga och oberoende parter som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs. Enligt IAS 39 VT 71 är det ursprungliga förvärvet eller den ursprungliga 

uppkomsten av en finansiell skuld att anses som en marknadstransaktion och ska utgöra en 

grund för beräkning av det finansiella instrumentets verkliga värde. Detta innebär att ett 

skuldinstruments verkliga värde kan fastställas genom de marknadsvillkor som förekom vid 

uppkomsttillfället och kompletteras med aktuella marknadsvillkor eller räntor som för 

närvarande debiteras av andra företag med likartade skuldinstrument. Med ett likartat 

skuldinstrument menas bland annat att skuldinstrumentet ska ha en likartad återstående löptid 

eller en likartad kreditrisk (IAS 39 VT 77).  
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4.0 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som används för att analysera studiens 

empiriska material. Inledningsvis beskrivs IASBs föreställningsram och kvalitativa 

egenskaper. Därefter följer teorin om ekonomisk vinst, redovisning till försäljningspris, 

företagsperspektiv samt agentteorin som förklarar innebörden av värdering till verkligt värde 

samt vilka incitament som kan påverka valet av redovisning.  

4.1  IASBs föreställningsram och kvalitativa egenskaper 

IASB har upprättat en föreställningsram med syfte att fastställa det underliggande konceptet 

för utformandet av finansiella rapporter enligt IFRS (Doupnik och Perera, 2007). Denna 

föreställningsram behandlar såväl begrepp som grundprinciper för redovisning och den verkar 

främst som hjälp för normgivarna i deras arbete med att upprätta nya samt omarbeta gamla 

redovisningsstandarder (IASBs Föreställningsram, 2008). Den innehar även en 

vägledningsfunktion för appliceringen av de normer som finns då den är till hjälp vid 

tolkningen av dem. Vidare så är föreställningsramen till för att komplettera och fylla ut de 

områden som inte täcks upp av övriga IFRS (Artsberg, 2005). Den är dock inte överordnad 

enskilda standarder och berör inte värdering eller upplysning på enskilda områden (IASBs 

föreställningsram, 2008). 

Föreställningsramen är till hjälp för de företag som ska upprätta finansiella rapporter i 

enlighet med IFRS, samt för de revisorer som ska revidera räkenskaperna och intyga att de 

ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Den är även användbar för läsaren 

av finansiella rapporter då den hjälper till att tolka redovisningens innehåll. Vidare informerar 

den allmänheten om IASBs inställning vad gäller redovisning och syftet med regelverket 

(Artsberg, 2005). Följande delar behandlas i IASBs föreställningsram (2008): 

• De finansiella rapporternas syfte. 

• De kvalitativa egenskaper som är avgörande för finansiella rapporters användbarhet. 

• Definitioner av balans- och resultaträkningens poster samt kriterier för redovisning. 

och mätning av dem 

• Kapitalbegrepp samt begrepp för bibehållet kapital.  

 

De två första delarna behandlar användandet av redovisningsinformation och det är således 

dessa delar som är i fokus för denna uppsats.  I föreställningsramen har IASB urskiljt sju olika 



 

 32 

grupper av intressenter vilkas informationsbehov tas i beaktande vid utformningen av 

redovisningsregler. Dessa är nuvarande och potentiella investerare, anställda, långivare, 

leverantörer och andra kreditgivare, kunder, statliga myndigheter samt samhället i övrigt. 

IASB har dock primärt ett aktieägarperspektiv och det är således deras preferenser som i 

första hand tas i beaktande vid utformningen av IFRS (Artsberg, 2005).   

4.1.1 Syftet med finansiella rapporter 

Syftet med finansiella rapporter är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Denna information ska vara 

användbar som underlag för olika intressenters beslut i ekonomiska frågor och den är av stor 

vikt vid bedömning och utvärdering av företagets framtida förmåga att generera likvida 

medel. De finansiella rapporterna visar även företagsledningens förmåga att förvalta och 

ansvara för verksamheten (IASBs föreställningsram, 2008). 

4.1.2 Kvalitativa egenskaper 

För att informationen ska vara användbar har IASB fastställt fyra kvalitativa egenskaper som 

ska genomsyra de finansiella rapporternas innehåll. Dessa är begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet (Doupnik och Perera, 2007). Nedan följer en beskrivning av 

de fyra egenskaperna: 

4.1.2.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär att information som ges ut ska vara lätt att förstå för läsaren. Läsaren 

förutsätts dock ha rimlig kunskap inom ekonomi, redovisning och affärskunskap. Utifrån 

dessa kunskaper antas läsaren studera och analysera informationen med rimlig noggrannhet. 

Information som är relevant får dock inte utelämnas med motivering att den inte är 

lättförståelig, utan sådan information måste inkluderas då den är viktig som beslutsunderlag 

(IASBs föreställningsram, 2008).   

4.1.2.2 Relevans  

Att information i finansiella rapporter är relevant innebär att den på ett eller annat sätt 

påverkar användarens beslutsfattande. Information är av värde och således viktig som 

beslutsunderlag om den underlättar läsarens bedömning av inträffade, aktuella och framtida 

händelser. Den är även relevant om den korrigerar eller bekräftar tidigare bedömningar 

(IASBs föreställningsram, 2008). Detta innebär att informationen har en såväl framåtriktad 

som tillbakablickande roll vilka hänger samman då information om historiska händelser är av 
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stor vikt för att kunna estimera framtida företeelser och därav utforma prognoser (Artsberg, 

2005). 

Informationens karaktär är viktig och i vissa fall till och med avgörande för relevansen. Ett 

exempel på detta är om företaget lämnar upplysning i sin finansiella rapport om ett nytt 

affärsområde vilket kan påverka läsarens bedömning om såväl framtida risker som 

möjligheter (IASBs föreställningsram, 2008). IASB uttrycker i sin föreställningsram att det är 

viktigt med upplysningar gällande onormala och ovanliga händelser som är 

resultatpåverkande, detta för att underlätta läsarens framtidsbedömningar. Sådana händelser är 

följaktligen i hög grad relevanta till sin karaktär då de påverkar beslutsfattandet (Artsberg, 

2005).  

Att information i finansiella rapporter är väsentlig är också av stor vikt för relevansen. 

Väsentlighetskriteriet uppfylls om ett utelämnande eller felaktighet i den lämnade 

informationen kan påverka läsarens beslutsfattande. Väsentligheten beror på vilken 

omfattning konsekvenserna av en felaktighet eller ett utelämnande kan tänkas medföra 

(IASBs föreställningsram, 2008).  

4.1.2.3 Tillförlitlighet 

Ytterligare en viktig egenskap för att information ska vara användbar är att den är tillförlitlig. 

Med tillförlitlighet menas att informationen inte är vinklad eller felaktig vilket är en 

förutsättning för att läsaren av finansiella rapporter ska våga lita på det som står angivet. För 

att informationen ska kunna klassas som tillförlitlig måste den enligt IASB återge en korrekt 

bild av de transaktioner och händelser som ligger bakom siffrorna i de finansiella rapporterna. 

Att återge en korrekt bild kan dock vissa fall vara problematiskt då det kan vara svårt att 

identifiera och kvantifiera en del transaktioner, samt hitta en lämplig metod att mäta och 

presentera dem på. Om det råder stor osäkerhet gällande mätbarheten av de ekonomiska 

följder som en viss post förväntas medföra bör dessa i vissa fall inte redovisas. Detta för att 

undvika allt för osäker informationsutgivning då den kan verka vilseledande för läsaren i dess 

beslutsfattande. Information bör då istället lämnas på annat sätt så att omständigheterna kring 

transaktionen eller händelsen klargörs (IASBs föreställningsram, 2008).  

För att information ska vara tillförlitlig måste den även redovisas utifrån dess ekonomiska 

innebörd och inte bara enligt juridisk form. Normalt sett överensstämmer dessa givetvis men 

om de inte sammanfaller så är det alltså den ekonomiska innebörden som ska ligga till grund 
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för redovisningen. Detta kan bli aktuellt om till exempel ett företag överlåter äganderätten av 

en tillgång till en annan part men samtidigt avtalar om att disponera den fritt och fortsätta dra 

nytta av de ekonomiska fördelar som tillgången medför. Rent juridiskt har det således skett en 

äganderättsövergång men det skulle i detta fall vara missvisande att redovisa en försäljning 

(IASBs föreställningsram, 2008). 

IASB menar också att informationen måste vara neutral för att få klassas som tillförlitlig. Med 

neutral menas att redovisningen inte är vinklad på ett sådant sätt att den ämnar påverka 

läsarens beslutsfattande i någon förutbestämd riktning. Redovisningen ska även utföras med 

försiktighetsprincipen i åtanke för att kunna anses som tillförlitlig. Denna princip anser IASB 

är viktig för att förhindra risken för överskattning av vinster och tillgångar samt 

underskattning av förluster och skulder. Försiktighetsprincipen står dock till viss del i konflikt 

med exempelvis korrekt bild samt neutral information och det är således viktigt att inga 

medvetna över- eller underskattningar görs (Artsberg, 2005). Sista kriteriet som IASB nämner 

vad gäller tillförlitlighet är att informationen är fullständig. Fullständigheten ställs i relation 

till vad som anses vara väsentligt i förhållande till kostnaderna för att ta fram informationen. 

Ofullständig information kan ge oriktiga uppgifter och således verka vilseledande för läsaren 

vilket medför att den varken uppnår tillförlitlighets- eller relevanskravet (IASBs 

föreställningsram, 2008). 

4.1.2.4 Jämförbarhet  

Den sista kvalitativa egenskapen som IASB beskriver är jämförbarhet. Denna jämförbarhet 

ska gälla såväl mellan olika företag som från en tidsperiod till en annan inom samma företag. 

Egenskapen är viktig för att läsaren ska kunna göra en egen bedömning av trender i ett 

företags resultat och ställning över tid, samt för att det ska vara möjligt att jämföra olika 

företag. Det är således viktigt att företag informerar om vilka redovisningsprinciper som de 

använt sig av vid upprättandet av dess finansiella rapport. Information om eventuellt byte av 

redovisningsprincip ska också anges samt vilka effekter en sådan ändring kan ha medfört 

(IASBs föreställningsram, 2008).  

4.1.2.5 Rättvisande bild  

IASB behandlar inte begreppet rättvisande bild i sin föreställningsram men menar att 

finansiella rapporter som genomsyras av de kvalitativa egenskaper, samt upprättas i enlighet 

med IFRS ger en rättvisande bild av ett företags finansiella resultat och ställning (IASBs 

föreställningsram, 2008). 
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4.1.2.6 Avvägningar 

I praktiken förekommer det i stor utsträckning situationer där det fordras en avvägning mellan 

de olika kvalitativa egenskaperna (Artsberg, 2005). IASB menar att målet är att uppnå en 

lämplig balans mellan de olika egenskaperna och hur denna balans bör se ut i olika situationer 

ska avgöras genom professionell bedömning. Avvägning mellan relevans och tillförlitlighet är 

vanligt förekommande och då främst gällande tidsaspekten. Företagets ledning måste väga 

nyttan med tidig rapportering mot den nytta som mer tillförlitlig information medför. 

Målsättningen som företagsledningen ska arbeta efter är att skapa en väl avvägd rapportering 

som på bästa sätt tillgodoser användarnas informationsbehov för ekonomiska beslut (IASBs 

föreställningsram, 2008). 

4.2 Ekonomisk vinst 

Teorin om ekonomisk vinst används som grund för att förklara värdering till verkligt värde 

och dess användbarhet som informationsunderlag för aktieägare vid bedömningen av ett 

företags egentliga värde. Utgångspunkten för ekonomisk vinst är att det verkliga värdet räknas 

fram som nuvärdet av framtida förväntade kassaflöden.  En tillgångs verkliga värde är dess 

förväntade framtida kassaflöde och detta återspeglas exakt i marknadspriset endast om 

marknaden är komplett och perfekt. Med perfekta marknader menas att inga 

transaktionskostnader förekommer samt att full konkurrens råder så att ingen aktör förväntas 

få en avkastning som överstiger avkastningskravet. Vidare förutsätts att en tillgångs värde är 

oberoende av handlingar som företas av ett företag eller andra personer. Kompletta marknader 

innebär att en marknad existerar för alla tillgångar och skulder samt att priset är allmänt 

tillgängligt. Är marknaden perfekt och komplett kommer alla aktörer rimligtvis att värdera en 

tillgång lika, vilket således medför att värdet på en tillgång kan fastställas på ett entydigt sätt 

(Sundgren et al., 2007). 

En tillgångs värde beräknas som nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 

förväntas generera. Om ett företag exempelvis förväntar sig att en tillgång kommer att 

generera 200 kronor per år i 3 år och diskonteringsräntan fastställs till 6 procent beräknas 

nuvärdet av dessa framtida kassaflöden på följande sätt: Värde i januari år 1 = 200/1,06 + 

200/1,062 + 200/1,063 =535 kronor.   

Ekonomisk vinst definieras som nettokassaflödet under ett år korrigerat med förändringen i 

tillgångens värde. För att kunna beräkna värdeförändringen under året måste således även 

tillgångens värde den 31 december år 1 fastställas. Vid denna beräkning finns det endast två 
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års intäkter kvar och värdet blir därmed: 200/1,06 + 200/1,062 = 367 kronor. Förändringen i 

tillgångens värde, som i detta exempel är 168 kronor (535–367), utgör den ekonomiska 

avskrivningen. Den ekonomiska vinsten år 1 räknas sedan fram som nettokassaflödet år 1 

minus den ekonomiska avskrivningen, vilket i detta exempel blir 32 kronor (200-168).  

Detta års förändring återspeglas i företagets resultat- och balansräkning på följande sätt:  

Resultaträkning  Balansräkning 

Nettokassaflöde               200 Kassa        200 Eget kapital       535 
Ekonomisk avskrivning -168 Tillgång    367 Balanserad vinst - 
Ekonomisk vinst               32   Årets vinst           32 

 

Som framgår av exemplet ovan sker värderingen av tillgången baserat på nuvärdet av framtida 

kassaflöden och förändringar i tillgångens värde redovisas direkt i resultaträkningen. Detta 

nuvärde är som tidigare nämnts lika med priset på tillgången om marknaden är perfekt och 

komplett. Principerna om ekonomisk vinst innebär följaktligen att tillgången värderas till sitt 

verkliga värde (Sundgren et al., 2007). 

Om marknaden är att betrakta som perfekt och komplett fungerar dessa beräkningar mycket 

bra. I praktiken är dock detta tillstånd ovanligt och imperfektioner på marknaden medför att 

tillgångarnas värde inte alltid fastställs på ett entydigt sätt. Förekomsten av 

transaktionskostnader kan exempelvis medföra att återanskaffningsvärde och värdet av 

framtida kassaflöden skiljer sig. Imperfekta och ofullständiga marknader innebär att de 

metoder som används vid värderingen samt den rådande konkurrensen på marknaden kommer 

att påverka vilket värde som egentligen redovisas som det verkliga värdet (Sundgren et al., 

2007).  

Enligt IFRS ska tillgångar värderas till verkligt värde även om marknaden är inte är perfekt 

och komplett. Marknaden får dock inte vara alltför imperfekt och det finns en gräns för när 

verkligt värde inte får användas som värderingsmetod. Denna gräns uttrycks i IAS 39  VT81 

enligt följande ”om intervallet med rimliga uppskattningar av det verkliga värdet är 

betydande …får företaget inte värdera instrumentet till verkligt värde”. Värderingen måste 

således innehålla någon form av exakthet för att verkligt värde ska få användas. För 

finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska det noterade priset användas i 

första hand. Om den finansiella tillgången eller skulden inte handlas på en aktiv marknad ska 

en värderingsteknik användas för att beräkna det verkliga värdet. Denna teknik kan innebära 
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att man tittar på nyligen genomförda transaktioner eller på liknande instrument som inte 

skiljer sig väsentligt. Denna värdering kan även innefatta diskonterade kassaflöden eller 

optionsvärderingsmodeller (Sundgren et al., 2007). De olika värderingsmetoderna i IFRS 

illustreras nedan: 

 

  

 
 

(Sundgren et al., 2007) 
 
 

(Figur 2, källa: Sundgren et al., 2007) 

4.3 Redovisning till försäljningspris 

MacNeal (1939) delar upp redovisningens historia i tre eror baserat på vilka intressenter som 

redovisningen varit till för. Den första eran stäcker sig från 1200-talet till 1700-talet där 

redovisningen användes för att tillfredställa den ensamma ägarens informationsbehov. Under 

1800- till 1900-talet tillkom det kreditgivare och således fanns det då två intressenters 

informationsbehov att ta hänsyn till. Under den sista eran har företagens ägarstruktur blivit 

mer komplicerad. Tusentals aktieägare delegerar verkställande ansvar över företaget till några 

enskilda personer och aktieägarnas makt över bolaget är ofta begränsad vilket leder till att en 

viktig funktion för finansiella rapporter är att tillfredställa de små aktieägarnas behov. 

MacNeal menar att finansiella rapporter som baseras på den konventionella redovisningen 

med anskaffningsvärde inte kan tillfredsställa små aktieägares informationsbehov utan denna 

ansats kan till och med verka missledande (MacNeal, 1939).  

Den ideala lösningen är enligt Kam (1990) att företagets redovisare rapporterar alla vinster, 

förluster och värdeförändringar som fastställs i konkurrensintensiva marknader. Men han är 

samtidigt inte övertygad om lösningens lämplighet eftersom det inte alltid finns en marknad 

för alla tillgångar i företaget (Kam, 1990). MacNeal (1939) menade att för de tillgångar som 

har en marknad ska värdering ske till marknadspris och att för övriga tillgångar ska andra 

värderingsmetoder tillämpas. Han relaterar det ekonomiska värdet av en tillgång till både 

inköps- och försäljningspris, beroende på de rådande villkoren (MacNeal, 1939).  

