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Ämne/kurs: FEKP01 Examensarbete magisternivå, företagsekonomi: redovisning, 15 hp 

Författare: Lejla Kazic, Patricia Zell 

Handledare: Kristina Artsberg 

Fem nyckelord: omklassificeringar, upplysningar, användbarhet, transparens, kvalitativa 

egenskaper 

Syfte: Uppsatsen avser belysa huruvida användbarheten samt transparensen i de finansiella 

rapporterna har påverkats av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7 och i så fall på 

vilket sätt. Undersökningen genomförs utifrån användarnas perspektiv på de finansiella 

rapporterna.  

Metod: Uppsatsen skrivs utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med betoning på abduktion. 

Undersökningen består av granskning av bankernas årsredovisningar samt intervjuer med 

bank- och aktieanalytiker.  

Teoretiskt perspektiv: I uppsatsen redogörs för vetenskaplig litteratur kring regleringar av 

bankernas redovisning och värderingsmetoder. Vidare ges en aktuell och vetenskapligt 

förankrad presentation av kvalitativa egenskaper samt transparensen.   

Empiri: Uppsatsens empiriska undersökning består av granskning av bankernas 

årsredovisningar samt intervjuer med bank- och aktieanalytiker.  Genom granskning av 

årsredovisningar fastsälls det hur tillämpning av tilläggen ser ut i praktiken samt vilka 

effekter de här kan ha på användbarheten och transparensen i de finansiella rapporterna. 

Empiriska resultat stärks av respondenternas svar vilka ges i intervjuerna.   

Resultat: Studien visar att tre av de fyra undersökta svenska börsnoterade bankerna 

tillämpar tilläggen i IAS 39 och IFRS 7. Upplysningarnas omfattning skiljer sig dock mellan 

bankerna vilket kan innebära att brister finns i IFRS 7. I uppsatsen fastställs också att 

begreppet rapporteringsperiod tolkas olika av olika banker. Studien visar vidare att det kan 

finnas ett samband mellan tillämpningen av tilläggen och användbarheten samt 

transparensen i de finansiella rapporterna.  
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Abstract 

Title: Banks reclassifications of financial assets - an essential or deceptive business? 

Seminar date: January 26, 2010 

Course: Master thesis in business administration, 15 University Credit Points (15 ECTS) 

Major: Accounting 

Authors: Lejla Kazic, Patricia Zell  

Advisor: Kristina Artsberg 

Five key words: reclassifications, information, usability, transparency, quality characteristics 

Purpose: This paper intends to highlight whether the usefulness of the financial statements 

has been affected by the application of the appendices to IAS 39 and IFRS 7 and if so, in what 

way? The investigation is carried out based on the users' perspective on the financial 

statements. 

Methodology: The thesis provides the basis of a qualitative research approach with 

emphasis on deduction. The study consists of analysis of banks annual reports and 

interviews with bank analysts. 

Theoretical perspectives: The paper presents the scientific literature on the regulation of 

banks accounting and valuation methods. Then a current and scientifically grounded 

presentation of the qualitative properties and transparency is given. 

Empiric Foundation: Essay’s empirical study consists of examining the bank annual reports 

and interviews with bank analysts. Through the examination of financial statements 

determinates how the application of extensions looks like in practice and what effects this 

might have on the usability and transparency in the financial statements. Empirical findings 

are reinforced by respondents’ answers given in interviews. 

Conclusions: The study shows that three out of four surveyed Swedish listed banks apply 

appendices to IAS 39 and IFRS 7. The enhanced scale, however, differ between banks, which 

could lead to gaps in IFRS 7. The study shows further that there may be a connection 

between the application of appendices and the usability and transparency in the financial 

statements. The paper also states that the concept of the reporting period is interpreted 

differently by different banks. 
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1. Inledning 

 kapitlet lämnas en presentation av bakgrunden till nya redovisningsregler för 

finansiella företag. En diskussion förs om varför ämnet är av intresse för att sedan 

mynna ut i en konkret problemformulering. Slutligen presenteras uppsatsens syfte 

samt en illustration över den fortsatta dispositionen. 

1.1 Bakgrund 

När investmentbanken Lehman Brothers offentliggjorde sin konkurs blev den rådande 

finanskrisen ett faktum i världen. Bank- och kreditväsendet hamnade i stora svårigheter till 

följd av det här.1 Swedbank, en av de fyra börsnoterade bankerna i Sverige, riskerade stora 

förluster på grund av deras exponering i form av ett lån på drygt 1,3 miljarder dollar mot ett 

av Lehman Brothers dotterbolag.2 

Även om krisen är långt ifrån över har flera förklaringar till den redan kunnat konstateras. En 

faktor som nämns i debatten är överskott på sparande. Överskottet hade funnits på 

marknaden en längre period före krisen. Det innebar att det fanns stora summor att placera 

på de finansiella marknaderna och följden av det här blev att räntan på riskfria tillgångar 

pressades ner. En kombination av mycket pengar att placera och en låg riskfri ränta ledde till 

en jakt på avkastning och en uppkomst av nya finansiella instrument som både var komplexa 

samt svåra att värdera korrekt.  På grund av den optimistiska stämningen som rådde på 

marknaden var det inte svårt att sälja de här instrumenten och ingen uppmärksammade de 

inbakade riskerna. Även tillsynsmyndigheter och regelverk kom efter i den här utvecklingen.3 

Från år 2005 rekommenderas alla noterade företag inom EU att implementera de 

internationella redovisningsstandarderna IFRS - International Financial Reporting Standards 

(tidigare IAS – International Accounting Standards) i de finansiella rapporterna. De ansvariga 

för framställandet av standarderna benämns från år 2001 IASB - International Accounting 

                                                 
1
 www.ekonomifakta.se, 21 oktober 2008, 091115 

2
 www.privataaffarer.se, 16 september 2008, 091115 

3
 www.riksbanken.se, 6 november 2009, 091115 

I 

http://www.ekonomifakta.se/
http://www.privataaffarer.se/
http://www.riksbanken.se/
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Standards Board (tidigare IASC - International Accounting Standards Committee) och är 

internationella normgivare inom redovisning.4  

En annan internationell normgivare och tillsynsmyndighet är Baselkommittén - The Basel 

Committe on Banking Supervision. Det är ett samarbetsorgan för centralbanker och 

banktillsynsmyndigheter som bland annat gett ut Basel II - ett internationellt regelverk för 

kapitaltäckning. Basel II består av tre stycken pelare som behandlar grundläggande 

kapitalkrav, riskbedömning och tillsyn samt informationskrav.5 I den tredje pelaren återfinns 

informationskrav vilka anses ha likheter med kraven om upplysningar i IFRS 7. En 

eftersträvan av en centraliserad uppsättning av regler om finansiella upplysningar som ska 

redovisas av bankerna kan därför vara viktigt.6 

IFRS 7 – Finansiella instrument: Upplysningar, infördes år 2007 och behandlar krav på 

upplysningar om finansiella instrument i företagens finansiella rapporter.7 Redovisningen 

skall ske enligt IASB:s föreställningsram i vilken kvalitativa egenskaper på redovisningen tas 

upp.  De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna som bör eftersträvas är begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. De här egenskaperna är viktiga då de medför att 

informationen i de finansiella rapporterna blir användbara för dess användare.8 

En av de viktiga egenskaperna är begripligheten i informationen vilken lämnas till 

användarna genom de finansiella rapporterna. Det förutsetts dock att användaren har en 

rimlig kunskap om faktorer såsom affärsverksamhet och redovisning. Informationen måste 

vidare vara relevant för att vara av värde som beslutsunderlag för användarna. För att räknas 

som användbar, måste informationen även vara tillförlitlig. Den anses vara tillförlitlig då den 

inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Jämförbarhet eftersträvas dels 

över tid och dels mellan olika företag i syfte att ge användarna en möjlighet att jämföra de 

finansiella rapporterna.9  

                                                 
4
 EG nr 1606/2002, p.6;7 

5
 www.fi.se, 14 februari 2001, 091124 

6
 McDonnell (2006), s.21ff 

7
 IFRS 7, p.1 

8
 IASB:s föreställningsram (2008), p.24 - 40 

9
 Ibid 

http://www.fi.se/
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IFRS 7 förespråkar även behovet av transparens i de finansiella rapporterna.10 Transparens 

innebär att den information som offentliggörs av företagen återspeglar den information som 

företaget baserar sina beslut på.11 

Vid rekommendationen år 2005 om att noterade företag inom EU skulle implementera IFRS - 

standarderna, handlade en stor del av debatten om IAS 39 - Finansiella instrument: 

Redovisning och värdering. Det centrala i debatten var den förespråkade värderingen av 

finansiella instrument till verkligt värde12. Diskussioner fördes om att värdering enligt verkligt 

värde möjligen kan leda till fluktuationer i de finansiella rapporterna. Synen på marknaden 

var dock positiv och en uppåtgående trend på börsen kunde uppmätas, vilket mynnade ut i 

att implementeringen av verkligt värde kom till stånd. Verkligt värde ansågs ha en positiv 

inverkan på de finansiella rapporterna.13  

I samband med dagens finansiella kris kom värdering enligt verkligt värde åter att 

aktualiseras. Marknaderna för en del finansiella tillgångar blev med finanskrisen helt 

obefintliga, vilket ledde till att det inte längre gick att fastställa en finansiell tillgångs 

marknadspris.14 Värdering enligt verkligt värde är problematiskt då det råder inaktivitet på 

marknaden eftersom värdet främst fastställs med hjälp av marknadsvärdet.15 Följden av det 

här blev att handeln med finansiella tillgångar skedde till kraftigt pressade priser. Värdet av 

finansiella tillgångar fick skrivas ner av finansiella institut och det resulterade i begränsad 

utlåning och förstärkning av finanskrisen.16  

Även Huian diskuterar problematiken kring värdering enligt verkligt värde under en 

finanskris och menar att bankerna återfinns bland de största kritikerna till en sådan 

värdering. Hon menar att bankerna beskyller värderingen för den finansiella kris som råder 

                                                 
10

 www.ey.com, 2008, 091125 
11

 Belkaoui (2004), s.225ff 
12

 En tillgångs verkliga värde speglas av marknadsvärdet på en aktiv och välfungerade marknad 
13

 Armstrong et al (2006), s.6f 
14

 www.thebanker.com, 3 november 2008, 091207 
15

 Lane (2008), s.13 
16

 www.thebanker.se, 3 november 2008, 091207  

http://www.ey.com/
http://www.thebanker.com/
http://www.thebanker.se/
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då de menar att verkligt värde reagerar för snabbt på fluktuationer på den marknad som i 

dagsläget råder.17  

Verkligt värde har tidigare betraktats som ett redskap för att öka förtroendet för den 

finansiella marknaden. Skandaler såsom Enron18 bidrog till att en marknadsmässig värdering 

av finansiella tillgångar efterfrågades för att säkerhetsställa en ökad tillförlitlighet.  

Tillsynsmyndigheter ansåg att verkligt värde skulle bidra till förstärkt transparens och 

jämförbarhet samt hjälpa användarna av de finansiella rapporterna att återfå förtroendet för 

den finansiella marknaden. Värdering enligt verkligt värde har i samband med den 

nuvarande finanskrisen dock motsägelsefullt lett till en minskning av det här förtroendet.19 

För att återuppta stabilitet och förtroende publicerade IASB den 13 oktober år 2008 

ändringar i de internationella redovisningsstandarderna IAS 39 och IFRS 7. Ändringarna 

antogs av EU-kommissionen den 15 oktober år 2008 och fick tillämpas retroaktivt från och 

med 1 juli år 2008.20 

Enligt IAS 39 ska finansiella tillgångar klassificeras i fyra olika kategorier och därmed 

redovisas enligt de regleringar vilka återfinns inom respektive kategori. Tilläggen i IAS 39 är 

frivilliga och innebär att en del finansiella tillgångar under vissa omständigheter får 

omklassificeras från en kategori till en annan. Det centrala i det här är att tillgångar 

värderade enligt verkligt värde enligt nuvarande kategorier kan omklassificeras till kategorier 

i vilka värdering sker till anskaffningsvärde respektive upplupet anskaffningsvärde. En del 

upplysningskrav har samtidigt lagts till i IFRS 7 vad gäller de omklassificerade finansiella 

tillgångarna.21  

 

                                                 
17

 Huian (2009) 
18

 Enronskandalen kulminerade år 2001 då företaget gjorde sig skyldig till bokföringsbrott genom att det bland 

annat hade undvikit att redovisa riktiga skulder i sina rapporter till intressenterna. 
19

 Huian (2009) 
20

 www.fi.se, 16 oktober 2008, 091118 
21

 Ibid 

 

http://www.fi.se/
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1.2 Problemdiskussion  

”Med hänsyn till den rådande turbulensen på de finansiella marknaderna och till att handel 

med vissa finansiella instrument inte längre förekommer eller att marknaderna för dem inte 

längre är aktiva eller är utsatta för störningar behöver direkt effekt ges åt de ändringar som 

medger omklassificering av vissa finansiella instrument och denna förordning bör därför 

träda i kraft i brådskande ordning.”22 

Den rådande finansiella krisen har sammanfallit med det första året av obligatorisk 

tillämpning av IFRS 7.23 Även standarden IAS 39 aktualiserades i samband med finanskrisen 

då den rekommenderade värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde.24 Den 15 

oktober år 2008 valde IASB att göra tillägg i de två standarderna och tilläggen sågs som en 

snabb reaktion på det rådande finansiella läget.25 Det kan anses att tilläggen har kommit till 

stånd ovanligt snabbt då den sedvanliga processen enligt Marton et al kan ta flera år.26 

Tilläggen har möjliggjort omvärderingar av finansiella tillgångar från verkligt värde till 

anskaffningsvärde respektive upplupet anskaffningsvärde. IASB har angett bakomliggande 

skäl till tilläggen såsom att öka transparensen inom den finansiella rapporteringen samt att 

öka förtroendet för den finansiella marknaden.27  Liknande skäl angavs tidigare då värdering 

enligt verkligt värde förespråkades.28 Kontroversiellt kan man tycka att IASB säger emot sina 

egna uttalanden från tidigare och funderingar uppstår om vilken värdering som då är den 

mest lämpliga? Är det så att värderingsteknikerna måste anpassas för olika 

marknadsförhållanden?  

Som tidigare nämnt återfinns bankerna enligt Huian bland de största kritikerna till värdering 

enligt verkligt värde under de marknadsförhållandena som råder.29 Tilläggen ger möjlighet 

till värdering enligt anskaffningsvärde för tillgångar vilka företag tidigare var tvungna att 

värdera enligt verkligt värde. Värdering enligt anskaffningsvärde medför enligt Huian att 

                                                 
22

 EG nr 1004/2008 
23

 www.europa.eu, 15 november 2005,  091122 
24

 www.thebanker.com, 3 november 2008, 091207 
25

 EG nr 1004/2008 
26

 Marton et al (2008), s.9f 
27

 www.iasb.org, 13 oktober 2008, 091122  
28

 Huian (2009) 
29

 Ibid 

http://www.europa.eu/
http://www.thebanker.com/
http://www.iasb.org/
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förlusterna slår tillbaka under en längre tidshorisont och det ger bankerna tid att komma 

med lösningar tills marknaden har återhämtat sig30. Bankerna kan anses vara viktiga för ett 

lands ekonomi. Blir tilläggen om omklassificeringar då ett sätt att skydda bankerna när de 

gör fel?  

