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Abstract  
 
Globalization of companies and investments in foreign companies are 
becoming more and more common. Trans-border investments can be 
complex because of the differences in accounting regulation from country to 
country. The need for a harmonization in accounting has existed for a while. 
In order to deal with this problem the European Parliament made a decision 
in 2002 to implement International Accounting Standards/International 
Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) within EU and a process to get all 
member countries to adopt these standards began. Because of Sweden’s 
membership in EU all public companies are to establish the annual report of 
the group according to IAS/IFRS with beginning at 2005. 
 
Our purpose with this essay is to describe the changes in accounting 
regarding financial instruments in Swedish banks depending on the 
implementation of IASB:s standards. The purpose is also to examine how 
the implementation of IASB:s standards has affected the accounting 
regarding financial instruments in British banks. 
 
We have a descriptive purpose with this research which makes qualitative 
methods more appropriate for our process. The information in our essay 
consists of legislation in accounting and interviews which will result in 
interpreting rather then analyzing and compare of statistics.  
 
We have come to the conclusion that the new regulation regarding financial 
instruments mainly affects the classification and valuation of these 
instruments.  The result has not been affected in a way worth mentioning. 
It’s in the balance sheet the differences are noticeable. We have also made 
the conclusion that the implementation of IAS/IFRS have affected banks in 
Great Britain in a similar way as in Sweden.  
 
This essay is written in Swedish. 
 
Keywords: banks, accounting, IAS, credit institution, IFRS, UK GAAP, fair 
value 
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Sammanfattning 
 
Företag blir allt mer globala och investeringar i utländska företag blir allt 
vanligare. Att investera över gränserna kan vara komplext då 
redovisningsreglerna länge skiljt sig åt i olika länder. Behovet av att 
reducera skillnader som finns i redovisningen har länge varit stort. För att 
komma till rätta med detta tog Europaparlamentet år 2002 ett beslut om att 
införa International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards (IAS/IFRS) inom EU och en process inleddes som innebar att alla 
medlemsländer ska redovisa enligt IAS/IFRS. I och med att Sverige är med i 
EU ska alla noterade företag i landet upprätta sin koncernredovisning enligt 
IAS/IFRS-standarderna från och med början av år 2005. 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur redovisningen av svenska 
bankers finansiella instrument har förändrats i och med införandet av IASB:s 
redovisningsstandarder. Vårt syfte är även att undersöka hur tillämpningen 
av IASB:s standarder har påverkat redovisningen av finansiella instrument 
hos banker i Storbritannien.  
 
Då syftet med vår forskning är deskriptivt passar kvalitativa metoder väl in i 
vår forskningsprocess. Vårt material består av lagtexter och intervjuer vilket 
medför att vi har tolkat mer än statistiskt analyserat och jämfört. 
 
Vi har kommit fram till slutsatsen att de nya reglerna gällande finansiella 
instrument främst påverkar klassificering och värdering av dessa. Resultatet 
har inte påverkats nämnvärt utan det är balansomslutningen som står för 
skillnaderna. Vi har även kommit fram till att banker i Storbritannien har 
påverkats på liknande sätt som de svenska av införandet av IAS/IFRS-
standarderna. 
 
Nyckelord: banker, redovisning, IAS, kreditinstitut, IFRS, UK GAAP, fair 
value 
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1. Inledning 
 
I vårt första kapitel ger vi en presentation av vad uppsatsen berör. Vi 
beskriver bakgrunden och för sedan en problemdiskussion utefter detta. 
Vidare klargör vi vårt syfte, våra avgränsningar, vår målgrupp och hur 
uppsatsen är upplagd.  
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
 
Företag blir allt mer globala och investeringar i utländska företag blir allt 
vanligare. Att investera över gränserna kan vara komplext då 
redovisningsreglerna länge skiljt sig åt i olika länder (Walton et al., 1998). 
Behovet av att reducera skillnader som finns i redovisningen har länge varit 
stort. Detta är en viktig fråga inom International Accounting Standards 
Committee (IASC) och ett av Europeiska Unionens (EU) mål.  
 
Europeiska Unionen bildades år 1945 och år 1950 startade det ekonomiska 
samarbetet mellan EU-länderna (http://europa.eu). Samarbetet pågår även 
idag och har den senaste tiden till stor del handlat om att samordna företags 
ekonomiska rapporter i de olika medlemsländerna för att lättare kunna utbyta 
och analysera information (Far Förlag, 2006). Rapporterna skiljer sig åt på 
grund av att två olika redovisningstraditioner präglat redovisningen i 
medlemsländerna. Dessa två är den kontinentala traditionen där 
skattekopplingen är viktig och den anglosaxiska traditionen där aktieägarna 
står i fokus (Smith, 2006). 
 
Redovisning är ett viktigt redskap för den affärsmässiga kommunikationen 
länderna emellan (Walton et al., 1998). De skillnader som finns i 
redovisningen kan leda till ineffektivitet, missade möjligheter och en felaktig 
bild av de ekonomiska förhållandena. För att komma till rätta med detta tog 
Europaparlamentet år 2002 ett beslut om att införa International Accounting 
Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) inom EU 
och en process inleddes som innebär att alla medlemsländer ska redovisa 
enligt IAS/IFRS (Axelman et al., 2003). Syftet är att förbättra den inre 
marknadens funktion och att öka kvaliteten på rapporterna (Far Förlag, 
2006).  
 
International Accounting Standards Committee (IASC) bildades år 1973 
med syftet att arbeta för en harmonisering av regler, standarder och 
procedurer kring redovisningsrapporter (Walton et al., 1998). IASC är ett 
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oberoende expertorgan som EU valt att ta hjälp av för att harmonisera 
medlemsländernas olika redovisningssätt genom att införa IAS/IFRS-
standarder i hela unionen (FAR Förlag, 2006). Dessa standarder är baserade 
på ett anglosaxiskt synsätt (Smith, 2006). År 2001 skapades International 
Accounting Standards Board (IASB) med syfte att ersätta IASC och ta över 
deras uppgifter. IASB är alltså standardsättaren, varefter EU behandlar 
standarderna för att sedan anta dem (Far Förlag, 2006). Standarderna blir på 
så vis lag inom EU och i de länder som har samarbetsavtal med EU 
(Fagerström och Lund, 2005).   
 
I och med att Sverige är med i EU ska alla noterade företag i landet upprätta 
sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS-standarderna från och med år 2005 
(Far Förlag, 2006). De finansiella rapporternas utformning har ändrats i och 
med övergången och kraven på vilken information som ska finnas med i 
rapporterna har ökat. Tilläggsinformation så som noter har fått en större roll i 
IAS/IFRS-standarderna. Arbetet med att implementera de nya standarderna 
har tagit tid för företagen och har medfört svårigheter, framförallt för 
kreditinstitut. Den ökade mängden lagar rörande finansiella instrument1 
gjorde införandet komplicerat för dessa företag (Fagerström och Lund, 
2005). 
 
Innan tillämpningen av IAS/IFRS reglerades bankers koncernredovisning av 
Redovisningsrådets Rekommendationer 1-29  vilka bygger på 
Årsredovisningslagen (ÅRL). De skulle även följa Lagen om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt tillämpningsföreskrifter 
utfärdade av Finansinspektionen (FFFS 2002:22). ÅRKL och FFFS används 
även idag, men ska numera tillämpas parallellt med IAS/IFRS 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2005).  

1.2 Problemdiskussion och formulering av forsknings-
frågor 
 
En banks intressenter måste kunna lita på att rapporterna är relevanta, 
tillförlitliga och jämförbara, för att kunna fatta rätt beslut (Far Förlag, 2006). 
De finansiella rapporterna innehåller många olika delar och väsentligt för 
just banker är hur redovisningen av finansiella instrument ska ske då detta är 
en stor del av bankers tillgångar. Redovisningen av finansiella instrument är 
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1 Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett 
företag och ger upphov till en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument i ett annat företag 
(FAR förlag, 2006). Exempel på en finansiell tillgång är kundfordringar vilket ger upphov till 
en finansiell skuld i form av en leverantörsskuld i ett annat företag. 

 



 

komplicerad på grund av deras speciella karaktär och de komplexa 
specialregler och standarder som finns inom detta område. 
 
De motsvarigheter till IAS/IFRS som tidigare användes i 
koncernredovisningen i Sverige var framförallt RR 27 vilken behandlar 
finansiella instrument: upplysning och klassificering (FAR:s samlingsvolym 
del 1, 2006). Givetvis skulle banker tidigare även följa ÅRL och ÅRKL.  
 
De IAS/IFRS-standarder som främst påverkar redovisningen av finansiella 
instrument och bankerna är IAS 32, som behandlar klassificering av 
finansiella instrument, och IAS 39, som behandlar redovisning och värdering 
av finansiella instrument. För banker har även IFRS 7 en stor betydelse då 
den behandlar upplysningar av finansiella instrument.  
 
Några av de IAS/IFRS-standarder som har varit svåra att implementera vid 
övergången till IAS/IFRS är just IAS 32 och IAS 39. Svårigheten har främst 
bestått i att den svenska redovisningstraditionen formats av värdering till 
anskaffningsvärde enligt Redovisningsrådets Rekommendationer. Enligt 
IAS/IFRS ska värderingen ske till verkligt värde. Den svenska redovisningen 
har länge präglats av realisationsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka 
nu kommer att få överges till viss del på grund av införandet (Fagerström et 
al., 2005).  
 
Syftet med införandet av IAS/IFRS-standarderna är att uppnå en 
harmonisering länderna emellan, främst i Europa men senare även globalt. 
Vi utreder även därför hur en bank i ett annat medlemsland har löst 
övergången till IAS/IFRS.  
 
Utifrån detta formulerar vi följande forskningsfrågor:  
 

• Vilka är de väsentliga skillnaderna angående redovisningen av 
finansiella instrument enligt svensk lagstiftning och IAS/IFRS-
standarderna som nu ska tillämpas av banker i Sverige? 

 
• Vilken påverkan har de IAS/IFRS-standarder som berör finansiella 

instrument haft på svenska bankers resultat? 
 

• Tillämpar en bank i Storbritannien standarderna på samma sätt som 
en bank i Sverige? 
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1.3 Syfte  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur redovisningen av en banks 
finansiella instrument har förändrats i koncernen i och med införandet av 
IASB:s redovisningsstandarder och hur tillämpningen av dessa standarder 
har påverkat redovisningen av finansiella instrument hos en bank i 
Storbritannien. 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar banker och hur införandet av IAS/IFRS har påverkat 
dem. En studie görs av koncernen Swedbank i Sverige och dess finansiella 
instrument. Vi ser närmre på IFRS 7, IAS 32 och IAS 39 då dessa 
IAS/IFRS-standarder behandlar just finansiella instrument. En begränsning 
har gjorts till de RR som är relevanta för vår frågeställning, främst då RR 27 
men även de delar av ÅRKL och ÅRL som berörs.     
 
Vad gäller jämförandet med andra länder begränsas uppsatsen till 
Storbritannien då redovisningen där präglas av en anglosaxisk 
redovisningstradition till skillnad från Sverige, som präglas av en kontinental 
redovisningstradition. Endast en övergripande genomgång av Storbritanniens 
lagar görs och banken HSBC Bank plc:s koncernredovisning har studerats 
närmre.  

1.5 Litteratur 
 
Den litteratur som ligger till grund för denna uppsats redovisas i vår 
teoretiska referensram. Denna har hjälpt oss i vårt arbete att formulera 
forskningsfrågor och att föra en problemdiskussion. 
 
Litteratur har sökts inom ämnet banker och deras redovisning samt 
IAS/IFRS i olika bibliotek. De sökord som använts är banker, redovisning, 
IAS, kreditinstitut, IFRS, UK GAAP och fair value. Artiklar från bland annat 
tidningen Balans där de har diskuterat införandet av IAS/IFRS har även det 
använts.  
 
Vår teoretiska referensram består till stor del av böcker utgivna av olika 
revisionsbyråer och av Far Förlag. Dessa behandlar införandet av IAS/IFRS 
och lagar och regler för redovisning. Vi har försökt att ta del av så aktuell 
litteratur som möjligt. 
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1.6 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig främst till personer med ett intresse för 
redovisning. Vi förutsätter därför att läsaren har grundläggande kunskaper 
om ekonomi och definitioner av alla ekonomiska begrepp kommer därför 
inte att göras. 

1.7 Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel som ses i figur 1.1 nedan. Alla kapitel är 
kopplade till varandra genom syftet som genomsyrar hela uppsatsen. 
Referensramen och empirin får ett sammanhang i analysen genom den 
metod som har valts. Slutsatserna återkopplas till inledningskapitlet för att se 
om forskningsfrågorna besvarats. 
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Inledning 

Metod 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

Referensram

Kapitel 1 Inledning 
Här ger vi en presentation av
bakgrunden, för en problem-
diskussion och presenterar
syfte och avgränsning 
 
 
Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi
metodens olika delar samt
klarlägger vilka metoder vi
använder oss av 
 
 
Kapitel 3 Referensram 
Kapitlet innehåller relevant
teori för vår uppsats rörande
finansiella instrument  
 
 
Kapitel 4 Empiri 
I empirikapitlet redogörs för
de intervjuer som gjorts och
de berörda bankernas
årsredovisningar gås igenom 
 
 
Kapitel 5 Analys 
Här analyserar vi vår empiri
utifrån vår teori för att få
fram de skillnader som finns 
 
 
Kapitel 6 Slutsats 
Till sist presenteras de
slutsatser vi kommit fram till
utifrån vårt syfte  

 Figur 1.1 – Uppsatsens disposition (egen bild) 
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2. Metod
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva metodens olika delar samt klarlägga 
vilka metoder vi använder oss av. Vi redogör för hur vår 
informationsinsamling har skett och hur vi fastställer reliabiliteten och 
validiteten för den data vi samlat in.  
 

2.1 Metodval 
 
När det gäller metod så finns det två huvudsakliga angreppssätt inom 
samhällsvetenskapen, kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoden bör 
väljas på grundval av den frågeställning forskaren har och ska hjälpa till att 
uppnå det syfte denne har med uppsatsen (Holme och Solvang, 1997). 

2.1.1 Kvantitativ metod 
 
När kvantitativ forskning bedrivs används statistik för att bearbeta och 
analysera information (Davidson et al., 1994). Kvantitativa metoder är 
strukturerade och formaliserade och präglas av att forskaren har kontroll 
(Holme och Solvang, 1997). Det empiriska materialet samlas ofta in genom 
enkäter vilket vi inte har använt oss av i vår uppsats.   
 
En förutsättning för kvantitativ metodik är att problemen kan göras mätbara i 
teorin (Holme och Solvang, 1997). De problem vi utgår ifrån är inte möjliga 
att göra mätbara på detta vis då vi beskriver de skillnader som uppstått i och 
med byte av redovisningsregler.  

2.1.2 Kvalitativ metod 
 
Till skillnad från kvantitativa metoder är kvalitativa metoder mindre 
formaliserade. Vid kvalitativ forskning finns en närhet till 
forskningsobjektet. Syftet är att förstå situationen som forskningsobjektet 
befinner sig i och detta görs bäst genom att försöka se situationen från 
objektets synvinkel. Kvalitativ metod används när forskning sker på djupet 
istället för på bredden, vilket vår forskning gör (Holme och Solvang, 1997). 
 
I kvalitativ forskning används inte undersökningar så mycket, utan intervjuer 
förekommer oftare. Syftet med kvalitativa intervjuer är att använda sig av 
det unika samtal som uppstår i mötet mellan forskare och intervjuperson 
(Widerberg, 2002).  
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Nackdelen med kvalitativ forskning är att forskare uppfattar saker på olika 
sätt och risken finns att forskaren inte förstår sitt forskningsobjekt (Holme 
och Solvang, 1997).  