        1.Noterat pris 

2. Analogi  

- Liknande transaktioner 

- Oberoende värdering 

- Återanskaffningsvärde 

 

3. Värderingsmodell  

- Nuvärde kassaflöde 

- Optionsvärderingsmodell 
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4.3.1 Exit price -”the current cash equivalent” 

Chambers (1991) menar att historiska priser är irrelevanta för företagets beslutsfattande 

eftersom de inte återspeglar företagets nuvarande köpkraft. De bakomliggande faktorer som 

Chambers bygger sin teori på är företagets förmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden i 

omgivningen genom möjligheten att omvandla tillgångar till likvida medel (Chambers, 1991). 

Dessa två faktorer anses vara mycket viktiga för att uppfylla syftet med de finansiella 

rapporterna, det vill säga att ligga till grund för beslutsfattande (Deegan och Unerman, 2005).  

Chambers (2000) ser ett företag som en enhet som har förmåga att anpassa sig och engagera 

sig i utbyte med sin omgivning. Eftersom företaget lever i en ekonomi där människor utför 

monetära utbyten med varandra är det viktigt för företaget att skaffa sig uppdaterad 

information på monetär basis för beslutfattande, det vill säga information om hur mycket de 

utbytbara tillgångarna är värda vid den aktuella tidpunkten (Chambers, 2000). Dessa utbyten 

med omgivningen kommer att påverka företagets finansiella position som enligt Chambers 

(1966) är företagets nuvarande tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss given tidpunkt. 

Han poängterar ”nuvarande” som tidpunkt eftersom det enbart är det aktuella värdet som har 

betydelse för att bedöma om företaget har kapacitet att omedelbart göra affärer. I ett 

marknadssamhälle kan ett företags finansiella position fastställas objektivt genom att referera 

till marknadspriset som kan vara såväl inköps- som försäljningspris (Chambers, 1966).  

Enligt Chambers (1966) är inköpspriset och försäljningspriset de två prisbegrepp som används 

för att mäta monetär motsvarighet till icke-monetära tillgångar i företaget. Chambers menar 

dock att inköpspriset inte visar föregets kapacitet att anpassa sig till de nuvarande 

situationerna i omgivningen genom att omvandla tillgångarna till likvida medel, vilket 

däremot försäljningspris gör (Chambers, 1966). Han menar även att redovisning till 

marknadsförsäljningspris är mer objektivt och relevant eftersom värdet sätts av marknaden 

och inte av företagen. Han anser att företagens uppskattningar om framtiden medför allt för 

mycket subjektivitet i redovisningen (Chambers, 2000).   

Han förklarar vidare varför försäljningspriset är det bästa alternativet genom att hänvisa till 

begreppet ”the current cash equivalent”, som innebär det realiserbara priset av en icke-

monetär tillgång baserad på en välordnad avyttring, det vill säga en avyttring utan tvång. Att 

marknadsförsäljningspris tillämpas innebär inte att företaget förväntas sälja sina tillgångar, 

utan det är en hypotetisk transaktion för att ta reda på tillgångens ”current cash equivalent” 

(Chambers, 1966).  
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4.4  Företagsperspektiv 

Solomons (1995) menar att värdering av tillgångar är mer relevant om det sker utifrån ett 

företagsperspektiv. Han motiverar detta med att om företaget behåller tillgången istället för att 

sälja den måste det betyda att den är värd mer för företaget än dess aktuella försäljningspris. 

En minskning av en tillgångs försäljningspris som inte är realiserad betyder inte så mycket för 

ägaren om inte denna minskning är kopplad till ägarens framtida förväntningar. Att bortse 

ifrån företagets perspektiv och enbart fokusera på försäljning på marknaden strider mot den 

allmänna meningen av ekonomiskt värde. Solomons menar att ekonomiskt värde har med 

tillgångens värde i företaget att göra och inte med dess realiserbarhet (Solomons, 1995).  

Förespråkare av försäljningspris anser att värdering i redovisning enbart måste baseras på 

historiska eller nuvarande händelser om de ska vara objektiva och att alla anteciperande 

kalkyler inte kan adderas med nuvärdesberäknade siffror. Kritiker anser att ”the current cash 

equivalent” förutsätter en successiv likvidation under normalt förhållande, vilket innebär att 

det finns ett visst inslag av framtiden, då försäljningspris är upptaget i balansräkningen. Det 

realiserbara värdet av en tillgång som omedelbart måste säljas under tvångslikvidation kan 

avvika stort från en successiv likvidation under normalt förhållande, vilket leder till att 

uppskattningar inte kan undvikas vid bedömning av ”the current cash equivalent”. I sådana 

fall bryter försäljningspriset sin princip att exkludera anteciperande kalkyler (Kam, 1990).  

Kritik riktas även mot det faktum att försäljningspris inte är relevant när företaget inte har för 

avsikt att sälja tillgången. De som är skeptiska till att enbart tillämpa försäljningspriset för alla 

tillgångar hos ett företag menar att detta motsäger going concern principen (Deegan och 

Unerman, 2005). 

4.5  Agentteorin  

Ett företags intressenter är beroende av information för att kunna bedöma och utvärdera 

bolagets verksamhet. Insynen i företagets verksamhet varierar dock och redovisning uppfyller 

för många intressentgrupper en väsentlig roll som informationsförmedlare. Agentteorin har sin 

utgångspunkt i den informationsasymmetri som kan uppstå mellan olika parter och förklarar 

hur konsekvenser av sådan ojämnt fördelad information kan behandlas och begränsas 

(Sundgren et al., 2007). 

Agentteorin används inom ett flertal ekonomiska områden och dess exakta utformning kan 

variera beroende på under vilka omständigheter den appliceras. I samtliga fall föreligger ett 
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kontrakt mellan två parter där den ena parten, den så kallade agenten, agerar på uppdrag åt 

den andra parten, den så kallade principalen. Vidare så antas informationen vara asymmetriskt 

fördelad, där agenten innehar ett informationsövertag gentemot principalen (Copeland et al., 

2005). Ett exempel på detta är det förhållande som råder mellan en företagsledning och 

företagets ägare. I mindre bolag, exempelvis enskilda firmor, kan dessa roller sammanfalla, 

men i större företag är en separation mellan ägare och företagsledning en nödvändighet. 

Större koncerner har i dagsläget hundratusentals aktieägare och det är således omöjligt för 

samtliga att vara involverade i företagsledningens arbete. För sådana koncerner medför en 

separation tydliga fördelar, men resulterar även i minskad insyn i företagets verksamhet 

(Brealey et al., 2006). 

Agentteorin baseras på vissa antaganden om parternas beteende. Båda parter förväntas agera 

på det sätt som maximerar den egna nyttan samt ta hänsyn till all relevant information som 

finns tillgänglig, vilket bland annat medför att såväl osäkra faktorer som motpartens 

förväntade beteende innefattas i besluten. Dessa antaganden medför att agenten enbart 

förväntas agera utifrån principalens önskningar i den mån de gynnar agentens egna mål 

(Scott, 2004). En företagsledning strävar inte självmant efter att maximera aktieägarvärdet 

utan kan ha andra mål som exempelvis lön eller fritid. Agentteorin utgår således från att en 

målkonflikt föreligger mellan företagsledningen och aktieägarna och att kompensation måste 

erbjudas för att påverka företagsledningens agerande på önskvärt sätt (Brealey et al., 2006).  

På grund av målkonflikten och den asymmetriskt fördelade informationen är det i ägarnas 

intresse att använda olika tillvägagångssätt för att motivera företagsledningen att agera utifrån 

de mål som de själva eftersträvar. I de fall företagsledningen agerar på ett sätt som minskar 

aktieägarvärdet uppstår enligt Brealey et al. (2006) så kallade agentkostnader. Med detta 

menas den uteblivna ökning av företagets värde som är en följd av att agenten agerar i 

egenintresse. Det är dock möjligt att begränsa sådana kostnader genom att dels övervaka 

företagsledningens arbete och dels genom att upprätta incitament för ledningen att maximera 

aktieägarvärdet.  

Övervakning av företagsledningar kan ske genom olika åtgärder och av olika parter. Det är 

möjligt för ägarna att i viss utsträckning själva övervaka företaget. Då ägarantalet är större är 

det dock vanligt att sådant ansvar delegeras. Revision fyller i detta avseende en viktig roll 

som oberoende granskare av huruvida redovisningen är utformad efter existerande regelverk. 

Vidare så är det vanligt förekommande att kreditgivare utövar viss övervakning och 
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exempelvis gör banker en utvärdering av företagets vinster och kassaflöden i samband med 

kreditgivning (Brealey et al., 2006).  

Eftersom det inte är möjligt att ständigt övervaka agentens agerande kan upprättandet av olika 

prestationsbaserade incitament vara en nödvändighet. Vid utformning av sådana incitament är 

det väsentligt att de är utformade på ett sådant sätt att deras uppfyllelse leder till en ökning av 

aktieägarvärdet (Brealey et al., 2006). Sådana belöningar kan exempelvis vara baserade på 

aktiekursutvecklingen eller företagets resultat (Sundgren et al., 2007). 

4.5.1 Kreativ redovisning 

För att kunna mäta och utvärdera en företagslednings prestationer används i stor utsträckning 

olika redovisningsmått. Exempelvis är det vanligt förekommande att bonusprogram baseras 

på diverse avkastningsmått som beräknas utifrån den redovisade vinsten. En potentiell negativ 

effekt av sådana bonusprogram är att företagsledningen kan försöka använda olika 

redovisningsmetoder för att påverka måtten i önskvärd riktning. På grund av detta är det även 

möjligt att företagsledningens försök att maximera egennyttan kan medföra negativa 

konsekvenser för ägarna. Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom att alla uppskattningar i 

redovisningen är överdrivet positiva för att därmed öka vinsten kortsiktigt (Sundgren et al., 

2007). Sådana försök att framställa den finansiella ställningen på ett mer fördelaktigt sätt 

benämns vanligtvis vinstmanipulering och är en del av vad som kallas för kreativ redovisning. 

Kreativ redovisning tar sig uttryck på olika sätt och kan definieras som: 

• manipulering av redovisning genom att utnyttja den flexibilitet som finns i regelverket 

vid olika uppskattningar och vid valet av upplysningar för att därmed kunna uppvisa 

den önskvärda bilden av företaget samt 

• strukturering av transaktioner för att uppnå det eftersträvade redovisningsresultatet 

snarare än att enbart rapportera de reguljära transaktionerna. 

 (Riahi-Belkaoui, 2003) 

 

Enligt Riahi-Belkaoui (2003) finns det ett flertal orsaker till förekomsten av kreativ 

redovisning. Förutom företagsledningens önskan att styra resultatet för att erhålla vissa 

upprättade incitament kan kreativ redovisning exempelvis användas för att dölja dåligt 

ledarskap eller på grund av att det aktuella redovisningssystemet ger en felaktig bild av 

företagets ekonomiska ställning. Användning av kreativ redovisning behöver inte bryta mot 
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de lagar och standarder som finns föreskrivna utan kan vara en följd av att det förekommer en 

viss valmöjlighet vid deras tillämpning. Genom att utnyttja den flexibilitet som erbjuds kan 

däremot utfallet komma att motsträva regelverkets egentliga syfte (Riahi-Belkaoui, 2003).  

Uppkomsten av kreativ redovisning är en följd av att en viss flexibilitet är tillåtet och således 

medför ett mer principbaserat regelverk större utrymme för manipulering än ett mer 

regelbaserat regelverk. Nackdelen med ett regelbaserat regelverk är dock att det begränsar 

möjligheten att förmedla relevant information om företaget (Sundgren et al., 2007). Enligt 

Artsberg (2005) finns det förespråkare för att redovisning främst bör utformas med syfte att 

kontrollera och begränsa företagsledningens möjlighet till manipulation. En sådan ståndpunkt 

baseras på uppfattningen att redovisningens roll för att bedöma framtida utfall är begränsad. 
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5.0 Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som har inhämtats i samband med studien. 

Först presenteras intervjuerna med redovisningsexperten Jan Marton och auktoriserade 

revisorn Marcus Robertsson. Därefter beskrivs den information som har framkommit vid 

intervjuerna med Joakim Brauner från Nordea, Yngve Welander från Svenska Handelsbanken 

samt Henrik Bonde från Swedbank.  

5.1 Intervju med Jan Marton 

Jan Marton undervisar och forskar på Handelshögskolan i Göteborg. I dagsläget forskar han 

om IFRS ur såväl producenters som användares perspektiv. Jan Marton har tidigare varit 

auktoriserad revisor och arbetar nu på KPMG som redovisningsexpert, där han besvarar 

frågor från revisorer och kunder. 

5.1.1 Enhetlig standard för verkligt värde 

Enligt Marton så syftar IASBs projekt om verkligt värde till att skapa teoretisk konsekvens i 

normerna. Han menar dock att det är möjligt att betrakta behovet av en sådan enhetlig 

standard ur två perspektiv. Å ena sidan finns teoretiker som har ett mer övergipande synsätt 

och menar att begreppet verkligt värde ska ha samma betydelse oavsett i vilken standard det 

används. Å andra sidan finns de som praktiskt tillämpar reglerna och därmed ställs inför mer 

konkreta frågor. Ur deras synvinkel är det enklare med mer pragmatiska regler som är bättre 

anpassade efter deras situation, oavsett om det är teoretiskt korrekt. Marton menar att denna 

motsättning mellan teoretiker och praktiker är tydlig, och att IFRS tidigare har kritiserats för 

att vara alltför teoretiskt utformad och därmed svår att tillämpa i praktiken. Marton är själv en 

förespråkare för teoretiskt konsekventa regler men är även medveten om de problem som 

skulle kunna uppstå i praktiken vid tillämpning av en enhetlig standard för verkligt värde.  

5.1.1.1 Skillnader mellan IAS 39 och övriga IFRS 

Enligt Marton förekommer det stora skillnader mellan standarder vid den praktiska 

värderingen till verkligt värde. Han menar att det för finansiella instrument vanligtvis är 

enklare att uppskatta ett marknadsvärde eftersom fler transaktioner genomförs. För många 

typer av finansiella instrument är det därför möjligt att göra en indirekt värdering baserad på 

genomförda marknadstransaktioner och i de fall en marknad saknas kan marknadsaktörernas 

prissättningsmodeller användas. För andra typer av tillgångar kan däremot ett verkligt värde 
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vara mer svårbedömt menar Marton. En sådan tillgång som exempelvis ett varumärke säljs 

vare sig i samma utsträckning eller på samma sätt, vilket medför att det blir svårare att 

uppskatta värdet på en transaktion.  

5.1.1.2 SFAS 157  

Marton anser att det vanligtvis inte uppstår någon större skillnad mellan exit price och entry 

price för finansiella instrument. Han menar att detta beror på att skillnaden i princip består av 

transaktionskostnaden och att denna vanligtvis är betydligt lägre än för andra typer av 

tillgångar. Enligt Marton är finansiella marknader oftast ganska effektiva vilket resulterar i 

låga transaktionskostnader och därmed mindre skillnad mellan exit price och entry price.  

Marton tror att den mer marknadsorienterade SFAS 157 skulle fungera ganska bra för 

finansiella instrument. Han menar dock att USAs finansiella marknader generellt sett är 

mycket djupare och bredare samt att det förekommer fler typer av instrument på de 

amerikanska marknaderna än de europeiska. I Europa hamnar en större andel av finansiella 

tillgångar och skulder i värderingsmodeller vilket Marton menar leder till en högre 

genomsnittlig tillförlitlighet för marknadsvärdering i USA. De amerikanska reglerna använder 

enbart värdering till verkligt värde för sådana instrument som handlas på marknader och 

kräver aldrig marknadsvärdering som uppskattas via modeller. Marton menar därför att SFAS 

157 egentligen är utformad och anpassad efter de instrument som är standardiserade och 

handlas på de amerikanska marknaderna.   

5.1.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Enligt Marton kan det vara markanta skillnader mellan att uppskatta värdet på en tillgångs 

användning i ett företag och dess marknadspris. Detta gäller dock främst icke-finansiella 

tillgångar som exempelvis fabriker där marknadsvärdet kan vara obefintligt men ändå ha ett 

värde för en organisation på grund av dess speciella produktion. Finansiella instrument anser 

han däremot inte vara särskilt organisationsspecifika och menar att deras värde vanligtvis är 

oberoende av ägaren. Han menar vidare att förekomsten av marknader och därmed en 

prissättningsmekanism gör att finansiella instrument är lättare än andra typer av tillgångar att 

värdera till verkligt värde. Exempelvis är det svårare att uppskatta ett värde på SAABs 

organisation än om de innehar en valutatermin, eftersom terminens värde enbart är beroende 

av valutakursrörelser. 
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Den reglering som i dagsläget finns inom IAS 39 menar Marton är kraftigt 

marknadsorienterad och lämnar inget utrymme för företagsspecifika värderingar. Syftet är att 

uppskatta ett marknadsvärde antingen via noteringar eller via prissättningsmodeller som 

används av marknadsaktörer. Banker kan använda olika modeller för prissättning men enligt 

Marton bör dessa resultera i väldigt lika utfall, under förutsättningen att det är en fungerande 

och konkurrensutsatt marknad. Annars menar Marton att teoretiskt sett skulle den bank som 

erbjuder det billigaste alternativet ha samtliga kunder om kunderna är kunniga.  