Tillämpningen av tilläggen är frivillig, men om omklassificeringar utförs i enlighet med 

tilläggen i IAS 39 ska upplysningar rörande omklassificeringarna lämnas enligt tilläggen i IFRS 

7.31. IASB försvarar det här beslutet med att sådana omklassificeringar även är frivilliga enligt 

redovisningsreglerna i US GAAP32 och att de som tillämpar IFRS regler därför skall ges samma 

möjlighet till frivillig tillämpning.33 Är frivillig tillämpning att rekommendera sett utifrån 

intressenternas perspektiv?   

En viktig kvalitativ egenskap på redovisningen är jämförbarheten i den finansiella 

rapporteringen.34 Möjligheten till jämförelse kan enligt Miller et al påverkas negativt om 

olika metoder för värdering används av olika företag.35 Då företagen ges en möjlighet att 

välja vilken värdering av finansiella tillgångar som de ska tillämpa, frågar sig författarna om 

det här kan leda till att jämförbarheten förlorar sin betydelse som ett viktigt kvalitetskrav? 

En annan aspekt att beakta är företagens egna bedömningar i lämnade upplysningar. Om 

företagen upplyser genom subjektiva uppfattningar, leder då även det här till en minskad 

jämförbarhet i den finansiella rapporteringen? Blir det ens möjligt att jämföra olika bankers 

finansiella rapporter efter att en tillämpning av tilläggen har trätt i kraft?  

Omklassificeringar enligt IAS 39 anses vara ett redskap för normsättarna att upprätthålla en 

stabilitet och ett förtroende för den finansiella marknaden.36 En fråga som kan ställas är 

huruvida värdering av tillgångar till anskaffningsvärde upprätthåller den här önskvärda 

stabiliteten och förtroendet då värderingen innebär att tillgångar värderas till historiska 

värden och inte till aktuella marknadsvärden. Det finns dock en del som menar att det är 

                                                 
30

 Huian (2009) 
31

 EG nr 1004/2008 
32

 Reovisningsregler vilka tillämpas i bland annat USA. 
33

 www.iasb.se oktober 2008, 091120 (1) 
34

 IASB´s föreställningsram (2008), p.39 
35

 Miller et al (2008), s.16f 
36

 www.fi.se, 16 oktober 2008, 091118 

http://www.iasb.se/
http://www.fi.se/
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svårt att bestämma det aktuella marknadsvärdet, speciellt vid inaktiva marknader vilket 

många är idag under den rådande finanskrisen. Relevansen i rapporteringen av verkligt 

värde kan då ifrågasättas.37 En avsaknad av ett aktivt handlande på marknaden kan göra 

verkligt värde mindre tillförlitligt, mer subjektivt och kan resultera i meningslös volatilitet38 i 

redovisade inkomster samt att det är svårt att mäta. Det här ställs mot argument som att 

rapporter uppbyggda på verkligt värde är av större relevans och är mer användbara och 

begripliga samt att de mer exakt kan återspegla verklig volatilitet och då förenkla finansiell 

rapportering.39  

Då möjligheten ges för bankerna att frångå värdering enligt verkligt värde kan det antas att 

eventuella negativa konsekvenser i de finansiella rapporterna kan undvikas. Det här bland 

annat då en värdeuppgång eller - nedgång för en del finansiella tillgångar inte behöver 

redovisas förrän den har realiserats.40 Användarna av de finansiella rapporterna antas lägga 

stor vikt vid relevansen i redovisningen. Frågan kan då ställas om relevansen i de finansiella 

rapporterna påverkas av tilläggen i IAS 39 och IFRS 7? Normsättarnas mål med tilläggen är 

som tidigare nämnt att upprätta en stabilitet och ett förtroende på den finansiella 

marknaden. Tvingas då normsättarna att välja mellan en eventuell ökad tillförlitlighet och en 

lägre relevans? Normgivarna menar enligt Hitz att ökad tillförlitlighet uppnås genom 

värdering till anskaffningsvärde medan en lägre relevans syftar till att tillgångar inte längre 

värderas till det aktuella marknadsvärdet.41  

Bankerna är aktiva på en konkurrensmässig marknad där olika sorters information 

efterfrågas beroende på vem som är intressenten.42 Författarna till den här uppsatsen finner 

det intressant att se om normsättarnas preferenser stämmer överens med de preferenser 

som bankerna har? Kan det antas att de banker som väljer att tillämpa tilläggen har dåliga 

resultat? Kan då bankernas enda incitament bakom tillämpningen vara att öka sina resultat?    

                                                 
37

 Lane (2008), s.13 
38

 Prisrörlighet hos finansiella tillgångar, desto mer tillgångens pris rör sig upp och ner desto högre volatilitet. 
39

 Ferguson (2008), s.54 
40

 Marton et al (2008), s.341f 
41

 Hitz (2007), s.324 
42

Hendriksen et al (1992), s.849ff 
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Det är vidare viktigt att beakta om de upplysningar som bankerna ska lämna enligt IFRS 7 är 

lättbegripliga för användarna av de finansiella rapporterna. Begriplighet är en viktigt 

kvalitativ egenskap som bör eftersträvas. Författarna frågar sig här om skiftandet av 

värderingsmetod kan vara svårbegripligt och komplext för rapporternas användare? Det här 

då frivillig tillämpning kan medföra att olika banker använder olika värderingsmetoder för 

likartade finansiella tillgångar.  

En annan aspekt att beakta är tilläggens påverkan på rapporternas transparens. Användarna 

av de finansiella rapporterna lägger stor vikt vid den här egenskapen då den syftar till 

öppenhet om ett företags underliggande ekonomi och ställning. En finansiell rapport bör 

innehålla information om faktorer som kan påverka företagets ekonomiska ställning.43 

Investerarnas förmåga att ta välgrundade beslut kan försämras vid värdering som döljer 

verklig volatilitet, vilket värdering till anskaffningsvärde kan anses göra.44 Innebär då 

värdering till historiska anskaffningsvärden att transparensen påverkas negativt? Och kan 

värdering enligt marknadsvärde ge en mer aktuell bild om företagets ställning och därmed 

bidra till en ökad transparens? Och slutligen, hur påverkas transparensen av det faktum att 

en bank ändrar sin värderingsmetod? 

 

1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen mynnar ut i följande frågeställning; 

Har frivillig tillämpning av tilläggen enligt IAS 39 och IFRS 7 påverkat användbarheten samt 

transparensen vad gäller svenska bankers rapporter och i så fall på vilket sätt?  

 

1.4 Syfte 

Författarna syftar till att undersöka huruvida användbarheten samt transparensen i de 

finansiella rapporterna har påverkats av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7 och i 

                                                 
43

 Belkaoui (2004), s.225ff  
44

 Walton (2006), s.341 
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så fall på vilket sätt. Undersökningen genomförs utifrån användarnas perspektiv på de 

finansiella rapporterna. 

  

1.5 Avgränsning 

Avgränsningar i studien görs mot redovisning och värdering enligt ursprungliga IAS 39 samt 

mot ursprungliga upplysningskrav enligt IFRS 7. De här regleringarna och kraven anses inte 

vara relevanta ur undersökningssynvinkel då studien fokuserar på tilläggen om 

omklassificeringar och de upplysningskrav som följer. En avgränsning görs även mot de 

finansiella instrumenten som sammanfaller under definitionerna derivat och finansiella 

skulder.  

 

  



 1. Inledning 

 
11 

1.6 Disposition   

 

Inledning

• Uppsatsen initieras med ett inledningskapital där författarna 
presenterar bakgrunden till problemet. En problemdiskussion förs 
för att sedan mynna ut i en konkret problemformulering. Kapitlet 
avslutas med studiens syfte och de avgränsningar som har gjorts. 

Metod

• Metodkapitlet tar upp de metologiska övervägande som har gjorts 
under studiens gång. 

Institutionalia

• Avsnittet har skrivits för att ge läsaren den bakomliggande 
information som krävs för att förstå uppsatsens fortskridande.

Litteratur-
genomgång

• Litteraturgenomgången tar upp de teoretiska aspekter som är viktiga 
inom området.

Resultat-
redovisning

• I avsnittet görs en presentation av den insamlade empirin, vilken 
löpande analyseras med hjälp av litteraturen. 

Slutdiskussion

• Författarna avslutar uppsatsen med en kort presentation av vad de 
har kommit fram till under processens gång och en återkoppling till 
studiens problemformulering görs. Författarnas egna reflektioner 
och förslag till fortsatt forskning lämnas vidare. 
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2. Metod 

 följande avsnitt lämnas en redogörelse över de metodologiska val som har gjorts vid 

insamlandet och bearbetandet av teori samt empiri. Avsnittet syftar till att tydligöra 

studiens avsikt och utifrån den besvara studiens problemfråga. Slutligen presenteras 

val av respondenter.  

2.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategi behandlar en generell inriktning vid utförandet av företagsekonomisk 

forskning. Forskare skiljer mellan två olika strategier. Den första, kvantitativ strategi, lägger 

vikt på kvantifiering vid insamling och analys av numerisk data. Kvalitativ strategi fokuserar 

istället på ord och tolkningar. Vid kvalitativa undersökningar läggs tyngden på en förståelse 

av den sociala verkligheten och grundas på hur deltagarna i en viss miljö tolkar den här 

verkligheten. Det kan dock vara viktigt att poängtera att kvalitativa studier inte alltid tar 

avstånd från siffror.45 Då årsredovisningar används i uppsatsen kan det antas att en 

kvantitativ strategi är den mest lämpade för studien. Men då årsredovisningar utläses och 

tolkas utifrån en definierad problemformulering och då inga siffror beräknas faller uppsatsen 

inom ramen för kvalitativ forskning. Resultatet återfinns i siffrornas bakomliggande 

betydelse för de kvalitativa egenskaperna i årsredovisningarna. Kvalité uppnås genom en 

förståelse av ett fenomen och inte enbart genom förklarande av i det här fallet siffror46. 

Användning av intervjuer vid insamling av empiriskt material talar även det för en kvalitativ 

strategi. 

Om uppsatsen istället hade skrivits utifrån en kvantitativ strategi hade fördelar inom 

områden såsom kausalitet, generalisering, mätning och replikation kunnat uppnås.  Det här 

måste dock vägas mot att uppsatsen då hade förlorat det breda synsätt och den utförliga 

information som eftersträvas för att få förståelse om bankernas agerande i samband med 

tillämpningen av tilläggen i IAS 39 och IFRS 7. En kvalitativ inriktad strategi ämnar ge en bred 

bild av de fyra bankernas årsredovisningar.  

                                                 
45

 Bryman et al (2005), s.40; 298 
46

 Andersen (1998), s.31 
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Ett viktigt steg i en kvalitativ undersökning är insamling av relevant information vilket görs 

dels genom studerandet av bankernas årsredovisningar och dels genom utförandet av 

intervjuer. Uppsatsen ämnar inte söka svar i rapporternas siffror i sig utan i de 

bakomliggande förklaringar som kan finnas om vilka effekter som tilläggen har haft på de 

finansiella rapporterna. Respondenternas svar avser att ge ytterligare förståelse för debatten 

och problemen kring tilläggen i IAS 39 och IFRS 7. 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns två huvudansatser som representerar förhållandet mellan teori och praktik.47 

Induktiv ansats innebär att nya teorier formas utifrån den insamlade empirin.48 Den 

induktiva ansatsen är därför av en mer upptäckande karaktär.49  Deduktiv ansats innebär 

istället att forskaren, utifrån den teori som finns inom ett visst område, deducerar eller 

härleder ett eller flera antaganden. Antagandena underkastas senare av en empirisk 

undersökning för att antingen bekräftas eller förkastas.50  

Abduktion är ett tredje alternativ vilket enligt Alvesson et al kan ses som en kombination av 

de två huvudansatserna. Ansatsen utgår från empiriskt material, men förkastar inte tidigare 

teorier såsom den induktiva ansatsen gör och kan därmed även till viss del kopplas till den 

deduktiva ansatsen. Vid analys av insamlat material finns möjlighet till en kombination av 

empiriska iakttagelser och befintlig litteratur i syfte att få inspiration till nya upptäckter och 

genom det här öka förståelsen för ett fenomen. Abduktion lämpar sig vid fallstudiebaserade 

undersökningar.51 

Studiens syfte är att undersöka vilka effekter som tillämpningen av tilläggen kan ha haft på 

de finansiella rapporterna. Abduktion är lämplig då författarna strävar efter att analysera de 

empiriska iakttagelserna utifrån teoretiskt grundade antaganden. Med hjälp av den 

befintliga teorin ämnar författarna upptäcka nya saker i sitt empiriska material.  Den 

                                                 
47

 Bryman et al (2005) s. 24f 
48

 Holme et al (1997) s. 57 
49

 Bryman et al (2005) s.24f 
50

 Ibid 
51

 Alvesson & Sköldberg (2008) s.55ff 
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abduktiva ansatsen väljs då författarna inte vill låta subjektiva uppfattningar påverka 

resultatet, utan vill tolka empiriskt material utifrån befintliga teorier. 

  

2.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleds med en diskussion om intressanta frågor inom redovisning. En intressant 

aspekt enligt författarna är den rådande finansiella krisen och funderingarna fortsätter 

utifrån det här. Den finansiella marknaden är den marknad som verkar ha drabbats hårdast 

och anses därmed mest relevant att undersöka. Problemformuleringen bestäms med 

utgångspunkt i att knyta an bankväsendet till redovisningsregler gällande för det här 

området. Tillämpningar av de nyligen gjorda tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 anses vara både 

väsentliga och intressanta för en undersökning. 

Andra fasen av undersökningen inleds med en genomgång av befintlig teori om ämnet. 

Vetenskapliga artiklar söks i databaser som Elin, ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & 

Industry, FAR KOMPLETT, Business Source Premier samt Social Science Research Network 

(SSRN). Artiklar i Elin samt ABI/INFORM söks genom Lunds universitets biblioteks hemsida 

medan artiklar i FAR KOMPLETT och Business Source Premier söks genom Växjö universitets 

biblioteks hemsida, då åtkomsten till de två databaserna är enklare där. SSRN söks genom 

deras egen hemsida och nedladdning görs genom Stanford University.  

Sökfraser som används för att hitta artiklar är IAS 39, IFRS 7, financial disclosures, 

transparancy, comparability, regulations, värdering, verkligt värde, fair value, 

omklassificering, reclassification.  Fraserna leder till att ett stort antal artiklar läses och sållas 

bort i sökningen efter relevanta och pålitliga teorier som ska hjälpa till vid besvarandet av 

frågeställningen.  

Efter en genomgång av relevant litteratur bestämmer författarna att de ska göra en empirisk 

undersökning för få en bättre bild av vilka effekter eventuella tillämpningar har medfört. 

Därmed väljer författarna att beställa årsredovisningar från de fyra börsnoterade svenska 

bankerna. Då studien ämnar undersöka påverkan på användbarheten av redovisningen, 

måste en jämförelse av årsredovisningar göras dels över tid och dels mellan olika banker. 
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Därför beställs årsredovisningar för år 2007 samt för år 2008 för respektive bank.  Senare i 

processen anses det även finnas ett behov av att i viss mån studera bankernas 

delårsrapporter för kvartal tre år 2008 och de här söks via respektive banks hemsida.  

Författarna väljer också att intervjua relevanta respondenter som är insatta i ämnet. Valet 

faller på intervjuer med bank- och aktieanalytiker. Då de flesta bank- och aktieanalytikerna 

har sitt säte i Stockholm väljer författarna att genomföra undersökningen genom 

telefonintervjuer. Författarna finner det intressant att höra respondenternas åsikter om 

tilläggens påverkan på användbarheten samt transparensen i de finansiella rapporterna. 