2.1.3 Vårt metodval 
 
Då vår forskning inte innefattar analys av statistik anser vi att den 
kvantitativa forskningen inte tar upp en stor del av vår metod. Vårt material 
består istället av lagtexter och intervjuer vilket medfört att vi mer har tolkat 
än statistiskt analyserat och jämfört. Vi har en närhet till det vi studerar 
varför vi anser att vår forskning är av kvalitativ art. Vår uppsats handlar om 
förståelse och tolkning av standarder vilket är utmärkande för den kvalitativa 
metoden.  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur redovisningen av en banks 
finansiella instrument har förändrats i koncernen i och med införandet av 
IASB:s redovisningsstandarder och vi måste tolka den information vi funnit 
för att få en förståelse för den. Finns det ingen förståelse för det vi beskriver 
är det svårt att beskriva det. För att få denna förståelse så krävs det att vi går 
mer på djupet i vår forskning varför en närhet till studieobjektet är 
betydelsefullt.   
 
Kvalitativa metoder ska visa upp en korrekt bild av vad som skett. 
Situationen måste beskrivas så att forskaren får en förståelse för hur den ser 
ut. Då syftet med vår forskning är deskriptivt passar kvalitativa metoder väl 
in i vår forskningsprocess. Vi beskriver hur IAS/IFRS-standarderna påverkar 
bankers redovisning av finansiella instrument. 

2.2 Analys och tolkningsmetod 
 
”Data talar inte för sig själva, de måste tolkas” (Repstad, 1999). Som förstås 
av detta citat måste den data som samlats in analyseras och organiseras. 
Kvantitativ data är oftast redan organiserad, eftersom denna data samlas in 
med hjälp av strukturerade enkäter (Holme och Solvang, 1997). Vi har inte 
använt oss av denna typ av enkäter i den data vi samlat in.  
 
När det gäller kvalitativ data, så som intervjuer vilket vi har använt oss av, 
sker organiseringen inte i själva genomförandet av intervjun utan först 
efteråt. Avsikten med organiseringen är att få en överskådlig bild av 
informationen och en viss struktur på den (Holme och Solvang, 1997).  För 
att kunna analysera vår data, måste vi alltså försöka få en helhetsbild av den. 
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Efter detta följer en analys av den data vi har, som ska göra att den går att 
tolka.  
 
Vi är hermeneutiska i analysen av vårt material.  Hermeneutik handlar om 
tolkning, översättning och förtydligande vilket är vårt syfte med denna 
uppsats. Den information som vi fått fram i vår uppsats kan få ett 
sammanhang genom hermeneutik. Som kan förstås av den hermeneutiska 
cirkeln (se figur 2.1) så är delen och helheten beroende av varandra 
(Repstad, 1999). För att förstå helheten måste vi förstå delarna, men för att 
förstå delarna måste helheten förstås. För att förstå IAS/IFRS-standardernas 
påverkan på finansiella instrument ser vi alltså först på bakgrunden till 
införandet av standarderna.   
 
Cirkeln som ses i figur 2.1 visar att förståelse påverkas av förförståelse. 
Förförståelsen är en förutsättning för att vi ska förstå och den påverkas av 
erfarenheter, åsikter och fördomar. Det finns en paradox i detta då fördomar 
kan påverka förståelsen negativt likaväl som positivt. Förförståelsen kan 
förblinda oss och förhindra utvecklingen av ny kunskap2. Vår förförståelse 
präglas främst av vår utbildning till civilekonomer på Högskolan i Borås 
men även av tidigare erfarenheter. Detta påverkar vårt sätt att tolka den 
information vi samlat in under uppsatsprocessen.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förförståelse Förståelse 

Helhet 

Del 

Figur 2.1 Hermeneutikens inre cirkel (anpassad efter Bassim Makhloufi:s,
föreläsningsmaterial 30/1 2007) 
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2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har i vår uppsats utgått ifrån teorin genom att se på de lagar och regler 
som gäller för bankers koncernredovisning, för att sedan se hur de tillämpas i 
verkligheten (empiri). Därefter återvänder vi till teorin för att försöka 
analysera vårt empiriska material och dra slutsatser om detta. Detta 
tillvägagångssätt brukar kallas för abduktiv ansats. Det är en blandning av 
deduktion och induktion (se figur 2.2), där det pågår en växelverkan mellan 
teori och empiri. Givet en hermeneutisk kunskapssyn, som vi har, startar 
forskaren i teorin och går via empiri åter till teorin3. 
 

 

Teori 

Empiri 

Deduktion Induktion Abduktion

Figur 2.2 Deduktion, induktion och abduktion (egen bild)  
 
 
Det är viktigt att framföra att vår uppsats till viss del kommer att vara 
subjektiv vilket enligt Riahi-Belkaoui (2004) innebär att utgångspunkten är 
händelser och erfarenheter inom det område som ska forskas i.  
 
Vår förförståelse bygger på och har påverkats av vår uppväxt och våra 
personliga erfarenheter. Som utgångspunkt kommer vi att utgå ifrån de 
erfarenheter och kunskaper vi fått genom vår utbildning på Högskolan i 
Borås. Självklart kommer vi att sträva efter objektivitet i vårt slutresultat. 
Läsaren bör dock vara medveten om att subjektiva värderingar kan komma 
att påverka slutresultatet. 
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Innehållet i vår uppsats kommer till stor del vara deskriptivt då syftet med 
vår uppsats är att beskriva de nya förhållandena avseende reglering av 
bankernas redovisning av finansiella instrument. Inom problemområden där 
mycket kunskap redan existerar blir undersökningar beskrivande (Davidson 
et al., 1994).   

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
I inledningsfasen av forskningen är det viktigt att bestämma sig för vad som 
önskas undersökas. När detta är gjort är det dags att hitta information om det 
önskade området. Det finns flera olika tekniker för att samla in data 
(Davidson et al., 1994). Några av dessa tekniker är intervjuer, enkäter, ta del 
av befintliga dokument och observationer. De olika teknikerna skiljer sig åt 
då vissa ger så kallad primärdata medan andra ger sekundärdata. Val av 
teknik påverkas av frågeställningen och vissa tekniker passar bättre än andra. 
Forskaren bör vara medveten om att vid insamling av data sker en 
tolkningsprocess som påverkar innehållet i uppsatsen. En del information 
utesluts medan annat kommer med (Repstad, 1999). 
 
Vi har i vår uppsats använt oss av teknikerna intervju och ta del av befintliga 
dokument. 

2.4.1 Primärdata 
 
Primärdata får vi från primärkällor. En primärkälla är någon som står i nära 
kontakt med undersökningsområdet och har direkt kunskap om området. 
(Repstad, 1999). Det är viktigt att ta reda på vilken närhet primärkällan har 
till området för att veta om vi kan lita på informationen vi får (Holme och 
Solvang, 1997). Förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar är 
sådant som kan vara primärkällor (Davidson et al., 1994). 
 
Vi har i vår uppsats genomfört en intervju med den berörda banken i Sverige 
för att få tillgång till viktig primärdata om vårt område och för att få en 
förstahandsrapportering. Vi har även genomfört en intervju med en revisor 
angående IAS/IFRS i banker för att få ännu en förstahandsrapportering, 
vilket även det är en av våra primärkällor. 

2.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata får vi från våra sekundärkällor som innehåller 
andrahandsinformation. En sekundärkälla är när en person redogör för något 
som denne inte har haft nära kontakt med. Det kan till exempel röra sig om 
böcker, artiklar och rapporter där andra har samlat in data. Sekundärdata är 
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ett bra sätt att få mer fakta om undersökningsområdet, men forskaren måste 
vara källkritisk då varje led präglas av en ny tolkning av informationen 
(Repstad, 1999).  
 
Vi har tagit del av de lagar och standarder som reglerar det valda området, 
det vill säga bankernas redovisning av finansiella instrument.  Våra 
sekundärdata består alltså av böcker och artiklar angående IAS/IFRS och 
bankers redovisning samt bankers årsredovisningar. Vi har även sökt efter 
mer information rörande vårt problemområde i de databaser som finns 
tillgängliga via Högskolan i Borås.  

2.4.3 Urval av intervjuobjekt 
 
Då vi är kvalitativa är vår data inhämtad från intervjuer. Inför våra intervjuer 
har vi skickat ut ett introduktionsbrev (se bilaga C) till intressanta 
intervjuobjekt för att ta reda på om den tid och kunskap som krävs fanns. Vi 
fick tag i följande respondenter: 
 
Henrik Bonde 
Henrik Bonde är redovisningsspecialist i koncernen Swedbank och ansvarig 
för koncernens redovisningsprinciper. Bonde arbetar på Swedbanks 
huvudkontor i Stockholm, varför intervjun genomfördes via e-post (se bilaga 
D). Hans främsta uppgifter är att följa, tolka och se till så att Swedbanks 
finansiella rapportering är korrekt enligt regelverket. 
 
Syftet med den här intervjun var att få kunskap om hur införandet av 
IAS/IFRS-standarderna har påverkat Swedbanks årsredovisning. Intervjun 
syftade även till att ta reda på Swedbanks syn på de nya standarderna och om 
svårigheter stötts på. 
 
Lars-Olof Petterson 
Lars-Olof Petterson är auktoriserad revisor på Revisionsgruppen i Borås. 
Han har hand om revisionen i 100 små aktiebolag och 7 små sparbanker. 
Runt 40 % av hans arbetstimmar läggs på banker.  
 
Syftet med att intervjua en revisor var att få ytterligare en åsikt om hur 
införandet av IAS/IFRS-standarderna har påverkat banker i Sverige. 
 
Vid våra intervjuer har vi använt oss av en frågemall anpassad efter 
intervjuobjektets situation och kunskap (se bilaga A och B). Eftersom 
intervjun med Henrik Bonde skedde via mail förekom ingen öppen 
diskussion och kompletterande frågor fick därför skickas i efterhand. Bonde 
fick ta den tid han behövde för att besvara frågorna. Intervjun med Lars-Olof 
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Petterson genomfördes på hans arbetsplats och respondenten förseddes med 
vår frågemall i förväg.  

2.5 Säkerhet vid informationsinsamling 
 
Vid informationsinsamling kan det smyga sig in felaktigheter och risken 
finns att informationen blir snedvriden (Holme och Solvang, 1997). För att 
undvika detta är det viktigt att kontinuerligt granska informationen kritiskt, 
vilket vi har haft som målsättning att göra. För att reducera risken för 
felaktigheter är det viktigt att sträva efter hög validitet och reliabilitet i 
uppsatsen. Dessa krav bör vara uppfyllda för att rapporten ska få ett bra 
vetenskapligt värde (Ejvegård, 1996).  

2.5.1 Validitet 
 
Validitet handlar om att mäta det som är tänkt att mäta, vi ska veta vad det är 
vi undersöker. Informationen måste vara giltig för att vi ska kunna använda 
den i våra frågeställningar. För att hög validitet ska råda måste den teori och 
empiri som används i arbetet överensstämma med frågeställningen (Holme 
och Solvang, 1997). 
 
När det gäller kvalitativa studier är det viktigt att se om det finns en 
överensstämmelse mellan resultatet och det vi avser att mäta4. 
Rimlighetsbedömningar av resultatet är en stor del av forskningsprocessen. 
Det ställs större krav på beskrivning och analys av forskningsobjektet här än 
vid kvantitativa studier.  

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet och tillförlitlighet hos olika mätinstrument 
och av måttenheten.  Reliabiliteten beror av hur de mätningar som görs 
utförs och hur noggrann forskaren är vid tolkandet av informationen. Vi vet 
att en uppsats har hög reliabilitet om upprepade mätningar ger samma eller 
approximativt samma resultat. Om dessutom en annan forskare kommer 
fram till samma resultat kan vi lita på att reliabiliteten är relativt hög. Hög 
reliabilitet är viktigt för att forskaren ska kunna säga något tänkvärt om 
frågeställningen och kunna lita på resultatet (Ejvegård, 1996). 
 
När det gäller kvalitativa studier har inte reliabiliteten lika stor roll som vid 
kvantitativa studier (Holme och Solvang, 1997). Vid kvalitativa studier 
används inte så mycket mätinstrument och måttenheter utan större vikt läggs 
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vid personliga intervjuer. Det är lättare att mäta reliabiliteten i kvantitativa 
undersökningar, men det är fortfarande viktigt att kunna fastställa 
pålitligheten även för kvalitativa undersökningar. För att fastslå att 
informationen är pålitlig vid intervjuer kan observatörer användas, det vill 
säga en person som är med vid intervjuerna och registrerar svaren. Likheten 
mellan intervjuarens och observatörens svar visar reliabilitetens grad 
(Davidson et al., 1994).  
 
Det är även viktigt att intervjuaren är medveten om intervjuareffekten. 
Intervjuaren bör uppträda på ett neutralt sätt för att inte påverka individens 
svar. Det är viktigt att utforma frågorna så att de är neutrala för att uppnå 
hög reliabilitet (Davidson et al., 1994). 

2.5.3 Vår studies validitet och reliabilitet 
 
Teorin och empirin i vårt arbete överensstämmer med frågeställningen, 
varför vi kan säga att vi har en hög validitet i vår uppsats. Informationen ska 
även vara giltig för att ha en hög validitet och det är då viktigt att endast 
använda sig av böcker och artiklar som är aktuella, vilket vi har strävat efter 
i vår uppsats. För att ytterligare stärka trovärdigheten för vår uppsats har vi 
varit källkritiska. 
 
Reliabiliteten är desto svårare att fastställa i vår uppsats då vi använder oss 
av intervjuer. Vi har använt oss av ett begränsat antal intervjuer vilket 
minskar trovärdigheten för att ett liknande arbete kommer att ge samma 
resultat. Vi kan inte alltid vara säkra på att intervjuobjektet är pålitligt men 
då våra intervjuobjekt är väl insatta i problematiken vi forskar i, anser vi att 
det stärker pålitligheten och vår reliabilitet.  
 
Vi har båda två medverkat på de intervjuer som genomförts och sedan 
jämfört våra svar vilket stärker reliabiliteten. Vi har även använt oss av en 
inspelningsanordning för att säkra att ingen information gått förlorad. 
Intervjufrågorna har formats på ett opartiskt sätt där ledande frågor inte 
ställts, allt för att stärka reliabiliteten. Detta är viktigt eftersom vi även har 
genomfört en mailintervju. 
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3. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet ger vi först en bakgrundbeskrivning till varför bankers 
redovisning har förändrats. Vidare redogör vi för de lagar som berör 
finansiella instrument. Vi tar då upp både de lagar som gällde före 
införandet av IAS/IFRS och de IAS/IFRS-standarder som berör finansiella 
instrument idag. Vi ger även en översikt av Storbritanniens reglering när det 
gäller redovisning. Avslutningsvis redogör vi för skillnader mellan tidigare 
och nuvarande lag. 
 

3.1 Kontinental och Anglosaxisk redovisningstradition 
 
För att förstå de skillnader som uppkommit i och med övergången till 
internationella regler, ger vi först en kort beskrivning av de 
redovisningstraditioner som präglat redovisningens utveckling. Utvecklingen 
inom redovisning kännetecknas av två redovisningstraditioner, den 
kontinentala och den anglosaxiska traditionen (Smith, 2006).  

3.1.1 Kontinental 
 
Den kontinentala traditionen är utpräglat legalistisk och bygger främst på 
regler och lagar. Det är främst västeuropeiska länder som utövar den 
kontinentala redovisningsformen med undantag av Storbritannien, Irland och 
Holland.  Redovisningen ska stämma med lagen och ha en rättvisande bild. 
Den kallas ibland bankorienterad, främst på grund av att banker och stat har 
stort inflytande på denna redovisningsform. Detta gör även att redovisningen 
är tätt sammankopplad med beskattning. Företag inom den kontinentala 
traditionen har oftast relativt få ägare. Med få ägare är det lättare att ha en 
bra kommunikation direkt med företaget och då blir behovet av utförliga 
upplysningar i exempelvis årsredovisningar lägre (Smith, 2006). 
 
När det gäller koncernredovisning är resultatet inte kopplat lika starkt till 
skatt då koncernen inte är ett skattesubjekt (http://www.skatteverket.se). 