Marton anser att en transaktionsbaserad definition av verkligt värde är att föredra före 

uppskattningar av nyttjandevärde. Han menar att något perspektiv måste väljas och att 

värderingar baserat på företagsspecifika värden skulle medföra mer omfattande 

tillförlitlighetsproblem.   

5.1.2.1 Finanskrisens påverkan på redovisning till verkligt värde 

Enligt Marton belyste finanskrisen vissa problem med redovisning av finansiella instrument. 

Ett problem som uppmärksammades var osäkerheten vid värdering med hjälp av 

värderingsmodeller. Enligt Marton kan detta problem reduceras genom att upplysa 

användarna av finansiella rapporter om de antaganden som har gjorts vid beräkningen. Han 

menar därför att värderingshierarkin på tre nivåer verkar vara ett rimligt krav men tror också 

att det tar tid innan en praxis om de nya reglerna har etablerats. Det är därför troligt att den 

egentliga utformningen av upplysningar och gränsdragningen mellan nivåerna kommer att 

variera mellan företag under en övergångsperiod.   

En annan aspekt som uppmärksammades under finanskrisen var om redovisning skulle ta 

hänsyn till så kallat ”distressed sale”, vilket innebär att försäljningen sker under onormala 

förhållanden. Marton exemplifierar detta med en liten marknad där det sker vissa 

transaktioner och plötsligt får Citibank problem och tvingas sälja ut en stor mängd tillgångar 

till ett väldigt lågt pris. Då uppstod frågan om dessa transaktioner ska anses vara en 

avspegling av värde eller om det ska klassificeras som ”distressed sale”. Securities and 

Exchange Commission (SEC) tog i detta avseende ett ställningstagande om att ”distressed 

sale” inte är ska anses som en indikation på verkligt värde, vilket även IASB biföll. Även 

gällande detta menar Marton att IASBs förfarande kan förklaras av antingen politiska skäl, det 

vill säga att rädda det finansiella systemet genom att inte tvinga bankerna till nedskrivningar, 

eller att de inte ansåg att påtvingade transaktioner är en bra avspegling av verkligt värde. 

Marton är själv tveksam till huruvida sådana faktorer ska tas i hänsyn eller inte.  
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5.1.2.2 Finanskrisens påverkan på marknadsaktivitet  

Marton menar att det innan finanskrisen inte förelåg någon större problematik vid bedömning 

om vad som skulle klassificeras som en aktiv marknad. På grund av oroligheterna upphörde 

dock aktiviteten på vissa marknader vilket ledde till vissa tveksamheter när sådana marknader 

skulle anses vara inaktiva. Enligt Marton så låg fokus i detta skede på när marknader skulle 

bedömas som helt avstannade snarare än olika grader av marknadsaktivitet.  

5.1.3 Skillnader vid värdering och redovisning enligt IAS 39 

Marton anser att värdering av finansiella instrument kan skilja sig mellan olika företag och att 

sådana skillnader främst är beroende av instruments art. För noterade tillgångar är det färre 

variationer vid värdering men för mer svårvärderade tillgångar, som exempelvis onoterade 

aktier, kan större skillnader uppkomma. Exempelvis anser han att värdet på valutaterminer 

kan beräknas utifrån enbart valutakurs och räntan på löptiden och således finns inga 

parametrar som kräver uppskattningar. Vissa typer av instrument värderas däremot via 

värderingsmodeller där det förekommer en mängd otydliga variabler som behöver uppskattas. 

Enligt Marton kan därför olika företag ha identiska tillgångar men uppskatta indata på olika 

sätt vilket resulterar i olika värden.  

Marton menar att det är teoretiskt möjligt att utnyttja variabler i värderingsmodeller för att 

påverka resultatet. Han har dock inte uppfattat något som tyder på att värderingsmodeller i 

praktiken används på ett sådant sätt och menar att skillnader snarare är en följd av 

komplexiteten i uppskattningarna. För att manipulera redovisningen tror Marton att mer 

”vanliga” och mindre komplexa tillgångar, som exempelvis varulager, hellre utnyttjas. 

5.2  Intervju med Marcus Robertsson 

Marcus Robertsson är auktoriserad revisor och arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

(PwC). Han ingår i revisionsfirmans finans- och bankgrupp och har mångårig erfarenhet av 

revidering av finansiella instrument. 

5.2.1 Pris 

Robertsson anser att IAS 39 är tydlig med att det verkliga värdet ska användas vid första 

redovisningstillfället. Han menar vidare att det är rimligt att redovisa endagsvinster och 

förluster men att problematiken ligger i att veta hur stora dessa vinster och förluster är, 

speciellt om det rör sig om komplexa produkter som är svårvärderade. Exempelvis kan 
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svårigheten med att värdera vissa derivat innebära att det är möjligt att påverka utfallet och 

således i viss mån även påverka vinsten. Robertsson är dock ingen förespråkare för att 

periodisera endagsvinster utan menar att i de fall värdet har stigit bör företaget kunna få 

redovisa vinsterna i sin helhet direkt.  

5.2.1.1 Kurs vid efterföljande värderingar 

Robertsson ställer sig frågande till IAS 39s reglering gällande val av kurs, och då framför allt 

dess lämplighet för bankverksamhet. Att det ska vara köp- eller säljkurs beroende på om det 

är en tillgång eller skuld anser han inte återspeglar den bästa bilden av risken i de innehav 

företaget har. Robertsson förespråkar oftast värdering till mittkurs då han menar att speciellt 

för bankerna blir användandet av ren köp- eller säljkurs lite som att använda sämsta änden på 

både tillgångs- och skuldsidan. Det faktum att det skulle visa olika resultat om ett företag 

blankar en aktie eller har den aktivt i sin balansräkning anser han inte ger en rättvisande bild. 

Han menar således att det borde vara samma pris oavsett om det är en tillgång eller skuld.  

”Har vi ett system där det ska vara verkligt värde då borde det vara lika för båda parter, på 

båda sidor av transaktionen”  

I praktiken används mittkurs i stor utsträckning vid värderingen, speciellt för viktiga 

delposter. IAS 39s krav för att få använda mittkurs är egentligen att företaget ska ha en 

balanserande post åt andra hållet. Detta har man ofta men inte exakt matchat, vilket gör att 

förfaringssättet i praktiken inte stämmer helt överens med förväntningarna i standarden. Att 

marknaden inte fullt ut har anpassat sig till IAS 39 i detta avseende beror enligt Robertsson på 

att det i verkligheten ibland blir konstigt att tillämpa den strikt. Möjligheten att få välja den 

kurs inom spreaden mellan köp- och säljkurs som ger bäst och mest relevant information 

anser Robertsson skulle medföra en sundare redovisning om det tillämpas konsekvent.  

5.2.1.2  Mest fördelaktiga marknaden 

Regeln i IAS 39 om att den mest fördelaktiga marknaden ska ligga till grund för värderingen 

anser Robertsson är relevant, speciellt för de företag som håller på med värdepapper eller 

aktiemäkleri. De flesta har bara tillgång till en marknad och då ter det sig naturligt eftersom 

företaget inte får använda sig av en marknad som det inte har access till. Har man tillgång till 

flera marknader anser Robertsson att det är logiskt att den mest fördelaktiga marknaden ska 

användas vid värderingen. Detta eftersom företaget skulle använda sig av den mest 

gynnsamma marknaden vid en eventuell avyttring av sin tillgång eller skuld. Robertsson har 
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inte upplevt någon problematik kring vilken marknad som ska användas och han anser att IAS 

39s reglering i detta avseende är bra och relevant. 

5.2.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Robertsson anser att IASBs upplysningskrav på tre nivåer är väl genomarbetat och nyanserat. 

Det uppkommer dock gråzoner inom hierarkin och även om informationen är hänförlig till 

nivå ett kan det förekomma skillnader mellan företag. Dessa skillnader uppkommer på grund 

av olika antaganden, exempelvis vilka quotes man väljer att använda sig av vid prissättningen. 

För vissa typer av finansiella instrument finns det en stor mängd marknadsinformation och 

beroende på vilka priser som inhämtas och hur dessa vägs kan det uppstå stora skillnader 

mellan företag. Dessa skillnader blir allt mer betydande ju längre ner i hierarkin man kommer. 

Robertsson exemplifierar skillnaden i nivåer med att om ett företag innehar en aktie i Ericsson 

och den handlas varje dag på börsen så uppstår det inga problem med att fastställa det 

verkliga värdet. För instrument där större delen av inputparametrarna måste uppskattas blir 

det däremot mer problematiskt och således kan värderingen skilja beroende på vilka 

antaganden som gjorts. 

Robertsson menar att en svårighet vid revidering av företag som har värderat finansiella 

tillgångar eller skulder till verklig värde är att bedöma om de har beaktat all 

marknadsinformation. Han menar att det räcker med att gå ner ett steg i värderingshierarkin så 

förekommer det mängder av information som kan hämtas in och vägas på olika sätt vilket kan 

leda till olika resultat. En central del i revideringen blir då att kontrollera så att det finns en 

värderingsprocess som är väl förankrad i styrelsen av verksamheten. En viktig del för att öka 

trovärdigheten i siffrorna menar Robertsson är att värderingen utförs av en oberoende 

funktion ”vi tittar mycket på att det finns en oberoende riskfunktion som sätter priserna så att 

inte handlarna gör det”. 

5.2.2.1 Fastställande av aktiv marknad 

IAS 39 är enligt Robertsson tydlig med att om det finns ett noterat pris på en aktiv marknad 

ska alltid det priset användas i första hand. Att marknaden är aktiv behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det sker handel där varje dag utan det räcker med att det finns ett noterat pris för 

instrumentet så måste det priset användas. Fastställandet av aktiv marknad har aktualiserats i 

och med finanskrisen och Robertsson menar att ”det har varit konstigt att använda sig av 

marknadspriser i absurdum när det verkligen inte finns någon handel i dem, bara för att 

någon sätter quotes”.  Om det inte sker någon handel på väldigt lång tid menar Robertsson att 
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värdet av det pris som finns blir ”urvattnat”. Han menar vidare att det alltid har funnits 

svårigheter vid värdering av finansiella instrument men att dessa svårigheter har ökat markant 

under finanskrisen. Under denna period har marknaden i hög grad visat hur komplicerad en 

marknad kan vara och det är även då som brister i systemet har visat sig. Robertsson 

exemplifierar detta med att om du har ett värdepapper som du kan uppskatta kassaflödet på 

och om det inte går att replikera detta värde med hjälp av andra marknadsuppgifter, då är det 

kanske quoten det är fel på snarare än värderingsmodellen. Blir sådana fel uppenbara så tyder 

det på en klar brist i systemet.  

Gränsdragningen för vad som är en aktiv marknad anser Robertsson blir lite av en 

bedömningsfråga. Detta bidrar till att företag kan komma fram till olika slutsatser men han 

anser dock inte att det skulle få så stora effekter om gränsdragningen blev tydligare. Ju mindre 

aktiv en marknad är desto svårare blir det att värdera ett finansiellt instrument 

5.2.2.2 Företagsspecifik värdering kontra marknadsvärdering  

För redovisning av finansiella instrument anser Robertsson att verkligt värde är den absolut 

bästa värderingsansatsen i många sammanhang. Han menar dock att utbredningen av 

redovisning till verkligt värde har blivit allt för omfattande i praktiken och syftar då främst på 

instrument som företagen innehar med syfte att de ska generera långsiktig avkastning. Enligt 

IAS 39 ska finansiella instrument som företagen avser att inneha till förfall inte redovisas till 

verkligt värde vilket Robertsson anser är en bra utgångspunkt.  IAS 39 innefattar dock enligt 

Robertsson allt för mycket restriktioner kring kategorin som benämns ”hålles till förfall”, 

vilket gör att företag drar sig för att använda kategorin i praktiken. Detta anser han är negativt 

då det inte är relevant att visa temporära slag i resultaträkningen om företaget tänkt inneha 

den under en lång tidsperiod. För sådana tillgångar menar han att anskaffningsvärde är att 

föredra.  

Vid värdering till verkligt värde anser Robertsson att det ibland kan vara svårt för de som 

driver verksamheten att förstå hur resultatet har uppstått ”de känner inte igen sitt resultat och 

det är nästan risk att de släpper ägandet över siffrorna för de tycker inte att de känns 

relevanta”. Om de som äger företaget tappar förståelsen för varifrån siffrorna kommer så 

tangerar det till att inte längre vara vettigt menar Robertsson. Den stora frågan som han ser det 

är vad som ska värderas till verkligt värde och vad som inte ska värderas till verkligt värde. 

Med den vida definition av finansiella instrument som finns i dagsläget förespråkar han inte 
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att alla finansiella tillgångar och skulder ska värderas till verkligt värde. Att syftet med 

innehavet ska styra värderingen anser han är en rimlig utgångspunkt.  

Robertsson menar att det kan uppstå en skillnad mellan vad värdet är för två oberoende parter 

jämfört med värdet för företaget. Han tycker dock att det är rimligt att priset sätts utifrån vad 

två oberoende parter är beredda att betala och inte efter vad företaget skulle kunna sälja den 

för. Är däremot företaget i en pressad situation där de måste sälja för att klara sin överlevnad 

är det inte längre relevant med ett normaliserat läge. I dessa fall anser Robertsson att 

företagets situation blir det verkliga värdet för dem. 

5.2.2.3 Blockage factor 

Det kan uppstå svårigheter om ett företag exempelvis innehar en så stor aktiepost att det värde 

som finns på börsen bara representerar en liten del av det värdet som företaget har i sin 

balansräkning. I dessa fall måste företaget enligt IAS 39 använda sig av det noterade priset 

även om det skiljer sig avsevärt från vad företaget kan sälja det för. Robertsson menar att 

detta kan ge missvisande information om värdet på innehavet men han är tveksam till vad 

alternativet skulle vara. Möjligt alternativ skulle kunna vara att göra någon slags anpassning 

för stort innehav, majoritetspremie eller något liknande, men det innebär viss subjektivitet. 

5.2.3 Skillnader vid värdering och redovisning enligt IAS 39 

Enligt Robertsson är IAS 39 den minst principbaserade standarden i IFRS. IAS 39 uppkom 

genom att IASB tog en kopia av FASBs version och sedan modifierade den så att den skulle 

passa in i IFRS- perspektivet. Robertsson anser att IAS 39 i dagsläget är lite för regelstyrd och 

han befarar att det kommer att gå ännu mer åt det hållet i och med konvergeringsprojektet 

med FASB. Han anser att framgångsvägen är ett principbaserat regelverk och att allt för 

mycket ”kokbok” ger utrymme för konstigheter samt leder till att redovisningen blir svårare 

att förklara.  

Robertsson har upplevt att många banker har det svårt i praktiken att hålla reda på alla 

komponenter tillhörande strukturerade produkter. Det är även svåra regler kring värderingen 

av dem och det kan bli olika resultat i olika länder för i princip samma produkt, beroende på 

hur de är finansierade. Problematiken kring strukturerade produkter är i stor utsträckning 

kopplad till när vinsten får tas upp. Priset som banken till exempel har betalat för att anskaffa 

ett paket skiljer sig från det pris som investeraren får betala. Det uppstår således alltid en vinst 

och problemet är när den vinsten ska få redovisas. Det är relativt komplexa regler kring det 
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och Robertsson menar att många banker i Sverige och i Europa går fel i redovisning av 

strukturerade produkter. 

5.3  Nordea 

Nordea är i dagsläget den största finanskoncernen inom Norden och Östersjöregionen. Nordea 

agerar främst på den nordiska marknaden samt i Baltikum, Polen och Ryssland. År 2008 

redovisade Nordea en balansomslutning på 474 miljarder euro varav drygt 98 procent (466 

miljarder euro) bestod av finansiella instrument som värderades till verkligt värde. Av dessa 

finansiella instrument redovisades 44 procent (206 miljarder euro) till verkligt värde via 

resultaträkningen (Nordeas årsredovisning, 2008). 

En stor del av Nordeas finansiella instrument värderas och bokförs inom enheten Capital 

Markets Products. Denna enhet är organisatoriskt uppdelad i tre avdelningar som arbetar 

fristående, dessa är Capital Markets and Treasure Operations, Financial Risk Control samt 

avdelningen Markets. Enheterna värderar och bokför utifrån de principer som fastställs av 

gruppfunktionen Group Credit and Risk Control. Respondenten Joakim Brauner är ansvarig 

för den svenska enheten på Financial Risk Control och arbetar dagligen med produkter som 

värderas och redovisas enligt IAS 39.  

5.3.1 Pris 

Vid första redovisningstillfället redovisar Nordea alla finansiella instrument till verkligt värde 

på samma sätt som vid efterföljande värderingar. Detta värde tas fram genom två olika 

tekniker, antingen genom ett noterat marknadspris eller genom en värderingsmodell. Om det 

finns ett noterat marknadspris på exempelvis en börs så används det värdet i första hand och 

Nordea använder sig då av den kurs som sätts klockan 16:15, central europeisk tid. Denna tid 

används för att fastställa att hela koncernen använder samma kurs oberoende av vilket land de 

är verksamma i. Eftersom Nordea bedriver handel i ett flertal länder och börsernas öppettider 

varierar menar Brauner att det är viktigt att använda ett klockslag då alla aktuella börser är 

öppna. Detta för att undvika att direkta vinster eller förluster uppstår som en följd av att 

börserna stänger olika tider. Vid avsaknad av noterat marknadspris värderas tillgången eller 

skulden med hjälp av en värderingsmodell. Värderingsmodellen syftar till att nuvärdesberäkna 

alla framtida kassaflöden och de indata som används i modellen ska i första hand vara 

inhämtade från observerbara marknader.  
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Om Nordea har köpt en tillgång på förmiddagen och sedan använder sig av den noterade 

kursen klockan 16:15 för att värdera den kan det uppstå skillnader mellan anskaffningsvärde 

och det redovisade värdet. Dessa endagsvinster eller förluster redovisas direkt i 

resultaträkningen om värderingen bygger på observerbara marknadsdata. Om det inte finns 

tillgång till observerbar marknadsinformation och värderingen till viss del bygger på egna 

antaganden så periodiserar Nordea sådana eventuella vinster och förluster över avtalets löptid.  