Internet används för att hitta lämpliga respondenter. Processen att finna respondenter visar 

sig dock vara tidskrävande. Tio stycken respondenter väljs ut och kontaktas och efter att 

författarna från respektive utvald respondent har slussats vidare cirka fem led visar det sig 

att bortfallet blir åtta stycken. Nya försök att kontakta ytterligare respondenter görs och 

antalet intervjuer stannar efter mycket jobb vid fyra stycken.  

Analys av insamlat material görs utifrån relevant litteratur för att sedan leda fram till 

studiens slutsatser. 

 

2.4 Forskningsdesign 

Fallstudier lämpar sig för undersökningar vars syfte är förstå redovisningens natur i ett 

verkligt och existerande sammanhang samt då granskaren har en begränsad kontroll över 

händelserna.52 Innan forskaren börjar samla in det empiriska materialet ska ett övervägande 

göras om ett eller flera fall ska undersökas, det vill säga om en enfalls- eller flerfallsdesign 

ska användas.53 Författarna till den här uppsatsen ämnar undersöka fyra nationella banker 

vilka alla är noterade och ska följa samma redovisningsregler.   

Flera typer av fallstudier finns, men skillnaderna mellan dem är dock inte alltid entydiga.54 

Uppsatsens undersökning faller in under två typer av fallstudier. Den första, undersökande 

fallstudier, används för att undersöka orsaker till en särskild redovisningspraxis. Sådana 
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 Ryan et al (1992) s.113f 
53

 Yin (2007), s.62 
54

 Ryan et al (1992) s.113f  
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undersökningar möjliggör att forskaren genererar antaganden om orsaker till särskilda 

redovisningsmetoder. Den här typen av fallstudier anses oftast vara en förundersökning som 

syftar till att generera idéer och hypoteser till en noggrannare empirisk undersökning i ett 

senare skede.55 Genom att granska årsredovisningar för att undersöka hur tillämpningen av 

tilläggen sker i praktiken ämnar uppsatsen identifiera problemområden som senare kan 

förkastas eller bekräftas i en större undersökning. 

En annan typ av fallstudie är förklarande fallstudier vilka försöker förklara orsakerna till 

observerad redovisningspraxis. Forskningens fokus vilar på det specifika fallet. I förklarande 

fallstudier används teorin i syfte att förstå och förklara ett specifikt fall, snarare än att 

producera generaliseringar. Därmed blir teorin användbar enbart om den möjliggör för 

forskaren att ge övertygande förklaringar till observerad praxis.56 Den här typen av 

fallstudier är lämplig i uppsatsen då författarna ämnar förklara de effekter som 

tillämpningen av tilläggen kan ha på rapporternas användbarhet och transparens. Därmed 

har uppsatsen fokuserat på ett specifikt område och teorin som används i uppsatsen ses som 

ett hjälpande redskap i den här processen. 

Alternativa designer som hade kunnat användas i studien är tvärsnittsdesign eller 

experimentell design. Tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från mer än ett enda fall 

och vid en viss tidpunkt i syfte att upptäcka mönster och samband genom att ta fram en 

uppsättning kvantitativ data med koppling till flera variabler. Den här designen är olämplig 

då studien är av en kvalitativ art och författarna är inte intresserade av att se variation 

mellan olika numeriska variabler. Experimentell design är sällsynt inom företagsekonomisk 

forskning och undersöker oftast beteende.57   

En fördel med fallstudier är att den kan hantera många olika metoder vid insamling av 

empirisk data, såsom intervjuer, observationer och dokument. Fallstudier är vidare lämpligt 

då studien berör en aktuell händelse.58 En nackdel med fallstudier är att de ibland ses som 

små urvalsstudier där forskaren tar ett prov från en population och försöker dra slutsatser 
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om populationen genom att studera urvalet.  En statistisk generalisering om populationen 

från vilken provet togs blir därmed svårt att göra.59 

 

2.5 Forskningsmetod för insamling av empiriskt material 

Vid insamling av empiriskt material ska hänsyn tas till de inbördes förhållanden som finns 

mellan de använda källorna. Mer konkret innebär det här en redogörelse för författarnas 

förhållande till textens innehåll, det vill säga om författarna beskriver det som de själva har 

upplevt eller om det är information som erhålles av andra.60 

Studien inriktar sig på användning av primärdata i de fall där det är möjligt. Det här främst då 

sådana data anses vara mer pålitlig än sekundärdata61. Studiens primärdata samlas in genom 

granskning av årsredovisningar samt genom genomförande av semi - strukturerade 

intervjuer.  

Vid kvalitativ strategi kan dokument användas som datakälla. Dokument är material som 

oftast inte har producerats i forskningssyfte utan avser sådant som redan finns därute. För 

att räknas in under datakällan dokument måste materialet enligt Bryman et al uppfylla vissa 

kriterier. Materialet skall kunna läsas, det ska inte ha skapats i vetenskapligt syfte, det ska 

finnas bevarat och finnas tillgängligt för analys samt vara av relevans för en 

företagsekonomisk forskare. Organisationsdokument är av särskild vikt för forskare inom 

företagsekonomi. Här ingår bland annat årsredovisningar som används i den här uppsatsen. 

Den här sortens dokument används mycket vid fallstudier av organisationer. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till att offentliga dokument såsom årsrapporter inte alltid presenterar 

hur olika aktörer i organisationen upplever de situationer som de har medverkat i.62   

Intervjuer är den mest använda metoden för insamling av data vid kvalitativ forskning. Den 

semi - strukturerade intervjuprocessen är flexibel och tonvikten läggs på respondenten och 
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dennes svar. En intervjuguide används men respondenten har stor frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt.63  

Andra metoder finns såsom deltagande och observationer. De här metoderna är dock 

tidskrävande då de kräver mycket närvaro i det observerade företaget. Generellt sett är 

arbetssättet i kvalitativ undersökning mindre strukturerat än vid kvantitativ undersökning, 

då den riktas direkt mot respondentens uppfattningar och åsikter. Semi – strukturerade 

intervjuer tillåter rörelse i olika riktningar vilket lättare ger kunskap om vad respondenten 

upplever som väsentligt och relevant.  Flexibiliteten i processen blir viktig då tillfälle för 

följdfrågor och rättelse av strukturen kan förekomma under intervjuns gång.64 

Sekundärdata innefattar material som har samlats in av andra forskare samt material som 

samlats in av olika institutioner och organisationer som en del av deras verksamhet. 

Materialet kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Fördelar med användning av 

sekundärdata är bland annat att mindre tid och lägre kostnader krävs samt att den ger 

möjlighet till användning av material med hög kvalitet. Begränsningen med sekundärdata är 

avsaknaden av god kännedom om materialet, om dess komplexitet samt om dess kvalité.65 

Författarna till den här uppsatsen väljer att inte söka sekundärdata då de vill ha ett objektivt 

perspektiv på det empiriska materialet. Författarna själva står för objektiviteten när det 

gäller granskningen av de finansiella rapporterna och de intervjufrågor som ställs till 

respondenterna är av mer generell karaktär och berör inte någon särskild bank. 

 

2.5 Val av studieobjekt samt respondenter 

Studieobjekt som väljs för den här studien är bland annat de fyra börsnoterade bankerna i 

Sverige. De här bankerna är Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Swedbank 

samt Nordea. Anledningen till att de här bankerna väljs är att de uppfyller de krav som finns 

för att kunna tillämpa IAS 39 och IFRS 7. Författarna till den här uppsatsen finner det 

intressant att undersöka om bankerna har valt att tillämpa tilläggen samt hur det här 
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eventuellt har påverkat redovisningens användbarhet samt transparens. Vid beställning av 

årsredovisningar uppvisas stort tillmötesgående av tre banker medan den fjärde banken, 

Nordea, är svår att få tag på och beställningen av årsredovisningar från Nordea leder till en 

väntetid på två veckor.  

Valda respondenter är individer vilka anses besitta kunskap om tillämpningen av tilläggen 

och om den påverkan som tilläggen eventuellt kan medföra. Samtliga av de respondenter 

som valdes ut från början har kommenterat den rådande finanskrisen i dagspressen.66 

Beslutet att kontakta företaget Carnegie Investment Bank AB fattas med grund i att de 

tidigare fått utmärkelsen för de bästa analytikerna enligt företaget Starmine.67  

Syftet med intervjuerna av de valda respondenterna är att få en bättre bild över huruvida en 

eventuell tillämpning påverkar användbarheten och transparensen i de finansiella 

rapporterna. 

 

2.6 Källgranskning 

Uppsatsens källgranskning utgörs av fyra faser vilka återfinns i Holme et al:s bok om 

forskningsmetodik. De här fyra faserna är observation, ursprung, tolkning och användbarhet.  

Observationsfasen inbegriper att hitta relevanta och aktuella källor till arbetet.68 Processen 

inleds med att hitta väsentliga och uppdaterade källor om IAS 39 och IFRS 7 samt andra 

fenomen som förknippas med de här två standarderna. Andra fasen, som handlar om 

ursprung, innebär en undersökning av källornas objektivitet.69 Vid valet av källor tas i 

uppsatsen hänsyn till författarens bakgrund, publikationstidpunkt samt till det förlag eller 

tidskrift som publicerat källan. Tolkningsfasen innebär en analys av den ursprungliga 

publikationen i syfte att förstå författarens ursprungstanke med den.70 Det var få 

publikationer som hade analyserat bankernas årsredovisningar. Publikationerna hade dock 

oftast analyserat andra branscher eller liknande saker i samma bransch. Genom att använda 

                                                 
66

 www.e24.se, 15 september 2008. 091211 
67

 www.di.se, 17 novemeber 2008, 091211 
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 Holme et al (1997) s.130 
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de här publikationerna har författarna ämnat fånga bredd och helhet i det valda ämnet. Den 

sista fasen, användbarheten, anger hur användbar och trovärdig källan är för uppsatsens 

undersökning.71 Oberoende källor valdes här i syfte att stärka trovärdigheten för fenomen 

som tas upp i uppsatsen.  

 

  

                                                 
71

 Holme et al (1997) s.130  
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3. Institutionalia 

  följande avsnitt görs en presentation av de institutioner och standarder som reglerar 

redovisningen för noterade finansiella företag. Vidare förklaras i detalj de tillägg som 

har gjorts i IAS 39 samt IFRS 7. Avsnittet skrivs för att underlätta läsarens förståelse 

för uppsatsens fortskridande.  

3.1 Ramverk för IAS och IFRS 

Den 13 juni år 2000 publicerades uttalandet ”EU:s strategi för finansiell rapportering: den 

fortsatta inriktningen”72. Uttalandet innebar en rekommendation om att alla noterade 

företag inom EU från och med år 2005 framställer sin koncernredovisning i enlighet med de 

internationella redovisningsstandarderna IAS.73 Den 1 april år 2001 togs beslut om att ändra 

benämningen på den internationella organisationen IASC till IASB och samtidigt ändra 

benämningen på de internationella redovisningsstandarderna från IAS till IFRS. 

Organisationen har som syfte att utveckla en enda uppsättning globala 

redovisningsstandarder.74 År 2002 tog EU beslutet att noterade företag från och med år 

2005 ska tillämpa IFRS i sin koncernredovisning.75 Då alla noterade företag använder sig av 

liknande redovisning skapas enligt EU förutsättningar för globaliserade kapitalmarknader 

och jämförelse mellan företag underlättas. Utvecklingen har till syfte att stärka 

kapitalmarknadens funktion samt effektivitet och har enligt Marton et al lett till 

redovisningsmässig harmonisering.76  

I Sverige ger Finansinspektionen ut redovisningsregler gällande för finansiella företag, såsom 

banker och försäkringsföretag. IFRS används av företag i Sverige med stort allmänt intresse, 

vilket innebär att noterade och finansiella företag måste använda IFRS.77 
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IASB har utformat en föreställningsram vilken anger de grundläggande principer som gäller 

vid utformning av finansiella rapporter avsedda för externa användare. Föreställningsramen  

syftar bland annat till att vägleda revisorer, normgivare och externa användare. Den används 

även i syfte att vägleda IASB vid framtagningen av nya redovisningsstandarder.78 

 

3.2 Preciseringar kring finansiella tillgångar 

Redovisning av finansiella instrument behandlas i tre standarder; IAS 39 – Redovisning och 

värdering; IFRS 7 – Upplysningar samt IAS 32 – Klassificering. Enligt Marton et al är IAS 39 

den mest betydelsefulla av de tre.79  

Ett finansiellt instrument är enligt IAS 32; 

”Varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag eller en finansiell 

skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag.”80 

Ur definitionen uppkommer begreppet finansiell tillgång och den här kan delas in i fyra 

former; (1) kontanter, (2) egetkapitalinstrument i ett annat företag, (3) avtalsenlig rätt att 

erhålla kontanter eller andra finansiella tillgångar från andra företag eller byta en finansiell 

tillgång eller skuld med andra företag under förmånliga villkor för företaget, (4) avtal som 

kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna egetkapitalinstrument81 (gäller 

under vissa omständigheter).82 Gemensamt för de här fyra formerna av en finansiell tillgång 

är att de ska motsvara kriterierna som ställs på en tillgång i IASB:s föreställningsram punkt 

49.  

”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av 

inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 

framtiden.”83 
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 IASB: föreställningsram (2008), p. 1 
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 Marton et al (2008), s.329 
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 IAS 32, p.11 
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 Varje form av avtal som innebär en residual rätt till ett företags tillgångar efter avdrag för dess skulder. Den 

vanligaste formen av egetkapitalinstrument är aktier. 
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 IAS 32, p.11 
83

 IASB:s föreställningsram (2008), p.49a 



 3. Institutionalia 

 
23 

Begreppet derivat benämns i IAS 39 som ett finansiellt instrument eller annat avtal med 

samtliga tre egenskaper; 

 värdet ändras till följd av ändringar i underliggande variabler såsom räntor, priser på 

finansiella instrument, råvaror, valutor och aktiekurser 

 inga krav finns på någon initial nettoinvestering eller krav finns på en initial 

nettoinvestering som är mindre jämfört med liknande avtal  

 det regleras vid en framtida tidpunkt84 

Derivat kan överskådligt delas in i tre grupper, terminer, swappar samt optioner. Då ett 

derivat har ett positivt verkligt värde definieras det som en finansiell tillgång.85 Författarna 

har valt att avgränsa sig mot derivat i uppsatsen och begreppet kommer inte att beröras 

närmare. En kort förklaring lämnas här för förståelse, då begreppet kan förekomma senare i 

uppsatsen.   

 

3.3 Värderingsmetoder 

”Verkligt värde är 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.”86 

En tillgångs verkliga värde speglas av marknadsvärdet på en aktiv och välfungerade marknad. 

För löpande noterade aktier kan det verkliga värdet uttryckas genom dels 

återanskaffningsvärdet och dels nutida försäljningsvärdet, det som skiljer dem åt är 

respektive transaktionskostnad.87 Finansiella tillgångar vilka värderas enligt verkligt värde tas 

upp till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringar redovisas löpande via 

resultaträkningen eller direkt i eget kapital.88 

Marton et al menar att verkligt värde kan bestämmas på tre sätt. I första hand används 

noterade priser för identiska tillgångar på en aktiv marknad. Metoden används för till 
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exempel noterade aktier och motsvarar försäljningsvärde/återanskaffningsvärde. I andra 

hand används faktiska priser gällande för liknande tillgångar. Metoden används för till 

exempel onoterade obligationer och fastigheter och motsvarar försäljningsvärde/ 

återanskaffningsvärde. I tredje hand används värderingsmodeller, vilka kan motsvaras av 

nuvärdet. Vid en sådan värdering ställs krav på att de metoder som används motsvarar de 

som marknadens aktörer vanligen använder sig av vid värdering av liknande tillgångar. 