3.1.2 Anglosaxisk 
 
Den anglosaxiska traditionen bygger i mindre omfattning på lagar och regler. 
Den baseras istället på sedvanerätt och normerande rättsfall. De länder som 
använder sig av den anglosaxiska redovisningsformen är främst USA, 
Holland, Irland, Storbritannien samt de brittiska samväldesländerna. Denna 
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form kallas även marknadsorienterad då den mer syftar till att informera 
marknaden än att informera stat och banker (Smith, 2006). 
 
Ur en anglosaxisk synvinkel ses rättvisande bild inte som en direkt koppling 
till lagar och rekommendationer. Enligt denna metod kan företag göra en 
korrekt redovisning utan att helt följa lagen, så länge bilden av företaget är 
”true and fair”. Här finns inte samma koppling mellan redovisning och 
beskattning som finns i den kontinentala traditionen (Smith, 2006).   

3.1.3 Skillnader 
 
Som kan ses i figur 3.1 nedan finns det en del olikheter mellan de båda 
redovisningstraditionerna. Inom den anglosaxiska grenen existerar en stark 
redovisningskår på grund av att den egna tolkningen är viktig här. Det finns 
idag fyra stora revisionsbyråer världen över, vilka har stort inflytande över 
de anglosaxiska länderna. I de kontinentala länderna är redovisningskåren 
relativt svag (Artsberg, 2005). En annan olikhet avser redovisningens 
egenskaper. De kontinentala länderna kalkylerar mer på skatt och resultat 
medan de anglosaxiska lägger betoningen på informationsflödet. 
 
 

Anglosaxisk tradition Kontinental tradition
ξ Mycket frivillig reglering ξ Reglering framför allt i lag 

ξ Stark redovisningskår  ξ Svag redovisningskår  

ξ Aktiemarknadsfinansiering ξ Bankfinansiering 

ξ Reglering i privata sektorn ξ Staten har direkt inflytande 

i regleringen 

ξ Avbildande synsätt (true and fair) ξ Legalistiskt synsätt (följer 

reglerna) 

ξ Redovisningens informativa  ξ Redovisningens kalkylativa 

egenskaper viktiga    egenskaper viktiga 

    

Figur 3.1 Huvudsakliga kännetecken i den anglosaxiska respektive kontinentala 
redovisningstraditionen (anpassad efter Artsberg, Kristina Normbildning och 
redovisningsförändring, 1992). 
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På senare tid har de kontinentala länderna mer eller mindre anammat delar 
av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Detta kan härledas till bland 
annat uppkomsten av multinationella företag och noteringen av sådana 
företag på fler börser. Storbritanniens inträde i EU har även det gjort att de 
kontinentala länderna blivit mer anglosaxiska. En annan bidragande faktor 
till att de kontinentala länderna närmar sig de anglosaxiska är utvecklandet 
av en internationell standardisering som i huvudsak bygger på anglosaxiska 
traditioner. IASB har tagit fram standarder baserade på anglosaxiska tankar 
och idéer (Smith, 2006).  

3.2 Bakgrund till IAS/IFRS 
 
Börsnoterade företag inom Europeiska Unionen skall från och med år 2005 
upprätta koncernredovisningen i enlighet med IAS/IFRS-standarderna. 
Europaparlamentet fattade beslut om detta i mars år 2002 (Far förlag, 2006).  

3.2.1 Kort historik om IASC/IASB 
 
International Accounting Standards Committee (IASC) skapades år 1973 av 
professionella redovisningsorgan i nio olika länder. Organisationen bildades 
för att skapa och publicera gemensamma standarder för länder runt om i 
världen. Syftet är att få harmoniserade redovisningsrapporter (Walton et al., 
1998).  
 
IASC var det normgivande organet fram till och med år 2001, då det skedde 
en omorganisation (http://www.iasplus.com). År 2001 skapades International 
Accounting Standards Board (IASB) med syfte att ersätta IASC. IASB är ett 
oberoende expertorgan och normgivare av redovisningsprinciper (Far 
Förlag, 2006). Styrelsen består av 14 medlemmar med olika bakgrunder. 
Medlemmarna har tillsatts av International Accounting Standards Committee 
Foundation (IASC Foundation). IASC Foundation är en oberoende, icke-
vinstgivande stiftelse som startades år 2000 med syfte att ha tillsyn över 
IASB (http://www.iasplus.com).  
 
IASB har tagit över IASC:s arbete med att utveckla högkvalitativa och 
lättförståliga globala redovisningsprinciper och standarder. Organisationen 
har inget vinstgivande syfte utan ska se till allmänhetens intresse och därmed 
skapa jämförbara finansiella rapporter. För att uppnå gemensamma 
redovisningsregler världen över samarbetar IASB med nationella 
redovisningsreglerare (http://www.iasb.org). 
 
De standarder som ges ut av IASB kallas för International Financial 
Reporting Standards (IFRS). International Accounting Standards (IAS) är 
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redan existerande standarder som gavs ut av IASC, men som numera 
övervakas av IASB. IFRS definieras i IAS 1 som standarder och tolkningar 
som består av IFRS, IAS och tolkningar från International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (Far Förlag, 2006). 
 
I figur 3.2 nedan visas förhållandena mellan IASB och IASC Foundation. 
IASC Foundation tillsätter medlemmar i IASB och de tillsätter även 
medlemmar i de rådgivande och tolkande organ som ska stödja IASB. De 
rådgivande enheterna ska rapportera till IASB. IFRIC hjälper IASB med 
olika redovisningsfrågor och lämnar rapporter om hur de bör tolkas. 
Slutligen rapporterar IASB till IASC Foundation (http://www.iasb.org).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IASC Foundation med 22 förvaltare 

Rådgivande 
standardråd SAC

Rådgivande 
kommittéer

 
Nationella 

standardsättare 
och andra 

intresserade 
parter 

 
 
 

IASB med 14 
styrelsemedlem

mar 

IFRIC – tolkar IAS/IFRS och 
hjälper IASB med 

redovisningsfrågor. 12 medlemmar i 
tolkningskommittén 

Medlemslänk 
 
Rapporterar till 
 
Tillsätter 

Figur 3.2, IASB:s struktur (anpassad efter 
http://www.iasb.org/About+Us/About+Us.htm) 
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3.2.2 EU och IASB 
 
Historia och kultur påverkar de olika EU-ländernas redovisning. 
Ekonomiska unioner så som EU får problem då olika länder redovisar på 
olika sätt. Framförallt hindras användare av finansiella rapporter från att 
kunna jämföra redovisningen och det blir svårt att avgöra vilket företag som 
är lönsamt (Walton et al., 1998).  
 
EU-parlamentet beslutade år 2002 att alla noterade företag inom EU ska 
följa IAS/IFRS-standarderna med början år 2005. Målet var/är att eliminera 
barriärer för handel mellan länderna. Detta genom att anta IASB:s standarder 
för att försäkra sig om att företagens redovisning är pålitlig, transparent och 
jämförbar (www.iasplus.com). 
 
IASB:s standarder antas bara om tre krav är uppfyllda. De får inte motsäga 
EU-direktiven, de ska främja EU:s välfärd och uppfylla kriterierna 
förståelse, relevans, reliabilitet och jämförbarhet (www.iasplus.com). 
 
EU:s medlemsländer ska alltså från och med år 2005 tillämpa de IAS/IFRS-
standarder som blivit godkända av EU. De implementeras en efter en allt 
eftersom EU-förordningar antas. På det här sättet blir redovisnings-
standarderna lag inom EU (Fagerström och Lund, 2005). 
 
Sverige ska som medlem i EU tillämpa IAS/IFRS från och med år 2005. 

3.3 Aktuell lagstiftning – IAS/IFRS 
 
De lagar som nu ska följas i koncernredovisningen av noterade banker och 
kreditinstitut är IAS/IFRS-standarderna. 

3.3.1 IAS 32 – Finansiella instrument: Klassificering 
 
Syfte 
Syftet med denna standard är att ange principer för att klassificera finansiella 
instrument som skulder eller eget kapital. Standarden behandlar 
klassificeringen av finansiella instrument, sett från utgivarens perspektiv, 
samt klassificeringen av hänförliga räntor, utdelningar, vinster och förluster i 
resultaträkningen. Vidare behandlas under vilka förutsättningar finansiella 
tillgångar och finansiella skulder skall kvittas mot varandra (Far förlag, 
2006). 
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Principerna i denna standard kompletterar principerna för redovisning och 
värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder i IAS 39, 

 



 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering, och principerna för att 
lämna upplysning om dessa i IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar 
(Far förlag, 2006). 
 
Definitioner 
Ett finansiellt instrument är enligt IAS 32 ”varje form av avtal som ger 
upphov till en finansiell tillgång i ett företag och ger upphov till en finansiell 
skuld, eller ett egetkapitalinstrument, i ett annat företag” (Far förlag, 2006). 
Finansiella instrument klassificeras antingen som finansiell tillgång, 
finansiell skuld eller egetkapitalinstrument (Fagerström och Lund, 2005).  
 
En finansiell tillgång är varje tillgång i form av kontanter, 
egetkapitalinstrument i ett annat företag eller en avtalsenlig rätt att antingen 
erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, eller att 
byta en finansiell tillgång/skuld med ett annat företag under villkor som kan 
vara förmånliga för företaget. (Far förlag, 2006). Exempel på finansiella 
tillgångar är lånefordringar och kundfordringar eftersom de innebär en 
avtalsenlig rätt att erhålla kontanter från ett annat företag (Smith, 2006).  
 
En finansiell skuld är varje skuld i form av en avtalsenlig förpliktelse att 
antingen erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat 
företag, eller att byta en finansiell tillgång/skuld med annat företag under 
villkor som kan vara oförmånliga för företaget (Far förlag, 2006). Exempel 
på finansiella skulder är låneskulder och leverantörsskulder eftersom de 
innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter till ett annat företag 
(Smith, 2006).  
 
Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som innebär en residual rätt i 
ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder. Ett avtal som 
företaget reglerar genom att erhålla eller erlägga ett fastställt antal av dess 
egna aktier och inte erhålla någon framtida ersättning är ett 
egetkapitalinstrument. Det kan även innebära att företaget byter ett fastställt 
antal av dess egna aktier mot ett fastställt kontantbelopp eller annan 
finansiell tillgång (Far förlag, 2006). 
 
Sammanfattning 
Som förstås utav titeln behandlar IAS 32 klassificering. Standarden redogör 
för hur finansiella instrument ska sorteras och redovisas i resultat- och 
balansräkningen. För att värderingen av finansiella instrument som 
behandlas i IAS 39 ska kunna utföras är den klassificering som görs här 
nödvändig (Far förlag, 2006).
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Företag som gett ut ett finansiellt instrument skall vid första 
redovisningstillfället redovisa instrumentet som antingen finansiell skuld, 
finansiell tillgång eller som egetkapitalinstrument. Ett finansiellt instruments 
klassificering i balansräkningen beror på den ekonomiska innebörden av de 
villkor som gäller för instrumentet, inte den juridiska formen (Far förlag, 
2006). 
 
Enligt IAS 32 är huvudprincipen att ingen kvittning av finansiella tillgångar 
och skulder ska ske. Denna standard säger dock att finansiella tillgångar och 
finansiella skulder skall kvittas mot varandra om detta återspeglar företagets 
förväntade kassaflöden vid regleringen av två eller flera finansiella 
instrument. Ett företag ska med andra ord i vissa fall kvitta en finansiell 
tillgång mot en finansiell skuld och redovisa ett nettobelopp i 
balansräkningen. Detta ska endast ske när ett företag: 
 

a) för närvarande har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen, 
och 

b) har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden (Far förlag, 2006). 

 
En kvittning av en redovisad finansiell tillgång mot en redovisad finansiell 
skuld är inte detsamma som ett borttagande av en finansiell tillgång eller 
finansiell skuld från balansräkningen. Det uppstår ingen vinst eller förlust 
vid kvittning så som kan ske vid borttagande. Ett exempel på kvittning kan 
vara att en låntagare kan reglera eller på annat sätt eliminera en förfallen 
betalning till en långivare genom att kvitta den mot en skuld från långivaren. 
(Far förlag, 2006). 

3.3.2 IAS 39 – Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
 
Syfte 
Syftet med denna standard är att ange principer för redovisning och 
värdering av finansiella tillgångar, finansiella skulder och vissa avtal 
avseende köp eller försäljning av icke-finansiella poster (Far förlag, 2006).  
 
Struktur 
IAS 39 är uppbyggd som figur 3.3 nedan visar. Standarden består av tre 
delar: Tidpunkt för redovisning och bortbokning, Redovisning och värdering 
samt Derivat och säkringsredovisning. 
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IAS 39 – Finansiella 
instrument 

Tidpunkt för 
redovisning och 

bortbokning 

Redovisning och 
värdering 

Derivat och 
säkrings-

redovisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 – Strukturen i IAS 39 (anpassad efter IAS 39 Finansiella instrument: 
redovisning och värdering - en översikt) 
 
 
Definitioner 
IAS 39 hänvisar till IAS 32 när det gäller definition av finansiellt instrument, 
finansiell tillgång, finansiell skuld och egetkapitalinstrument. 
Egetkapitalinstrument som företag själva har gett ut ingår inte i IAS 39 
eftersom värdering av eget kapital bestäms av värdering av tillgångar och 
skulder (Smith, 2006).   
 
Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal som faller inom 
denna standards tillämpningsområde. Derivat kännetecknas av tre saker. 
Dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven variabel som till 
exempel en valutakurs. Det krävs heller ingen investering eller endast en 
investering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal 
som kan förväntas reagera på ett liknande sätt vid förändringar i 
marknadsfaktorer i ett derivat. Ett derivat regleras dessutom vid en framtida 
tidpunkt (Far förlag, 2006). 
 
IAS 39 definierar 4 olika kategorier av finansiella instrument. Kategorierna 
är avgörande för hur tillgångarna senare redovisas i de finansiella 
rapporterna (Fagerström och Lund, 2005).  
 
Den första behandlar en finansiell tillgång/skuld värderad till verkligt värde 
via resultaträkningen. Det handlar här om en finansiell tillgång/skuld som 
uppfyller minst ett utav två villkor. Instrumentet ska innehas för handel 
och/eller leda till mer relevant information (Far förlag, 2006). 
 
Den andra kategorin berör investeringar som hålles till förfall. Dessa 
investeringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, men har fastställda 
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eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som ett företag har för 
avsikt och förmåga att hålla till förfall. Ett exempel här är noterade 
skuldebrev (Far förlag, 2006).  
 
Lånefordringar och kundfordringar utgör kategori nummer tre. Detta är 
finansiella tillgångar som inte är derivat, men som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Det finns 
vissa undantag dock, till exempel kan fordringar som företaget har för avsikt 
att sälja omedelbart tas upp som finansiell tillgång under första kategorin 
istället (Far förlag, 2006). Kännetecknande för lånefordringar och andra 
fordringar är att de skapas av företaget genom överföring av pengar och 
varor (Fagerström och Lund, 2005).  
 
Den fjärde och sista kategorin är finansiella tillgångar som kan säljas. 
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat 
och som inte faller under någon av de tidigare kategorierna (Far förlag, 
2006). Aktier är ett exempel på tillgångar inom denna kategori (Fagerström 
och Lund, 2005).  
 
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller 
en skuld regleras utan avdrag för försäljningskostnader, mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs (Far förlag, 2006). 
 
Ett säkringsinstrument är ett identifierat derivat, en identifierad finansiell 
tillgång som inte är ett derivat, eller en finansiell skuld som inte är ett derivat 
och vars verkliga värde eller kassaflöden förväntas uppväga förändringar i 
en säkrad posts verkliga värde eller kassaflöden. En säkrad post kan vara en 
tillgång som utsätter företaget för risk för förändringar i det verkliga värdet 
(Far förlag, 2006).
 
Redovisning, borttagande och värdering av finansiella tillgångar och 
skulder 
Ett företag skall redovisa en finansiell tillgång eller finansiell skuld i 
balansräkningen endast när det blir del i instrumentets avtalsmässiga villkor 
(Far förlag, 2006). 
 