Brauner anser att IAS 39s reglering gällande endagsvinster ger en ganska rättvisande bild men 

att det blir väldigt komplicerat ur ett redovisningsperspektiv. Det krävs ett mycket bra 

redovisningssystem då det uppkommer mängder med poster i balansräkningen som ska 

periodiseras och amorteras ut över olika löptider. Brauner menar vidare att det ger en bra 

värdering av produkten eftersom det bygger på framtida kassaflöden, men anser även att 

komplexiteten i redovisningen kan göra den svårförståelig.  

5.3.1.1 Kurs vid efterföljande värdering 

Nordea använder sig av köpkurs för innehavda tillgångar samt säljkurs för innehavda skulder. 

Är spreaden mellan köp- och säljkurs stor händer det att Nordea använder sig av mittkursen 

eller lägger upp en reserv i balansräkningen. Detta inträffar främst vid bristande 

marknadslikviditet och det görs då en bedömning från fall till fall vilken kurs som är rimlig att 

använda. Brauner exemplifierar detta med att om Nordea innehar en aktie som är mycket 

illikvid och de bedömer att de vid en avyttring inte skulle erhålla det pris som står noterat så 

justerar de kursen eller lägger upp en reserv i balansräkningen. Detta ger en mer rättvisande 

bild då orealiserbara vinster hänförliga till det noterade priset inte hamnar direkt i 

resultaträkningen.  

5.3.1.2 Mest fördelaktiga marknaden 

Nordea köper in marknadsinformation från externa källor som är godkända på central nivå 

inom banken såsom Reuters och Bloomberg med flera. Dessa externa källor hämtar i sin tur 

marknadsinformation från olika lokala marknadsplatser runtom i världen. Användandet av 

den mest fördelaktiga marknaden är inget som Brauner reflekterar över utan de laddar ner 

kursen från exempelvis Reuters klockan 16:15 och använder sedan denna kurs för all 

värdering. Att det skulle vara någon direkt skillnad i kurs från ett system till ett annat ställer 

Brauner sig frågande till.   
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5.3.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Finns det ett noterat pris på en aktiv marknad så använder Nordea som tidigare nämnts alltid 

detta pris i första hand vid värderingen. Om noterade priser inte finns tillgängliga eller om 

dessa priser inte är representativa på grund av bristande marknadslikviditet använder sig 

Nordea av värderingsmodeller för att beräkna det verkliga värdet. Enligt Brauner ökar 

användandet av värderingsmodeller i takt med att allt mer komplexa och speciella produkter 

utfärdas. Det är främst för standardiserade produkter som ett noterat marknadspris är möjligt 

att erhålla.  

De värderingsmodeller som Nordea använder sig av beaktar alla faktorer som 

marknadsaktörer skulle ha tagit hänsyn till och anses stämma överens med accepterade 

ekonomiska metoder för prissättning av finansiella instrument. Det verkliga värdet beräknas 

som det teoretiska nuvärdet av framtida kassaflöden till följd av kontraktet. Främst använder 

Nordea observerbar information som indata i värderingsmodellerna men om det inte finns 

sådan information att tillgå används även icke observerbara modellparametrar som till viss del 

bygger på uppskattningar från företaget. Sådana egna uppskattningar används dock inte i 

någon större utsträckning men förekommer vid värdering av privata aktieinstrument, privata 

aktiefonder samt vissa komplexa och strukturerade produkter. Användningen av egna 

uppskattningar i modeller var oförändrad under år 2008 då likviditeten på majoriteten av de 

marknader som Nordea agerade på ansågs vara bibehållen (Nordeas årsredovisning, 2008).  

I årsredovisningen klassificerar Nordea de indata som används vid värdering till verkligt 

värde i tre nivåer, där nivå ett innebär publicerade prisnoteringar från en aktiv marknad. Till 

nivå två hänförs de finansiella tillgångar och skulder som saknar noterade priser och således 

måste värderas enligt en värderingsmodell. Denna värderingsmodell bygger på observerbar 

marknadsinformation och den största kategorin under denna nivå är Nordeas OTC-derivat. 

Om observerbar marknadsinformation saknas och Nordea måste göra egna uppskattningar vid 

värderingen hamnar instrumenten under nivå tre (Nordeas årsredovisning, 2008). 

5.3.2.1 Fastställande av aktiv marknad 

Enligt Brauner fastställs kriterier för vad som bedöms vara en aktiv marknad på central nivå 

inom banken. Dessa kriterier implementeras i den dagliga värderingen genom en årlig 

uppdatering av systemen där kursen inhämtas. Marknadsaktivitet bedöms även på enhetsnivå, 

där en avvägning görs för varje specifikt fall. Vid sådana bedömningar tittar Nordea främst på 

om det finns regelbunden handel med instrumentet samt om kursen noteras löpande.  
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Brauner anser att IAS 39 är relativt tydlig vad gäller vilken värderingsteknik som ska 

användas, det vill säga om en aktiv marknad eller värderingsmodell ska ligga till grund för 

värderingen. Däremot upplever Brauner att det i vissa fall kan vara lite komplicerat att ta fram 

själva modellen och att veta vilken modell som ska användas för olika instrument. 

Värderingsmodellerna kan vara allt från enkla kassaflödesberäkningar till komplicerade 

optionsvärderingsmodeller. 

5.3.2.2 Företagsspecifik värdering kontra marknadsvärdering 

Brauner anser att IAS 39 ger en rättvisande bild av företaget eftersom den bygger på att alla 

framtida kassaflöden ska värderas. Värderingen speglar således företagets nytta av 

instrumenten på ett bra sätt. Vid värdering av en komplext sammansatt produkt bryts 

komponenterna ut och värderas var för sig vilket Brauner menar ger en bättre bild av 

företagets användning än om hela produkten hade värderats som en enda enhet. Nordea 

utfärdar dessa komplexa produkter för kunds räkning, inte för sin egen, och de skyddar sig 

själva genom en hedge vilket medför att det ger en mer rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning om komponenterna värderas var för sig. 

Även om Brauner tycker att värderingen för det mesta fungerar bra så ser han några 

frågetecken kring IAS 39. Redovisning till verkligt värde enligt IAS 39 innebär att framtida 

vinster tas upp i resultaträkningen innan de har realiserats. Brauner menar att detta kan 

medföra stora svängningar i resultatet och man kan ställa sig frågande till hur säker en 

uppskattad säker intäkt egentligen är. Det blir också problematiskt om kunden exempelvis 

skulle gå i konkurs eller av något annat skäl inte skulle kunna betala. 

5.3.2.3 Blockage factor 

I de ovanliga fall då Nordea innehar en stor position som är svår att komma ur för att 

marknaden inte är tillräckligt likvid sker en reservering i balansräkningen. Det görs då en 

bedömning i samråd med tradingavdelningen hur lång tid en avyttring kan tänkas ta samt hur 

mycket kursen kommer att pressas nedåt. Reserveringen sker sedan till rimligt belopp utifrån 

en bedömning av det specifika fallet. Detta ger enligt Brauner en mer rättvisande bild 

eftersom den illikvida positionen inte är möjlig att sälja till det noterade priset. 

5.3.3 Värdering av skulder 

Brauner har inte reflekterat över om det skulle vara någon skillnad mellan att redovisa en 

skuld till regleringspris eller överlåtelsepris. 
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5.3.4 Skillnader vid värdering och redovisning enligt IAS 39 

Brauner menar att det historiskt sett har förekommit tillfällen då värdering och redovisning av 

finansiella instrument har manipulerats för att påverka resultatet. Han hänvisar i detta 

avseende till Carnegie och menar att deras vinstjustering var en följd av bristande 

organisationsstruktur, som gav handlarna kontroll över personalen som upprättade 

redovisningen. I Nordea är organisationen uppdelad så att avdelningen Markets inte kan styra 

värderingen vilket Brauner förklarar enligt följande ”på så sätt säkerställer vi att värdering 

och redovisning är helt frikopplad från handlarna”. Enligt Brauner är modellbaserad 

värdering rimligtvis lättare att manipulera men han menar att det även förekommer brister 

med noterade priser som exempelvis bristande likviditet eller att kurser inte uppdateras 

frekvent.  

Brauner tror att värdering av finansiella instrument kan skilja mycket mellan olika banker och 

menar att detta till och med kan ta sig uttryck vid värdering av enkla standardiserade optioner. 

Exempelvis använde Nordea en helt annan värderingsprincip än Carnegie, då Nordea utgick 

ifrån noterat pris medan Carnegie baserade värderingen på modeller. Brauner kommenterar 

detta på följande sätt: ”jag tror att det finns stora skillnader men det är ingenting som är mer 

rätt eller fel … IAS säger att man har rätt att välja bara man är konsekvent och kan visa ett 

riktigt verkligt värde”. Han menar därför att det kan finnas brister i jämförbarheten mellan 

olika banker men hävdar även att dagens redovisning enligt IAS 39 ger en rättvisande bild av 

Nordeas ställning. Dagens regelverk upplever Brauner är flexibelt och deras värdering är mer 

kontrollerad av internt upprättade riktlinjer. 

5.4  Svenska Handelsbanken 

Svenska Handelsbanken (SHB) grundades år 1871 och är i dagsläget Sveriges fjärde största 

bank. SHB har sina hemmamarknader i Sverige, Danmark, Finland, Norge samt 

Storbritannien och redovisade år 2008 en balansomslutning som uppgick till 2 159 miljarder 

kronor. Drygt 99 procent av tillgångarna klassificerades som finansiella instrument varav 17,5 

procent (378 miljarder kronor) värderades till verkligt värde via resultaträkningen (SHBs 

årsredovisning, 2008).  

SHB är indelad i sju regionbanker där respondenten Yngve Welander ansvarar för valuta- och 

penningmarknadsaffärer i SHBs östra region. Den värdering som sker ute på de lokala 

kontoren blir sedan aggregerad på en central ekonomiavdelning innan informationen 
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presenteras i bankens finansiella rapporter. De svar som har erhållits i studien har utformats i 

samråd mellan Welander och Niklas Grip som ingår i koncernens centrala ekonomiavdelning. 

5.4.1 Pris  

Vid första redovisningstillfället redovisar SHB finansiella instrument uteslutande till betalt 

transaktionspris då det anses vara mest relevant vid den tidpunkten. Vidare menar Welander 

att en uppskattning av värdet med hjälp av modeller som innefattar icke-observerbara data 

inte skiljer sig nämnvärt från transaktionspriset eftersom avsikten är att uppskatta 

marknadsvärdet. Den reglering som i dagsläget finns gällande värdering vid första 

redovisningstillfället anses vara adekvat och inga av de hittills föreslagna alternativen skulle 

medföra en förbättring.  

5.4.1.1 Kurs vid efterföljande värdering 

Vid efterföljande värderingar anser Welander att inköpspriset är irrelevant för instrument som 

innehas för handelsändamål. Det väsentliga i dessa fall anses vara att uppskatta det pris som 

marknaden är beredd att betala för bankens instrument och således uppskattas vid värderingen 

ett teoretiskt marknadsförsäljningspris. Enligt Welander är ”inget mer värt än vad någon är 

beredd att betala…”.  Detta innebär för majoriteten av instrument att värdering till verkligt 

värde sker med hjälp av aktuell köpkurs för innehavda tillgångar och aktuell säljkurs för 

innehavda skulder. Mittkurs kan användas vid matchade positioner men eftersom SHB främst 

innehar små öppna positioner sker detta inte i någon större utsträckning. Welander anser att 

IAS 39s nuvarande reglering i detta avseende är en rimlig uppskattning för tillgångar som 

innehas för handel. Användning av köp- eller säljkurs kan dock leda till undervärdering av 

tillgångar om värderingen baseras på marknader där det förekommer stora skillnader mellan 

köp- och säljkurs. För dessa instrument kan mittkursen i vissa fall vara mer representativ och 

att en sådan värdering kan medföra en jämnare resultatutveckling.  

5.4.1.2  Mest fördelaktiga marknaden 

Vid fastställandet av vilken marknad värderingen ska baseras på använder SHB den marknad 

där köpet initialt genomfördes. Begreppet mest fördelaktig marknad anses för närvarande inte 

vara relevant och kräver inte heller några övervägningar i samband med den dagliga 

värderingen. Welander menar dock att möjligheten att använda den mest fördelaktiga 

marknaden borde kunna medföra större valmöjligheter vid värderingen. Vid tillämpning av en 

sådan metod anser han att det är möjligt att välja priser på bokslutsdagen som därmed skulle 
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kunna inskränka på den rättvisande bilden av det finansiella instrumentets egentliga värde. 

Han exemplifierar detta med att världens börser stänger vid olika tider och att det därmed 

uppstår olika slutkurser. Om värderingen i sådana fall inte baseras på huvudmarknaden så 

måste en avvägning göras gällande vilket marknadspris som ska användas. 

5.4.2 Marknadsaktörsperspektiv 

SHB har en värderingshierarki med tre olika nivåer som baseras på de data som ingår i 

värderingen. Vid värderingen använder SHB noterat marknadspris på en aktiv marknad i så 

stor utsträckning som möjligt. Då sådan information inte finns att tillgå nyttjar de istället 

tekniker som baseras på annan extern marknadsinformation som exempelvis noterade räntor 

eller priser för liknande instrument. En följd av det senaste årets minskade marknadsaktivitet 

är att SHB har börjat använda sådana metoder i större utsträckning. Den sista nivån innefattar 

instrument där värderingen delvis baseras på icke-observerbar data. För sådana instrument 

används avancerade värderingsmetoder som innehåller antaganden och uppskattningar som 

inte är möjliga att observera på en likvid marknad (SHB:s årsredovisning, 2008). 

5.4.2.1 Fastställande av aktiv marknad 

SHB har detaljerade arbetsinstruktioner för vilka kriterier som ska beaktas vid bedömningen 

om en marknad ska klassificeras som aktiv eller inte. Dessa kriterier används av bankens 

värderingskommitté men det exakta tillvägagångssättet anses vara en affärshemlighet. IAS 

39s vägledning angående fastställandet av en aktiv marknad ses som bristfällig. Ingen hänsyn 

tas i dagsläget till marknadsimperfektioner som uppstår under de perioder då enbart säljare 

förekommer och köpare saknas. Sådana marknadssituationer kan därför innebära att 

värderingen kommer långt ifrån ett fundamentalvärde. 

5.4.2.2 Företagsspecifik värdering kontra marknadsvärdering  

Welander är skeptisk till användandet av marknadsinformation i så hög grad som möjligt och 

företagsspecifik information i så låg grad som möjligt. Eftersom företag vanligtvis har tillgång 

till mer information än marknadsaktörer så anses företagsspecifika uppskattningar i de flesta 

fall vara att föredra. Han anser även att det förekommer brister i IASBs tilltro till 

marknadspriser och att syftet med innehavet i större utsträckning borde tas i hänsyn vid 

värderingen. Detta motiveras med att finansiella rapporter primärt är avsedda att ligga som 

grund vid en uppskattning av framtida kassaflöden. Om syftet med tillgången är att hållas till 

förfall så uppskattas de framtida kassaflödena lämpligast genom upplysningar om nominellt 
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belopp, räntesats samt kreditrisk. För instrument som innehas med avsikten att avyttras på 

kort sikt är ett möjligt avyttringspris vanligtvis det mest relevanta.  

Enligt Welander så har exit price i dagsläget väldigt många olika definitioner. För tillgångar 

som används för kortsiktig handel anser han att ett ”rimligt” exit price är lämpligt att 

uppskatta vid värderingen. För tillgångar som innehas med avsikt att nyttjas i rörelsen är 

däremot ett uppskattat nuvärde av framtida kassaflöden ett mer relevant mått för verkligt 

värde.  

5.4.2.3 Blockage factor 

Enligt Welander så innehar SHB sällan marknadspositioner som på grund av deras storlek 

skulle kunna påverka priset. Detta tror han däremot är mer vanligt bland större banker och i 

synnerhet bland de största investmentbankerna. För sådana positioner tar SHB, med 

hänvisning till dagens regelverk, inte hänsyn till innehavets inverkan på priset. Detta anses 

vara en rimlig utgångspunkt för de flesta typer av innehav.  

Värdering av finansiella instrument sker inom SHB baserat på marknadspris för enskilda 

instrument oavsett vilken sammansättning instrumentet ingår i. Enligt Welander medför ett 

sådant tillvägagångssätt en mer försiktig uppskattning, men han anser dock att sådana 

separationer har blivit allt svårare att utföra på grund av den ökade komplexiteten i mer 

moderna typer av finansiella instrument. Han menar vidare att problematiken vid värdering av 

sådana instrument i USA har varit en bidragande orsak till den rådande finanskrisen.  