Vanliga exempel på när den här metoden används är vid optioner och fastigheter.89 

Värdering till verkligt värde enligt IAS 39 är i allmänhet välförstått och tydligt. Syftet med 

verkligt värde i standarden är att komma fram till det pris vilket skulle vara gällande vid en 

transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingspunkten. Målet med värdering till verkligt 

värde uppfylls genom att hänsyn tas till all tillgänglig och relevant marknadsinformation vid 

mätningen av det verkliga värdet på en finansiell tillgång. Verkligt värde kan härmed anses 

motsvara marknadsvärdet. När en marknad för en finansiell tillgång inte längre är aktiv 

mäter ett företag verkligt värde med hjälp av, som tidigare nämnt, värderingsmetoder vilka 

vanligen benämns ”mark-to-model”. De här maximerar användningen av relevanta 

observerbara ingångar och minimerar användningen av dolda ingångar i syfte att fastställa 

ett pris som skulle vara gällande vid en transaktion mellan två marknadsaktörer på 

mätdagen.90 

”Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld är det belopp 

till vilket den finansiella tillgången eller den finansiella skulden värderas vid 

anskaffningstillfället efter avdrag för återbetalning av nominella belopp, efter avdrag eller 

tillägg för ackumulerade avskrivningar vid användande av effektivräntemetoden91 på 

eventuell skillnad mellan det ursprungligen redovisade beloppet och förfallobeloppet, och 

efter avdrag för nedsättning (direkt eller via reservering) på grund av nedskrivning eller 

finansiella tillgångar som inte går att driva in.”92 
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Anskaffningsvärdet kan anses vara den mest objektiva värderingen då det speglar en verklig 

transaktion som återfinns i företagets bokföring. Marknadsvärdet anses inte återspegla ett 

verkligt värde mer än vad anskaffningsvärdet gör, då det är först vid realiserad vinst eller 

förlust som den är verklig.93 

  

3.4 IAS 39: Redovisning och Värdering 

Finansiella tillgångar kan klassificeras i fyra olika kategorier enligt IAS 39: 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen  

Investeringar som hålles till förfall  

Lånefordringar och kundfordringar  

Finansiella tillgångar som kan säljas94 

Klassificeringen ovan gäller enligt IAS 39 vid värdering av en finansiell tillgång efter det första 

redovisningstillfället. Då en finansiell tillgång redovisas för första gången värderas den till 

verkligt värde, alltså motsvarande anskaffningsvärde.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 Artsberg (2003), s.275f 
94

 IAS 39, p.9 
95

 IAS 39, p.43; 45 



 3. Institutionalia 

 
26 

Kategorier Värdering i BR Vinster/Förluster Exempel på 

tillgångar under 

resp. kategori 

Finansiella tillgångar 

värderade till verkligt 

värde via RR 

(Finansiella tillgångar 

som innehas för 

handel) 

Verkligt värde Löpande via 

resultaträkningen 

Noterade 

värdepapper, vilka 

innehas i 

spekulationssyfte96 

Investeringar som 

hålles till förfall 

Upplupet 

anskaffningsvärde 

Ingen löpnade 

bokföring görs, utan 

enbart vid realisation 

Obligationer med fast 

ränta samt löptid, 

vilka avses behållas till 

förfallodagen97 

Lånefordringar och 

kundfordringar 

Upplupet 

anskaffningsvärde 

Ingen löpnade 

bokföring görs, utan 

enbart vid realisation 

Fordringar som 

genereras i en 

verksamhet98 

Finansiella tillgångar 

som kan säljas 

Verkligt värde 

 
 
 
 
 

 

Löpande direkt till 

eget kapital 

Noterade 

värdepapper, vilka 

innehas som 

likviditetsreserv 

snarare än i 

spekulationssyfte99 

Figur 3.1; Omgjord tabell över värdering och redovisning av de fyra kategorierna enligt IAS 39.100 

 

 

 
                                                 
96

 Smith (2006), s.259 
97

 Ibid, s.243 
98

 Marton et al (2008), s.339 
99

 Smith (2006), s.260 
100

Marton et al (2008) tabell 15:1 samt 15:2 



 3. Institutionalia 

 
27 

Kategori ett – Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen; 

Den mest centrala klassificeringen inom den här kategorin är finansiella tillgångar som 

innehas för handel. Det är vidare den klassificeringen som kommer att behandlas under 

kategori ett inom ramen för den här uppsatsen. Därmed kommer benämningen på kategori 

ett fortsättningsvis att vara finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång 

klassificeras som att den innehas för handel om den: förvärvades eller uppkom med 

huvudsyftet att säljas eller återköpas på kort sikt; ingår i en portfölj med andra finansiella 

instrument förvaltade tillsammans eller om den är ett derivat (undantag om den är ett 

derivat i form av finansiellt garantiavtal eller effektivt säkringsinstrument).101  

Efter det första redovisningstillfället ska den här kategorin värderas till dess verkliga värde 

utan avdrag för transaktionskostnader.102 Vinst eller förlust som uppstår till följd av 

förändring i verkligt värde ska redovisas via resultaträkningen.103 

Under den här kategorin ligger även värderingsmöjligheten Fair Value Option (FVO). Den här 

innebär att ett företag har möjligheten att vid första redovisningstillfället lägga en finansiell 

tillgång104 under den här kategorin, alltså till värdering enligt verkligt värde via 

resultaträkningen.105 Valet måste göras vid anskaffningstidpunkten och en del villkor måste 

uppfyllas. FVO får i princip bara användas på poster vilka innehåller inbäddade derivat106 

eller ingår i något slags säkringsförhållande107. 108  

Kategori två – Investeringar som hålles till förfall; 

Under den här kategorin återfinns finansiella tillgångar som inte är derivat med fastställda 

eller fastställbara betalningar samt fastställd löptid, vilka ett företag har avsikten och 

förmågan att hålla till förfall, men följande undantag; 
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 de som vid första redovisningstillfället identifieras som tillhörande kategorin 

finansiella tillgångar som innehas för handel 

 de som motsvarar definitionen på lånefordringar och kundfordringar 

 de som identifieras som att de kan säljas 

Avsikten med tillgångarna inom den här kategorin är att de ska behållas under en i förväg 

bestämd tid. Om ett företag säljer eller omklassificerar ett väsentligt belopp i kategorin 

innan förfallotidpunkten (innehåller vissa undantag), träffas restriktioner om framtida 

klassificeringar inom kategorin. 109 Om försäljning eller omklassificering sker av ett väsentligt 

belopp i kategorin ska kvarstående investeringar i kategorin omklassificeras till kategorin 

finansiella tillgångar som kan säljas.110 

Efter det första redovisningstillfället ska den här kategorin värderas till upplupet 

anskaffningsvärde genom användning av effektivräntemetoden.111 Vinst eller förlust 

redovisas först i resultaträkningen när en finansiell tillgång tas bort från balansräkningen, 

skrivs ner eller genom periodisering. Med andra ord bokförs inga värdeförändringar löpande 

via resultaträkningen, utan enbart vid realisation.112 

Kategori tre – Lånefordringar och kundfordringar; 

Under den här kategorin återfinns finansiella tillgångar som inte är derivat, som har 

fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 

Undantag finns i form av finansiella tillgångar vilka avses att säljas omedelbart eller inom en 

nära framtid, alltså tillgångar som ska klassificeras som att de innehas för handel, samt 

sådana som ett företag vid första redovisningstillfället har identifierat tillhörande värdering 

enligt FVO eller finansiella tillgångar som identifierats som försäljningsbara.113  Värdering och 

redovisning sker på samma sätt i den här kategorin som i kategori två. 
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Kategori fyra – Finansiella tillgångar som kan säljas; 

Den här kategorin innehåller finansiella tillgångar som inte är derivat och är identifierade 

som att de kan säljas eller som inte kan klassificeras under kategori ett till tre ovan. 

Kategorin kan härmed klassas som en residualkategori.114 Efter det första 

redovisningstillfället ska den här kategorin värderas till dess verkliga värde utan avdrag för 

transaktionskostnader.115 Vinst eller förlust på en finansiell tillgång under den här kategorin 

ska redovisas direkt i eget kapital, med undantag för nedskrivningar samt valutavinster och 

förluster, till dess att den finansiella tillgången tas bort från balansräkningen, det vill säga då 

tillgången avyttras. Vid denna tidpunkt ska den ackumulerade vinsten eller förlusten som 

tidigare redovisats i eget kapital redovisas i resultaträkningen.116 

Redovisningen inom den här kategorin håller sig till realisationsprincipen117 då enbart 

realiserade vinster och förluster redovisas i resultaträkningen. Den avviker dock från 

kongruensprincipen118 eftersom ökningar i eget kapital inte redovisas i resultaträkningen.119 

Rent tekniskt kan det tänkas att resultatförändringar förs direkt till eget kapital. Med grund i 

resultaträkningens viktiga roll som informationskälla kan resultatförändringar som inte 

bokförs i resultaträkningen vilseleda granskaren av den.120 

 

3.5 IFRS 7: Upplysningar 

Standarden IFRS 7 är kopplad till IAS 39 och syftar till att påvisa de krav som finns för företag 

angående upplysningar om finansiella instrument i de finansiella rapporterna. En användare 

av företagets finansiella rapporter skall enligt IFRS 7 kunna bedöma betydelsen av finansiella 

instrument för företagets ekonomiska ställning och resultat samt för de risker som de 

finansiella instrumenten ger upphov till och hur de här hanteras av företaget.121 Tillgångarna 
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ska delas in i kategorier i enlighet med IAS 39 och det redovisade värdet på respektive 

kategori ska anges antingen direkt i balansräkningen eller i not.122 För att möjliggöra 

jämförelse med det redovisade värdet ska upplysningar även lämnas om det uppskattade 

verkliga värdet.123 

 

3.6 Tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 

Noterade finansiella företag ska enligt EU:s beslut upprätta sin koncernredovisning enligt 

IFRS - regler. IASB publicerade den 13 oktober år 2008 tillägg i de internationella 

redovisningsstandarderna IAS 39 och IFRS 7, vilka kan ses som ett svar på den rådande 

finanskrisen. Ändringarna antogs av EU - kommissionen den 15 oktober år 2008 och fick 

tillämpas retroaktivt från och med 1 juli år 2008.124 Förordningen ansågs behöva träda i kraft 

som hastigast med anledningen av det turbulenta rådande läget på den finansiella 

marknaden. Det här då det rådande marknadsläget har bidragit till konsekvenser som 

minskad handel och inaktiva marknader för vissa finansiella tillgångar.125 Ändringarna 

innefattar att en del finansiella tillgångar under vissa omständigheter får omklassificeras från 

kategorin finansiella tillgångar som innehas för handel eller finansiella tillgångar som kan 

säljas. En del upplysningskrav har samtidigt införts vad gäller de omklassificerade finansiella  

tillgångarna. Omklassificeringen har inverkan på om redovisning av tillgångar ska ske till 

verkligt värde eller till (upplupet) anskaffningsvärde.126 I ett pressmeddelande uttalar IASB:s 

ordförande Sir David Tweedie att det är deras skyldighet att under den finanskris som råder 

vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att transparens och förtroende återfås mot 

finansmarknaderna.127  

 

3.6.1 Tillåtna omklassificeringar enligt tilläggen i IAS 39 

Tilläggen i IAS 39 tillåter företag att omklassificera icke-derivata finansiella tillgångar samt 

tillgångar som inte har utsetts till verkligt värde via resultaträkningen av företaget vid första 
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redovisningstillfället (FVO), från kategorin finansiella tillgångar som innehas för handel till de 

övriga tre kategorierna under särskilda omständigheter. Företag tillåts vidare att flytta en 

finansiell tillgång som skulle ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar 

(om den inte hade utsetts till förfogande för försäljning) från kategorin finansiella tillgångar 

som kan säljas till kategorin lånefordringar och kundfordringar, om företaget har avsikten 

och förmågan att hålla den finansiella tillgången till förfall eller under överskådlig framtid.128 

Punkt 50 i IAS 39 har i samband med införandet av tilläggen ändrats och punkterna 50B-50F 

samt 103G har lagts till. De tillägg som har gjorts i standarden IAS 39 har författarna hämtat 

från EG nr 1004/2008. 

Omklassificeringar från kategori ett;  

Vad gäller kategorin finansiella tillgångar som innehas för handel får omklassificeringar inte 

tillämpas för derivat medan det innehas eller är utestående samt för finansiella tillgångar 

värderade enligt FVO. En grundförutsättning för att få omklassificera en finansiell tillgång 

från den här kategorin är att den inte längre innehas i syfte att säljas eller återköpas 

kortfristigt (gäller oavsett om tillgången kan ha förvärvats eller har uppkommit i huvudsyfte 

att säljas eller återköpas kortfristigt). Finansiella tillgångar får dock inte omklassificeras till 

kategori ett efter den ursprungliga värderingen.129   

En omklassificering av en tillgång till kategori två, investeringar som hålles till förfall, får 

göras då den inte skulle ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar och 

det föreligger exceptionella omständigheter. Det är vidare underförstått att avsikten och 

förmågan måste finnas för att behålla tillgången tills förfall.130 Den rådande finanskrisen 

anses vara en exceptionell omständighet vilken tillåter en omklassificering från kategori 

ett.131 

En tillgång får omklassificeras till kategori tre, lånefordringar och kundfordringar, om den 

skulle ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar och vid ursprunglig 
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värdering inte hade behövt klassificeras som en tillgång som innehas för handel. Krav finns 

också på att den finansiella tillgången avses samt att förmågan finns att behålla den till 

förfall eller åtminstone under en förutsebar framtid. Tillgångar som får omklassificeras till 

den här kategorin är alltså tillgångar som det inte handlas med vid en aktiv marknad.132  

Om en finansiell tillgång omklassificeras enligt ovan ska den här finansiella tillgången 

värderas till sitt verkliga värde vid dagen för omklassificeringen. Vinst och förlust som redan 

har redovisats i resultaträkningen får inte återföras. Den finansiella tillgångens verkliga värde 

vid dagen för omklassificeringen blir tillgångens nya anskaffningsvärde respektive upplupna 

anskaffningsvärde beroende på vad som är tillämpligt.133 Det upplupna anskaffningsvärdet 

beräknas med hjälp av effektivräntemetoden.134 

Omklassificering till kategori fyra, Tillgångar som kan säljas, får göras då exceptionella 

omständigheter föreligger eller då tillgången skulle ha motsvarat definitionen av 

lånefordringar och kundfordringar samt att avsikten och förmågan finns att behålla den till 

förfall eller under förutsebar framtid.135 Omklassificeringen innebär i det här fallet att 

framtida förändringar i verkligt värde inte påverkar redovisat resultat utan endast redovisat 

eget kapital.136 Vinst eller förlust som redan har redovisats i resultaträkningen får inte 

återföras.137 

Kontentan av att omklassificera från kategori ett är att resultateffekter flyttas till framtiden 

eftersom vinster och förluster inte längre redovisas löpnade via resultaträkningen.138 
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Figur 3.2; Egenkonstruerad modell över tillåtna omklassificeringar från kategori ett enligt IAS 39. 