Ett företag ska endast ta bort en finansiell tillgång när de kontraktsmässiga 
rättigheterna att erhålla kassaflödet har förfallit eller överförts till någon 
annan. Företaget bör ta hänsyn till kontroll, fördelar och risker när det 
bestämmer sig för att boka bort en tillgång/skuld (KPMG, 2004).  
 

  23

När en finansiell tillgång/skuld redovisas första gången, skall ett företag 
värdera den till det verkliga värdet. Till de finansiella tillgångar/skulder som 

 



 

inte tillhör kategorin finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen, skall transaktionskostnader som är direkt 
hänförliga till förvärvet av den finansiella tillgången/skulden läggas till det 
verkliga värdet (Far förlag, 2006). 
 
Vid värdering av en finansiell tillgång efter det första 
redovisningstillfället, klassificeras finansiella tillgångar i de fyra olika 
kategorierna som nämndes i definitionen: 
       

a) finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, 

b) investeringar som hålles till förfall 
c) lånefordringar och kundfordringar, och 
d) finansiella tillgångar som kan säljas (Far förlag, 2006) 
 

Efter den första redovisningen ska ett företag värdera finansiella tillgångar 
till deras verkliga värde utan avdrag för eventuella transaktionskostnader. 
Detta med undantag för kategorierna lånefordringar och kundfordringar och 
investeringar som hålles till förfall, som båda skall värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Investeringar i egetkapitalinstrument som inte har ett 
noterat marknadspris på en aktiv marknad utgör ytterligare ett undantag. Det 
går inte att på ett tillförlitligt sätt beräkna det verkliga värdet på dessa varför 
de ska värderas till anskaffningsvärde (Far förlag, 2006). 
 
En vinst eller förlust som uppkommer vid en förändring i verkligt värde på 
en finansiell tillgång/skuld som inte är del av ett säkringsförhållande skall 
redovisas enligt följande: 
 

a) ”En vinst/förlust på en finansiell tillgång/skuld värderad till verkligt 
värde via resultaträkningen skall redovisas i resultaträkningen. 

b) En vinst/förlust på en finansiell tillgång i kategorin finansiella 
tillgångar som kan säljas skall redovisas direkt i eget kapital som 
förändringar i eget kapital” (Far förlag, 2006). 

 
Ett företag skall på balansdagen bedöma huruvida det finns stöd för att 
genomföra en nedskrivning av en finansiell tillgång. Om det finns stöd som 
visar att det uppkommit ett nedskrivningsbehov beräknas nedskrivningen 
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens 
ursprungliga effektiva ränta. En tillgångs redovisade värde skall skrivas ned 
antingen direkt eller via ett avsättningskonto. Nedskrivningsbeloppet skall 
redovisas i resultaträkningen (Far förlag, 2006). 
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Säkringsredovisning 
Säkringsredovisning handlar om att ett företag vill undvika finansiella risker 
genom användning av finansiella instrument. Syftet med 
säkringsredovisning är att minimera de effekter på resultaträkningen som 
kan komma av förändringar i instrumentets värde (Fagerström och Lund, 
2005).  
 
Företag använder sig här av derivat i form av säkringsinstrument. Syftet med 
innehav av säkringsinstrument är att skydda variabler som till exempel 
tillgångar, skulder och framtida kassaflöden mot oförmånliga växlingar i 
bland annat pris, ränta och valuta. Med hjälp av säkringsinstrument 
elimineras de vinster och förluster som kan orsakas av värdeförändringar. Ett 
exempel på säkringsinstrument kan vara terminskontrakt vilket företagen 
ingår i samband med säkring av valutaflöden (Fagerström och Lund, 2005).  
 
Det finns tre olika slags säkringsförhållanden. Det första är säkring av 
verkligt värde som är en säkring av de förändringar i verkligt värde på en 
redovisad tillgång/skuld som är hänförlig till en viss risk och som skulle 
kunna påverka resultaträkningen (Far förlag, 2006). Denna form av säkring 
ingås av företag som är exponerade för förändringar i verkligt värde på bland 
annat finansiella tillgångar. Säkringsinstrumentet och det säkrade 
instrumentet redovisas båda till verkligt värde och värdeförändringen 
belastar resultaträkningen (Fagerström och Lund, 2005).  
 
Det andra är kassaflödessäkring, vilken är hänförlig till en redovisad 
tillgång/skuld eller en mycket sannolik transaktion och som kan påverka 
resultaträkningen (Far förlag, 2006). Denna typ av säkring används av 
företag när det exponeras för marknadsvariationer i framtida kassaflöden. 
Värdeförändringar här redovisas i det egna kapitalet (Fagerström och Lund, 
2005).   
 
Det tredje är säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. 
Nettoinvestering i utlandsverksamhet utgörs av värdet på det rapporterande 
företagets andel av en utlandsverksamhets nettotillgångar (Far förlag, 2006). 
När företag exponeras för valutakursförändringar i samband med 
transaktioner i utländsk valuta används denna typ av säkring (Fagerström 
och Lund, 2005). 
 
När det gäller säkring av kassaflöden och säkring av en nettoinvestering till 
utlandet ska endast den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Den 
effektiva delen redovisas över eget kapital i balansräkningen. Säkring av 
verkligt värde däremot går bara mot resultaträkningen (Far förlag, 2006). 
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Fair value option är en valmöjlighet företag kan använda sig av enligt IAS 
39. Valet innebär att företag kan värdera finansiella tillgångar och skulder 
till verkligt värde via resultaträkningen även om de inte innehas för handel. 
Standarden säger att fair value option kan användas som alternativ till 
säkringsredovisning för att slippa de krav på effektivitetstest och 
dokumentation som krävs i säkringsredovisningen. Valet görs post för post i 
samband med att tillgången skaffas (Torgander, 2006).  

3.3.3 IFRS 7 – finansiella instrument: Upplysningar 
 
IFRS 7 började gälla 1 januari 2007 och ersatte då IAS 30 – Upplysningar i 
finansiella rapporter för banker och liknande finansiella institut. 
 
Syfte 
Syftet med denna standard är att kräva att företag lämnar upplysningar i sina 
finansiella rapporter som gör det möjligt för användare att bedöma 
betydelsen av finansiella instrument för företagets finansiella ställning och 
resultat. Karaktären och omfattningen av de risker som uppstår genom 
finansiella instrument som företaget är exponerat för under perioden och på 
balansdagen samt hur företaget hanterar dessa risker ska lämnas 
upplysningar om (Far förlag, 2006). 
 
Principerna i denna standard kompletterar principerna för redovisning, 
värdering och klassificering av finansiella tillgångar och finansiella skulder i 
IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering och IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering (Far förlag, 2006). 
 
Sammanfattning 
Företag skall lämna upplysningar som gör det möjligt för användare av 
finansiella rapporter att bedöma den betydelse finansiella instrument har för 
företagets finansiella ställning och resultat. IFRS 7 tar upp vilka 
upplysningar som ska lämnas om det som behandlas i IAS 32 och IAS 39. 
Till exempel ska ett företag lämna separat upplysning om följande avseende 
de typer av säkringar som anges i IAS 39: 
 

a) en beskrivning av varje typ av säkring, 
b) en beskrivning av de finansiella instrument som är identifierade som 

säkringsinstrument och deras verkliga värden på balansdagen, och 
c) de säkrade riskernas karaktär (Far förlag, 2006). 
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3.4 Lagstiftning i Sverige före IAS/IFRS 
 
Innan införandet av IAS/IFRS var det Redovisningsrådets 
Rekommendationer, Årsredovisningslagen (ÅRL) och Lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) som skulle 
tillämpas av banker i Sverige (Fagerström och Lundh, 2005). Då 
Redovisningsrådets Rekommendationer år 2003 gjordes om för att följa 
IAS/IFRS bättre, kommer vi att utgå ifrån de rekommendationer som 
användes före den här ändringen. Detta för att få med de ändringar som 
faktiskt har skett i och med införandet av IAS/IFRS. Nedan följer en 
redogörelse för de aktuella delar i lagarna som berör vårt problemområde.  

3.4.1 RR 27 – Finansiella instrument: upplysning och klassificering  
 
Syfte 
Syftet med denna rekommendation är att underlätta för läsarna av finansiella 
rapporter att förstå hur finansiella instrument påverkar ett företags ställning, 
resultat och kassaflöden, oavsett om de redovisats i balansräkningen eller 
inte (Fars samlingsvolym del 1, 2003). 
 
Definition 
RR 27 definierar finansiella instrument som följer: ”Ett finansiellt instrument 
är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag 
och en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument i ett annat företag.” 
(FAR:s samlingsvolym 2003, del 1).  
 
En finansiell tillgång är ett sådant avtal som innebär en avtalsenlig rätt att 
erhålla kontanter, nu eller vid ett senare tillfälle som till exempel 
kundfordringar eller lån till andra företag. Det kan även röra sig om 
egetkapitalinstrument i andra företag så som aktier (Fars samlingsvolym del 
1, 2003).  
 
Ett egetkapitalinstrument är enligt RR 27 ”varje form av avtal som styrker en 
residual rätt i företagets tillgångar efter avdrag för alla skulder”. Detta 
innebär att du har rätt till en andel av det egna kapitalet som motsvarar den 
andel av aktier som du äger i ett företag (Fars samlingsvolym del 1, 2003).  
 
En finansiell skuld är däremot ett avtal som innebär att företaget har en 
skyldighet att erlägga kontanter, eller annan finansiell tillgång, till ett annat 
företag. Detta kan till exempel vara leverantörsskulder, banklån eller 
obligationslån (Fars samlingsvolym del 1, 2003).  
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Begreppet "företag" omfattar i RR 27 såväl individer som alla verksamheter 
(Fars samlingsvolym del 1, 2003).
 
Verkligt värde är enligt RR 27 det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas, eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs (Fars 
samlingsvolym del 1, 2003).  
 
Sammanfattning 
Denna rekommendation behandlar hur finansiella instrument skall 
klassificeras i balansräkningen och vilka upplysningar som skall lämnas. Det 
ska även bli lättare för läsaren av finansiella rapporter att förstå hur 
finansiella instrument påverkar ett företags resultat, ställning och 
kassaflöden med hjälp av den här rekommendationen (Fars samlingsvolym 
del 1, 2003). 
 
Finansiella instrument ger upphov till risker av olika slag. Ett syfte med 
rekommendationen är att ange vilken information företag skall lämna för att 
det skall bli lättare för läsarna att förstå vilka dessa risker är och vilka 
åtgärder som företaget vidtagit för att kontrollera riskerna. De risker som 
diskuteras i rekommendationen är valutarisk, ränterisk, marknadsrisk (en 
gemensam beteckning för dessa tre slag av risker är prisrisk), kreditrisk, 
likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. Här ska information angående mål och 
policys för den finansiella riskhanteringen lämnas (Fars samlingsvolym del 
1, 2003). 
 
Företag skall lämna information om det verkliga värdet på samtliga 
finansiella tillgångar och skulder oavsett om dessa redovisats till verkligt 
värde i balansräkningen eller inte. Det verkliga värdet kan fastställas på olika 
sätt och företaget skall informera om vilka antaganden som gjorts. Om det 
inte är praktiskt möjligt att fastställa ett verkligt värde skall detta anges 
tillsammans med information som gör det möjligt för läsarna att själva 
bedöma om värdet på de finansiella instrumenten avviker från vad som 
redovisats i balansräkningen. När det redovisade värdet överstiger det 
verkliga värdet skall företaget ange skäl till varför ingen nedskrivning gjorts 
(Fars samlingsvolym del 1, 2003). 
 
Kvittning av en finansiell tillgång och skuld skall ske till ett nettobelopp när 
ett företag har en legal rätt att kvitta posterna mot varandra samt har för 
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp. När flera finansiella 
instrument efterliknar ett finansiellt instrument ska de även då tas upp med 
ett nettobelopp (Fars samlingsvolym del 1, 2003). 
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3.4.2 Årsredovisningslagen (ÅRL) 
 
Ett finansiellt instrument klassificeras enligt ÅRL 4 kap 1 § som en 
omsättningstillgång. Vidare säger 9 § i samma kapitel att 
omsättningstillgångar skall tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på balansdagen (Lägsta värdets princip - LVP) (Fars 
samlingsvolym del 1, 2003).  
 
Det verkliga värdet är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 
försäljningskostnad (Fars samlingsvolym del 1, 2003). Huvudprincipen i 
ÅRL är att tillgångar ska värderas till LVP (Fars samlingsvolym del 1, 
2003).  
 
När det gäller värdering av finansiella instrument får dock ibland verkligt 
värde användas istället för LVP. Det verkliga värdet skall bestämmas på 
grundval av instrumentets marknadsvärde. Om en sådan värdering inte är 
möjlig, skall det verkliga värdet bestämmas med hjälp av allmänt 
accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en rimlig 
uppskattning av marknadsvärdet. Värdering till verkligt värde får ske endast 
om alla företagets finansiella instrument värderas på samma sätt. Om 
värdering sker till verkligt värde skall värdeförändringen sedan föregående 
balansdag redovisas i resultaträkningen. Värdering till verkligt värde får inte 
ske, om det inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet 
Fars samlingsvolym del 1, 2003). ( 

Om värdering sker till verkligt värde finns vissa upplysningar som måste 
lämnas enligt 5 kap 4 a, b, c §§. Företag ska upplysa om hur de har kommit 
fram till det verkliga värdet. Om det har uppkommit en skillnad mellan 
verkligt värde och bokfört värde ska upplysningar lämnas om varför en 
justering av bokfört värde inte gjorts (Fars samlingsvolym del 1, 2003).   
 
När det gäller årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag görs ett 
antal undantag ifrån ÅRL vilka tas upp i Lag om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Det nämns där vilka 
paragrafer i ÅRL som ska följas och vilka undantag som ska göras från 
dessa. Bland annat får ett kreditinstitut utelämna uppgifter om storlek, 
villkor och räntesatser när det gäller lån till ledande befattningshavare enligt 
ÅRKL. 
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3.5 Skillnader mellan IAS/IFRS och svensk 
redovisningslag 
 
Här kommer vi nu att behandla de skillnader mellan de IAS/IFRS- 
standarder vi tagit upp och de svenska redovisningsprinciper vi behandlat.  

3.5.1 IAS 32 VS RR 27 
 
Enligt IAS 32 skall sammansatta finansiella instrument redovisas var för sig 
och båda ska tas upp till verkligt värde. I RR 27 står det däremot att 
sammansatta finansiella instrument skall redovisas med ett nettobelopp 
istället. Motivet till skillnaden var att finansiella instrument enligt ÅRL 
enbart skulle värderas utifrån lägsta värdets princip. ÅRL har nu ändrats och 
numera tillåts värdering till verkligt värde, men RR 27 har ändå valt att 
behålla sina tidigare rekommendationer (Fagerström och Lund, 2005).  
 
Kvittning av finansiella instrument är inte tillämpligt när flera olika 
finansiella instrument används för att efterlikna ett annat finansiellt 
instrument enligt IAS 32 (Far förlag, 2006). Enligt RR 27 är det däremot helt 
okej att kvitta dessa finansiella instrument (Fars samlingsvolym del 1, 2003). 
  
Enligt IAS 32 skall företag som emitterar finansiella instrument klassificera 
och redovisa dessa antingen som finansiell skuld eller egetkapitalinstrument 
utifrån den ekonomiska innebörden av avtalets villkor. Detta kan leda till att 
exempelvis preferensaktier kan redovisas både som egetkapitalinstrument 
och skuld. Enligt RR 27 skall dessa alltid redovisas som eget kapital. Något 
annat skulle stå i strid med ÅRL (Fagerström och Lund, 2005).  
 