5.4.3 Värdering av skulder 

Welander menar att värdering av skulder i vissa fall bör baseras på marknadspris och i vissa 

fall på det nominella värdet beroende på syftet med innehavet. För positioner som innehas för 

handel anser han att marknadspriset ger mest relevant information men kan vara irrelevant i 

andra situationer som exempelvis för positioner i låneböcker. För finansiering av sådana 

positioner är marknadspris missvisande eftersom ett förtida återköp av en skuld då medför ett 

behov av en nyemission av en skuld för att undvika att ränterisk uppstår. För sådana innehav 

menar Welander att en företagsvärdering är mer relevant eftersom en marknadsvärdering inte 

återspeglar de kassaflöden som faktiskt kommer att uppstå. 
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5.4.4 Skillnader vid värdering och redovisning enligt IAS 39 

Eftersom IAS 39 är principbaserat menar Welander att företag troligtvis skiljer sig vid 

bedömningen av såväl marknadshierarki som val av värderingsmetoder. Exempelvis menar 

Welander att kriterierna vid klassificeringen av marknadsaktivitet kan skilja mellan banker 

samt att tillämpningen av modellbaserad värdering kan variera. God kvalitet på revision samt 

konsekvent tillämpning av rutiner bör dock medföra att adekvata jämförelser ändå kan göras 

mellan företag. 

5.5 Swedbank 

Swedbank grundades år 1820 och är i dagsläget Sveriges största företagsbank. Swedbank har 

sina hemmamarknader i Sverige, Estland, Lettland och Litauen och redovisade år 2008 en 

balansomslutning som uppgick till 1 812 miljarder kronor. Knappt 99 procent av 

omslutningen bestod av finansiella instrument som värderades till verkligt värde varav 37 

procent (676 miljarder kronor) värderades till verkligt värde via resultaträkningen. 

Swedbanks koncernredovisning upprättas på en central ekonomiavdelning där respondenten 

Henrik Bonde ingår. Henrik Bonde har varit aktiv inom Swedbanks koncernredovisning sedan 

år 1992 och är i dagsläget ansvarig för koncernens redovisningsprinciper.  

5.5.1 Pris 

Vid första redovisningstillfället redovisar Swedbank vanligtvis finansiella instrument till 

betalt transaktionspris. Det har dock uppkommit vissa undantag som en följd av den 

finansiella krisen vilket har medfört bristande likviditet för vissa värdepapper. Swedbank är 

den enda banken som hittills har utnyttjat den statliga kreditgarantin och eftersom en likvid 

marknad saknas för lånet använder Swedbank istället en värderingsmodell, där instrumentet 

värderas löpande framåt i tiden. Användning av sådana modeller kan enligt Bonde resultera i 

ett annat värde vid första redovisningstillfället än det som faktiskt har lånats. I de fall en 

differens uppstår granskas modellerna för eventuella felaktigheter. 

Bonde menar att det betalda transaktionspriset vanligtvis är det mest relevanta värdet vid 

första värderingen, vilket även är ett synsätt som har bidragit till att Swedbank inte redovisar 

några endagsvinster eller förluster.  I detta avseende menar han att de skiljer sig från andra 

banker, som i större utsträckning använder sig av värderingsmodeller vid första 

redovisningstillfället och därmed redovisar endagsvinster och förluster. Sådana vinster eller 

förluster ska behandlas på olika sätt beroende på värdepapprets likviditet. Exempelvis ska så 
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kallade nivå tre värdepapper periodiseras över den utestående löptiden. Bonde menar att enligt 

IAS 39 är transaktionspriset det mest relevanta värdet men att det finns möjlighet att använda 

andra metoder om en sådan värdering går att motivera. Riktlinjer för sådana bedömningar 

fastställs av företagsledningen och skillnaden mellan betalt pris och redovisat värde blir enligt 

Bonde vanligtvis mer utbredd om fler egna antaganden används. Enligt Bonde så bör 

relevansen av ett marknadspris ifrågasättas ju mindre likvid marknaden är.   

5.5.1.1 Kurs vid efterföljande värdering 

Swedbank redovisar samtliga finansiella instrument till mittkurs. Bonde menar att detta kan 

upplevas som motstridigt till den reglering om köp- och säljkurs som finns föreskriven i IAS 

39. Swedbank motiverar dock detta förfaringssätt med att det återspeglar deras ställning på 

bästa sätt eftersom de anser att de har en position som är ”i princip noll”. Om de istället hade 

värderat till köp- och säljkurs menar Bonde att den differens som hade uppstått skulle 

medföra ett undervärderat resultat. Eftersom samtliga positioner är avtäckta anses därför 

redovisning till mittkurs bäst återspegla Swedbanks ställning. Swedbank utför även tester för 

att kontrollera att utfallet inte hade varit väsentligt avvikande om köp- eller säljkurs hade 

använts och korrigerar i de fall det behövs. Sådana korrigeringar är dock ytterst ovanliga 

menar Bonde och beräknad differens brukar vanligtvis vara så obetydlig att den bortses ifrån.  

Swedbanks tillämpning av mittkurs har tidigare resulterat i dispyter med tillsynsmyndigheten 

och Bonde menar att även Carnegie tidigare har haft problem på grund av samma skäl. Bonde 

hävdar dock att invändningarna baseras på en misstolkning av IAS 39 och att kritikerna är 

alltför ”bokstavstrogna”. Han menar i detta avseende att olika tolkningar kan göras och att 

IASBs ledamöter har ett bredare perspektiv än exempelvis revisorer. Dessutom kan tolkningar 

skifta mellan nationer och Bonde anser att exempelvis spanska revisorer gör helt andra 

bedömningar än engelska revisorer. 

5.5.1.2 Mest fördelaktiga marknaden 

Vid fastställande av vilken marknad som ska ligga till grund för värderingen utgår Swedbank 

primärt ifrån den svenska marknaden. Bonde menar att avvägningar om vilken marknad som 

ska användas inte är alltför vanliga i Swedbanks fall eftersom deras aktivitet i andra länder är 

begränsad. Han menar att den typen av problematik torde vara mer utbredd i mer globala 

banker som exempelvis handlar på den ständigt öppna valutamarknaden. I sådana fall menar 

Bonde att en bedömning måste göras om såväl vilken marknad som ska användas som vilken 

tid kursen ska inhämtas. 
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Bonde menar att det vanligtvis är mer relevant att värdera utifrån den marknad som 

instrumentet vanligtvis handlas på. Han menar dock att det väsentliga är att ge en rättvisande 

bild av verksamheten och att den marknad som ligger till grund för värderingen bör anpassas 

efter instrumentets användning.  

5.5.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Swedbank klassificerar sedan år 2008 data i tre nivåer beroende på vilken 

marknadsinformation som används. På nivå ett används noterade priser för identiska 

instrument medan nivå två är härlett från observerbara marknadsdata. Enligt Bonde kan nivå 

två även innefatta samma slags instrument men att vissa justeringar kan vara nödvändiga. På 

den tredje nivån används information som baseras på värden som är uppskattade av banken. 

Swedbank omklassificerade under kvartal tre år 2008 samtliga finansiella instrument, förutom 

statspapper, till nivå två som en följd av bristande marknadsaktivitet men har hittills inte 

hänfört några instrument till nivå tre. 

Bonde menar att en indelning i tre nivåer ger en klarare bild av företaget, men anser även att 

det kan uppstå problematik vid gränsdragningen mellan nivåerna. Han anser framförallt att 

svårigheter kan uppstå vid bedömning om ett instrument ska anses tillhöra nivå två eller tre. 

För vissa instrument är det inte tillräckligt att ta hänsyn till vilka företagsspecifika 

uppskattningar som görs utan även omfattningen av deras effekt på det slutliga värdet. 

Således klassificerar Swedbank vissa instrument som värderas med hjälp av egna 

uppskattningar till nivå två om de uppskattningar som har utförts inte anses påverka 

värderingen nämnvärt. Detta kan exempelvis gälla en kreditriskkomponent för en privatperson 

som är hänförligt till just den specifika motparten och bedöms av Swedbank som konstant 

under hela löptiden. Bonde menar att sådana instrument skulle kunna hänföras till nivå tre 

eftersom egna uppskattningar har gjorts, men att de ändå klassificeras som tillhörande nivå 

två eftersom den uppskattade parametern inte är särskilt omfattande jämfört med de som 

härleds från marknaden. Det krävs således att uppskattningarna ska ha en markant effekt på 

värderingen för att den ska anses tillhöra nivå tre.  

Avvägningar mellan olika nivåer görs inom Swedbank av en värderingskommitté i samråd 

med de olika enheterna inom banken. Bonde menar att sådana bedömningar har blivit allt 

svårare på grund av den senaste tidens minskade marknadslikviditet. Eftersom klassificering i 

tre nivåer introducerades år 2008 har ingen tydlig gränsdragning ännu hunnit fastställas. 

Sådana riktlinjer håller för närvarande på att utarbetas inom Swedbank men det förekommer 
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många uppfattningar såväl inom Swedbank som mellan bankerna om hur en sådan 

klassificering bör ske. En sådan problematisk gränsdragning menar Bonde kan uppstå vid 

exempelvis ränteswappar som är upprättat som ett reglerat OTC-kontrakt, vilket innebär ett 

avtal mellan två specifika parter. OTC-kontrakt handlas inte på en marknad men ett värde kan 

ändå vanligtvis bedömas eftersom andra ränteswappar prissätts hela tiden. Om sådana priser 

är möjliga att härleda menar Bonde att den kan klassificeras till nivå två eftersom värderingen 

baseras på marknadspris. Han menar dock att det kan vara svårbedömt vilken nivå 

instrumentet ska hänföras till om Swedbank exempelvis har en längre löptid än vad som 

handlas på marknaden, och det således inte sätts något marknadspris.  

5.5.2.1 Fastställande av aktiv marknad 

Som tidigare har nämnts gjorde Swedbank under kvartal tre år 2008 en omklassificering av 

samtliga instrument förutom statspapper från nivå ett till nivå två på grund av minskad 

marknadslikviditet. Vid sådana bedömningar uppskattar Swedbank en aktiv marknad inte 

enbart utifrån förekomsten av ett marknadspris utan även baserat på det antal transaktioner 

som genomförs. Enligt Bonde har diskussioner kring denna gränsdragning förts med Nordea, 

som under samma period inte genomförde några sådana omklassificeringar. Han menar vidare 

att de flesta i efterhand anser att Swedbanks bedömning var korrekt. Enligt Bonde försvåras 

sådana bedömningar av att de som behandlar inrapporteringen sitter för långt ifrån marknaden 

samt att det kan vara svårt att erhålla information om antalet genomförda transaktioner. 

Noterade priser kan i vissa fall vara lättillgängliga men behöver inte nödvändigtvis tyda på en 

aktiv marknad på grund av ett minskat antal transaktioner. Vidare så menar Bonde att 

uppfattningen av vad som ska klassificeras som en aktiv marknad kan variera mellan olika 

banker. 

5.5.2.2 Företagsspecifikvärdering kontra marknadsvärdering  

Bonde menar att den reglering som förekommer i IAS 39 i viss mån ger möjlighet till att 

anpassa värderingar efter Swedbanks situation snarare än att använda det noterade priset. 

Detta tar sig bland annat uttryck genom att Swedbank för vissa optioner använder andra 

beräkningar än noterat pris om de anses avspegla deras position på ett bättre sätt.  

Enligt Bonde så blev verkligt värde mer begränsat i och med införandet av IAS 39. Han 

menar vidare att de riktlinjer som finns i IASBs discussion paper om en enhetlig standard för 

verkligt värde ytterligare skulle inskränka på den flexibilitet som förekommer i dagsläget.  

Enligt Bonde leder fler sådana inskränkningar till att det blir allt svårare att uppskatta ett 
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verkligt värde som överensstämmer med företagets affärsmodell och menar därför att vissa 

valmöjligheter måste förekomma för att redovisningen ska kunna anpassas efter bolagets 

verksamhet. Han anser därför att IAS 39 inte ska fastställa ifall exit price eller entry price ska 

användas vid värderingen, eftersom de olika värdena kan vara olika relevanta beroende på 

affärsmodell. Vidare menar han att verkligt värde inte alltid borde baseras på en transaktion 

mellan två marknadsaktörer och att affärsmodellen även i detta avseende borde vara 

utgångspunkten. Om ett företag har en affärsmodell som innebär att instrumenten handlas på 

en aktiv marknad menar Bonde att ett pris mellan två marknadsaktörer är relevant. Om 

instrumenten däremot är illikvida och företaget avser att inneha dem till slutförfall anser han 

att det troligtvis är mer relevant att värdera dem till ett verkligt värde som i viss mån beaktar 

företagsspecifika inslag. Enligt Bonde så finns det många krafter i Europa som menar att 

affärsmodellen i större utsträckning bör styra den värderingsmetodik som används.  

Bonde upplever att ”man kan få en hur galen redovisning som helst enligt IAS 39” och menar 

att dagens regelverk medför att affärer måste göras på ett visst sätt för att få en bra 

redovisning. Bonde anser däremot att affärer snarare borde kunna utföras på det mest 

fördelaktiga sättet och även resultera i en god redovisning. På grund av dagens reglering i IAS 

39 genomför Swedbank vissa transaktioner enbart med avsikten att uppvisa en bra 

redovisning. Bonde exemplifierar detta med ränteswappar som användes för att säkra risk i 

finansieringen av verksamheten i Baltikum. Genom att använda huvudreglerna i IAS 39 

uppstod en sådan volatilitet i resultaträkningen att de var tvungna att gå över till 

kassaflödessäkringar. Eftersom de hade upprättat derivaten internt var de då tvungna att lägga 

om swapparna, vilket gjordes genom att kontakta en annan bank och transferera swapparna 

fram och tillbaka. Dessa transaktioner medförde även ökade kostnader eftersom motparten 

ville ha kompensation för att genomföra transaktionen. 

5.5.2.3 Blockage factor 

Swedbank värderar i dagsläget finansiella instrument till marknadspriset multiplicerat med 

antalet enheter oavsett storleken på innehavet. Enligt Bonde är dagens reglering att föredra i 

detta avseende eftersom positionens inverkan på marknadspris är alltför svårbedömd. Även 

om han menar att ”…det inte finns någon exakthet i verkligt värde, utan det är en bedömning 

på det ena eller andra sättet …”  så anser han att sådana uppskattningar är alltför svåra att 

göra på ett tillförlitligt sätt.  I detta avseende menar han därför att det skulle vara fel att 
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försöka vara teoretiskt korrekt och att enkelhet är att föredra, även om det inte uppvisar en 

helt korrekt bild av företaget.   

5.5.3 Värdering av skulder 

Swedbank värderar vanligtvis skulder till regleringspris men det förekommer även situationer 

då det pris som skulle uppstå vid en överlåtelse till tredje part används. Det värde som 

används beror enligt Bonde på vad som anses vara mest relevant i den specifika situationen. 

Han menar vidare att skillnaden mellan de olika priserna kan uppgå till betydande summor 

och att Swedbanks bedömning baseras på vad som anses ge den bästa bilden av koncernens 

ställning. Han exemplifierar skillnaden med utgivna spaxar, vilket är sammansatta 

skuldinstrument med bland annat derivatinslag. För spaxar upprättar Swedbank en unik 

marknad gentemot kunder där de ska kunna köpa eller sälja tillbaka sina spaxar. I sådana 

situationer menar Bonde att priset kan skilja markant mellan att köpa tillbaka spaxen från 

kund eller det pris som de skulle vara tvungna att betala för att få en annan marknadsaktör 

som till exempel Handelsbanken att överta den. 

5.5.4 Skillnader vid värdering och redovisning enligt IAS 39 

Bonde menar att värdering och redovisning av finansiella instrument baseras på många 

subjektiva bedömningar och att värderingen kan ske på många olika sätt. Han menar vidare att 

detta berör relativt stora belopp och att redovisningen därmed kan få väldigt olikartad 

utformning i olika företag.  

5.6  Sammanställning av bankernas värdering och redovisning 

I detta avsnitt presenteras ett sammandrag av bankernas praktiska redovisning och värdering 

till verkligt värde enligt IAS 39. Denna del konkretiserar studiens första delfråga och används 

i analysen tillsammans med SFAS 157 påvisa den praktiska skillnaden.  

5.6.1 Pris 

Bankerna använder olika metoder för att beräkna verkligt värde vid första 

redovisningstillfället. SHB och Swedbank använder primärt anskaffningsvärde som 

utgångspunkt vilket därmed begränsar uppkomsten av endagsvinster och förluster. Swedbank 

har dock under det senaste året baserat ett fåtal värderingar på värderingsmodeller som en 

följd av att vissa instrument har saknat en likvid marknad. Nordea använder sig antingen av 
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en värderingsmodell eller det noterade marknadspriset klockan 16.15. Detta medför att 

Nordea redovisar endagsvinster eller förluster om kursen har förändrats under dagen.  

Vid efterföljande värderingar använder bankerna olika kurser vid värdering till verkligt värde. 

SHB och Nordea använder primärt köpkurs för innehavda tillgångar och säljkurs för 

innehavda skulder. Inom Nordea sker dock en bedömning för varje enskilt fall och om 

spreaden anses vara alltför stor använder Nordea antingen mittkurs eller lägger upp en reserv i 

balansräkningen. Även SHB beaktar mittkursen om de innehar en matchad position men 

eftersom de främst har små öppna positioner uppstår inte någon markant skillnad. Swedbank 

använder mittkurs för samtliga instrument med hänvisning till att det bäst återspeglar deras 

position. 

I dagsläget görs inga övervägningar i praktiken hos någon bank vid fastställandet av vilken 

marknad som ska ligga till grund för värderingen. SHB baserar värderingen på den marknad 

där köpet initialt genomfördes medan Swedbank använder den svenska marknaden. Inom 

Nordea hämtas kursen från datasystemet Reuters klockan 16.15.  