Omklassificeringar från kategori fyra;  

En omklassificering av en tillgång från kategori fyra, Finansiella tillgångar som kan säljas, till 

kategori två, Investeringar som hålles till förfall, får göras då den inte skulle ha motsvarat 

definitionen av lånefordringar och kundfordringar. Avsikten och förmågan att inneha 

tillgången tills den förfaller måste vidare finnas. Det här är reglerat i IAS 39 sedan tidigare.139 

Tillgångar får omklassificeras till kategori tre, Lånefordringar och kundfordringar, om den 

skulle ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar (om den inte hade 

identifierats som en tillgång som kan säljas). Krav finns även på att den finansiella tillgången 
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avses samt att förmågan finns att behålla den till förfall eller åtminstone under förutsebar 

framtid.140  

Tidigare vinster och förluster vad gäller en finansiell tillgång som har omklassificerats enligt 

ovan och vilken tidigare har redovisats direkt i eget kapital i enlighet med punkt 55 (b) ska 

redovisas i enlighet med punkt 54 i IAS 39. Punkt 54 innebär att när det gäller en tillgång 

med fast löptid ska vinsten eller förlusten periodiseras i resultaträkningen över den 

resterande löptiden genom användandet av effektivräntemetoden. När det däremot gäller 

en tillgång som inte har en fast löptid ska vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen 

först då den finansiella tillgången har sålts av eller avyttrats på annat sätt. Fram till dess ska 

vinsten eller förlusten ligga kvar under eget kapital. Den finansiella tillgångens verkliga värde 

på dagen för omklassificeringen blir dess nya anskaffningsvärde respektive upplupna 

anskaffningsvärde beroende på vad som är tillämpligt.141 

 

Figur 3.3; Egenkonstruerad modell över tillåtna omklassificeringar från kategori fyra enligt IAS 39. 

 

Tilläggen ovan får tillämpas från och med den 1 juli år 2008. Vid omklassificeringar som 

utförts innan den 1 november år 2008 motsvaras det nya anskaffningsvärdet respektive 
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upplupna anskaffningsvärdet av det verkliga värdet från och med den 1 juli år 2008. 

Omklassificeringar i enlighet med ovan får inte göras avseende tiden före den 1 juli år 2008. 

För en tillgång vilken omklassificeras efter den 1 nov år 2008 utgörs tillgångens 

anskaffningsvärde av det verkliga värdet på omklassificeringsdagen. Ingen omklassificering 

av en finansiell tillgång som görs i enlighet med ovan får tillämpas retroaktivt på 

rapporteringsperioder som avslutats före den dag för ikraftträdande som angetts här.142 

Då en finansiell tillgång omklassificeras i enlighet med ovan och företaget därefter ökar sina 

uppskattningar av kommande inbetalningar som en följd av att möjligheterna till återkrav 

förbättrats, ska effekten av den här ökningen redovisas som en justering av den effektiva 

räntan från dagen för ändringen av uppskattningen och inte som en justering av tillgångens 

bokförda värde på dagen för ändringen av uppskattningen.143 

 

3.6.2 Upplysningskrav enligt tilläggen i IFRS 7 

Tilläggen i IFRS 7 kom till i samband med tilläggen i IAS 39. De nya regleringarna infördes 

retroaktivt från och med den 1 juli år 2008 och innebär att ett företag ska lämna 

upplysningar om de omklassificeringar som de har valt att göra och som stämmer överens 

med tilläggen i IAS 39. Punkt 12 i IFRS 7 har ändrats och punkt 12A samt 44E har lagts till vid 

införandet av tilläggen.144 De tillägg som har gjorts i standarden IFRS 7 har författarna 

hämtat från EG nr 1004/2008. 

Enligt IFRS 7 ska ett företag, vilket har omklassificerat en finansiell tillgång från kategorin 

finansiella tillgångar som innehas för handel eller från kategorin finansiella tillgångar som 

kan säljas i enlighet med tilläggen i IAS 39, lämna upplysning om summan av 

omklassificeringarna uppdelad för respektive kategori. Vidare ska upplysningar för varje 

rapporteringsperiod fram till borttagandet från balansräkningen lämnas om bokförda belopp 

och verkliga värden för alla finansiella tillgångar som har omklassificerats under innevarande 

och föregående rapporteringsperioder. 
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Ett företag ska, om en finansiell tillgång omklassificerats i enlighet med exceptionella 

omständigheter, upplysa vilka exceptionella omständigheter som föranlett 

omklassificeringen samt lämna fakta och information om andra förhållanden som styrker att 

situationen var exceptionell. 

Upplysningar ska vidare lämnas för den rapporteringsperiod under vilken den finansiella 

tillgången omklassificerades vad gäller den vinst eller förlust som redovisats till verkligt 

värde i resultaträkningen eller som annat totalresultat under den rapporteringsperioden och 

den föregående. 

Det ska lämnas upplysningar för varje rapporteringsperiod efter omklassificeringen (även 

den period då den finansiella tillgången omklassificerades) fram till dess att den finansiella 

tillgången tagits bort från balansräkningen, vad gäller den vinst eller förlust i verkligt värde 

som skulle ha redovisats i resultaträkningen eller som annat totalresultat såvida den 

finansiella tillgången inte hade omklassificerats samt om den vinst, förlust, inkomst eller 

utgift som redovisats i resultaträkningen. 

Företagen ska slutligen informera om den effektiva räntan samt om de belopp för 

uppskattade kassaflöden som företaget förväntar sig att kunna återkräva per dagen för 

omklassificeringen av den finansiella tillgången.145 

 

3.7 The Basel Committe on Banking Supervision (BCBS) 

BCBS är ett internationellt samarbetsorgan för centralbanker och banktillsynsmyndigheter. 

Organisationens mål är att öka förståelsen för viktiga tillsynsfrågor samt att öka kvalitén på 

banktillsynen i deras medlemsländer. Kommittén utvecklar riktlinjer och normer för tillsyn 

om bland annat kapitaltäckning och effektiv banktillsyn samt bidrar till harmonisering av 

regelverken i medlemsländerna. Organisationen består av 20 medlemmar, däribland 

Sverige.146  
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3.7.1 Basel II  

Basel II är ett internationellt regelverk för kapitaltäckning som publicerades första gången i 

juni år 2004.  Syftet med regelverket är att bidra till stabilitet i det internationella finansiella 

systemet. Det görs genom uppställning av olika kapitalkrav, genom ökning av 

riskkänsligheten i systemet samt genom utformning av regler som kan användas av alla 

banker.147 Regelverket fungerar som ett internationellt ramverk för olika tillsynsmyndigheter 

och övervakar internationellt verksamma banker. Regelverket består av tre pelare, vilka 

handlar om grundläggande kapitalkrav, riskbedömning och tillsyn samt informationskrav.  

Baselkommittén betonar att risker som bankerna tar samt tekniker som de använder sig av 

för att identifiera, mäta, kontrollera och övervaka de här riskerna är viktiga för användarna 

av de finansiella rapporterna vid deras bedömning av bankerna. Kommittén har gett ut 

dokumentet General qualitative disclosure requirement i vilket det ställs krav att bankerna 

beskriver målen med hanteringen av risker samt riskpolicys för alla riskkategorier som 

kommittén har identifierat. 

Pelare 1 syftar till att bestämma ett minimum gällande kapitalkrav utifrån den uppskattade 

marknads-, kredit-, och operationella risken. Pelare 2 behandlar riktlinjer för hantering och 

bedömning av risker samt tillfredställande öppenhet inom banker för att tillsyn skall kunna 

utföras. Genom tillsynen undersöks det om bankerna har tillräckligt med kapital för att täcka 

riskerna i verksamheten. Pelare 3 behandlar informationskrav vad gäller offentligtgörandet 

och utlämnandet av information om riskhantering och kapitaltäckning. Pelarens syfte är att 

bidra till en stabil finansmarknad där bankerna informerar om sina risker och 

kapitalbehov.148 

 

3.7.2 Pelare 3 och IFRS 7  

Under pelare 3 beskrivs kraven på den information som redovisas av bankerna. De här 

kraven sammanfaller delvis med de krav som ställs av börsen samt med kraven från 

redovisningsstandarder.149 Pelare 3 syftar till att skapa stabilitet på marknaden genom att 
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begära offentliggörandet av information från bankerna. Det är viktigt att kunder, investerare 

och andra intressenter har information om banker för att kunna bedöma deras ekonomiska 

ställning och riskprofil. Tillhandahållandet av sådan information syftar till att skapa 

incitament för bankerna att agera på ett sätt som minskar deras risktagande. Det är dock av 

stor betydelse att de begärda uppgifterna inte är för många då det här kan leda till att 

konfidentiell information avslöjas. Tillsynsmyndigheter har ansvar över att kontrollera hur 

bankerna tillämpar informationskraven.150  

Finansiella företag skall presentera en enhetlig bild som överensstämmer med dels IFRS 7 

och dels pelare 3 i de finansiella rapporterna. Det är en utmaning för företag att redovisa i 

enlighet med båda regelverken samtidigt, men det finns troligtvis fördelar såsom minskade 

kostnader, förbättrad styrning samt ökat förtroende. Även om IFRS 7 och den lagstadgade 

rapporteringen, i det här fallet Basel II, fundamentalt tjänar olika syften kan de bli mer 

anpassade efter varandra och på så sätt kan kostnader för dubbelarbete undvikas.  

Anpassningen mellan IFRS - standarderna och Basel II har ökat genom publiceringen av IFRS 

7. När det gäller kredit-och marknadsrisker kan de flesta av upplysningarna anpassas, bland 

annat upplysningskraven vad gäller riskhantering. Likaså finns det ett antal upplysningar som 

överlappar varandra, exempelvis analyser av exponeringar för kreditrisk. Det finns dock 

skillnader. Pelare 3 omfattar inte likviditetsrisk och IFRS 7 behandlar inte operationell risk.  

Likheterna mellan IFRS 7 och pelare 3 innebär att de här två kan anpassas. I praktiken har 

dock visat sig vara svårt. Väsentliga justeringar i Basel II samt IFRS 7 kan vara nödvändiga för 

att säkerställa att de båda kan tillämpas samtidigt.  Ett annat alternativ är att endast ha en 

centraliserad uppsättning av regler om riskhantering och finansiella upplysningar.151 
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4. Litteraturgenomgång 

 kapitlet som följer presenteras teoretiska aspekter på de kvalitativa egenskaperna 

vilka utgör kriterier för användbarhet i de finansiella rapporterna. Vidare ges en 

teoretisk bakgrund till diskussionen kring värdering av finansiella tillgångar till 

verkligt värde respektive anskaffningsvärde. 

4.1 Redovisningens användbarhet 

Kvalitativa egenskaper syftar till att göra redovisningen i finansiella rapporter användbar för 

användarna. IASB har ett antal kvalitetskrav på redovisningen och de fyra viktigaste är 

begriplighet, tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet.152 Författarna till uppsatsen 

definierar användbarheten av de finansiella rapporterna utifrån de fyra kvalitativa 

egenskaperna. 

 

4.1.1 Begriplighet 

För att informationen i de finansiella rapporterna ska vara användbar för olika användare ska 

den upprättas med hänsyn till egenskapen begriplighet. Informationen som lämnas till 

användarna genom de finansiella rapporterna ska vara begriplig och lätt att förstå. Det 

förutsetts dock att användaren har en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi samt 

redovisning och att informationen betraktas med rimlig noggrannhet. Komplicerad 

information vilken är relevant för användarna som beslutsunderlag får inte utelämnas 

enbart med grund i att den är för svår för en del användare att förstå.153 Marton et al menar 

dock att i det i praktiken krävs en omfattande kunskap för att i dagens läge förstå en 

redovisning upprättad enligt IFRS. Han skriver vidare att den här sortens kunskap innehas av 

professionella användare snarare än av privatpersoner.154 Begriplighet är enligt Smith ett 

minimikrav för att informationen som redovisas ska vara relevant.155  
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4.1.2 Relevans 

Informationen måste även inneha relevans för att vara av värde som beslutsunderlag för 

användarna. Relevans uppnås om informationen påverkar användarnas beslut genom att 

underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 

bekräfta eller justera tidigare gjorda bedömningar. Relevant information är enligt Moehrle et 

al information som väsentligt kan påverka ett beslut.156 Det finns en koppling mellan 

informationens framåt- och tillbakariktade roller. Information om finansiell ställning och 

tidigare resultat utgör ofta en grund för bedömning av framtida finansiell ställning och 

resultat samt för annat som är av intresse för användarna, såsom utdelningar.157 Smith 

diskuterar informationens två roller i form av, prognos- och återföringsrelevans. I det första 

fallet används redovisningsinformationen som underlag för användarna när de gör 

prognoser inför olika beslut. Vid det andra fallet används informationen som kontroll av 

tidigare prognoser och den här kontrollen kan påverka efterföljande prognoser och därmed 

efterföljande beslut.158  

Relevansen i informationen påverkas dels av informationens karaktär och dels genom 

dennas väsentlighet. Information anses vara väsentlig om ett utelämnande eller en 

felaktighet kan ha påverkan på de beslut som användaren fattar med grund i den 

information som återges i de finansiella rapporterna. Väsentlighetskriteriet handlar mer om 

en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap för informationen, eftersom graden 

av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna runt 

utelämnandet eller felet.159 Som ett uttryck för minimikrav på relevans brukar bland annat 

egenskapen begriplighet anges. För att informationen i redovisningen ska anses vara 

relevant är det ett minimikrav att användaren av informationen förstår den. Det andra 

kriteriet som kan ses som ett minimikrav enligt Smith är aktualitet. Innebörden av den här 

egenskapen är att rapporterna inte bör lämnas för långt efter redovisningsperiodens slut 

eller med för långa intervall om de ska få någon påverkan på användarnas beslut. 

Aktiemarknaden reagerar därför i första hand på information som ges genom uttalanden och 
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delårsrapporter.160 Om informationen är relevant ökar möjligheterna för användarna att 

göra en lyckad prognostisering och tid kan sparas.161 Det här visar på vikten av aktualiserad 

informationen för om informationen levereras efter ett för långt tidsintervall kan den vara 

oanvändbar enligt Moehrle et al. Informationen är aktualiserad om den når användarna av 

informationen när den fortfarande kan ha påverkan på ett beslut.162  

 

4.1.3 Tillförlitlighet 

För att räknas som användbar, måste informationen vara tillförlitlig. Den anses vara 

tillförlitlig då den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Informationen 

kan vara relevant men osäker på ett sätt som gör de finansiella rapporterna vilseledande 

såvida informationen används som grund för att redovisa poster i balans- och 

resultaträkningen.163  

Tillförlitlighet handlar enligt Smith till stor del om ett företags förmåga att avbilda en 

ekonomisk verklighet av företaget genom rapporterna. Redovisningen betraktas som 

tillförlitlig då den återspeglar rätt aspekter av verkligheten och om den gör det på ett sätt 

som inte är alltför osäkert. De här två aspekterna kan knytas till begreppen validitet och 

verifierbarhet. Validitet uppnås då de aspekter som företaget avser att återspegla av 

verkligheten är de aspekter som redovisningen faktiskt återspeglar. Tre viktiga minimikrav 

för validitet är neutralitet, fullständighet och väsentlighet.164 Moehrle et al skriver liksom 

Smith att för att informationen ska vara tillförlitlig måste den vara neutral, fullständig och fri 

från väsentliga felaktigheter. Med fullständig information menar författarna all information 

som är nödvändig för att tillförlitligt kunna representera den underliggande ekonomin. 