I IAS 32 sägs även att verkligt värde skall fastställas utan avdrag för 
försäljningskostnader (Far förlag, 2006). Enligt RR 27 avses med verkligt 
värde istället försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskostnader (Fars 
samlingsvolym del 1, 2003).  Det verkliga värdet i IAS 32 kommer leda till 
att försiktighetsprincipen som tidigare genomsyrat den svenska 
redovisningen numera kommer få en annan innebörd (Fagerström och Lund, 
2005).    
 
Det har blivit mer omfattande upplysningskrav på grund av IAS 32 vilket 
leder till att de svenska företagen måste redovisa mer än tidigare och 
utökandet av notupplysningarna har upplevts som problematiska och röriga 
för många företag (Fagerström och Lund, 2005).   
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3.5.2 IAS 39 VS ÅRL   
 
Genom åren har IAS 39 fått utstå mycket kritik, främst från banker och 
näringsliv. Kritiken har bland annat riktats mot standardens värderingsregler 
och säkringsredovisning. Detta har lett till flera omarbetningar. Efter en 
långtgående process blev i oktober 2004 delar av IAS 39 godkända och 
införandet av IAS 39 har inneburit stora förändringar inom redovisningen 
jämfört med svensk lagstiftning och praxis.  Redovisningsrådet har inte gett 
ut någon rekommendation som motsvarar bestämmelserna i IAS 39 då dessa 
stred mot ÅRL. De skillnader i redovisningen som vi nu beskriver tas alltså 
fram genom jämförelse av IAS 39 och ÅRL (Fagerström och Lund, 2005).   
 
Fram till och med år 2003 fanns det inga bestämmelser i ÅRL som 
omfattade värdering till verkligt värde. Anläggningstillgångar skulle istället 
tas upp till anskaffningsvärde men uppskrivningar var möjliga att göra. Detta 
endast under förutsättning att värdet var tillförlitligt och bestående samt 
väsentligt översteg det bokförda värdet. Nedskrivning fick ske, även om 
värdet inte ansågs vara bestående. Omsättningstillgångar redovisades enligt 
lägsta värdets princip vilket innebär; på balansdagen det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet (Fagerström och Lund, 2005). 
 
ÅRL genomsyras av försiktighetsprincipen, vilken inte finns med i IAS 39. 
Det kan till exempel handla om att uppskrivna medel inte får disponeras fritt 
eller påverka resultaträkningen. År 2003 infördes nya bestämmelser i ÅRL 
som möjliggör värdering till verkligt värde när det gäller finansiella 
instrument vilket ska användas enligt IAS 39 (Fagerström och Lund, 2005). 
 
I IAS 39 görs en annan klassificering av finansiella instrument i jämförelse 
med svensk lag. Till exempel delar denna standard upp de finansiella 
instrumenten i fyra olika kategorier. Denna uppdelning finns inte med i 
svensk lag (KPMG, 2003).  

3.5.3 IFRS 7 VS ÅRKL och RR 27 
 
Den största skillnaden mellan IFRS 7 och svensk lag är att den ger klarare 
direktiv för vilken information som anses vara viktig för en bank att ge 
upplysning om vid upprättandet av finansiella rapporter och 
koncernredovisning. I IFRS 7 nämns även tyngden av att användarna skall 
kunna förstå den information som presenteras i rapporterna, något som inte 
anges lika tydligt i ÅRKL. Där pratas istället om överskådlighet, rättvisande 
bild och god redovisningssed (Fagerström och Lund, 2005).  
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En annan skillnad är att IFRS 7 ger djupare information angående bland 
annat risker som sammanhänger med banker och finansiella institut vilket 
ökar förståelsen och även jämförbarheten. Detta leder till att redovisnings-
informationen blir lättare för användarna att förstå (Fagerström och Lund, 
2005). 

3.6 Lagstiftning i Storbritannien före IAS/IFRS 
 
Den brittiska lagstiftningen för redovisning är uppbyggd av standarder. 
Syftet med dessa är att redovisningen ska ge en rättvisande bild, det vill säga 
en ”True and fair view” (Lundqvist, 2005). Ur en anglosaxisk synvinkel, 
vilket Storbritannien har, ses rättvisande bild inte som en direkt koppling till 
lagar och rekommendationer (Smith, 2006).  
 
Innan EU gav ut det fjärde direktivet år 1982 var Storbritanniens reglering 
väldigt flexibel. Företag kunde välja att redovisa lite som de ville. I och med 
det här direktivet så skapades ”Companies Act 1985”. “Companies Act 
1985” är en sammanställning av redovisningsreglerna i Storbritannien och 
behandlar hur aktiebolag ska bildas, finansieras, drivas och styras (Walton et 
al., 1998). Allt detta ska göras utifrån investerarnas bästa 
(http://www.dti.gov.uk/files/file10707.pdf).      
 
Upprättandet av lagarna i ”Companies Act 1985” har påverkats av europeisk 
lag. Akten innehåller minimikrav angående företags redovisning och krav på 
att de ska publiceras (http://www.uk-companies-act-1985.co.uk). Akten 
fungerar som ett uppsamlingsdokument där sådant som tidigare bara var 
sedvanerätt numera är lag (http://www.icaew.com).  
 
Tidigare var det Accounting Standards Committee (ASC) som utfärdade 
standarder i Storbritannien. Dessa standarder gav mycket utrymme för 
valmöjligheter då det var flera olika organisationer som skulle godkänna 
standarderna innan de gavs ut. ASC:s arbete med att utfärda standarder togs 
därför över av Accounting Standards Board (ASB) år 1990. ASB har rätt att 
utfärda standarder utan att behöva andra organisationers godkännande 
(Walton et al., 1998). De standarder som ges ut av ASB benämns Financial 
Reporting Standards (FRS) och är idag 29 stycken. Dessa standarder är 
baserade på IASB:s arbete och motsvaras av RR i svensk lagstiftning. 
(http://www.frc.org.uk/asb/about/).  
 
Redovisningsregleringen i Storbritannien, och därmed även ”Companies Act 
1985”, finns samlad i Generally Accepted Accounting Principles (UK 
GAAP). UK GAAP reglerar hur företag, stora som små, ska utforma sin 
årsredovisning. Den innehåller aktuella standarder, praxis och pågående 
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projekt som kan komma att påverka de företag som redovisar enligt UK 
GAAP (http://www.icaew.com).  
 
Från och med år 2005 ska alla noterade företag i EU, och därmed i 
Storbritannien, upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS. De företag 
i Storbritannien som inte är noterade kan välja att redovisa enligt IAS/IFRS 
eller fortsätta använda sig av UK GAAP (http://www.icaew.com). Detta 
gäller alltså även bankerna i Storbritannien. De banker som är noterade ska 
upprätta koncernredovisningen enligt IAS/IFRS medan de som inte är det 
fortfarande kan välja att redovisa enligt UK GAAP (HSBC årsredovisning 
2005). Ett visst motstånd till redovisning enligt IAS/IFRS förekommer i 
Storbritannien då organisationer som The Department of Industri and Trade 
anser att kvaliteten på redovisningen sjunker (http://www.dti.gov.uk). 
 
I brittisk lag definieras verkligt värde som det belopp till vilken en tillgång 
skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, utan avdrag för 
försäljningskostnader (http://www.frc.org.uk).                                                                                                

3.7 Skillnader mellan IAS/IFRS och brittisk lagstiftning 
 
IAS/IFRS-standarderna är mer beskrivande än Storbritanniens lagar och de 
täcker områden som inte berörs i de brittiska lagarna 
(http://www.frc.org.uk).  

3.7.1 IAS 32 
 
Enligt IAS 32 klassificeras utgivna finansiella instrument som antingen eget 
kapital eller skulder. Exempelvis kommer de flesta preferensaktier att 
redovisas som skuld. Enligt Storbritanniens standard FRS 4 ska 
preferensaktier alltid redovisas som eget kapital. Preferensaktier kommer 
alltså att gå från att vara del av eget kapital till att vara en skuld, vilket 
påverkar utdelningen då utdelningsbara medel minskar 
(http://www.frc.org.uk). 
 
När det gäller kvittning av finansiella tillgångar och skulder säger brittisk 
lag, FRS 5, att det räcker med att det existerar en legal rätt till att redovisa ett 
nettobelopp i balansräkningen. IAS 32 kräver däremot att det även ska finnas 
en avsikt att kvitta för att kvittning ska vara tillåtet (http://www.frc.org.uk).  
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3.7.2 IAS 39  
 
IAS 39 nämner fyra olika kategorier som de finansiella instrumenten ska 
delas in i och sedan värderas utefter. I brittisk lag finns ingen motsvarighet 
till dessa kategorier och de finansiella instrumenten värderas generellt till 
anskaffningsvärde med justeringar för avskrivningar. Vissa instrument 
värderas dock till marknadsvärde i brittisk lag (http://www.frc.org.uk).  
 
Enligt IAS 39 måste alla finansiella instrument värderas till verkligt värde 
och värdeförändringarna ska gå över resultaträkningen. Derivat som tidigare 
redovisades tillsammans med sitt finansiella instrument ska nu brytas ut ifrån 
detta. Alla derivat, oavsett om de är menade för säkring eller för handel, ska 
redovisas till verkligt värde enligt IAS 39. I brittisk lag tas derivat avsedda 
för säkring istället oftast upp till anskaffningsvärde för att matcha 
redovisningen av det som säkringen avser (http://www.frc.org.uk). 
 
När det gäller säkringsredovisning tar den brittiska lagstiftningen inte upp 
säkringar annat än vid utländska transaktioner och kraven för dessa säkringar 
är inte alls lika hårda som i IAS 39. IAS 39 behandlar säkring i mycket 
större grad och kräver att förhållandet mellan säkring och det säkrade 
instrumentet ska effektivitetstestas (http://www.frc.org.uk).  

3.7.3 IFRS 7 
 
Upplysningskraven angående finansiella instrument, som tidigare fanns i 
IAS 32 men numera finns i IFRS 7, skiljer sig en del ifrån de brittiska 
lagarna. Till exempel kräver IFRS 7 att upplysningar ska lämnas angående 
kreditrisker och att banker ska lämna information om hur verkligt värde har 
fastställts vid affärer, vilket inte tas upp i brittisk lag (http://www.frc.org.uk).         
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer vi genomfört. Först 
redogörs för intervjun med en revisor. Sedan tas intervjun med Swedbank 
upp och till sist tar vi upp de skillnader vi hittar i Swedbanks och HSBC 
Bank plc:s årsredovisningar. 
 

4.1 Intervju med en revisor  
 
Lars-Olof Pettersons arbete med införandet av IAS/IFRS berör sparbankerna 
som ska börja införa IAS/IFRS från år 2007. Han kunde därför inte ge några 
konkreta exempel på vad införandet har lett till på koncernnivå. För de 
banker som Petterson arbetar med innebär införandet av IAS/IFRS konkret 
att bokslutet för år 2006 har justerats. I de små bankerna kommer effekten 
synas först i halvårsrapporten juni år 2007.  
 
När det gäller koncernredovisning säger Petterson att det framförallt är två 
områden som har påverkats av IAS/IFRS. Dessa är redovisning av 
finansiella instrument och av fastigheter.  
 
Petterson talar om att värdering av finansiella instrument tidigare delades 
upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggnings-
tillgångarna värderades nästan genomgående till anskaffningsvärde. 
Omsättningstillgångarna värderades däremot till lägsta värdets princip eller 
till marknadsvärde. Enligt Petterson kunde företaget själv välja vilken av 
dessa metoder det ville använda vid värdering av omsättningstillgångar, men 
på grund av försiktighetsprincipen var det lägsta värdets princip som 
förekom mest. 
 
Lars-Olof Petterson anser inte att risken för felaktig värdering ökar när lägsta 
värdets princip nu överges. Han tror snarare att redovisningen blir 
noggrannare då det blir viktigare för företag att fastställa ett korrekt 
marknadsvärde. 
 
En av förändringarna vid införandet av IAS/IFRS är enligt Petterson att det 
blir mer ”hantverk” då de nya reglerna kräver att årsredovisningen ska 
innehålla mer upplysningar. Han tror att det kan bli svårare för gemene man 
att läsa årsredovisningar på grund av detta, men att en analytikers arbete blir 
lättare då mer information ger en säkrare analys.  
 

  35
 



 

När vi frågar Petterson om han tror att den kontinentala traditionen som 
länge präglat Sverige försvårat införandet av IAS/IFRS svarar han att den 
skattekoppling vi har givetvis skapar en viss problematik. Företag vill inte 
gärna betala skatt på orealiserade vinster som uppstår. Petterson nämner 
dock att många av de orealiserade vinster som uppkommer inte är 
skattepliktiga då de ingår i det egna kapitalet som en särskild fond för 
verkligt värde. 
 
På frågan om hur en banks resultat påverkas av införandet av IAS/IFRS 
replikerar Petterson att några större förändringar i resultatet inte kommer att 
ske. Det kommer att bli större svängningar i resultatet eftersom placeringar 
måste matchas mot varandra – tillgång mot skuld, för att kunna säkras. Kan 
ingen säkring göras kan det vara svårt att förutsäga värdet på en placering. 
Lars-Olof Petterson menar dock att detta inte är något som kommer att 
påverka bedömningen av bankerna nämnvärt. 
 
När Petterson talar om balansräkningen menar han att det är intressant att 
titta på de små sparbankernas aktieinnehav i Swedbank AB. Det uppstår 
många övervärden eftersom innehavet tidigare redovisades till 
anskaffningsvärde. Det verkliga värdet påverkas av börskursen vilket enligt 
Petterson är orsaken till den dramatiska ökningen av eget kapital och till 
ökningen i balansomslutningen.  
 
Till sist anser Petterson att IAS/IFRS leder till en bättre kvalitet på 
redovisningen då värderingen till verkligt värde bättre speglar verkligheten. 
Han anser dock att det fortfarande finns problem som måste lösas.  

4.2 Swedbank 
 
Här presenteras resultatet av den intervju vi gjort med Henrik Bonde på 
Swedbank. Vi har även tagit del av Swedbanks årsredovisning för år 2005 
för djupare förståelse. De skillnader vi hittat redovisas nedan.  

4.2.1 Företagsbeskrivning 
 
Swedbank (tidigare FöreningsSparbanken AB) är en ledande nordisk-baltisk 
bankkoncern med fler än 8,7 miljoner privatkunder och runt 431 000 
företagskunder i Sverige, Lettland och Litauen. Banken har ett komplett 
utbud av finansiella produkter och tjänster till privatpersoner, företag, 
organisationer, kommuner och landsting. Resultatet uppgick år 2005 till 12 
229 miljoner kronor och balansomslutningen var 1 197 283 miljoner kronor 
(FöreningsSparbankens årsredovisning 2005).  
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4.2.2 Intervju med redovisningsspecialist på Swedbank 

 
Implementeringen av IAS/IFRS-standarderna i Swedbank skedde år 2005. 
De har dock indirekt följt IAS/IFRS redan tidigare genom att följa 
Redovisningsrådets Rekommendationer och Finansinspektionens 
författningar. Båda dessa organs redovisningsföreskrifter har i väldigt stor 
del varit baserade på IAS/IFRS.  
 
Henrik Bonde anser att informationen är mer upplysande nu än den var 
innan övergången till IAS/IFRS. Han menar dock att värdena numera styrs 
mer utifrån företagens egna bedömningar vilket leder till ett mer subjektivt 
bedömningssätt. På frågan om han anser att redovisningen var bättre förr 
svarar Bonde både ja och nej. Tidigare var redovisningen mer jämförbar och 
stabil, men trubbigare. Nu är den mer principiellt riktigt men den har större 
subjektivitet. För både intressenternas och bankens del anser Bonde att 
jämförbarheten har försvårats men att redovisningen numera är 
grundläggande korrekt i och med IAS/IFRS-standarderna.  
 
De generella skillnader som Bonde anser uppstått i årsredovisningen i och 
med införandet av de nya reglerna är att det har blivit en mer omfattande 
beskrivning av redovisningsprinciper och risker. Justeringar i 
resultaträkningens (RR) och  balansräkningens   (BR)   uppställningsformer 
har krävts och fler notupplysningar, såsom rörelseförvärv, avvecklad 
verksamhet, utdelning med mera har fått en större del i 
koncernredovisningen.  
 