5.6.2 Marknadsaktörsperspektiv 

Samtliga tre banker använder i första hand noterade priser från en aktiv marknad och 

värderingsmodeller vid bristande marknadslikviditet. Alla banker klassificerade under år 2008 

sina finansiella instrument enligt en värderingshierarki som baserades på tre nivåer. Det 

förefaller dock som att det saknas fastställda riktlinjer och att bankerna därför gör olika 

bedömningar vid klassificeringen. Under år 2008 omklassificerade Swedbank och SHB ett 

flertal tillgångar ifrån nivå ett till nivå två som en följd av minskad marknadslikviditet. 

Nordea gjorde inga omklassificeringar under år 2008, eftersom graden av egna uppskattningar 

i värderingsmodeller var oförändrad. Detta var en följd av att de ansåg att likviditeten på 

majoriteten av deras marknader var bibehållen.  

Vid bedömning av vad som klassificeras som en aktiv marknad har samtliga banker fastställda 

kriterier som baseras på antalet transaktioner samt förekomsten av noterat pris. Ingen bank 

vill dock uppge sina exakta gränsvärden och det förefaller som att bedömningen varierar 

mellan bankerna. Hos Nordea görs även en avvägning på enhetsnivå för varje enskild typ av 

instrument. 

Ingen bank anpassar i dagsläget det verkliga värdet efter storleken på innehavet. I detta 

avseende baseras värderingen på marknadspriset för varje enskilt instrument. Nordea gör dock 
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en reservering i balansräkningen om de anser att positionen är problematisk att avyttra på 

grund av bristande marknadslikviditet. I sådana fall sker en bedömning i samråd med 

tradingavdelningen om hur lång tid en avyttring förväntas ta samt dess inverkan på 

marknadspriset. 

5.6.3 Värdering av skulder 

Swedbank värderar vanligtvis skulder till regleringspris men det förekommer även situationer 

då det pris som skulle uppstå vid en överlåtelse till tredje part används. SHB använder i vissa 

fall regleringspriset och i vissa fall överlåtelsepriset vid värdering av skulder. Både SHB och 

Swedbank gör en bedömning för varje situation om vad som anses ge mest relevant 

information. 
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6.0 Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. I 

den första delen av analysen (6.1) behandlas skillnaderna mellan värderingsmetoderna i IAS 

39 och SFAS 157, samt deras påverkan på den praktiska värderingen och uppfattningar kring 

dessa metoder. I de följande delarna (6.2-6.5) analyseras respondenternas uppfattningar om 

flexibiliteten i IAS 39 samt de tre beståndsdelarna i definitionen av verkligt värde. 

6.1 Skillnader mellan värderingsmetoder i IAS 39 och SFAS 157  

Detta avsnitt innefattar fyra olika delar (6.1.1-6.1.4) som påvisar skillnaderna mellan 

värderingsmetoderna i IAS 39 och SFAS 157. Varje del inleds med en beskrivning av hur IAS 

39 och SFAS 157 skiljer sig åt regelmässigt i respektive situation. Därefter analyseras hur den 

praktiska redovisningen enligt IAS 39 skiljer sig från reglerna i SFAS 157 samt hur en direkt 

tillämpning av SFAS 157 skulle påverka redovisningen. Varje del avslutas med en analys av 

uppfattningar kring de olika värderingsmetoderna med utgångspunkt i egenskaperna relevans 

och tillförlitlighet. 

6.1.1 Redovisning av endagsvinster 

Enligt SFAS 157 § 17 ska hänsyn tas till faktorer som är specifika för tillgången vilket 

innebär att värdering till verkligt värde vid första redovisningstillfället även kan innefatta 

icke-observerbar information. Detta skiljer sig från IAS 39 VT 76 som anger att det bästa 

beviset för verkligt värde vid första redovisningstillfället är transaktionspriset, om inte ett 

annat värde går att erhålla genom en jämförelse med andra observerbara aktuella 

marknadstransaktioner för samma instrument. Enligt IAS 39 VT 76 är det även möjligt att 

avvika från transaktionspriset om värderingen baseras på en värderingsteknik som beräknas 

med variabler som enbart innefattar uppgifter från observerbara marknader. I de fall en 

värdering som innefattar icke observerbara indata avviker från transaktionspriset får 

skillnaden inte tas upp direkt i resultaträkningen enligt IAS 39 VT 76. Denna skillnad 

periodiseras därför i dagsläget över kontraktets löptid. 

Enligt SFAS 157 ska uteslutande försäljningspris användas vid första redovisningstillfället 

även om värdet baseras på en modell som innefattar icke-observerbar information. Den 

skillnad som förekommer är därför att SFAS 157, till skillnad från IAS 39, tillåter direkta 

endagsvinster även om dessa är baserade på icke observerbara data.  
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6.1.1.1 Påverkan av en direkt tillämpning av värderingsmetoden i SFAS 157  

Bankerna redovisar och behandlar finansiella instrument vid första redovisningstillfället på 

olika sätt och deras redovisning skulle därför påverkas i olika stor utsträckning av 

värderingsmetodiken i SFAS 157. Bonde på Swedbank anser att transaktionspriset vanligtvis 

är det mest relevanta värdet vid första redovisningstillfället och Welander menar att det för 

SHB inte skulle vara någon skillnad mellan modellbaserad värdering och betalt 

transaktionspris. Eftersom bägge bankerna utgår ifrån transaktionspriset och inte redovisar 

några endagsvinster eller förluster så är det i deras fall heller ingen skillnad mellan att 

tillämpa SFAS 157 eller IAS 39 gällande redovisning av endagsvinster. 

Noterbart är att Nordea är den bank där en tillämpning av SFAS 157 skulle medföra direkta 

skillnader i redovisningen, eftersom de vid första redovisningstillfället värderar vissa 

instrument till försäljningspris via modeller oavsett om värderingen innefattar icke-

observerbara parametrar eller inte. I dagsläget periodiserar de skillnaden mellan betalt 

transaktionspris och det beräknade värdet över kontraktets löptid. Värderingsmetodiken i 

SFAS 157 skulle dock medföra att sådana vinster eller förluster direkt skulle påverka 

resultatet. Hur denna skillnad skulle ta sig uttryck i Nordeas årsredovisning illustreras i 

följande tabell:  

 31/12  
år 2008 

31/12  
år 2007 

Redovisade resultat exkl. periodiserade endagsvinster/förluster (mn 
Euro) 

2609 3095 

Resultat justerat för reglerna i SFAS 157 (mn Euro) 2671 3177 
Skillnad 2,38% 2,65% 

   (Figur 3) 

Enligt värderingsmetoden i SFAS 157 skulle det vara möjligt att redovisa endagsvinster som 

skulle öka resultatet med 2,65 procent år 2007 och 2,38 procent år 2008. Enligt regleringen i 

IAS 39 är dessa vinster tvungna att periodiseras över kontraktets löptid vilket medför lägre 

slag i resultaträkningen.  

6.1.1.2 Uppfattningar om redovisning av endagsvinster 

Enligt Riahi-Belkaoui (2003) kan flexibilitet i redovisningsregler användas genom kreativ 

redovisning för att kortsiktigt öka resultatet och därigenom uppnå incitament som exempelvis 

bonusprogram eller för att dölja dåligt ledarskap. Robertsson menar att ett stort problem i 

dagsläget är bedömningen av när vinster för strukturerade produkter ska redovisas. Enligt 
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reglerna i SFAS 157 skulle sådana endagsvinster direkt kunna påverka resultatet. Eftersom 

Robertsson menar att det redan i dagsläget i viss mån är möjligt att påverka vinsten i önskvärd 

riktning torde denna problematik öka ännu mer med regleringen i SFAS 157. Samtliga 

respondenter menar att det är en hög grad av subjektiva uppskattningar i modellbaserade 

värderingar och Robertsson medger att sådana värderingar vanligtvis är svårare att revidera. 

Den ökade graden av flexibilitet i SFAS 157 leder rimligtvis till ökade möjligheter för kreativ 

redovisning i samband med första redovisningstillfället. Bonusprogram är ofta kopplade till 

årsresultatet och SFAS 157 skulle öka möjligheterna att temporärt påverka resultatet och 

därmed företagsledningens bonus. Något som tyder på att detta skulle kunna inträffa är att 

Bonde menar att riktlinjerna för vilken nivå och värderingsmetod som ska användas fastställs 

av företagsledningen, och stöds av agentteorin om det förekommer redovisningsrelaterade 

bonusprogram (Sundgren et al., 2007). 

Det förekommer olika uppfattningar om vilket pris som bör ligga till grund för värderingen 

vid första redovisningstillfället men samtliga bankrespondenter är nöjda med dagens reglering 

i IAS 39. Bonde och Welander menar att transaktionspriset vanligtvis är det mest relevanta 

värdet, och de är således positiva till dagens reglering. Brauner menar att IAS 39 ger en 

ganska rättvisande bild men att den blir problematisk ur ett redovisningsperspektiv och att 

komplexiteten kan göra den svårförståelig. Det förefaller därför som att dagens reglering 

erbjuder möjligheten att uppvisa den information som bankrespondenterna anser är mest 

relevant.  

6.1.2 Kurs vid efterföljande värdering 

SFAS 157 och IAS 39 skiljer sig åt gällande vilken kurs som ska användas vid värdering till 

verkligt värde. Enligt SFAS 157 § 31 ska den kurs inom intervallet mellan köp- och säljkurs 

som är mest representativ för verkligt värde användas. Detta skiljer sig från IAS 39 VT 72 

som anger att den aktuella köpkursen ska användas för innehavda tillgångar samt skulder som 

företaget avser att emittera. För en tillgång som ska förvärvas eller för innehavda skulder ska 

aktuell säljkurs användas. Det är dock möjligt att använda mittkurs för tillgångar och skulder 

med marknadsrisker som motverkar varandra.  

6.1.2.1 Påverkan av en direkt tillämpning av värderingsmetoden i SFAS 157  

Bankerna skiljer sig i dagsläget gällande användandet av kurs och skiljer sig därmed även på 

olika sätt från regleringen i SFAS 157. Swedbank värderar samtliga finansiella instrument till 

mittkurs och använder i dagsläget den kurs inom spreaden som de anser är mest representativ. 
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Detta görs med motiveringen att de innehar en matchande position som är i princip noll. SHB 

och Nordea använder däremot för majoriteten av instrument köpkursen för innehavda 

tillgångar och säljkursen för innehavda skulder. Till skillnad från SHB använder Nordea dock 

i vissa fall mittkurs om det bedöms rimligt som exempelvis om spreaden är stor. SHB 

använder däremot enbart mittkurs vid matchande positioner och detta sker inte i någon större 

utsträckning. Enligt Robertsson tolkas regleringen i IAS 39 VT 72 i dagsläget ganska fritt och 

i praktiken menar han att det vanligtvis är mittkursen som används. 

Eftersom Nordea och främst SHB i dagsläget begränsas till att värdera vissa tillgångar och 

skulder till köp- eller säljkurs använder de inte alltid den kurs som de anser är mest 

representativ för företagets ekonomiska ställning. Regleringen i SFAS 157 skulle ge dem 

större utrymme för att redovisa vad de anser ger mest relevant information. På grund av 

tolkningarna av IAS 39 VT 72 är det dock rimligt att säga att praxis ligger närmre regleringen 

i SFAS 157 än vad den teoretiska skillnaden ger sken av. 

6.1.2.2 Uppfattningar om redovisning till köp- eller säljkurs 

Enligt Chambers (1966) är den aktuella säljkursen alltid det mest relevanta värdet eftersom 

det återger företagets möjligheter att anpassa sig efter de aktuella omständigheterna på 

marknaden. Samtliga bankrespondenter är tveksamma till dagens reglering i IAS 39 VT 72, 

vilket även tar sig uttryck i att den inte följs så bokstavstroget i praktiken. SHB menar att 

regleringen i IAS 39 är rimlig för instrument som innehas för trading. För sådana tillgångar 

intas vanligtvis en öppen position där risken inte balanseras på skuldsidan, vilket gör att den 

aktuella köpkursen återspeglar företagets faktiska exponering. Att enbart använda köpkurs för 

innehavda tillgångar och säljkurs för skulder är enligt Robertsson inte särskilt lämpligt för 

banker. Vanligtvis balanserar de risker på tillgångs- och skuldsidan och därmed undervärderar 

redovisning till den mest negativa kursen företagets egentliga ställning.  

Enligt IAS 39 VT 72 är det möjligt att använda mittkurs enbart vid matchade positioner. 

Robertsson menar dock att mittkursen i dagsläget används i större utsträckning än vad regeln 

egentligen syftar till. Detta kan rimligtvis förklaras av förekomsten av imperfekta och 

ofullständiga marknader som leder till ökade spreadar (Sundgren et al., 2007). Samtliga 

bankrespondenter menar att större spreadar leder till att användning av mittkurs ökar i 

relevans. Enligt Robertsson använder IAS 39 en alltför bred definition av noterat pris och 

även SHB menar att IASB har en alltför stor tilltro till noterade marknadspriser. Användning 

av uteslutande köp- eller säljkurs borde därför bli mindre relevant vid IASBs definition av en 
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aktiv marknad, eftersom fåtaliga köpare och säljare innebär att spreaden ökar vilket 

bankrespondenterna menar begränsar relevansen av att använda ändpunkterna på skalan. 

Regleringen i IAS 39 VT 72 kan rimligtvis förklaras av försiktighetsprincipen men verkar 

inskränka på relevansen i informationen, och då framförallt vid illikvida marknader.  

6.1.3 Huvudmarknaden eller den mest fördelaktiga marknaden  

Enligt SFAS 157 § 8 ska företaget använda huvudmarknaden i första hand vid värderingen 

och i avsaknad av denna ska den mest fördelaktiga marknaden användas. Detta skiljer sig från 

IAS 39 VT 71 som anger att den mest fördelaktiga marknaden ska ligga till grund för 

värderingen.  

6.1.3.1 Påverkan av en direkt tillämpning av värderingsmetoden i SFAS 157 

I dagsläget reflekterar inte bankrespondenterna över begreppet ”den mest fördelaktiga 

marknaden” i samband med den praktiska värderingen. Den marknad som ligger till grund vid 

värderingen för bankerna är den marknad där de vanligtvis handlar, vilket är deras 

huvudmarknad. Bankernas förfarande tyder därför på att den formulering som finns i SFAS 

157 § 8 enbart skulle förtydliga det som redan sker praktiskt.  

6.1.3.2 Uppfattningar om den mest fördelaktiga marknaden 

Welander menar att regleringen i IAS 39 ger möjlighet att välja marknad och därmed priser på 

bokslutsdagen. Enligt agentteorin så vore det logiskt att den mest fördelaktiga marknaden 

används eftersom agenten förväntas maximera värdet i redovisningen (Sundgren et al, 2007). 

Samtliga bankrespondenter menar dock att värderingen baseras på den marknad där de 

vanligtvis handlar, vilket således innebär att huvudmarknaden används i praktiken för de tre 

fallföretagen. Flexibiliteten vid val av marknad förefaller dock öka desto mer global handel 

företaget har på grund av olika stängningstider som resulterar i olika slutkurser. Den 

valmöjlighet som finns i IAS 39 i dagsläget torde kunna inskränka på tillförlitligheten, men i 

praktiken förefaller det dock inte vara någon skillnad mellan redovisning enligt SFAS 157 § 8 

och IAS 39 VT 71. Enligt Robertsson är begreppet den mest fördelaktiga marknaden relevant 

om företaget handlar på ett flertal olika marknader eftersom det då är logiskt att företaget 

skulle avyttra tillgången på den marknaden.  

6.1.4 Blockage factor 

Enligt SFAS 157 § 27 ska finansiella instrument på nivå ett värderas utifrån det noterade 

priset multiplicerat med antalet enheter. IAS 39 VT 72 anger att verkligt värde av en portfölj 
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är produkten av antalet enheter och dess noterade marknadspris. Eftersom IAS 39 VT 72, till 

skillnad från SFAS 157 § 27, inte anger att detta enbart gäller för observerbara data så borde 

inga justeringar göras för storlekens inverkan på priset. Vid en tillämpning av SFAS 157 är 

det dock möjligt att göra sådana justeringar för vad de klassificerar som nivå två och tre.   

6.1.4.1 Påverkan av en direkt tillämpning av värderingsmetoden i SFAS 157 

Samtliga banker värderar finansiella instrument till antalet enheter multiplicerat med priset 

och i dagsläget gör inte SHB och Swebank några justeringar med hänsyn till blockage factor. 

Nordea gör dock en reservering i balansräkningen i de fall storleken på positionen förväntas 

påverka priset. Enligt SFAS 157 § 27 är det förbjudet att göra justeringar för värderingar på 

första nivån, men det är däremot tillåtet att göra sådana justeringar vid modellbaserade 

värderingar. Under regleringen i SFAS 157 skulle Nordeas reserveringar vara möjliga att 

resultatföra direkt.  

6.1.4.2 Uppfattningar om blockage factor 

Bonde och Robertsson menar att justeringar för blockage factors vore teoretiskt korrekt men 

att påverkan på priset är alltför svåra att uppskatta. Welander håller med om att sådana 

justeringar inte borde göras för de flesta typer av innehav. Brauner på Nordea är däremot 

positiv till justeringar för innehavets storlek och menar att det ger en mer rättvisande bild 

eftersom det bättre avspeglar det förväntade kassaflödet och därmed företagets verkliga 

användning av tillgången. 

I detta avseende förefaller det finnas en motsättning mellan att redovisa företagets potentiella 

användning av instrumentet samt subjektiviteten vid dess värdering. Detta kan ses som en 

avvägning mellan IASBs kvalitativa egenskaper relevans och tillförlitlighet (Artsberg, 2005). 