Neutral information är information som inte är avsedd för att uppnå ett visst resultat eller 

ett visst beteende. Neutralitet beror alltså på avsikterna hos företaget som kommunicerar 

informationen.165 Verifierbarhet handlar om att sanningshalten av en mätning ska vara 
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tillfredställande, det ska finnas någon form av bevis. Ett exempel är vid värdering enligt 

anskaffningsvärde där fakturor och verifikationer kan ses ett bevis enligt 

verifierbarhetskriteriet. Kriteriet verifierbarhet kan komma i konflikt med kriteriet aktualitet, 

vilket innebär att ett företag kan tvingas till en övervägning mellan de två viktiga kvalitativa 

egenskaperna tillförlitlighet och relevans.166  

 

4.1.4 Jämförbarhet  

Jämförbarhet syftar till att användarna ska ges möjlighet att över en längre period jämföra 

de finansiella rapporterna, vilka företaget lämnar. Det finns två olika aspekter på 

jämförbarhet. Den första är möjligheten att jämföra ett och samma företag över tid. Den 

andra aspekten är jämförelser mellan olika företag. Standardisering innebär en likartad 

redovisning av liknande transaktioner.167 Lika regler som gäller för alla leder till  en ökad 

jämförbarhet vilket ger de finansiella rapporterna en större betydelse för användarnas 

investeringsbeslut.168 Jämförbarheten ökar enligt Artsberg då alla företag värderar sina 

tillgångar till samma värde oavsett när de är anskaffade.169 Smith menar likaså att värdering 

enligt anskaffningsvärde kan skapa problem vad gäller kriteriet jämförbarhet.170 

Miller et al hävdar att olika metoder för redovisning tillämpade av olika företag leder till en 

minskad jämförbarhet.171 Artsberg menar att det är normsättarna som är ansvariga över att 

skapa enhetliga regler för att öka jämförelser mellan företag. De måste dock vid arbetet med 

standardiseringen vara försiktiga så att egenskapen relevans inte åsidosätts i det enskilda 

fallet. Artsberg menar även att företagets notapparat är av vikt vid ändrade 

redovisningsregler då den här kan öka jämförbarheten i redovisningen.172   
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Revisionsfirman Ernst & Young skriver i sin rapport IFRS 7 in the banking industry att IFRS 7 

skapar en spänning mellan företeg och dess användare av finansiella rapporter då den 

tillåter företagen att bland annat tillämpa eget omdöme vid redovisning av riskhantering 

samt samtidigt som standarden har som syfte att möjliggöra jämförelser av de upplysningar 

som ges ut.173 

Andra påpekar att formuleringen av standarder har flyttats från regel- till principbaserad 

utformning och att det leder till en minskad jämförbarhet. Regelstyrd redovisning innebär att 

skrivna regler har fått större betydelse än tillämpad redovisningspraxis, medan en 

principbaserad redovisning baseras på mer öppna och formulerade regler. Principbaserade 

standarder, som IAS 39 och IFRS 7, syftar till att bidra till en ökad jämförbarhet mellan 

företagens finansiella rapporter. De här standarderna är dock ofta koncisa och kräver 

tolkning vilket leder till en avvikelse mellan olika individers uppfattningar och olika 

situationer. Det här kan ge upphov till större skillnader mellan företagens finansiella 

rapporter än vad tillämpning av mer detaljerade regler skulle kunna ge.174  

  

4.2 Transparens 

I takt med att den finansiella rapporteringen har blivit allt mer komplex, sätts höga krav på 

transparens i de finansiella rapporterna. En avsaknad av transparens i de finansiella 

rapporterna har ofta angetts som en förklaring till olika felaktigheter i redovisningen. 

Begreppet transparens har bland annat diskuterats i samband med bedräglig finansiell 

rapportering, bristfällig redovisning samt informations överbelastning. Enligt Mensah et al 

vittnar begreppets flitiga användning om dennas popularitet hos användare av finansiella 

rapporter samt om brist på en precis definition av det här konceptet.175  

Ordet transparens i finansiell rapportering syftar till vilken utsträckning olika rapporter visar 

ett företags underliggande ekonomi och ställning samt ger användarna en förståelse för vad 

som sker i företaget. Transparens innebär därmed mer exakt information om företaget, dess 
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ställning samt risker som företaget utsätts för.176  IFRS 7 förespråkar behovet av transparens 

i de finansiella rapporterna och stor tyngd i standarden läggs på upplysningar om 

exponeringar av instrument som i det rådande läget anses ha en hög risk. Behov av 

transparens finns även för värdepapper med bakomliggande tillgångar och exponeringar 

mot särskilda ändamålsenheter samt ekonomiska garanter.177 

Offentliggörandet av finansiell information har blivit alltmer aktuellt och efterfrågan på 

transparens har ökat i takt med dagens finansiella kris. Olika sorters information efterfrågas 

beroende på vem som är intressenten. Intressenter anser att offentligtgörande av 

informationen är fundamentalt och de förväntar sig känna till de risker som ett företag 

exponerar sig mot. Företagen i sin tur försöker genom sina ekonomiska rapporter att 

framställa en så bra bild som möjligt av sin ekonomiska ställning.  Krav på för mycket 

transparens kan därför göra att företagen får incitament att manipulera den information 

som offentliggörs.  Det kan även vara skadligt för företag att avslöja för mycket information 

om sin verksamhet då det kan vara skadligt ur ett konkurrensperspektiv.178 Enligt Belkaoui 

ska en finansiell rapport innehålla all information som är av intresse för den genomsnittliga 

investeraren för att den här ska kunna bilda sig en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning samt faktorer som kan påverka den.179 

 

4.3  Värderingsmetoder 

Enligt en artikel skriven av Hitz har FASB (US Financial Accounting Standards Board) och IASB 

sedan mitten av 1980-talet kontinuerligt ersatt värdering enligt marknadsbaserade mått mot 

värdering som är kostnadsbaserad. Värdering enligt verkligt värde började dock förespråkas 

igen med grund i att kostnadsbaserade mått ansågs ge en orättvis bild av värdet på en del 

finansiella instrument. Anledningen till återgången kan förklaras av att redovisningen 

härmed ansågs få en högre relevans. FASB och IASB ansåg att marknadsbaserade mått, alltså 

värdering enligt verkligt värde, skulle ge en högre beslutsrelevans och generera i en mer 
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effektiv och opartisk syn på marknaden vad gäller förväntade framtida kassaflöden. 

Motståndare kritiserar dock den tvivelaktiga tillförlitlighet vilken värdering till verkligt värde 

kan anses medföra. Det här gäller särskilt värderingsmodeller vilka bygger på förväntningar 

och prognoser. Vilken värdering som bör tillämpas är följaktligen ett omdebatterat 

område.180  

Landsman diskuterar också tillförlitligheten vad gäller värdering till verkligt värde och hur 

komplexiteten av att fastställa värdet på ett tillförlitligt sätt ökar då det råder inaktivitet på 

marknaden.  Organisationerna FASB och IASB tvingas göra ett övervägande mellan de två 

motsägelsefulla egenskaperna tillförlitlighet och relevans då de ska avgöra vilken värdering 

som är mest lämplig under olika omständigheter.181 

Enligt Huian återfinns bankerna bland de största kritikerna till verkligt värde.  De beskyller 

värdering till verkligt värde för den finansiella krisen som råder och menar att det var verkligt  

värde – regleringar som orsakade en cykel av fallande priser på tillgångar och påtvingade 

försäljningar vilka hotade den finansiella stabiliteten.  

Vid en finansiell kris är utmaningen att fastställa verkligt värde så stor att oro genereras över 

att det skulle vara omöjligt att hitta en allmänt bruklig metod för att prissätta en del 

tillgångar. Även under ett normalt fungerande förhållande på marknaden är fastställandet av 

verkligt värde mycket svårt på grund av komplexiteten i en del finansiella tillgångar. 

Tillämpning av verkligt värde, under tider av turbulens på marknaden anses förvärra krisen 

då det leder till orealiserade förluster och kapitalfunktionsnedsättningar. Konsekvenserna 

består av faktorer såsom betydande försämring av likviditet och rapporterat resultat, 

insolvens och dyra kapitalanskaffningar.  

Att ge företagen uppskov med redovisning till verkligt värde under den finansiella krisen och 

istället låta dem redovisa enligt historiska värden anses vara mer lämpligt eftersom 

förlusterna då slår tillbaka under en längre tidshorisont. Den här traditionella redovisningen 

där de finansiella tillgångarna värderas enligt sina ursprungliga värden ger företagen tid att 
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komma med lösningar tills marknaden har återhämtat sig. Redovisning enligt verkligt värde 

reagerar för snabbt på fluktuationer på den marknad som i dagsläget råder.182 

Bankernas kritik mot verkligt värde understryks även av Walton. Kritiken är inriktad mot att 

verkligt värde skapar instabilitet i de finansiella rapporterna. Argumentation förs mot att då 

det handlar om långsiktiga transaktioner så är det de slutgiltiga värdena som är de viktiga. 

Tillkännagivande av delar av transaktionen innan det slutgiltiga värdet ger ingen vägledning 

till vad det slutliga resultatet kommer att bli. CFA Institute (Chartered Financial Analyst) är 

däremot av en annan åsikt och menar att om resultatet av värdering enligt verkligt värde blir 

högre volatilitet har värderingen helt enkelt bara avslöjat den faktiska ekonomiska verklighet 

som redan fanns. För en investerare är det viktigt att utvärdera graden av risk som en 

investering är utsatt för och högre volatilitet innebär högre risk. Värdering som då döljer 

verklig volatilitet missgynnar investerare då den försämrar deras förmåga att ta välgrundade 

beslut om hur de ska investera.183 

Ferguson skriver likaså att rapporter som bygger på verkligt värde är av högre relevans och 

återspeglar mer exakt verklig volatilitet. De är vidare mer begripliga och jämförbara med 

andra finansiella rapporter.184 Den primära anledningen till att värdera enligt verkligt värde 

är även enligt Novak den ökade relevans som värderingen medför.185 Redovisning enligt 

verkligt värde kan leda till högre öppenhet på kapitalmarknaderna samt ökad förståelse för 

risk och underliggande värden.186  

En fruktan återfinns bland bankerna om att redovisning enligt verkligt värde kräver att de 

säljer av tillgångar vars verkliga värde har minskat för att kunna behålla kapitalreserver vid 

en nödvändig nivå.  Eftersom det finns en konflikt mellan de kapitalkrav som en bank måste 

följa och de konsekvenser som följer av verkligt värde, kräver bankerna tillåtelse att återgå 

till den traditionella värderingen enligt anskaffningsvärde. En annan begäran har varit att 

möjliggöra en omklassificering från kategorierna finansiella tillgångar som innehas för 

                                                 
182

 Huian (2009) 
183

 Walton (2006), s.341 
184

 Ferguson (2008), s.54 
185

 Novak (2008), s.39 
186

 Rossi III (2009), s.28ff 



 4. Litteraturgenomgång 

 
47 

handel samt finansiella tillgångar som kan säljas till kategorier vilka värderas enligt 

anskaffningsvärde respektive upplupet anskaffningsvärde. Det här för att undvika de 

förluster som uppstår i samband med värdering till verkligt värde. 187 

Coche styrker bankernas kritik när han citerar Willian Isaac, tidigare Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC) ordförande; 

”To me, it´s beyond dispute that market-to-market accounting has been senselessly 

destructive of bank capital and is a major cause of the current crisis we have in the financial 

markets and the economic decline we´re facing.”188  

I artikeln uttrycker bankiren Aubrey Patterson att redovisning grundat på verkligt värde är 

något som borde tillämpas, men skriver att verkligt värde dock inte kan beräknas på en 

frusen marknad.189 Lane bekräftar det här då hon menar att verkligt värde är en 

problematisk värdering när det råder inaktivitet på marknaden, då det är mycket svårt att 

beräkna.190  

En viktig aspekt att tillägga i den här diskussionen är att många som idag, under de 

förhållandena som råder, är kritiska mot verkligt värde enligt ovan inte uttalade sig när 

verkligt värde faktiskt bidrog positivt genom höga vinster under högkonjunktur och 

genererade skatteförmåner.  De normgivare som förespråkar värdering enligt verkligt värde 

menar att det är fel att ge den här värderingen rollen som syndabock till den finansiella 

krisen. Det är tvärtom så att verkligt värde har bidragit till lägre skada då den har fört 

problemen till ytan tidigare än vad någon annan värdering skulle ha gjort. Investerare får 

mer relevant information om vad tillgångarna är värda genom att uppdaterad information 

om marknaden (verkligt värde) lämnas och ledningens förvaltning av tillgångarna eller brist 

på förvaltning kommer likaså upp till ytan. Verkligt värde visar tydligt på orsak och eventuell 

skuld och det är därför många har blivit så upprörda över värdering enligt verkligt värde.191
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5. Resultatredovisning  

 apitlet inleds med en presentation av valda respondenter. Empiri i form av 

årsredovisningar och intervjuer knyts sedan samman med litteraturgenomgången 

för att mynna ut i en analys av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 och IFRS7 och 

dennes påverkan på användbarheten samt transparensen i bankernas finansiella rapporter. 

5.1 Presentation av studieobjekten och respondenterna  

Här redogörs för studieobjekt samt respondenter som ingår i uppsatsens empiriska 

undersökning. Först presenteras banker vars årsredovisningar för år 2007 och år 2008 samt 

delårsrapporter för kvartal tre år 2008 har analyserats. Vidare ges en kort presentation av 

bank- och aktieanalytiker som har intervjuats i uppsatsen. 

  

5.1.1Handelsbanken 

Handelsbankens historia går tillbaka till år 1851 då Stockholms Handelsbank grundades. 

1900-talet var banksammanslagningarnas tid och banken förvärvade då bland annat 

Bankaktiebolaget Norra Sverige, Norrlandsbanken samt Bankaktiebolaget Södra Sverige. 

Därmed utvidgades bankens verksamhet betydligt och banken ändrade sitt namn till Svenska 

Handelsbanken. Banken arbetar utifrån ett decentraliserat arbetsätt och filosofin är att 

kontoret är banken. Det innebär att banken arbetar på en lokal nivå med målet att anpassa 

sig till varje enskild kund.  Idag är banken en nordisk universal bank som arbetar med 

traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive 

livförsäkringar.
192

 

 

5.1.2 SEB 

Stockholms Enskilda Bank grundades år 1856 av André Oscar Wallenberg och blev Sveriges 

första privatbank samt landets första riskkapitalist. I syfte att möta konkurrensen från de 

internationella storbankerna slogs år 1972 Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska  
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Banken samman och bildade Skandinaviska Enskilda Banken. År 1998 introducerades 

varumärket SEB.  Idag är SEB verksam på marknader i Norden, Baltikum, Ukraina och 

Tyskland och finns representerad i mer än ett 20 - tal länder i världen.  Banken är en av 

Nordeuropas ledande finanskoncerner som erbjuder tjänster till företag såväl som till privata 

personer.193  

 

5.1.3 Swedbank 

Sveriges första sparbank bildades år 1820 i Göteborg. Sparbanksidén fick snabbt fäste i 

Sverige och år 1928 fanns det totalt 498 sparbanker i landet. År 1992 bildades Sparbanken 

Sverige. Föreningssparbanken bildades år 1997 då Sparbanken slogs samman med 

Föreningsbanken. Föreningsbanken hade sitt ursprung i Jordbrukskassan som försedde 

jordbruket med kapital. Banken ändrade år 2006 namn till Swedbank.  Idag är Swedbank en 

internationell koncern som erbjuder banktjänster till både företag och privatpersoner. 194 

 

5.1.4 Nordea 

Nordeas historia består av många sammanslagningar av nordiska banker och bankens rötter 

går tillbaka enda till 1800-talet. Under 1990-talets kris köper staten Nordbanken, vilken 

senare övertog Gota bank. År 1995 väljer staten att sälja sitt aktieinnehav i banken och det 

leder till att banken noteras på börsen.   