De väsentliga skillnaderna i redovisningen är för Swedbank redovisning av 
derivatinstrument som säkrar andra finansiella instrument där dessa normalt 
sett värderas till anskaffningsvärde. Dessa ska numera värderas till verkligt 
värde. Goodwillhanteringen och minoritet hör även de till de väsentliga 
skillnaderna och även rubriceringsfrågor har påverkats av övergången. När 
det gäller finansiella instrument har derivat som tidigare värderades till 
anskaffningsvärde övergått till att värderas till verkligt värde. Alla 
strategiska aktieinnehav värderas numera även till verkligt värde istället för 
anskaffningsvärde. Vissa typer av uppläggningsprovisioner periodiseras idag 
dessutom som ränta istället för att redovisas som provision. 
 
Bonde menar även att deras omräkning till IAS/IFRS har lett till att resultatet 
har blivit något mer volatilit. Eftersom verkligt värde numera används, så 
resultatredovisas i allt större utsträckning även de effekter som sker till följd 
av öppna räntepositioner. Dessa periodiserades tidigare genom att 
anskaffningsvärdering tillämpades.  
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Det som enligt Bonde har varit svårast att implementera i och med 
övergången till IAS/IFRS är aktivering av immateriella tillgångar och 
nedskrivningstester av goodwill. 

4.2.3 IAS/IFRS påverkan på Swedbank 
 
Swedbank upprättade från och med år 2005 koncernens redovisning enligt 
de grundläggande principerna i IAS/IFRS (FöreningsSparbankens 
årsredovisning, 2005). De skillnader rörande finansiella instrument som 
uppkommit i koncernredovisningen i och med övergången kommer nu att tas 
upp. 
 
IAS 32 
Då IAS 32 endast är en presentationsstandard menar Henrik Bonde att denna 
standard inte har påverkat Swedbank särskilt mycket. Det som tidigare stod i 
IAS 32 om upplysningskrav tas numera upp i IFRS 7. Swedbank följde 
tidigare Finansinspektionens föreskrifter som är baserade på IAS 32. Därför 
har inga större skillnader uppkommit.   
 
IAS 39 
Den största skillnaden i och med införandet av IAS/IFRS angående 
finansiella instrument behandlar värdering vilket tas upp i IAS 39. Vi 
kommer därför framförallt att beröra de förändringar som uppstått i 
värderingen.  
  
Värdering  
Före implementeringen av IAS/IFRS–standarderna redovisade Swedbank 
sina finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde. Detta utgjordes 
då av ersättningen för instrumentet med tillägg av sådana utgifter som kan 
hänföras direkt till förvärvet. Ett exempel på en finansiell 
anläggningstillgång är värdepapper som avses att innehas till förfall. 
Finansiella omsättningstillgångar, som utgörs av överlåtbara värdepapper, 
värderades däremot redan till verkligt värde. Det verkliga värdet fastställdes 
då utifrån noterade marknadspriser eller av en diskontering av framtida 
kassaflöden. Resterande finansiella omsättningstillgångar värderades till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (FöreningsSparbankens 
årsredovisning, 2005).  
 
Efter implementeringen av IAS/IFRS delade Swedbank upp sina finansiella 
instrument i olika kategorier i enlighet med IAS/IFRS. Alla kategorier har 
tagits med förutom den sista kategorin, som enligt IAS/IFRS ska vara 
finansiella tillgångar som kan säljas. Swedbanks kategorier är; finansiella 
instrument till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar, 
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investeringar som hålles till förfall samt övriga finansiella skulder.  Initialt 
redovisades år 2005 samtliga finansiella instrument till verkligt värde, vilket 
motsvarade anskaffningsvärdet. Efterföljande värdering beror på vilken av 
de fyra kategorier instrumenten tillhör (FöreningsSparbankens 
årsredovisning, 2005).  
 
Säkringsredovisning 
Före införandet av IAS/IFRS tillämpades säkringsredovisningen på 
instrument som var individuellt eller gruppvis identifierade och som hade en 
effektiv säkring. I säkringsredovisningen här upptogs de säkrade 
instrumenten till upplupet anskaffningsvärde (FöreningsSparbankens 
årsredovisning, 2005).  
 
Efter införandet av IAS/IFRS skedde säkringsredovisning till verkligt värde 
när en redovisad finansiell tillgång eller finansiell skuld säkrats med ett 
derivat. Säkringsredovisningen medförde även att den säkrade risken i det 
säkrade instrumentet även den omvärderades till verkligt värde. Både 
värdeförändringen i derivatet och förändringen på den säkrade risken 
redovisas här i resultaträkningen (FöreningsSparbankens årsredovisning, 
2005).      
 
Återköpstransaktioner 
En återköpstransaktion innebär ett avtal där parter kommit överens om en 
försäljning av värdepapper samt ett återköp av motsvarande tillgångar till ett 
bestämt pris. Innan införandet av IAS/IFRS redovisades ett sådant sålt 
värdepapper i balansräkningen och den erhållna likviden togs upp som 
finansiell skuld. Efter införandet av IAS/IFRS redovisade Swedbank sålda 
värdepapper i balansräkningen och den erhållna likviden redovisades som 
finansiell skuld till verkligt värde via resultaträkningen 
(FöreningsSparbankens årsredovisning, 2005).   
 
Övriga skillnader 
Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde innehåller efter 
införandet av IAS/IFRS, förutom värdeförändringar på finansiella 
instrument, även aktieutdelningar samt räntor på finansiella tillgångar och 
skulder kategoriserade som handel. Nyckeltalsberäkningar har anpassats till 
de nya redovisningsreglerna i IAS/IFRS (FöreningsSparbankens 
årsredovisning, 2005).  
 
IFRS 7 
Denna standard ska följas från och med början av år 2007 men Swedbank 
har valt att tillämpa den redan från år 2005 (FöreningsSparbankens 
årsredovisning, 2005). Bonde talar om att införandet av IFRS 7 har lett till en 
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komplettering av upplysningar som Swedbank inte haft tidigare. Några av 
dessa tillägg är upplysning om finansiella instruments värderingskategorier, 
erhållna säkerheter, förfallna fordringar, indelning av nettoresultat finansiella 
transaktioner och ränteintäkter osäkra fordringar. Övriga upplysningskrav i 
IFRS 7 fanns tidigare i svensk lag.  
 
De siffermässiga skillnaderna 
Till följd av de skillnader som nämnts ovan har resultaträkningen påverkats 
som ses i tabell 4.1 nedan. Det är bland annat omrubriceringar till följd av 
IAS 32 som påverkat resultatet och IAS 32 står för en ökning på 792 
miljoner kronor (ca 52%). 
 
Poster i resultaträkningen 
(mkr) 

RR/ÅRL IAS Skillnader 

Nettoresultat av finansiella 
poster till verkligt värde 

1 047 1 807 760 

Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar 

- 1 137 - 563 574 

Årets resultat 8 592 9 949 1 357 
 
Tabell 4.1 – Omräkningar till följd av övergången till IAS/IFRS iSwedbanks 
resultaträkning (anpassad efter FöreningsSparbankens årsredovisning år 2005) 
 
 
I tabell 4.2 nedan visas de största posterna som påverkats på 
balansräkningens tillgångssida. Derivat har fått en egen post som värderats 
till 33 105 miljoner kronor innan påverkan av IAS 39.  
 

 

Poster i balansräkningen 
- tillgångar (mkr) 

RR/ÅRL IAS Skillnader 

Derivat  33 105 36 032 2 927 
Övriga tillgångar 63 346 23 658 - 39 688 
Utlåning till allmänheten 726 701 733 131 6 430 
Balansomslutning 1 020 459 1 032 038 11 579 

Tabell 4.2 – Omräkningar till följd av övergången till IAS/ IFRS i Swedbanks 
balansräkning - tillgångar (anpassad efter FöreningsSparbankens årsredovisning år 
2005) 
 
 
Även på balansräkningens skuldsida (se tabell 4.3) har derivaten fått en egen 
post vilken innan påverkan av IAS 39 värderades till 37 663 miljoner kronor. 
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Poster i balansräkningen 
- skulder (mkr) 

RR/ÅRL IAS Skillnader 

Derivat  37 663 47 108 9 445 
Övriga skulder 82 686 46 341 - 36 345 
Efterställda skulder 26 430 27 831 1 401 
Värdepapper 433 830 435 361 1 531 
Balansomslutning 1 020 459 1 032 038 11 579 

Tabell 4.3 – Omräkningar till följd av övergången till IAS/IFRS i Swedbanks 
balansräkning – skulder (anpassad efter FöreningsSparbankens årsredovisning år 
2005) 

4.3 HSBC Bank plc 
 
Då ingen intervju kunde göras med HSBC Bank plc presenteras nedan den 
information vi blivit hänvisade till, det vill säga främst HSBC:s 
årsredovisning. Vi tar här upp de skillnader som vi funnit.   

4.3.1 Företagsbeskrivning 
 
HSBC Bank plc är en av världens största banker. Deras internationella 
nätverk sträcker sig över 82 länder i Europa, Asien, Amerika och Afrika. 
Huvudkontoret är beläget i London och de har ett brett utbud av finansiella 
tjänster till bland annat privatpersoner, företag och staten 
(http://www.hsbc.com). Årets resultat uppgick år 2005 till 2 897 miljoner 
pund (ca 38 400 miljoner kronor). Balansomslutningen var samma år 
386 422 miljoner pund (ca 5 100 000 miljoner svenska kronor) (HSBC:s 
årsredovisning 2005). 

4.3.2 IAS/IFRS påverkan på HSBC Bank plc 
 
HSBC Bank plc ska upprätta sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS från 
och med år 2005 (HSBC:s årsredovisning 2005). 
 
IAS 32 
Tidigare klassificerade HSBC sina preferensaktier som eget kapital, men 
IAS 32 kräver nu att dessa ska redovisas som skulder i balansräkningen. 
Detta har lett till att skulderna har ökat (HSBC:s årsredovisning 2005). 
 
När det gäller kvittning har det tidigare varit möjligt för HSBC att kvitta 
tillgångar och skulder då de har haft för avsikt att göra det. IAS/IFRS säger 
däremot att kvittning endast är tillåtet då det finns en avsikt samt en legal rätt 
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till detta. Resultatet har blivit att vissa finansiella instrument har fått 
redovisas separat. Detta för att i balansräkningen kunna se vilka skulder och 
fordringar banken faktiskt har (HSBC:s årsredovisning 2005). 
 
IAS 39 
HSBC har valt att följa IAS 39 men de tillämpar inte de tillägg som EU har 
gjort för att underlätta tillämpningen av denna standard (HSBC:s 
årsredovisning 2005).   
 
När HSBC följde UK GAAP delades derivat upp i två olika kategorier; 
derivat avsedda för handel och derivat som var avsedda för säkring. Derivat 
avsedda för handel redovisades till marknadsvärde i balansräkningen där 
värdeförändringarna redovisades över resultaträkningen. De derivat som var 
avsedda för säkring värderades på basis av det säkringsinstrument derivatet 
tillhörde, vilka ofta värderades till anskaffningsvärde. I och med införandet 
ska HSBC redovisa alla derivat till verkligt värde i balansräkningen 
(HSBC:s årsredovisning 2005).  
 
När det gäller värdering av finansiella instrument har HSBC använt sig av de 
övergångsregler som säger att alla kategorier rörande finansiella instrument 
inte behöver användas än. HSBC värderar därför vissa lån, förmåner till 
kunder och finansiella investeringar till verkligt värde istället för att ta upp 
dem till upplupet anskaffningsvärde så som IAS 39 och dess kategorisering 
förespråkar (HSBC:s årsredovisning 2005). 
 
IFRS 7 
IFRS 7 har tillämpats av HSBC från och med 1 januari år 2005.  Då denna 
standard inte behöver implementeras förrän år 2007 har HSBC valt att inte 
presentera någon jämförande information om hur denna standard påverkar 
deras redovisning (HSBC:s årsredovisning 2005). 
 
De siffermässiga skillnaderna 
De största siffermässiga skillnaderna som dessa lagändringar har medfört  i 
resultaträkningen presenteras i tabell 4.4 nedan. Det är inte IAS 32, IAS 39 
eller IFRS 7 som står för de stora skillnaderna i resultaträkningen. 
 
 
Poster i resultaträkningen 
(m£) 

UK GAAP IAS Skillnader 

Goodwill 553 69 -484 
Årets resultat 1 826 2 230 404 
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Tabell 4.4 – Omräkningar till följd av övergången till IAS/IFRS i HSBC:s 
resultaträkning (anpassad efter HSBC Bank plc:s årsredovisning år 2004 och 2005) 

 



 

 
I tabell 4.5 nedan redovisas de väsentliga skillnader som uppkommit i 
balansräkningen på tillgångssidan till följd av IAS/IFRS. Bland annat har 
derivat fått en egen post. 
 
 
Poster i balansräkningen - 
tillgångar (m£) 

UK GAAP IAS Skillnader 

Lån och förmåner till kunder 139 831 176 235 36 404 
Derivat 13 285 23 600 10 315 
Goodwill 8 004 9 349 1 345 
Balansomslutning 289 975 336 651 46 676 

 
Tabell 4.5 – Omräkningar till följd av övergången till IAS/IFRS i HSBC:s 
balansräkning -tillgångar (anpassad efter HSBC Bank plc:s årsredovisning år 2005) 
 
 
Även på skuldsidan i balansräkningen har vissa poster påverkats mer än 
andra. Dessa tas upp i tabell 4.6 nedan. 
 
Poster i balansräkningen - 
skulder (m£) 

UK GAAP IAS Skillnader 

Kundkonton 161 212 196 574 35 362 
Derivat 13 391 23 835 10 444 
Balansomslutning 289 975 336 651 46 676 

 
Tabell 4.6 – Omräkningar till följd av övergången till IAS/IFRS i HSBC:s 
balansräkning - skulder (anpassad efter HSBC Bank plc:s årsredovisning år 2005) 
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5. Analys 
 
I analysen förklarar vi de skillnader vi hittat i de berörda bankernas 
koncernredovisningar angående finansiella instrument utifrån den teoretiska 
referensramen och vårt empiriska material.  
 

5.1 Skillnader i koncernredovisningen i Swedbank 
 
Vid närmre studering av Swedbank:s årsredovisning för år 2005 kan vi se att 
många av de förändringar som skett i och med införandet av IAS/IFRS 
endast är omrubriceringar till följd av de nya klassificeringsreglerna i 
IAS/IFRS. Det har dock även skett en hel del omvärderingar till följd av IAS 
39. Den indelning IAS/IFRS gör av tillgångar och skulder i fyra kategorier 
har haft stor effekt på redovisningen i Swedbank. De har visserligen enligt 
Henrik Bonde redan tidigare delat in sina tillgångar och skulder i kategorier, 
men dessa skilde sig något från de kategorier IAS/IFRS använder sig av. Då 
värderingen av tillgångarna och skulderna är kopplade till dessa kategorier 
har det här fått stor betydelse för framförallt balansräkningen.   
 
I de fall Swedbank har värderat sina finansiella instrument till verkligt värde 
har de använt verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader i enlighet 
med ÅRL och försiktighetsprincipen. Då verkligt värde nu enligt IAS/IFRS 
ska tas upp utan avdrag för försäljningskostnader så har även de poster som 
tidigare värderats till verkligt värde ökat i värde.  
 
Resultaträkning 
I resultaträkningen har det skett mer omrubriceringar än omvärderingar till 
följd av IAS/IFRS när det gäller intäkter. Däremot har kostnaderna 
omvärderats mer än de omrubricerats.  
 