Å ena sidan verkar hänsynstagande till blockage factors ge mer relevant information i de fall 

då kursen verkligen kommer att påverkas, som exempelvis när företaget tvingas sälja ut 

tillgångarna. Å andra sidan anses sådana uppskattningar vara synnerligen svårbedömda, vilket 

bland annat visas av att Nordea alltid måste göra sådana bedömningar i samråd med 

tradingavdelningen. Att använda blockage factors vid modellbaserad värdering förefaller i 

viss mån öka relevansen men leder samtidigt till lägre tillförlitlighet.  

6.2 Definition av verkligt värde 

I de nästföljande avsnitten (6.2-6.5) analyseras definitionen av verkligt värde. Definitionen i 

IAS 39 är inte lika specificerad som definitionen i SFAS 157 vilket medför fler tolkningar och 
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valmöjligheter vid värdering och redovisning enligt IAS 39. Inledningsvis analyseras därför 

vilka uppfattningar studiens respondenter har kring flexibilitet i redovisning. Därefter 

analyseras beståndsdelarna i definitionen med utgångspunkt i deras uppfattningar om 

redovisning till aktuellt försäljningspris. 

6.2.1 Flexibilitet i redovisningen 

Analysen i avsnitt 6.1 visar att bankernas redovisning skiljer sig åt i praktiken på ett flertal 

punkter. Att variationer förekommer stöds även av samtliga respondenter som menar att det 

förekommer skillnader mellan banker gällande den praktiska värderingen och redovisningen 

enligt IAS 39. Denna variation och flexibilitet menar Robertsson och Welander är en följd av 

att redovisning enligt IAS 39 bygger på principer.  

Enligt Sundgren et al. (2007) medför ett mer principbaserat regelverk större utrymme för 

kreativ redovisning. Enligt Robertsson är en av svårigheterna vid revidering att bedöma om 

företaget har beaktat all marknadsinformation. Den flexibilitet som förekommer i dagsläget 

ger utrymme för olika avvägningar vilket kan medföra olikartade resultat. Detta stöds av 

Brauner, Bonde, Marton och Welander som menar att det förekommer subjektiva inslag vid 

värderingen. Såväl Brauner som Robertsson anser att det är väsentligt med en företagsstruktur 

som säkerställer att värderingen sker på ett korrekt sätt och Welander menar att god kvalitet 

på revision är nödvändigt för att kunna göra goda jämförelser. Detta tyder på att den 

flexibilitet som förekommer i dagsläget kräver dugliga revisorer och övervakningsrutiner. 

Bonde, Brauner, Robertsson och Welander uppskattar flexibilitet i redovisning framför mer 

detaljerade regler. Enligt Sundgren et al. (2007) är en av fördelarna med ett mer 

principbaserat regelverk att det ger företagen möjlighet att redovisa mer relevant information. 

Brauner och Bonde menar att det i dagsläget finns möjlighet att ge en korrekt bild av bankens 

ekonomiska ställning. Enligt Bonde gör Swedbank exempelvis en bedömning i varje enskilt 

fall om regleringspriset eller överlåtelsepriset på en skuld bäst återger koncernens ställning. 

Brauner anser att regleringen i IAS 39 i dagsläget är bra eftersom den ger utrymme för att visa 

alla framtida kassaflöden och därmed företagets nytta av instrumentet. Han menar vidare att 

värderingen snarare styrs av internt upprättade riktlinjer än IAS 39 och att dagens regelverk 

ger en hög grad av flexibilitet.  

Enligt Bonde skulle fler inskränkningar i värdering till verkligt värde göra det svårare att 

återspegla bankens ställning och han anser därför att vissa valmöjligheter bör få förekomma. 
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Robertsson anser att IAS 39 borde bli mer principbaserad men befarar att 

konvergeringsprojektet med FASB kommer att medföra en mer regelstyrd reglering. 

Framgångsvägen är enligt Robertsson ett principbaserat regelverk och han menar vidare att ett 

allt för regelstyrt regelverk leder till konstigheter i redovisningen.  

6.3 Pris 

Enligt IAS 39 § 9 anses verkligt värde vara det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 

överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att 

transaktionen genomförs. Enligt definitionen i SFAS 157 § 5 är däremot verkligt värde på en 

tillgång det pris som skulle erhållas vid en försäljning mellan marknadsaktörer. Definitionen i 

IAS 39 och SFAS 157 använder olika prisbegrepp där IAS 39 inte anger om verkligt värde är 

ett aktuellt exit price eller entry price. Definitionen i SFAS 157 anger däremot att verkligt 

värde är ett exit price vilket överensstämmer med Chambers (1966) ståndpunkt att 

försäljningspriset, eller ”the current cash equivalent”, är det mest relevanta värdet. Som det 

har redogjorts för i avsnitt 4.3 och 4.4 i den teoretiska referensramen förekommer det dock 

vissa nackdelar med detta synsätt. I nedanstående del analyseras de uppfattningar som 

studiens respondenter har kring redovisning till aktuellt försäljningspris. 

6.3.1 Exit price - entry price 

Enligt Chambers (1966) är aktuellt försäljningspris det mest relevanta värdet att redovisa 

eftersom det visar företagets möjlighet att anpassa sig efter omständigheterna. Samtliga 

respondenter ställer sig dock tvekande till att uteslutande använda aktuellt försäljningspris vid 

värdering till verkligt värde. Detta visas tydligt för SHB och Swedbank vid det första 

redovisningstillfället, då Welander och Bonde menar att betalt transaktionspris vanligtvis är 

det mest relevanta värdet vid detta tillfälle. Nordea värderar däremot samtliga instrument till 

försäljningspris vid detta tillfälle och periodiserar vinsten om värderingen baseras på icke-

observerbar indata. Samtliga bankrespondenter känner sig nöjda med dagens reglering vid 

första redovisningstillfället.  

Vid efterföljande värderingar menar Welander att ett rimligt exit price bör användas för 

instrument som innehas för kortsiktig handel. För sådana tillgångar kommer det faktiska 

kassaflödet att vara starkt förknippat med det aktuella försäljningspriset. Eftersom SHB 

värderar instrumentet på den marknad där kontraktet initialt ingicks värderar de till entry price 

i de fall en skillnad uppstår mellan aktuellt inköps- och försäljningspris till följd av att 
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instrumentet handlas på flera marknader. För Brauner är instrumentets kassaflöde i fokus och 

han anser att IAS 39 ger möjlighet att uppvisa nyttan för banken. Bonde anser att standarden 

inte ska fastställa ifall exit price eller entry price ska gälla eftersom de olika priserna kan vara 

mer eller mindre relevanta i olika situationer. Bondes uttalande stöds av MacNeal (1939) som 

relaterar det ekonomiska värdet av en tillgång till både inköps- och försäljningspris, beroende 

på de rådande villkoren. Om företaget innehar instrument som handlas på en aktiv marknad 

anser Bonde att ett exit price mellan två marknadsaktörer är ett rimligt värde. Även detta stöds 

av MacNeal (1939) som menar att marknadspris endast ska användas för de tillgångar som 

har en marknad.  

6.3.2 Illikvida marknader 

Enligt IASBs föreställningsram (2008) får inte informationen i de finansiella rapporterna vara 

vinklad eller felaktig om den ska ses som tillförlitlig. För att informationen ska anses vara 

relevant ska den vara användbar för beslutsfattande. Enligt Chambers (2000) är värdering med 

hjälp av noterade priser mer objektivt eftersom värdet bestäms av marknaden och inte av 

företagen. Enligt studiens respondenter förekommer det dock ett flertal brister med värdering 

och redovisning som bygger på noterade marknadspriser.  

Regleringen i IAS 39 VT 71 anger att noterade priser alltid ska användas om sådana finns att 

tillgå. Både Robertsson och Welander menar att dagens reglering lägger alltför stor vikt vid 

noterade priser. Enligt Robertsson har denna reglering lett till att priser som är ”urvattnade” 

har använts och Welander menar att ingen hänsyn tas till antalet köpare och att 

marknadspriset därmed kan komma långt ifrån ett fundamentalvärde. Deras uttalanden stöds 

av teorin om ekonomisk vinst där en tillgångs verkliga värde utgörs av det förväntade 

framtida kassaflödet, vilket enbart återspeglas i marknadspriset under förutsättningen att 

marknaden är komplett och perfekt (Sundgren et al., 2007). Om marknaderna däremot är 

temporärt avstannade och banken inte har som syfte att sälja tillgången den närmaste tiden, 

eller avser att hålla den till förfall, kommer marknadspriset inte att överensstämma med 

instrumentets kassaflöde, och därmed ej att vara dess fundamentalvärde.  

Vad gäller fastställande av aktiv marknad anser Bonde, Robertsson och Welander att den 

vägledning som finns i dagsläget är otydlig. Enligt Marton så ledde finanskrisen till att många 

marknader blev mycket illikvida och under denna period menar han att IASB fokuserade på 

när marknaden skulle ses som helt avstannad och inte på olika grad av marknadslikviditet, 

vilket rimligtvis kan förklara varför gränsdragningen är så otydlig i dagsläget. Brauner anser 
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däremot att gränsdragningen är relativt tydlig men samtidigt menar Bonde att Nordea borde 

ha omklassificerat ett flertal instrument under 2008.  

6.4 Marknadsaktörsperspektiv 

Som det står beskrivet i den teoretiska referensramen finns det olika uppfattningar om att 

redovisa till exit price. Kritiker menar att det förekommer brister med redovisning till 

försäljningspris och att ett företagsperspektiv i vissa fall är mer relevant (Kam, 1990). IAS 39 

innehar en vidare definition av verkligt värde än SFAS 157 vilket medför att företagsspecifika 

uppskattningar i högre grad kan användas.  

6.4.1 Företagsperspektiv 

Kritik har riktats mot att redovisning till exit price inte tar hänsyn till syftet med innehavet 

(Deegan och Unerman, 2005). Enligt Robertsson, Welander och Bonde borde syftet med 

innehavet i större utsträckning styra värderingen. Detta ställningstagande stöds av Solomons 

(1995) som menar att det inte är relevant med värdering till försäljningspris då det inte 

nödvändigtvis återspeglar företagets egentliga användning och han menar därför att ett 

företagsperspektiv resulterar i mer relevant information. 

Även om Robertsson och Welander är av samma uppfattning, det vill säga att företagets syfte 

med innehavet ska styra värderingen i större utsträckning, så förespråkar de olika alternativa 

lösningar. Robertsson menar att fler instrument i dagsläget borde redovisas till 

anskaffningsvärde istället för verkligt värde. Detta förefaller vara en mer objektiv lösning 

eftersom att företagets uppskattningar om framtiden leder till subjektivitet i redovisningen 

(Chambers, 2000). Även Marton förespråkar mer objektiva värderingar och menar att verkligt 

värde inte bör innefatta företagsspecifika inslag eftersom det skulle resultera i bristande 

tillförlitlighet. Welander menar däremot att syftet med finansiella rapporter är att ligga till 

grund för en uppskattning av framtida kassaflöden. Enligt IASBs föreställningsram (2008) är 

information av värde och således viktig som beslutsunderlag om den underlättar läsarens 

bedömning av inträffade, aktuella och framtida händelser. Welanders uppfattning grundas på 

att företagets egen värdering är mer relevant eftersom företagen vet mer om syftet med 

innehavet och att deras uppskattningar kan ge en bättre bild av framtida kassaflöden och 

därmed framtida händelser. Robertsson anser att den stora frågan är vad som ska värderas till 

verkligt värde och vad som inte ska värderas till verkligt värde. Han menar att det 

förekommer tillfällen då de som driver en verksamhet inte känner igen sitt resultat och inte 
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anser att siffrorna är relevanta. Robertssons uttalande kan förklaras av Solomons (1995) som 

menar att allt för mycket fokus på marknadsförsäljningspris strider mot den allmänna 

meningen av ekonomiskt värde, vilket Solomons menar har med en tillgångs värde i företaget 

att göra, inte dess realiserbarhet.   

 

6.5 Värdering av skulder 

Enligt SFAS 157 § 7 ska skulder värderas till det pris som uppstår vid en överlåtelse mellan 

marknadsaktörer på balansdagen. Enligt IAS 39 § 9 ska däremot det värde som uppstår vid en 

reglering mellan två av varandra oberoende och kunniga parter användas. Detta innebär att 

skillnaden mellan standarderna vid värdering av skulder gäller om priset vid reglering eller 

överlåtelse ska användas. Både SHB och Swedbank använder i vissa fall regleringspriset och i 

vissa fall överlåtelsepriset och de gör en bedömning för varje situation och menar att båda 

priserna kan vara olika relevanta i olika situationer.  

Vad gäller skulder förefaller såväl syftet med innehavet som typen av instrument ha en 

betydande roll för vad som anses återspegla skuldens verkliga värde. I Bondes exempel på 

den skillnad som kan uppstå, mellan reglering och överlåtelse, används spaxar på en unikt 

upprättad marknad. I detta exempel menar Bonde att det pris som de kan köpa tillbaka 

skulden för skiljer sig kraftigt ifrån det pris som de skulle få betala för att överlåta skulden till 

en annan aktör som exempelvis SHB. Enligt teorin om ekonomisk vinst är priset på en 

tillgång detsamma som dess förväntade framtida kassaflöde för företaget om marknaden är 

perfekt och komplett (Sundgren et al., 2007). Eftersom marknaden inte är komplett och 

perfekt för Swedbanks spaxar återspeglar regleringspriset det verkliga kassaflödet och en 

begränsning till överlåtelse skulle i dessa fall medföra mindre relevanta värden.    

SHB exemplifierar med låneböcker där instrumentets samverkan med den övriga 

verksamheten medför att det har ett annat värde för företaget beroende på om den regleras 

eller överlåts. Genom att överlåta skulden så skulle en ränterisk uppstå vilket skulle vara 

nödvändigt att kompensera med en nyemitterad skuld. Företagets användning av skulden 

medför således ett annat värde som torde ge mer relevant information än dess marknadspris.  
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7.0 Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar för att uppnå studiens syfte. Kapitlet inleds 

därför med studiens huvudfråga och följs därefter av studiens underfrågor. 

7.1 Studiens huvudfråga 

Hur skulle den praktiska redovisningen till verkligt värde enligt IAS 39 kunna påverkas om 

IASB inför definitionen och värderingsmetoderna i SFAS 157 och vilket av de två verkliga 

värdena föredrar sakkunniga? 

7.2  Hur sker den praktiska redovisningen enligt IAS 39? 

De tre bankerna skiljer sig åt på ett flertal punkter vid värdering och redovisning till verkligt 

värde. Vid första redovisningstillfället redovisar SHB och Swedbank till betalt 

transaktionspris medan Nordea i vissa fall använder värderingsmetoder och periodiserar 

vinster över instrumentets löptid. Vad gäller val av kurs vid efterföljande värdering så 

använder Swedbank uteslutande mittkursen medan Nordea och SHB redovisar till köp- eller 

säljkurs beroende på tillgång eller skuld. För Nordea och Swedbank baseras värderingen på 

den marknad där de vanligtvis handlar, medan SHB alltid använder den marknad där 

kontraktet initialt ingicks. SHB och Swedbank värderar alltid instrumenten enskilt medan 

Nordea i vissa fall gör en reservering i balansräkningen om det noterade priset förväntas 

påverkas av innehavets storlek. 

Samtliga banker redovisar till såväl aktuellt exit price som aktuellt entry price beroende på 

vad de anser är mest relevant i den specifika situationen. SHB använder exempelvis entry 

price i de fall instrumentet handlas på flera marknader. Vad gäller skulder så värderar 

Swedbank vanligtvis till regleringspriset men även till överlåtelsepris om det anses vara mer 

relevant. SHB använder också såväl regleringspris som överlåtelsepris. Nordea utgår primärt 

ifrån kassaflöden och således värderar de skulden beroende på om avsikten är att överlåta 

eller reglera skulden. 

Samtliga respondenter uppskattar den flexibilitet som finns i IAS 39 i dagsläget. Två 

respondenter menar att flexibiliteten gärna får utvidgas för att bättre återspegla bankernas 

affärsmodell medan två känner sig nöjda med dagens reglering.  



 

 79 

7.3 Hur skulle den praktiska redovisningen kunna tänkas påverkas om 

IASB inför värderingsmetoderna i SFAS 157 och vilka av dessa 

värderingsmetoder skulle medföra en förbättring? 

På grund av den flexibilitet som råder i dagsläget skulle bankerna påverkas i olika stor 

utsträckning av värderingsmetoderna i SFAS 157. Av de banker som inbegrips i studien 

förefaller Nordea vara den bank som i dagsläget ligger närmast reglerna i SFAS 157. Detta tar 

sig bland annat uttryck i att de är den bank som redovisar till försäljningspris vid första 

redovisningstillfället även om värderingen innefattar icke-observerbar data. I dagsläget 

periodiserar Nordea vinster som innefattar icke-observerbara data över kontraktets löptid men 

regleringen i SFAS 157 skulle medföra att sådana vinster direkt skulle påverka resultatet.  

Att införa begreppet huvudmarknad som används i SFAS 157 skulle inte ha någon direkt 

påverkan på samtliga banker som innefattas i studien. I dagsläget reflekterar de inte i 

praktiken över regleringen i IAS 39 gällande den mest fördelaktiga marknaden. Regleringen i 

SFAS 157 skulle således enbart förtydliga det som dessa banker redan gör i praktiken. 

Bankernas förfarande förefaller dock vara en följd av att handeln sker på ett begränsat antal 

marknader.  

Nordea är även den bank som direkt skulle påverkas av regleringen i SFAS 157 gällande 

justeringar för blockage factors. I dagsläget gör de en reservering i balansräkningen men med 

regleringen i SFAS 157 § 27 skulle denna reservering direkt påverka det verkliga värdet. 