Dagens Nordea bildades år 2001 och härstammar från fyra nordiska banker: Meritabank, 

Nordbanken, Unibank samt Christiania Bank och Kreditkasse.  Koncernen är idag den största 

i Norden och Östersjöregionen.  Bankens största aktieägare är Sampo Group med 19,9 % av 

aktierna, Svenska staden med 19,8 % samt Nordea Danmark-fonden som äger 3,9 % av 

aktierna.195 
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5.1.5 Intervjurespondenter  

De respondenter som har intervjuats i uppsatsen är Johan Hånell som är bankanalytiker på 

SEB Merchant Banking; Maths Liljedahl som arbetar som analytiker på Nordea; Thomas 

Johansson som är aktieanalytiker på Carnegie Investment Bank samt Francis Dallaire som är 

aktieanalytiker och arbetar för Öhman. 

  

5.2 Tillämpning av omklassificeringar 

Av de fyra undersökta bankerna har tre stycken valt att tillämpa tilläggen i IAS 39. Nordea är 

den bank som har valt att inte tillämpa tilläggen och det framgår tillsammans med en kort 

presentation om vad tilläggen innebär i not i årsredovisningen för år 2008. Anledningen till 

varför banken har valt att inte tillämpa tilläggen framgår dock inte. Handelsbanken, SEB samt 

Swedbank tillämpar tilläggen från och med 1 juli år 2008, vilket framgår av respektive banks 

årsredovisning från år 2008. Det finns fyra stycken tidigare nämnda kategorier enligt IAS 39, 

vilka finansiella tillgångar är uppdelade under och vilka bankerna därmed kan göra 

omklassificeringar emellan; (1) Finansiella tillgångar som innehas för handel, (2) 

Investeringar som hålles till förfall, (3) Lånefordringar och kundfordringar samt (4) Finansiella 

tillgångar som kan säljas. Omklassificeringar får enligt tilläggen i standarden genomföras från 

kategori ett till kategori två, tre samt fyra och från kategori fyra till kategori två samt tre.196 

Tillämpningarna som har gjorts enligt bankernas årsredovisningar från år 2008 

överrensstämmer med IAS 39:s  tillåtna omklassificeringar. Tillgångar som enligt Marton et al 

kan ingå i kategori ett samt fyra och som därmed kan omklassificeras, är noterade 

värdepapper som innehas i spekulationssyfte samt noterade värdepapper som används som 

likviditetsreserv. Tillgångar som kan ingå i kategori två samt tre är obligationer med fast 

ränta och löptid, vilka är avsedda för behållning till förfallodagen samt fordringar som 

genereras i en verksamhet.197  

Handelsbankens omklassificeringar berör delar av koncernens värdepappersportfölj, enligt 

bankens årsredovisning för år 2008.  Delar av koncernens likviditetsportfölj och andra 
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finansiella innehav vilka vid tidpunkten för omklassificeringen värderades och redovisades till 

verkligt värde, har omklassificerats från kategori ett till kategori tre samt fyra och från 

kategori fyra till kategori två samt tre. Handelsbanken har alltså valt att göra omvärderingar 

från verkligt värde till (upplupet) anskaffningsvärde samt när det gäller omklassificering från 

kategori ett till fyra, från verkligt värde via resultaträkningen till verkligt värde via eget 

kapital, i enlighet med tilläggen i IAS 39 punkt 50B, 50D och 50E. För de tillgångar som har 

omklassificerats till kategori två samt tre har det verkliga värdet utgjort utgångspunkten för 

den efterföljande beräkningen av upplupet anskaffningsvärde, i enlighet med IAS 39 punkt 

50C och 50F. Vad gäller omklassificeringarna från kategori fyra, periodiserar Handelsbanken 

de ackumulerade vinsterna och förlusterna för de omklassificerade tillgångarna vilka tidigare 

redovisats direkt i eget kapital, i räntenettot över tillgångarnas återstående löptid från och 

med omklassificeringstidpunkten i enlighet med IAS 39 punkt 54. Vinster och förluster som 

har redovisats i resultaträkningen innan omklassificeringen har inte återförts enligt bankens 

årsredovisning och det här går i enlighet med IAS 39 punkt 50C och 50F. 

Banker kan genom omklassificeringar av tillgångar till kategorier vilka värderas enligt 

(upplupet) anskaffningsvärde undvika att framtida förändringar i verkligt värde påverkar 

redovisat resultat i enlighet med vad Huian skriver.198 I de fall där omklassificeringar görs 

från kategori ett till kategori fyra sker fortfarande värdering enligt verkligt värde, dock 

kommer endast redovisat eget kapital att påverkas vid fluktuationer i verkligt värde.199  

SEB har valt att omklassificera finansiella tillgångar från kategori ett samt fyra till kategori 

tre, enligt IAS 39 punkt 50D samt 50E. De har med andra ord uteslutande valt att 

omklassificera från verkligt värde till (upplupet) anskaffningsvärde och kan därmed liksom 

Handelsbanken undvika påverkan på resultatet med grund i framtida förändringar i verkligt 

värde.  I enlighet med IAS 39 punkt 50C samt 50F har bankens verkliga värde på tillgångarna 

utgjort utgångspunkten för den efterföljande beräkningen av upplupet anskaffningsvärde, 

vilket blir den nya värderingen för de tillgångar som har omklassificerats till kategori tre. 
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Swedbank har valt att omklassificera en del räntebärande papper från kategori ett till 

kategori två enligt bankens årsredovisning för år 2008. Omklassificeringarna har skett från 

verkligt värde till (upplupet) anskaffningsvärde och resultatpåverkan som en följd av 

förändringar i verkligt värde har härmed kunnat undvikas på samma sätt som för 

Handelsbanken och SEB.  

Möjligheten att omklassificera vissa finansiella tillgångar från värdering enligt verkligt värde 

till värdering enligt (upplupet) anskaffningsvärde som bankerna ovan har nyttjat, infördes av 

IASB med syftet att bland annat återfå förtroendet för den finansiella marknaden och 

däribland bankerna.200 Förtroendet för den finansiella marknaden har enligt 

intervjurespondent Maths Liljedahl inte varit särskilt högt de senaste åren. Han menar att 

generellt leder ökade redovisningsregler med krav på fler detaljer till ökat förtroende. Han 

menar dock att det är många andra saker som påverkar förtroendet negativt under de 

förhållandena som råder för tillfället. Förtroendet kan ha ökat under vissa omständigheter 

säger intervjurespondent Francis Dellaire. Vad gäller banker som har omklassificerat 

tillgångar vilka är avsedda för långsiktiga investeringar och vilka bankerna tidigare var 

tvingade att värdera enligt värderingsmodeller, kan omklassificeringarna ha medfört ökat 

förtroende för värderingen och därmed för den finansiella stabiliteten. Om däremot 

förhållandet råder att en finansiell tillgång inte är avsedd att behållas långsiktigt, men 

beslutet om en omklassificering ändå fattas, kan det antas att banken försöker gömma 

information och det kan minska förtroendet. Intervjurespondenterna Thomas Johansson och 

Johan Hånell anser däremot inte att förtroendet har ökat som en följd av tilläggen. 

Intervjuerna med analytikerna visar härmed att två av fyra stycken anser att förtroendet för 

bankerna har ökat som en följd av tilläggen.  
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5.3 Tillämpning av upplysningar 

I enlighet med IFRS 7 ska bankerna lämna upplysningar om de omklassificeringar som de har 

valt att göra och som stämmer överrens med tilläggen enligt IAS 39.201 Orsakerna till 

omklassificeringarna som anges av bankerna i deras årsredovisningar är flera, men de flesta 

bottnar i förändrat tillstånd på den finansiella marknaden. Det här överensstämmer med 

IASB:s angivna skäl till införandet av tilläggen202. 

Handelsbanken anger i sin årsredovisning för år 2008 exceptionella omständigheter som den 

enda orsaken till genomförda omklassificeringar. De exceptionella omständigheter som 

anges är ändrade marknadsvillkor samt avveckling av koncernens tradingverksamhet i New 

York. Syftet är att åstadkomma en redovisning vilken bättre återspeglar koncernens syfte 

med innehaven av de finansiella tillgångarna. Bankens omklassificering från kategori ett till 

kategori fyra finner stöd i IAS 39 punkt 50B, vilken anger att omklassificeringen får ske under 

exceptionella omständigheter. Då omklassificeringar sker med grund i exceptionella 

omständigheter måste upplysningar enligt IFRS lämnas om den exceptionella omständighet 

som frambringat omklassificeringarna samt fakta och andra förhållanden som styrker att 

situationen var exceptionell.203 Handelsbanken svarar på det här upplysningskravet genom 

en mening i en not där det framkommer vilken exceptionell omständighet som har föranlett 

omklassificeringarna. Fakta och andra förhållande som styrker situationen framkommer inte.  

Omklassificeringar från kategori ett till tre samt från kategori fyra till tre har utförts av 

Handelsbanken. Det här får enligt tilläggen i IAS 39 göras då den aktuella tillgången skulle ha 

motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar samt att den vid ursprunglig 

värdering inte hade behövt klassificeras som en tillgång som innehas för handel eller som en 

tillgång som kan säljas. Ett annat krav är att den finansiella tillgången avses och förmågan 

finns att behålla den till förfall eller under överskådlig framtid.204  

Exceptionella omständigheter vilka anges av Handelsbanken som orsak till 

omklassificeringarna anges inte enligt tilläggen i IAS 39 som anledning till att få 
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omklassificera till kategori tre. Enligt Handelsbankens årsredovisning framgår det inte om de 

omklassificerade tillgångarna motsvarar definitionen av lånefordringar och kundfordringar 

eller om de andra kraven som ställs för att få omklassificera till kategori tre är uppfyllda. Det 

finns dock inget krav enligt IFRS 7 att upplysa om det här. Användarna av de finansiella 

rapporterna måste därmed anta att kraven som ställs är uppfyllda.  

Ett övergripande krav för att överhuvudtaget få omklassificera från kategori ett är att de 

aktuella tillgångarna inte längre innehas i syfte att säljas eller att återköpas kortfristigt.205 

Den här informationen framgår inte av Handelsbankens årsredovisning från år 2008, men är 

å andra sidan inte heller ett upplysningskrav enligt IFRS 7.  

Vad gäller omklassificeringen från kategori fyra till kategori två är det här reglerat enligt IAS 

39 sedan tidigare. Kravet är att tillgången måste avses och förmågan måste finnas att inneha 

den till förfall.206 Några upplysningskrav om de här omständigheterna anges inte i IFRS 7 och 

användarna av rapporterna får anta att kraven på de omklassificerade tillgångarna är 

uppfyllda.  

SEB baserar beslutet att tillämpa tilläggen i IAS 39 på försämrat läge på de globala finansiella 

marknaderna. SEB anger i sin årsredovisning för år 2008 att de har som avsikt att inneha 

omklassificerade finansiella tillgångar under en längre tid eller till förfall. Därmed upplyser 

banken om att de uppfyller ett av kraven som ställs enligt IAS 39 för att få göra 

omklassificeringar från kategori ett samt fyra till kategori tre. Författarna till uppsatsen ser 

det som att banken lämnar ut de här upplysningarna självmant då inga specifika krav på 

upplysningar om omklassificeringar till kategori tre ställs enligt tilläggen i IFRS 7.  

Swedbank har omklassificerat vissa räntebärande värdepapper från kategori ett till kategori 

två då de här på grund av extraordinära marknadsförhållanden har blivit illikvida. Swedbank 

menar i sin årsredovisning för år 2008 att marknaden för räntebärande papper har blivit allt 

mer inaktiv under år 2008, vilket har medfört att värdepapperna till stor del värderats utifrån 

värderingsmodeller. Rent praktiskt innebar det här en värdering utifrån noterade priser på 
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en inaktiv marknad eller utifrån priser på en aktiv marknad för liknande instrument. Det här 

är främsta anledningen till att Swedbank delvis tog avstånd från värdering enligt verkligt 

värde. Swedbanks anledning till frångåendet av verkligt värde stöds av Hitz som diskuterar 

den tvivelaktiga tillförlitligheten vad gäller ett verkligt värde som är fastställt genom 

värderingsmodeller.207 Huian menar att vid en finansiell kris finns det en stark oro över att 

det är rent av omöjligt att finna en metod som kan fastställa det verkliga värdet för en del 

finansiella tillgångar.208 

 

Figur 5.1; Egenkonstruerat diagram över Swedbanks värdering enligt värderingsmodeller över tid.209 

Bankens omklassificering från kategori ett till kategori två finner stöd i IAS 39 punkt 50B, 

vilken anger att en tillgång får omklassificeras mellan de här kategorierna då den inte skulle 

ha motsvarat definitionen av lånefordringar och kundfordringar och om det föreligger 

exceptionella omständigheter. Finanskrisen och inaktiva marknader kan vara en sådan 

omständighet210. Ett av upplysningskraven enligt tilläggen i IFRS 7 berör som tidigare nämnt 

exceptionella omständigheter211. Swedbank anger i årsredovisningen för år 2008 vilken 

omständighet som föranlett omklassificeringen och vilka förhållanden den här 

omständigheten har medfört.    
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Banken har vidare tillämpat tilläggen med anledning av att tillgångarna inte längre innehas i 

syfte att handlas med. Det här är en grundförutsättning för att få omklassificera från 

kategori ett enligt IAS 39212. Det framkommer i deras årsredovisning från år 2008 att 

tillgångarna anses ekonomiskt motiverade att innehas till förfall och det här är ett 

grundläggande villkor för att få placera en tillgång under kategori två, enligt IAS 39. 

Handelsbanken har valt att lämna upplysningar enligt IFRS 7 genom noter. SEB har likaså 

redovisat i enlighet med IFRS 7, men istället har banken valt att göra det i sin 

förvaltningsberättelse. Swedbank har valt att lämna upplysningar i enlighet med IFRS 7, dels i 

noter och dels i förvaltningsberättelsen. Upplysningarnas omfattning skiljer sig dock mellan 

bankerna.  

IFRS 7 kräver att bankerna ska lämna upplysningar för den rapporteringsperiod under vilken 

den finansiella tillgången har omklassificerats vad gäller den vinst eller förlust som har 

redovisats till verkligt värde i resultaträkningen eller som annat totalresultat under den 

rapporteringsperioden och den föregående.213 Här skiljer sig bankernas redovisningar från 

varandra. Handelsbanken upplyser genom not för de värdeförändringar som har redovisats 

till verkligt värde i resultaträkningen eller direkt i eget kapital för respektive omklassificerad 

kategori, för år 2008 före omklassificeringen samt för år 2007. De har alltså lämnat 

upplysningar för den rapporteringsperiod under vilken de finansiella tillgångarna har 

omklassificerats, år 2008, samt för den föregående, år 2007. Handelsbanken har dessutom 

redovisat värdeförändringar som har skett efter omklassificeringen vad gäller de tillgångar 

som har omklassificerats från kategori fyra till kategori tre och alltså redovisats enligt IAS 39 

punkt 54.  

SEB upplyser i sin förvaltningsberättelse för år 2008 om de värdeförändringar vilka har 

redovisats till verkligt värde i resultaträkningen år 2008 före omklassificeringen och år 2007. 

De har dock inte såsom Handelbanken delat upp värdeförändringarna i vad som har hänt i 

resultaträkningen och i vad som har hänt direkt i eget kapital. De har inte heller delat upp de 
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omklassificerade tillgångarnas värdeförändringar per kategori, utan valt att upplysa en 

samlad summa under benämningen resultateffekter.  