Som ses i tabell 4.1 ovan har det ingående resultatet ökat med 1 357 miljoner 
kronor. IAS 32 står för drygt hälften av denna ökning. Anledningen är att 
omrubriceringar har gjorts på i princip alla intäkter, till exempel innehåller 
”nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde” nu förutom 
värdeförändringar även aktieutdelningar och räntor. När en omrubricering 
sker görs det även ibland omvärderingar vilket är en anledning till att 
resultatet har ökat. En annan anledning till ökningen är att några av de 
finansiella posterna har värderats om till verkligt värde då detta är 
huvudprincipen i IAS/IFRS.  
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Kostnaderna har minskat på grund av att av- och nedskrivningarna har 
minskat. Enligt Bonde är goodwill en av de poster som har påverkats mest 
och denna har tagits bort från av- och nedskrivningar eftersom avskrivning 
av goodwill inte är tillåtet. 
 
Bonde nämner att resultatet i Swedbank endast har påverkats marginellt av 
införandet av IAS/IFRS. Det är främst det faktum att säkringar inte kan 
göras i lika stor omfattning som påverkar resultatet. Lars-Olof Petterson 
säger även han att några större förändringar i resultatet inte kommer att ske. 
Petterson menar dock att det kommer bli större svängningar i resultatet då 
det enligt IAS 39 krävs mer för att kunna säkra ett finansiellt instrument.  
 
Balansräkning 
Balansomslutningen har höjts betydligt i och med införandet av IAS/IFRS. 
Det är mestadels omvärdering till verkligt värde till följd av de fyra 
kategorierna enligt IAS 39 som höjt balansomslutningen och det är derivat 
som är den stora posten. Ytterligare en anledning till att balansomslutningen 
har ökat är de hårdare kraven för kvittning av finansiella instrument som tas 
upp i IAS 32. Enligt RR 27 är det lättare att kvitta de finansiella 
instrumenten. Detta har lett till att inte lika många finansiella instrument får 
redovisas med ett nettobelopp varför de har blivit synliga i balansräkningen. 
 
Tillgångar 
Tillgångarna har ökat med 11 579 miljoner kronor som ses i tabell 4.2. 
Främsta orsaken till detta är att det skett en hel del omvärderingar enligt IAS 
39. Till exempel så har posten ”utlåning till allmänheten” ökat med 6 430 
miljoner kronor. I denna post ingår numera kategorierna Lånefordringar som 
ska värderas till upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde via 
resultaträkningen som ska tas upp till verkligt värde. Tidigare värderade 
Swedbank alla lån till anskaffningsvärde.  
 
Bland tillgångarna har det även skett en del omrubriceringar. Exempelvis 
står nu derivat som en egen post i enlighet med IAS 39 istället för att vara 
inbakad i övriga tillgångar, vilket lett till att övriga tillgångar minskat. 
Derivat redovisades tidigare enligt samma princip som sina tillhörande 
finansiella instrument vilket krävdes av ÅRL. Derivaten och de tillhörande 
finansiella instrumenten som tidigare redovisades till anskaffningsvärde ska 
nu tas upp till verkligt värde. I årsredovisningen ser vi att derivaten har ökat 
med 2 927 miljoner kronor vilket stämmer överens med Bondes uttalande.  
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Bonde säger att vissa strategiska aktieinnehav värderas till verkligt värde 
enligt IAS/IFRS istället för som tidigare till anskaffningsvärde. Detta är en 
anledning till att tillgångarna ökat. Petterson nämner att övervärden uppstår 
då det verkliga värdet baseras på börskursen.     

 



 

Skulder 
Som kan ses i tabell 4.3 har skulder och eget kapital ökat med 11 579 
miljoner kronor. Även här är omvärdering enligt IAS 39 den bidragande 
faktorn. Derivat har blivit en egen post istället för att vara en del av övriga 
skulder. Förändringen är beroende av att derivat på grund av värderingen 
enligt IAS 39 har ökat med 9 445 miljoner kronor.  
 
Efterställda skulder har omvärderats enligt IAS 39 och ökat med 1 401 
miljoner kronor på grund av värdering till verkligt värde. Tidigare 
redovisades dessa enligt ÅRL till LVP. Värdepapper har omrubricerats men 
även omvärderats och ökat med 1 531 miljoner kronor. 

5.2 Skillnader i koncernredovisningen i HSBC Bank plc 
 
De fyra kategorierna angående finansiella instrument som påverkar 
värderingen har HSBC Bank plc inte använt sig av tidigare. Deras 
koncernredovisning har därför nu flera poster och värderingen av de 
finansiella instrumenten skiljer sig från tidigare värdering. De finansiella 
instrumenten värderades tidigare generellt till anskaffningsvärde, men 
IAS/IFRS kräver värdering till verkligt värde i två av sina kategorier. Av de 
övriga två kategorier som ska värderas till anskaffningsvärde innefattar den 
ena instrument som HSBC värderar till verkligt värde. HSBC har valt att 
utnyttja ett undantag i IAS 39 här för att slippa värdera om dessa till 
anskaffningsvärde, varför detta inte har påverkat siffrorna. 
 
Resultaträkningen 
HSBC:s resultat har ökat med 404 miljoner pund (ca 5 500 miljoner kronor) 
till följd av införandet av IAS/IFRS (se tabell 4.4). Den post som påverkat 
resultatet mest är goodwill, som inte längre får skrivas av utan istället ska 
omvärderas varje år. HSBC har därför lagt tillbaka gjorda avskrivningar på 
goodwill med 484 miljoner pund (ca 6 600 miljoner kronor). Detta är dock 
inte ett resultat av tillämpningen av IAS 32, IAS 39 eller IFRS 7. 
 
Till följd av IAS 32 har det skett omrubriceringar i resultaträkningen. De 
omvärderingar som gjorts i balansräkningen i enlighet med IAS 39 har lett 
till att nya poster har lagts till i resultaträkningen. Även detta har påverkat 
resultatet positivt. 
 
Balansräkningen 
Som ses i tabell 4.5 har balansomslutningen har ökat med 46 676 miljoner 
pund (ca 636 000 miljoner kronor). Detta till följd av de nya 
värderingsreglerna i IAS 39 och det faktum att derivat brutits ut från de 
finansiella instrument de tidigare tillhörde. Hårdare krav för kvittning har 
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även det lett till att balansomslutningen ökat då IAS/IFRS kräver att det 
finns en avsikt att kvitta för att tillgångar och skulder ska få redovisas med 
ett nettobelopp. I Storbritanniens standard FRS 5 finns detta inte med.  
 
Tillgångar 
Det har skett både omrubriceringar och omvärderingar bland tillgångarna i 
enlighet med IAS/IFRS. Derivat har fått en egen post (se tabell 4.5) och 
övriga tillgångar har därför minskat. Värdering till verkligt värde har sedan 
lett till att derivaten har ökat med 10 315 miljoner pund (ca 140 600 miljoner 
kronor). 
 
Som tidigare nämnts har HSBC valt att endast värdera vissa poster till 
verkligt värde. Här ingår lån och förmåner till kunder som inte ändras 
nämnvärt eftersom dessa tidigare värderades till marknadsvärde. Denna post 
har dock ökat med 36 404 miljoner pund (ca 496 000 miljoner kronor) på 
grund av att kvittning mot motsvarande skulder inte får göras enligt IAS 39. 
På grund av att goodwill inte får skrivas av enligt IAS/IFRS har en 
uppskrivning gjorts, vilket har ökat tillgångarna med 1 345 miljoner pund 
(ca 18 300 miljoner kronor). 
 
Skulder 
Även på skuldsidan har det skett omrubriceringar och omvärderingar i 
enlighet med IAS/IFRS. Derivat har också här fått en egen post (se tabell 
4.6) och värderingen enligt IAS 39 har lett till att posten ökat med 10 444 
miljoner pund (ca 142 300 miljoner kronor). Då många av derivaten tidigare 
ingick i övriga skulder har denna post minskat. Även posten förutbetalda 
intäkter och upplupna kostnader har minskat på grund av att tillhörande 
derivat har fått en egen post. 
 
Posten kundkonton, som motsvaras av lån och förmåner till kunder på 
tillgångssidan, har ökat i och med att kvittning inte längre är tillämpbart här. 
Detta var tidigare tillåtet enligt FRS 5. Posten har ökat med 35 362 miljoner 
pund (ca 495 600 miljoner kronor). 

5.3 Skillnader mellan Sverige och Storbritannien 
 
Skillnaderna mellan Sveriges och Storbritanniens sätt att redovisa innan 
införandet av IAS/IFRS grundar sig i att Sverige länge haft en kontinental 
tradition med stark koppling till skatt, medan Storbritannien präglats av en 
anglosaxisk tradition där aktieägarna stått i fokus (Smith, 2006). 
 
IASB:s standarder är baserade på anglosaxiska tankar varför Storbritannien 
haft lättare att anpassa sig till de nya reglerna. Årsredovisningarna i 
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Storbritannien innehöll redan tidigare många upplysningar på grund av att 
aktieägarna krävde det. I Sverige var behovet av utförliga upplysningar i 
årsredovisningen inte lika stort då företag inom den kontinentala traditionen 
ofta har få aktieägare. IFRS 7 som i Sverige lett till utökade krav på 
information har i Storbritannien snarare lett till minskad informationsmängd. 
Det motstånd som funnits mot IAS/IFRS i Storbritannien har sin grund i just 
detta, då de anser att kvaliteten snarare har sjunkit än förbättrats 
(http://www.dti.gov.uk). 
 
I Sverige har anpassningen till de nya reglerna varit lite svårare över lag. 
Den starka kopplingen till skatt har lett till att företag varit mindre villiga att 
värdera finansiella instrument till verkligt värde än i Storbritannien. Det här 
problemet har fått sin lösning genom att värdeförändringarna som kan uppstå 
redovisas i en skattefri fond för verkligt värde som enbart påverkar 
balansomslutningen (Fars samlingsvolym del 1, 2006). Det här är dock något 
som bara påverkar de enskilda svenska juridiska personerna i en koncern och 
inte själva koncernredovisningen. En koncern är inte ett skattesubjekt 
(http://www.skatteverket.se). 
 
Definitionen av verkligt värde skiljer sig åt mellan länderna. I Storbritannien 
definieras verkligt värde som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas eller en skuld regleras utan avdrag för försäljningskostnader. I 
Sverige definieras det som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas eller en skuld regleras med avdrag för försäljningskostnader. Då 
Storbritanniens definition är den samma som definitionen i IAS/IFRS har 
värdet på de instrument som tidigare värderats till verkligt värde inte behövt 
justeras. I Sverige har däremot en justering krävts, vilket är en av 
anledningarna till det ökade värdet på tillgångarna. 
 
Både Storbritannien och Sverige har påverkats av de nya värderingsreglerna 
eftersom IAS/IFRS kräver att alla finansiella instrument ska redovisas till 
verkligt värde. Både i HSBC:s och i Swedbanks koncernredovisning kan vi 
se att resultatet och balansomslutningen har ökat på grund av IAS 39 och de 
kategoriseringar som görs. Både Swedbank och HSBC har i regel värderat 
sina finansiella instrument till anskaffningsvärde innan införandet av 
IAS/IFRS. Skillnaden är att HSBC har använt sig av en undantagsregel i IAS 
39 som säger att alla kategorier inte måste tillämpas. Detta undantag innebär 
att de inte använder sig av kategorin Lånefordringar i sin 
koncernredovisning (http://www.frc.org.uk). 
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När det gäller säkringsredovisning som tas upp i IAS 39 har varken 
Storbritannien eller Sverige haft någon omfattande lag om detta. Båda 
länderna har därför påverkats mycket av införandet av IAS/IFRS när det 
gäller säkringsredovisning.  

 



 

6. Slutsatser 
 
Här presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till genom att analysera 
vår teori och empiri. Vi ger svar på de forskningsfrågor vi ställt oss samt ger 
förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Slutsatser utifrån forskningsfrågorna 
 
Det är IAS 39 som har stått för de väsentliga skillnaderna i upprättandet av 
koncernredovisningen. Standarderna IFRS 7 och IAS 32 är endast 
kompletterande standarder till IAS 39 och påverkar bara upplysningen och 
klassificeringen av finansiella instrument. 
 
På balanssidan kan vi se att små förändringar i lag har lett till stora 
förändringar i siffror. Till exempel har omrubriceringar lett till att även 
omvärderingar måste ske, vilket stundtals lett till stora ändringar i 
balansräkningen.  
 
Kvaliteten på redovisningen har generellt ökat. Värdering till verkligt värde 
ger en mer korrekt värdering men möjligheter till att göra undantag försvårar 
jämförbarheten. Detta har lett till att det blir svårare för vissa intressenter att 
förstå koncernredovisningen. 
 
I och med att fler upplysningar nu är ett krav blir det lättare för mer insatta 
intressenter att förstå vad som faktiskt har hänt under det gångna året. 
Koncernredovisningen blir mer transparent vilket leder till större kontroll av 
koncernens aktiviteter och det blir lättare att se varför de gör som de gör. Det 
blir svårare för företagen att vilseleda dessa intressenter.   
 
Införandet av IAS/IFRS har också gjort att skillnaderna mellan kontinental 
och anglosaxisk redovisningstradition har reducerats varför det nu är lättare 
att jämföra koncernredovisningar från olika länder.
 
Vilka är de väsentliga skillnaderna angående redovisningen av 
finansiella instrument enligt svensk lagstiftning och IAS/IFRS-
standarderna som nu ska tillämpas av banker i Sverige? 
Utifrån det material vi har presenterat kan ingen generalisering göras av 
banker. När det gäller Swedbank har vi kommit fram till att den största 
skillnaden ligger i värdering av finansiella instrument. På grund av 
försiktighetsprincipen var det vanligare att redovisa sina finansiella 

  49
 



 

instrument till anskaffningsvärde än till marknadsvärde. IAS 39 säger nu att 
värdering som regel ska ske till verkligt värde.  
 
Den största posten som påverkats av värdering till verkligt värde är derivat 
som säkrar andra finansiella instrument vilka tidigare värderades 
tillsammans med sitt tillhörande instrument. Oftast togs dessa upp till 
anskaffningsvärde. Numera ska dessa derivat alltid värderas till verkligt 
värde. 
 
Vilken påverkan har de IAS/IFRS-standarder som berör finansiella 
instrument haft på svenska bankers resultat?
Vi kan se att de nya reglerna inte har påverkat resultatet i någon större 
utsträckning, vilket både Bonde och Petterson håller med om att de inte 
borde göra. Respondenterna nämner dock både två att det blir mer 
svängningar i resultatet från år till år. De flesta förändringar som skett 
angående värdering har påverkat balansomslutningen och inte 
resultaträkningen. Detta eftersom värdering är en fråga som berör tillgångar 
och skulder snarare än intäkter och kostnader. 
 
Resultatet har dock ökat i Swedbank med 1 357 miljoner kronor, men denna 
ökning beror till stor delen på övriga IAS/IFRS-standarder. Den del som IAS 
32 och 39 står för återfinns i posten ”Nettoresultat finansiella poster till 
verkligt värde”, vilken innehåller värdeförändringar till följd av värdering till 
verkligt värde. De fyra kategorier som tas upp i IAS/IFRS innehåller bland 
annat ”Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen”. 
Värdeförändringar i denna kategori tas upp den ovan nämnda posten och 
påverkar därför resultatet. 
 
Denna resultatökning kan tyckas stor, men i relation till balansomslutningens 
ökning är den ganska liten.  
 
Tillämpar en bank i Storbritannien standarderna på samma sätt som en 
bank i Sverige? 
Redovisningsreglerna i Storbritannien och Sverige skiljer sig inte åt så 
mycket. Skillnaden ligger i att Storbritannien har ett anglosaxiskt synsätt och 
använder sig av verkligt värde på ett annat sätt. Vid definition av verkligt 
värde enligt UK GAAP tas inte försäljningskostnader med, vilket tas med i 
ÅRL:s definition. 
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Bankerna i Storbritannien ska tillämpa standarderna på samma sätt som 
bankerna i Sverige, men de gör inte det fullt ut. I HSBC kan vi se att de 
undantag som EU tillåter har utnyttjats i större utsträckning. Till exempel har 
HSBC valt att inte redovisa förändringar som uppstått till följd av IFRS 7. 
Troligen beror detta på att betydelsefulla brittiska organisationer, så som The 

 



 

Department of Industry and Trade, anser att kvaliteten på 
koncernredovisningen sänks i och med införandet av IAS/IFRS. 