Regleringen i SFAS 157 skulle möjligtvis resultera i mer relevant information men sådana 

beräkningar är ytterst svårbedömda och skulle således kunna resultera i 

tillförlitlighetsproblem. 

Den värderingsmetod i SFAS 157 som skulle medföra en förbättring jämfört med IAS 39 är 

möjligheten att använda det mest representativa värdet inom intervallet mellan köp- och 

säljkurs. Den reglering som finns i IAS 39 tar inte hänsyn till företagets egentliga exponering 

och att få använda den kurs som är mest representativ skulle resultera i mer relevant 

information om företagets ekonomiska ställning.    
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7.4 Vilka uppfattningar har sakkunniga kring marknadsaktörsperspektivet, 

exit price och entry price samt värdering av skulder och hur stämmer dessa 

uppfattningar överens med definitionen i IAS 39 och SFAS 157? 

Det finns olika uppfattningar om vilket värde som är mest relevant vid det första 

redovisningstillfället. Två av bankrespondenterna anser att betalt transaktionspris vanligtvis är 

det mest relevanta värdet medan en bankrespondent anser att försäljningspriset är mest 

relevant.  

Vid efterföljande värderingar menar samtliga bankrespondenter att både aktuellt entry price 

och aktuellt exit price kan vara ett relevant mått på ett instruments verkliga värde. Vidare 

menar två av respondenterna att skillnaden mellan att redovisa skulder till regleringspris eller 

överlåtelsepris kan uppgå till betydande summor. För skulder anser de att regleringspriset 

vanligtvis är mer relevant än överlåtelsepriset eftersom överlåtelsepriset inte tar tillräcklig 

hänsyn till bankens situation.  

Den främsta nackdelen med att värdera till ett marknadsbaserat exit price eller överlåtelsepris 

anses vara att ingen hänsyn tas till syftet med innehavet. Instrument som innehas för kortsiktig 

handel på en likvid marknad anses vara rimliga att värdera till aktuellt exit price. Instrument 

som innehas med en annan avsikt bör däremot värderas annorlunda. Uppfattningarna går dock 

till viss del isär vad gäller hur sådana instrument bör hanteras. Två av bankrespondenterna 

menar att ett verkligt värde med företagsspecifika inslag är bästa sättet att hantera syftet med 

innehavet. En annan intervjuperson är däremot av uppfattningen att syftet med innehavet 

snarare borde styra vilka instrument som ska värderas till anskaffningsvärde istället för 

verkligt värde. Bankrespondenterna förefaller prioritera mer företagsspecifika värderingar 

medan redovisningsexperten och revisorn förespråkar mer objektiva marknadsvärderingar.  

Tre av respondenterna riktar även kritik mot användandet av noterade priser i allt för stor 

utsträckning och menar att regleringen vad gäller fastställandet av aktiv marknad är otydlig i 

dagsläget. De menar därför att ett marknadsbaserat exit price inte är lämpligt i allt för stor 

utsträckning. Noterbart är att den respondent som inte ser några brister arbetar på den bank 

som har blivit kritiserad för att inte ha genomfört några omklassificeringar till lägre nivåer i 

värderingshierarkin.  

Respondenterna framhäver således två primära brister med redovisning till exit price, 

nämligen att: exit price mellan marknadsaktörer inte representerar verkligt värde om 
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marknaden är illikvid och att relevansen av ett exit price är beroende på syftet med innehavet. 

Det förefaller därmed viktigt att finna en definition av verkligt värde där en balans uppnås.  

Såväl bankrespondenterna som revisorn anser att aktuellt exit price och aktuellt entry price 

kan vara relevanta mått för olika typer av instrument. Vidare förefaller regleringspriset 

vanligtvis vara det mest relevanta måttet för innehavda skulder. Detta stämmer således 

överens med definitionen som förekommer i IAS 39. Definitionen i SFAS 157 skulle medföra 

en begränsning till enbart exit price och överlåtelsepris vilket skulle resultera i mindre 

relevant information än definitionen i IAS 39 och därmed inte återspegla företagets ställning 

på ett lika bra sätt.  

7.5 Studiens resultat 

Bankerna redovisar i dagsläget på olika sätt och skulle därför påverkas i olika stor 

utsträckning av definitionen och värderingsmetoderna i SFAS 157. Studien visar att de flesta 

av värderingsmetoderna i IAS 39 är mer lämpliga än de i SFAS 157. Det finns dock en fördel 

med SFAS 157, nämligen att den tillåter att hela intervallet mellan köp- och säljkurs får 

användas vid värderingar där indata baseras på kurs. Regleringen i SFAS 157 skulle i detta 

avseende öka relevansen i de finansiella rapporterna eftersom den bättre avspeglar bankernas 

position.  

Vidare visar studien att definitionen av verkligt värde i IAS 39 är att föredra framför 

definitionen i SFAS 157. IAS 39 erbjuder i dagsläget en viss flexibilitet som i viss mån ger 

utrymme för företagsspecifika värderingar. Denna flexibilitet är uppskattad av respondenterna 

men skulle kunna utvidgas något för att bättre återspegla bankernas affärsmodell. 

Definitionen i SFAS 157 skulle dock leda till mindre företagsspecifika inslag och därmed 

begränsa möjligheten att redovisa relevant information om bankernas ekonomiska ställning.  
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8.0 Slutdiskussion 

Det är värt att poängtera att studien har genomförts under den rådande finanskrisen där just 

finansiella instrument har varit i fokus. Vanligtvis anses finansiella instrument vara lättare än 

andra tillgångar att värdera till verkligt värde eftersom det normalt finns väl fungerande 

marknader. Finanskrisen har dock visat att så inte alltid är fallet och avsaknad av aktiva 

marknader har uppvisat brister i både marknadssystemet och redovisningsreglerna. Studiens 

respondenter har i stor utsträckning påverkats av finanskrisen och att flexibilitet efterfrågas 

under denna tid är därför inte heller underligt. Denna flexibilitet förutsätter i sin tur ett 

välfungerande kontrollsystem för att ett principbaserat regelverk ska ha önskad effekt.  

En av de stora skillnaderna mellan FASBs och IASBs regelverk är att IFRS är principbaserat 

medan US GAAP traditionellt sett är utpräglat regelstyrt. US GAAP har sin grund i den 

amerikanska regelstyrda rättstraditionen och är utformad för de amerikanska marknaderna. 

IFRS tillämpas däremot i över 100 länder, där såväl kultur som marknadssituation skiljer sig 

mycket åt. Det är därmed inte konstigt att amerikanska regler måste anpassas och bli mer 

flexibla för att vara tillämpbara i IFRS. Vidare verkar det underligt att anpassa IFRS efter en 

mer regelbaserad redovisning när SFAS 157 har visat tydliga brister under finanskrisen. De 

framkomna bristerna i US GAAP och IASBs ständigt ökade inflytande borde medföra att 

redovisningsvärlden går mot ett mer principbaserat regelsystem.  

8.1 Förslag till vidare forskning 

IASBs förtydligandeprojekt om verkligt värde är ännu under utveckling och det är möjligt att 

dess slutliga utformning kommer att se annorlunda ut. Ett förslag på vidare forskning är därför 

att göra en liknande studie när ett exposure draft har fastställts. 

IASBs förtydligandeprojekt om verkligt värde ska utformas och tillämpas i hela IFRS. 

Finansiella instrument anses vanligtvis vara bättre anpassade för marknadsvärderingar och det 

vore av intresse att studera vad olika branscher anser om förslaget. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor/ Nordea / SHB / Swedbank 
 

• Vilka arbetsuppgifter och vilken befattning har Ni inom banken? 
 
Första redovisningstillfället 

1. Hur värderar och redovisar banken till verkligt värde vid första redovisningstillfället? 
2. I vilka situationer och i vilken utsträckning skiljer sig transaktionspriset vid första 

redovisningstillfället från det värde som skulle ha erhållits vid samma tidpunkt med 
hjälp av en värderingsmetod som innefattar icke-observerbar data? 

3. Vad anser Ni om IAS 39s regler om värdering vid första redovisningstillfället? 
 
Efterföljande värderingar  

4. Upplever Ni att det vid efterföljande värderingar finns en skillnad mellan att värdera 
till försäljnings- eller inköpspris (exit-, entry price) på balansdagen, och i sådana fall i 
vilka situationer? 

5. Anser ni att bägge dessa begrepp kan vara ett relevant mått för en tillgångs verkliga 
värde vid efterföljande värdering? Varför/varför inte? 

 
Val av kurs 

6. Vilken kurs använder banken vid redovisning av olika finansiella instrument, och hur 
sker bedömningen av vilken kurs som ska användas?  

7. Vad anser Ni om IAS 39s reglering angående köp-, sälj- eller mittkurs? 
8. Vad anser Ni om alternativet att få välja den kurs inom intervallet som är mest 

representativt? 
 
Fastställandet av den mest fördelaktiga marknaden 

9. Hur sker Er bedömning om vilken marknad som ska ligga till grund för värdering av 
finansiella instrument?  

10. Vad anser Ni om användandet av den mest fördelaktiga marknaden för att återspegla 
en tillgångs eller skulds verkliga värde? 

11. Upplever Ni att den mest fördelaktiga marknaden kan skilja sig från huvudmarknaden 
och vilken anser Ni då är mest relevant för värderingen? 

 
Aktiv marknad  

12. Hur går banken tillväga för att bedöma om en marknad klassificeras som aktiv eller 
inte? 

13. Vad anser Ni om IAS 39s reglering och vägledning gällande vad som anses vara en 
aktiv marknad? 

Marknadsaktörsperspektiv 
14. När en aktiv marknad saknas och en värderingsteknik måste användas, hur går banken 

tillväga för att använda sig av marknadsinformation i så hög grad som möjligt och 
företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt?  

o Finns det en tydlig hierarki för vilken indata samt värderingsteknik som 
banken använder och hur ser den i sådana fall ut?  
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15. Anser Ni att användandet av marknadsinformation i så hög grad som möjligt och 
företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt alltid är det mest relevanta måttet 
på verkligt värde?  
 

16. Upplever Ni att dagens regelverk tillåter tillräckliga justeringar för att ge en 
rättvisande bild av företagets egentliga användning av finansiella instrument? 

o Finns det situationer då Ni anser att uppskattningar av det pris som skulle 
uppstå mellan två marknadsaktörer inte avspeglar tillgångens eller skuldens 
verkliga värde? 

 
17. Förekommer det situationer där banken innehar ett ägande av en viss typ av finansiella 

instrument som är större än marknadens dagliga omsättning och hur sker Er värdering 
i sådana fall?  

o På vilket sätt anser Ni att justeringar bör göras för sådana innehav och varför? 

Skulder 
18. Upplever Ni att det skulle vara någon skillnad mellan att värdera en finansiell skuld 

till aktuellt regleringspris eller till det pris som skulle uppstå vid en överföring mellan 
två marknadsaktörer, och i sådana fall i vilka situationer?  
 

19. Anser ni att bägge dessa begrepp kan vara ett relevant mått för en skulds verkliga 
värde? Varför/varför inte? 

 
Avslutningsvis 

20. Har Ni några övriga åsikter kring värdering till verkligt värde av finansiella instrument 
och IAS 39 som Ni vill lyfta fram? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor/Marcus Robertsson 
 

• Vilka arbetsuppgifter och vilken befattning har Ni inom Öhrlings PwC? 
 
Första redovisningstillfället 

1. Skiljer sig värderingen och redovisningen mellan företag vid första 
redovisningstillfället, och i sådana fall på vilket sätt? 

2. Vad anser Ni om IAS 39s regler om värdering vid första redovisningstillfället? 
 
Efterföljande värderingar  

3. Upplever Ni att det vid efterföljande värderingar finns en skillnad mellan att värdera 
till försäljnings- eller inköpspris (exit-, entry price) på balansdagen, och i sådana fall i 
vilka situationer? 

4. Anser ni att bägge dessa begrepp kan vara ett relevant mått för en tillgångs verkliga 
värde vid efterföljande värdering? Varför/varför inte? 

 
Val av kurs 

5. Vilken kurs används i praktiken vid redovisning av olika finansiella instrument, och 
hur sker bedömningen av vilken kurs som ska användas?  

6. I vilken utsträckning sker redovisning till mittkurs och vad krävs i praktiken för att få 
använda denna kurs? 

7. Vad anser Ni om IAS 39s reglering angående köp-, sälj- eller mittkurs? 
8. Vad anser Ni om alternativet att få välja den kurs inom intervallet som är mest 

representativt? 
 
Fastställandet av den mest fördelaktiga marknaden 

9. Hur upplever ni att bedömningen om vilken marknad som ska ligga till grund för 
värderingen av finansiella instrument sker i praktiken?  

10. Vad anser Ni om användandet av den mest fördelaktiga marknaden för att återspegla 
en tillgångs eller skulds verkliga värde? 

11. Upplever Ni att den mest fördelaktiga marknaden kan skilja sig från huvudmarknaden 
och vilken anser Ni då är mest relevant för värderingen? 

 
Aktiv marknad 

12. Vilken problematik kan uppstå och vilka avvägningar måste göras vid bedömningen 
om en marknad klassificeras som aktiv eller inte? 

13. Vad anser Ni om IAS 39s reglering och vägledning gällande vad som anses vara en 
aktiv marknad? 

 
Marknadsaktörsperspektiv 

14. När en aktiv marknad saknas och en värderingsteknik måste användas, hur sker 
bedömningen om företaget har använt sig av marknadsinformation i så hög grad som 
möjligt och företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt?  

 
o Hur skiljer sig användandet av icke observerbara data och prioriteringsordningen 

gällande värderingstekniker mellan företag och vilka möjligheter finns det för 
företagen att påverka dessa? 
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15. Anser Ni att användandet av marknadsinformation i så hög grad som möjligt och 

företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt alltid är det mest relevanta måttet 
på verkligt värde? Varför/varför inte? 

 
16. Upplever Ni att dagens regelverk tillåter tillräckliga justeringar för att ge en 

rättvisande bild av företagets egentliga användning av finansiella instrument? 
o Finns det situationer då Ni anser att uppskattningar av det pris som skulle uppstå 

mellan två marknadsaktörer inte avspeglar tillgångens eller skuldens egentliga 
bidrag till företaget? 
 

17. Anser Ni att värderingen och redovisningen borde ta hänsyn till om företaget innehar 
ett ägande av en viss typ av finansiella instrument som är större än marknadens 
dagliga omsättning? Varför/varför inte?   

 
Skulder 

18. Upplever Ni att det skulle vara någon skillnad mellan att värdera en finansiell skuld 
till aktuellt regleringspris eller till det pris som skulle uppstå vid en överföring mellan 
två marknadsaktörer, och i sådana fall i vilka situationer?  

19. Anser ni att bägge dessa begrepp kan vara ett relevant mått för en skulds verkliga 
värde? Varför/varför inte? 

 
Avslutningsvis 

20. Upplever Ni att tillvägagångssättet vid värdering till verkligt värde av finansiella 
instrument skiljer sig nämnvärt mellan företag i dagsläget?  

 
21. Upplever Ni att dagens regelverk gör det möjligt för företagen att redovisa en 

rättvisande bild av deras ekonomiska ställning? Varför/varför inte? 
o  Skulle ni föredra ett mera detaljerat regelverk än nuvarande IAS 39? 
 

22. Har Ni några övriga åsikter kring värdering till verkligt värde av finansiella instrument 
och IAS 39 som Ni vill lyfta fram? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor/Jan Marton 
 

1. Vad anser Ni om IASBs pågående projekt med att skapa en enda standard för 
värdering till verkligt värde? 

o Upplever Ni att det förekommer ett behov av en standard för värdering till 
verkligt värde? 
 

2. I vilken utsträckning tror du att FASB har påverkat utformningen av IAS 39? 
 

3. Upplever Ni att det i dagsläget råder stora skillnader inom IAS 39 vid värdering till 
verkligt värde?  

 
4. Vilka är i din mening de främsta problemen i dagsläget vid värdering till verkligt 

värde enligt IAS 39? 
 

5. Vilket utrymme finns det för subjektiva bedömningar vid värdering till verkligt värde 
enligt IAS 39? 

 
6. Vad anser Ni om att använda aktuellt entry price eller aktuellt exit price för att värdera 

finansiella instrument till verkligt värde? 
 

7. Upplever Ni att det skulle vara skillnad mellan att uppskatta ett företags användning 
av instrumentet och dess marknadsvärde och i sådana fall vilken metod anser Ni är 
mest relevant? 

 
8. Upplever Ni att SFAS 157 är mer anpassad efter de amerikanska förhållanden och i 

sådana fall hur tror Ni att det påverkar redovisning av finansiella instrument? 
 

9. Upplever Ni att det förekommer mindre utrymme för subjektiva bedömningar vid 
värdering enligt SFAS 157? 

 
10. Anser Ni att FASBs definition av verkligt värde är att föredra vid värdering av 

finansiella instrument? Varför/varför inte? 
 

11. Upplever Ni att värdering till verkligt värde enligt IAS 39 i dagsläget är mer 
principbaserat än SFAS 157 och i sådana fall hur påverkar det redovisningen? 

 
12. Upplever Ni att värdering enligt FAS 157 är mer marknadsbaserad än värdering enligt 

IAS 39 och på vilket sätt?  
 
Avslutningsvis 
 

13. Hur tror Ni att värdering till verkligt värde enligt IAS 39 skulle påverkas om IASB 
inför en definition baserad på SFAS 157? 

 
14. Vad är era allmänna åsikter kring värdering till verkligt värde enligt IAS 39 och SFAS 

157? 