6.2 Egna reflektioner 
 
När vi formulerade våra forskningsfrågor visste vi att det fanns skillnader 
mellan sättet att redovisa finansiella instrument enligt svensk lagstiftning och 
enligt IAS/IFRS. Vi trodde däremot att skillnaderna skulle vara större än de 
faktiskt var. Att skillnaderna inte är så stora beror på att de svenska lagarna 
de senaste åren har anpassats efter IAS/IFRS och att svensk redovisning 
ligger långt fram i utvecklingen. 
 
När det gäller bankernas resultat trodde vi att det skulle påverkas mer av 
IAS/IFRS. Vi hade uppfattningen att värdering till verkligt värde skulle 
synas mer i resultaträkningen än vad det gör. Sverige har dessutom alltid haft 
en försiktig syn på redovisningen vilket vi trodde skulle bidra till en större 
skillnad i resultaträkningen. 
 
Att Storbritannien är så lagreglerat som det är var inget någon av oss trodde. 
De lagar som finns i Storbritannien är dock unga och har påverkats mycket 
av IAS/IFRS. Införandet var därför något enklare i Storbritannien, men vi 
antog båda att tolkningen av standarderna skulle ha varit annorlunda i 
Storbritannien.  Vi trodde att bankernas koncernredovisningar skulle skilja 
sig åt trots att både Sverige och Storbritannien lyder under samma 
redovisningslag. Det förvånade oss att skillnaden mellan redovisningen i 
Storbritannien och i Sverige inte var så stor som vi först trott. 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att beskriva hur redovisningen av en banks 
finansiella instrument har förändrats i koncernen i och med införandet av 
IASB:s redovisningsstandarder och hur tillämpningen av dessa standarder 
har påverkat redovisningen av finansiella instrument hos en bank i 
Storbritannien. Vi anser att vi har uppnått uppsatsens syfte genom den teori 
och empiri vi har presenterat. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur banker utanför EU 
redovisar sina finansiella instrument. Vilken värderingsmetod används och 
påverkas de av IASB:s standarder även fast de inte är med i EU? 
 
Det hade även varit givande att jämföra USA:s standardsättare FASB:s och 
IASB:S reglering av finansiella instrument. Då USA är mer anglosaxiska än 
Storbritannien kan man säkert finna större skillnader här. 
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Bilaga A – Intervjufrågor till bank 
 
Vad heter du och vilken tjänst har du inom banken? 
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 
 
När började ni använda er av IAS/IFRS? 
 
Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan redovisningen innan och nu?  
- Har några poster påverkats mer än andra? 
- Vilka skillnader har skett avseende värdering av finansiella instrument? 
 
Hur har införandet av IAS/IFRS påverkat resultatet? 
 
Hur har införandet av IAS/IFRS påverkat innehållet i årsredovisningen? 
 
Anser ni själva att värdet på informationen har förändrats? I så fall hur? 
 
Vad har varit svårast att implementera med IAS?  
 
Anser ni att redovisningen var bättre förr? 
- Ur intressenternas perspektiv 
- Ur bankens perspektiv 

 
Det finns fyra värderingskategorier för finansiella instrument enligt 
IAS/IFRS; Finansiella instrument till verkligt värde, lånefordringar, 
investeringar som hålles till förfall samt finansiella tillgångar som kan säljas. 
Använde Ni Er av liknande kategorier innan IAS/IFRS? 
 
Varför tar ni inte upp IAS 32 i Er årsredovisning då den behandlar 
finansiella instrument? 
 
Egna tankar om införandet av IAS/IFRS… 
 
Kompletterande frågor vid intervju med Swedbank  
 
Är den största skillnaden att redovisning enligt IAS kräver värdering till 
verkligt värde för vissa poster? 
 
Vilka är enligt dig de största skillnaderna mellan IAS 39 och tidigare svensk 
lagstiftning för redovisning av finansiella instrument?  Hur påverkar IAS 39 
er och hur stora är de siffermässiga förändringarna? 
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Vilka är enligt dig de största skillnaderna mellan IAS 32 och RR 27 som 
behandlar upplysningar och klassificering? Hur påverkar IAS 32 er? 
 
IFRS 7 utfärdades i augusti 2005, har ni implementerat denna standard? Har 
den inneburit någon förändring för Swedbanks redovisning av upplysning av 
finansiella instrument? 
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Bilaga B – Intervjufrågor till revisor 
 
Vad heter du och vad är du anställd som? 
 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan redovisningen innan införandet av 
IAS/IFRS och nu?  
- Har några poster påverkats mer än andra? 
- Vilka skillnader har skett avseende värdering av finansiella instrument? 
 
Hur har införandet av IAS/IFRS påverkat bankers resultat enligt dig? 
 
Anser du att införandet av standarderna har lett till en mer rättvisande bild än 
tidigare? I så fall hur? 
 
Anser du att redovisningens standard har förbättrats eller försämrats? 
 
Tror du att införandet av standarderna har gjort det lättare eller svårare för 
intressenterna att tolka bankers årsredovisningar? 
 
Har du stött på problem med värdering till verkligt värde då definitionen av 
verkligt värde skiljer sig mellan IAS/IFRS och ÅRL? 
 
Är det någon skillnad mellan tillämpandet av IAS/IFRS i Storbritannien och 
tillämpandet av IAS/IFRS i Sverige?  

- Spelar det någon roll att Storbritannien har en anglosaxisk syn på 
redovisningen medan Sverige går mer åt det kontinentala hållet?  

 
Vilka lagar i Storbritannien motsvarar IAS 32, 39 och IFRS 7? Vilka är de 
stora skillnaderna mellan de tidigare brittiska lagarna och IAS/IFRS? 
 
Hur har ditt arbete påverkats i och med införandet av IAS/IFRS? 
 
Vad har varit svårast för dig som revisor med införandet av IAS/IFRS? 
 
Egna tankar om införandet av IAS/IFRS… 
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Bilaga C – Introduktionsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på högskolan i Borås som skriver vår c-uppsats just nu. 
Vi skriver om införandet av IAS och hur det har påverkar bankers 
redovisning. Främst då IAS 32 och 39 och IFRS 7. Vi skriver även om de 
lagar som gällde innan för att kunna identifiera skillnader. 
 
Finns det någon hos er som är insatt i detta område och som kan tänkas ha 
tid för en intervju om detta i början på maj? 
 
MVH Camilla Martinsson och Emmeli Gustafsson 
Högskolan i Borås, IDA 
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Bilaga D - Intervju med Swedbank 
 
Vad heter du och vilken tjänst har du inom banken? 
Henrik Bonde, redovisningsspecialist - ansvarig koncernens 
redovisningsprinciper 
 
Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 
Följa, tolka och se till så att vår finansiella rapportering är korrekt enligt 
regelverk. 
 
När började ni använda er av IAS/IFRS? 
Implementering skedde 2005. Vi har dock indirekt följt IFRS redan tidigare 
genom att följa Redovisningsrådets rekommendationer och 
Finansinspektionens författningar. Båda dessa organs 
redovisningsföreskrifter har i väldigt stor del varit baserade på IAS. 
 
Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan redovisningen innan och nu?  
 
- Har några poster påverkats mer än andra? 
För oss, redovisning av derivatinstrument som säkrar andra finansiella 
instrument där dessa normalt sett värderas till anskaffningsvärde. Goodwill 
hantering och minoritet. Rubriceringsfrågor. 
 
- Vilka skillnader har skett avseende värdering av finansiella 
instrument?  
Förutom ovan, där derivat som tidigare anskaffningsvärderades och nu 
värderas till verkligt värde, värderas numer vissa strategiska aktieinnehav till 
verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Vissa typer av 
uppläggningsprovisioner periodiseras som ränta istället för att redovisas som 
provision. 
 
Hur har införandet av IAS/IFRS påverkat resultatet? 
Vår omräkning till IFRS framgår av vår ÅR 2005 not 55. Resultat har blivit 
något mer volatilit. Eftersom verkligt värde används i större utsträckning så 
resultatredovisas i allt större utsträckning effekter till följd av öppna 
räntepositioner. Dessa periodiserades tidigare genom att 
anskaffningsvärdering tillämpades. 
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Hur har införandet av IAS/IFRS påverkat innehållet i 
årsredovisningen? 
Mer omfattande beskrivning av redovisningsprinciper och risker. Justeringar 
i RR/BRs uppställningsformer. Fler notupplysningar, såsom rörelseförvärv, 
avvecklad verksamhet, utdelning m m. 
 
Anser ni själva att värdet på informationen har förändrats? I så fall 
hur? 
Information är mer upplysande nu. Dock är värdena mer styrt utifrån 
företagens egna bedömningar och därmed mer subjektivt. 
 
Vad har varit svårast att implementera med IAS?  
Aktivering av immateriella tillgångar, nedskrivningstester av goodwill. 
 
Anser ni att redovisningen var bättre förr? 
 
- Ur intressenternas perspektiv 
Både ja och nej. Tidigare mer jämförbart och stabilt men trubbigare. Nu mer 
principiellt riktigt men större subjektivitet. 
 
- Ur bankens perspektiv 
Se ovan. 
 
Det finns fyra värderingskategorier för finansiella instrument enligt 
IAS/IFRS; Finansiella instrument till verkligt värde, lånefordringar, 
investeringar som hålles till förfall samt finansiella tillgångar som kan 
säljas. Använde Ni Er av liknande kategorier innan IAS/IFRS?  
Ja, de var inte helt olika. Exempelvis fanns redan held to maturity som i och 
för sig klassades som anläggningstillgång. Även lånefordringar värderades 
redan tidigare till anskaffningsvärde. 
 
Varför tar ni inte upp IAS 32 i Er årsredovisning då den behandlar 
finansiella instrument? 
IAS 32 är endast en presentationsstandard och innehåller definition av 
finansiella instrument och skillnaden mellan eget kapital och skulder. 
Införandet av den har inte haft någon effekt på vår redovisning. Den gällde 
indirekt redan tidigare eftersom Finansinspektionens föreskrifter var bl a 
baserad på IAS 32. Värdering och upplysningskrav finns i IAS 39 respektive 
IFRS 7. 
 
Är den största skillnaden att redovisning enligt IAS/IFRS kräver 
värdering till verkligt värde för vissa poster? 
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Även om vi redan tidigare värderade mycket till verkligt värde så har IFRS 
inneburit ännu mer värdering till verkligt värde. 

 



 

 
Vilka är enligt dig de största skillnaderna mellan IAS 39 och tidigare 
svensk lagstiftning för redovisning av finansiella instrument? Hur 
påverkar IAS 39 er och hur stora är de siffermässiga förändringarna? 
Tidigare värderade vi derivat som säkrar andra finansiella instrument som 
värderas till anskaffningsvärde också till anskaffningsvärde.  
Numera måste alla derivat värderas till verkligt värde, vilket då har inneburit 
att även de finansiella instrument som tidigare värderades till 
anskaffningsvärde nu också värderas till verkligt värde. Dessutom värderar 
vi numera vissa strategiska aktieinnehav där inflytandet inte överstiger 20% 
till verkligt värde istället för som tidigare till anskaffningsvärde. 
 
De siffermässiga effekterna vid övergången till IFRS ser ni lättast i vår 
årsredovisning 2005 not 55. 
http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,289250,00.pdf 
 
Vilka är enligt dig de största skillnaderna mellan IAS 32 och RR 27 som 
behandlar upplysningar och klassificering? Hur påverkar IAS 32 er? 
IAS 32 har inte påverkat oss speciellt mycket. Vi har sedan tidigare följt 
Finansinspektionens anvisningar och den har redan tidigare varit upprättad 
på basis av IAS 32. Numera innehåller också IAS 32 enbart presentations 
regler. Övriga upplysningskrav styrs av IFRS 7, vilken vi tillämpar. 
 
IFRS 7 utfärdades i augusti 2005, har ni implementerat denna 
standard? Har den inneburit någon förändring för Swedbanks 
redovisning av upplysning av finansiella instrument? 
Vi har kompletterat med en del upplysningar som vi inte haft tidigare.  
Exempelvis 
Finansiella instruments värderingskategorier 
Indelning av nettoresultat finansiella transaktioner 
Erhållna säkerheter 
Ränteintäkter osäkra fordringar 
Förfallna fordringar 
 
Övriga upplysningskrav hade vi redan till följd av Finansinspektionens 
föreskrifter. 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och 
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
 
 

  63
 


	1. Inledning 
	1.1 Bakgrundsbeskrivning  
	1.2 Problemdiskussion och formulering av forsknings-frågor 
	 
	1.3 Syfte  
	1.4 Avgränsningar 
	1.5 Litteratur 
	1.6 Målgrupp 
	1.7 Uppsatsens disposition  
	 2. Metod 
	2.1 Metodval 
	2.1.1 Kvantitativ metod 
	2.1.2 Kvalitativ metod 
	2.1.3 Vårt metodval 

	2.2 Analys och tolkningsmetod 
	2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
	2.4 Datainsamlingsmetod 
	2.4.1 Primärdata 
	2.4.2 Sekundärdata 
	2.4.3 Urval av intervjuobjekt 

	2.5 Säkerhet vid informationsinsamling 
	2.5.1 Validitet 
	2.5.2 Reliabilitet 
	2.5.3 Vår studies validitet och reliabilitet 


	 3. Teoretisk referensram 
	3.1 Kontinental och Anglosaxisk redovisningstradition 
	3.1.1 Kontinental 
	3.1.2 Anglosaxisk 
	3.1.3 Skillnader 

	3.2 Bakgrund till IAS/IFRS 
	3.2.1 Kort historik om IASC/IASB 
	3.2.2 EU och IASB 

	3.3 Aktuell lagstiftning – IAS/IFRS 
	3.3.1 IAS 32 – Finansiella instrument: Klassificering 
	3.3.2 IAS 39 – Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
	3.3.3 IFRS 7 – finansiella instrument: Upplysningar 

	3.4 Lagstiftning i Sverige före IAS/IFRS 
	3.4.1 RR 27 – Finansiella instrument: upplysning och klassificering  
	3.4.2 Årsredovisningslagen (ÅRL) 

	 
	3.5 Skillnader mellan IAS/IFRS och svensk redovisningslag 
	3.5.1 IAS 32 VS RR 27 
	3.5.2 IAS 39 VS ÅRL   
	3.5.3 IFRS 7 VS ÅRKL och RR 27 

	3.6 Lagstiftning i Storbritannien före IAS/IFRS 
	3.7 Skillnader mellan IAS/IFRS och brittisk lagstiftning 
	3.7.1 IAS 32 
	 
	3.7.2 IAS 39  
	3.7.3 IFRS 7 


	 4. Empiri 
	4.1 Intervju med en revisor  
	4.2 Swedbank 
	4.2.1 Företagsbeskrivning 
	4.2.2 Intervju med redovisningsspecialist på Swedbank 
	4.2.3 IAS/IFRS påverkan på Swedbank 
	De siffermässiga skillnaderna 


	4.3 HSBC Bank plc 
	4.3.1 Företagsbeskrivning 
	4.3.2 IAS/IFRS påverkan på HSBC Bank plc 
	De siffermässiga skillnaderna 



	 5. Analys 
	5.1 Skillnader i koncernredovisningen i Swedbank 
	5.2 Skillnader i koncernredovisningen i HSBC Bank plc 
	5.3 Skillnader mellan Sverige och Storbritannien 

	 6. Slutsatser 
	6.1 Slutsatser utifrån forskningsfrågorna 
	6.2 Egna reflektioner 
	6.3 Förslag till fortsatt forskning 

	 7. Litteraturförteckning 
	 Bilaga A – Intervjufrågor till bank 
	 Bilaga B – Intervjufrågor till revisor 
	 Bilaga C – Introduktionsbrev 
	 Bilaga D - Intervju med Swedbank 
	Högskolan i Borås 