Swedbank upplyser i not i sin årsredovisning för år 2008 om den värdeförändring vad gäller 

den omklassificerade kategorin, som har redovisats till verkligt värde i resultaträkningen 

första halvåret år 2008. De upplyser alltså inte om den motsvarande värdeförändring som 

har redovisats till verkligt värde i resultaträkningen år 2007. Swedbank omklassificerar 

endast en kategori och banken upplyser härmed per kategori, liksom Handelsbanken. 

Enligt IFRS 7 ska upplysningar också lämnas för summan av gjorda omklassificeringar för 

respektive kategori.214 Handelsbanken redogör för de omklassificeringar som har gjorts i 

enlighet med det här kravet. Banken visar tydligt hur omklassificeringarna har gjorts genom 

att dels upplysa om summan för respektive kategori och dels genom att upplysa till och från 

vilken eller vilka kategorier omklassificeringarna har skett. SEB har likaså i årsredovisningen 

för år 2008 valt att upplysa om summan av gjorda omklassificeringar för respektive kategori. 

Även utifrån Swedbanks årsredovisning från år 2008 kan det utläsas att det här 

upplysningskravet är uppfyllt. Alla de tre bankerna lämnar informationen om summan av 

gjorda omklassificeringar för respektive kategori enligt värdering på omklassificeringsdagen. 

Upplysningar ska vidare lämnas för varje rapporteringsperiod fram till borttagandet från 

balansräkningen vad gäller redovisade samt verkliga värden för alla finansiella tillgångar som 

har omklassificerats under den innevarande och föregående rapporteringsperioden.215 

Samtliga tre banker upplyser enligt det här kravet. En skillnad är dock att SEB och Swedbank 

lämnar de här upplysningarna för de tre sista kvartalen år 2008, medan Handelsbanken 

upplyser om redovisat och verkligt värde på omklassificerings- samt bokslutsdagen. 

Handelsbanken har dessutom till skillnad från de andra två bankerna valt att upplysa om det 

här för respektive kategori. Upplysningen återfinns i en not i Handelsbankens årsredovisning. 

SEB har istället lämnat upplysningen i förvaltningsberättelsen, medan Swedbank har valt att 

göra det i både förvaltningsberättelsen och i not. 
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Ett annat upplysningskrav enligt tilläggen i IFRS 7 gäller den vinst eller förlust i verkligt värde 

som skulle ha redovisats i resultaträkningen eller som annat totalresultat såvida den 

finansiella tillgången inte hade omklassificerats. Det här gäller för varje rapporteringsperiod 

efter omklassificeringen, även den då den finansiella tillgången omklassificerades, fram till 

dess att den finansiella tillgången tagits bort från balansräkningen.216 Handelsbanken 

redogör i enlighet med IFRS 7 om den vinst eller förlust i verkligt värde som skulle ha 

redovisats om omklassificeringarna inte skulle ha utförts. Det här görs i not för år 2008 och 

för respektive ursprungskategori samt att en avskiljning görs mellan vad som skulle ha skett i 

resultaträkningen och vad som skulle ha skett direkt i eget kapital. SEB redovisar i sin 

förvaltningsberättelse för hur verkligt värde - förlusterna skulle ha avräknats i 

resultaträkningen samt i eget kapital för år 2008 om inte omklassificeringar hade gjorts. SEB 

upplyser också om hur de här förlusterna istället periodiseras på det tredje och fjärde 

kvartalet för år 2008. Swedbank upplyser genom de siffror som de lämnar i sin 

förvaltningsberättelse att värdering enligt verkligt värde skulle ha medfört ett positivt 

resultat under kvartal fyra år 2008, men att motsvarande värdeförändring för innehavet 

under kvartal tre år 2008 skulle varit negativt. Vidare under samma upplysningspunkt i IFRS 7 

finns kravet på att lämna upplysningar om den vinst, förlust, inkomst eller utgift som har 

redovisats i resultaträkningen vad gäller de omklassificerade tillgångarna217. Samtliga banker 

har som tidigare nämnt upplyst om det redovisade värdet för de omklassificerade 

tillgångarna för resterande år 2008. Handelsbanken har även lämnat upplysningar om 

redovisad värdeförändring i resultaträkningen efter omklassificeringarna för år 2008 och SEB 

och Swedbank har upplyst om redovisad ränteintäkt efter omklassificeringarna för år 2008.  

Enligt tilläggen i IFRS 7 ska bankerna även upplysa om den effektiva räntan samt om de 

belopp för uppskattade kassaflöden som företaget förväntar sig att kunna återkräva per 

dagen för omklassificeringen av den finansiella tillgången.218  Alla tre bankerna har valt att 

upplysa om den effektiva räntan för omklassificerade tillgångar i respektive banks 

årsredovisning för år 2008. SEB gör även en uppdelning av de omklassificerade tillgångarna i 
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rörlig och fast ränta och effektiv ränta anges för båda grupper. Vad gäller uppskattade 

kassaflöden upplyser Handelsbanken och Swedbank enbart om att samtliga avtalade 

kassaflöden bedömdes kunna återvinnas. SEB upplyser däremot om uppskattade 

kassaflöden för de närmaste fem åren i enlighet med IFRS 7. 

Det som konstateras av författarna till uppsatsen är att alla de tre banker som har tillämpat 

tilläggen enligt IAS 39 också till stor del följer tilläggen om upplysningskrav enligt IFRS 7. 

Skillnaderna i lämnade upplysningar vad gäller detaljer och tydlighet är dock framstående i 

diskussionen och jämförelsen ovan. Vad gäller begreppet rapporteringsperiod, vilket 

framkommer under flera punkter i IFRS 7, har de tre bankerna tolkat det här på olika sätt. I 

bankernas årsredovisningar för år 2008 har begreppet vid de flesta kraven tolkats som att 

det avser år, men i en del fall har tolkningen gjorts att det avser kvartal. Ett exempel på när 

upplysningar per kvartal har lämnats är vid kravet på upplysningar om redovisat och verkligt 

värde. SEB och Swedbank har här lämnat upplysningar gällande för de tre sista kvartalen år 

2008, medan Handelsbanken endast har gjort det för kvartal två och fyra år 2008. När det 

gäller kravet om upplysningar om verkligt värde såvida omklassificeringarna inte hade 

utförts har begreppet tolkats olika, Handelsbanken och SEB har upplyst om det här för 

resterande år 2008 i en summa, medan Swedbank har angett summan för dels kvartal tre 

och för dels kvartal fyra. De här skillnaderna kan enligt författarna ha påverkan på 

egenskaperna jämförbarhet som kommer att diskuteras längre fram.  

Författarna till uppsatsen har också valt att studera bankernas delårsrapporter för kvartal tre 

år 2008. Det här med anledning av aktualitetskriteriet som enligt Smith har inverkan på den 

viktiga kvalitativa egenskapen relevans219. Delårsrapporterna visar på skillnader när det 

gäller lämnade upplysningar.  Handelsbanken anger i sin delårsrapport för kvartal tre år 2008 

att de väljer att tillämpa tilläggen om omklassificeringar enligt IAS 39 och redogör kort för 

vilka omständigheter som har föranlett beslutet. I delårsrapporten lämnas även upplysningar 

om summan av gjorda omklassificeringar för respektive kategori. I Handelsbankens 

årsredovisning för år 2008 framkommer det att omklassificeringarna har skett från den 1 juli 

år 2008. Summorna som anges om redovisat värde per 1 juli år 2008 i deras årsredovisning 
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stämmer dock inte överrens med de summorna som anges för gjorda omklassificeringar i 

deras delårsrapport för kvartal tre år 2008. Handelsbanken upplyser även om de 

värdeförändringar i verkligt värde som skulle ha redovisats i resultaträkningen respektive i 

eget kapital såvida inte omklassificeringarna hade gjorts. Handelsbanken har alltså inte 

redovisat enligt alla de upplysningskrav som finns uppställda enligt tilläggen i IFRS 7, vilket är 

stor skillnad mot deras årsredovisning för år 2008 i vilken författarna till uppsatsen finner 

banken vara tydlig och utförlig i lämnade upplysningar. SEB anger i sin delårsrapport för 

kvartal tre år 2008 att banken har beslutat att inte göra några omklassifceringar från den 1 

juli år 2008, men att det här ska utvärderas och att justering av resultatet kan komma att ske 

för kvartal tre. SEB valde senare att omklassificera vissa finansiella tillgångar från den 1 juli år 

2008 och lämnade den 10 oktober år 2008 en rapport i vilken de upplyser om det här och 

kompletterar kvartalsrapport tre. Rapporter uppfyller en del av upplysningskraven enligt 

tilläggen i IFRS 7, men inte alla. Swedbank anger i sin delårsrapport för kvartal tre år 2008 att 

de har valt att omklassificera vissa tillgångar från den 1 juli år 2008. De upplyser för summan 

av gjorda omklassificeringar samt för de omständigheter som har föranlett dem. Banken 

upplyser även för den värdeförändring i verkligt värde som skulle ha redovisats i 

resultaträkningen om omklassifceringen inte hade gjorts samt för vad motsvarande 

redovisad värdeförändring var under kvartal två. Banken lämnar vidare upplysningar för 

redovisat och verkligt värde (vilket i rapporten kallas teoretiskt värde) för kvartal två samt 

tre år 2008. Swedbank upplyser alltså om mer än de övriga två bankerna, men inte enligt alla 

upplysningskrav enligt tilläggen i IFRS 7.   

Samtliga tre banker lämnar alltså inte i delårsrapporterna för kvartal tre år 2008 

upplysningar enligt alla upplysningskrav som finns i tilläggen i IFRS 7. Författarna kommer 

under avsnittet om användbarheten att diskutera hur det här påverkar aktualiteten och 

därmed relevansen. 

Författarna till uppsatsen menar att det kan finnas flera orsaker till skillnaderna i bankernas 

lämnade upplysningar. En av orsakerna kan vara att upplysningskraven enligt tilläggen i IFRS 

7 inte är tydliga nog och att utrymme finns för egna tolkningar. Enligt EG nr 1004/2008 
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ansågs tilläggen behöva träda i kraft som hastigast med anledningen av det rådande 

marknadsläget220. Det här kan enligt författarna vara en anledning till att tydligheten brister. 

  

5.4 Tilläggens påverkan på redovisningens användbarhet 

Enligt IASB är det de kvalitativa egenskaperna som gör redovisningen i finansiella rapporter 

användbara.221 Intervjurespondent Liljedahl vill som analytiker ha så mycket detaljer som 

möjligt om hur bankerna redovisar och värderar och menar att det är viktigt att allt är 100 

procent rätt. Dock anser han att det finns stora skillnader mellan hur olika banker 

rapporterar, vilket även uppsatsens undersökning av årsredovisningar har visat. Enligt 

Dellaire är de kvalitativa egenskaperna mycket viktiga eftersom det handlar om komplexa 

förhållanden och desto mer bankerna förklarar desto bättre är det.  

Kongruensprincipen innebär enligt Smith att alla förändringar i eget kapital som inte avser 

utdelningar eller nyemissioner skall återspeglas i resultaträkningen.222  Handelsbanken är 

den enda bank som har valt att omklassificera finansiella tillgångar från kategori ett till 

kategori fyra. Banker kan i enlighet med vad Marton et al skriver flytta eventuella negativa 

resultateffekter till framtiden genom att redovisa värdenedgången direkt i eget kapital 

istället för löpande i resultaträkningen223. Det här innebär enligt författarna till uppsatsen att 

Handelsbanken har frångått kongruensprincipen i samband med omklassificeringen från 

kategori ett till kategori fyra. I IASB:s föreställningsram är inte kongruensprincipen ett krav 

för att rapporterna ska vara användbara224. Uppsatsens författare anser dock att 

Handelsbanken genom det här har minskat förståelsen för deras redovisning och därmed 

minskat användbarheten av de finansiella rapporterna.  

Intervjurespondenterna Hånell, Liljedahl och Dellaire anser att tillämpningen av tilläggen har 

haft en positiv påverkan på rapporternas användbarhet. Hånell menar dock att påverkan är 

liten och det tilläggen mest har fått som följd är att bankerna har specificerat de effekter 
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som tillämpningen av tilläggen har haft på deras redovisning. Liljedahl menar att tilläggen 

har haft en positiv påverkan på användbarheten ihop med alla andra nya regleringar och 

krav från tillsynsmyndigheterna. Han menar att det råder en generell genomlysningspush 

från olika tillsynsmyndigheter i syfte att öka transparensen. Liljedahl och Dellaire menar att 

användbarheten kan öka mycket mer, men Liljedahl är skeptisk till att bankerna kommer att 

redovisa exakt i detalj hur de värderar sina tillgångar. Dellaire menar vidare att påverkan på 

användbarheten beror på den omklassificerade tillgången. När det gäller en tillgång vilken 

det inte finns någon marknad för och vilken avses för en långsiktig investering påverkas 

egenskapen relevans positivt, medan egenskapen vid andra omklassificerade tillgångar inte 

påverkas. Intervjurespondent Thomas Johansson är inte av samma åsikt som de övriga tre 

och menar att tilläggen har medfört att det är svårare att förstå och se exakt vad som händer 

i bankerna. Han menar att redovisningsprocessen har blivit mindre tydlig och bankerna har 

fått fler sätt att gömma förändringar på.  

I stycket ovan framkommer det att tre av fyra analytiker anser att användbarheten har 

påverkats positivt som en följd av tilläggen i IAS 39 och IFRS 7. Det här är en generell syn på 

användbarheten och innefattar samtliga fyra kvalitativa egenskaper. Författarna till 

uppsatsen väljer nu att beröra varje egenskap för sig för att se vilka som kan ha påverkats 

positivt och vilka som kan ha påverkats negativt. 

  

5.4.1 Begriplighet 

Egenskapen begriplighet syftar till att informationen som lämnas i de finansiella rapporterna 

ska vara begriplig och lätt att förstå.225 Det underbyggs av respondenten Liljedahl då han 

menar att de finansiella rapporterna måste var begripliga för att vara användbara. 

Begripligheten kan dock variera enligt Hånell, beroende på vem motparten är. IASB:s 

föreställningsram uttrycker i sin tur att egenskapen gäller utifrån användare som har en 

skälig kunskap inom affärsområdet samt inom ekonomi och redovisning. Med det här menar 

de att relevant information som beslutsunderlag för användarna inte får utelämnas enbart 
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med grund i att den är för svår för en del användare att förstå.226 Enligt Marton et al kan 

dock redovisning upprättad enligt IFRS vara ett komplext område som kräver omfattande 

kunskap för att förstå227. Utifrån det här finns det enligt uppsatsens författare en risk att 

bankerna anser tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 vara för svåra för en del användare att förstå och 

incitament för att utelämna sådan information kan då finnas trots IASB:s föreskrifter.  

Rapporter som bygger på verkligt värde är enligt Ferguson mer begripliga228. Utifrån det här 

är det möjligt att bankernas rapporter har förlorat en viss begriplighet som en följd av gjorda 

omklassificeringar. 

  

5.4.2 Relevans 

Tilläggen som har införts i IAS 39 tillåter att vissa finansiella tillgångar som tidigare har 

värderats enligt verkligt värde, numera får omklassificeras till kategorier vilka värderar enligt 

(upplupet) anskaffningsvärde.229 Uppsatsens undersökning visar att tre stycken av de fyra 

största bankerna i Sverige har valt att omvärdera finansiella tillgångar från verkligt värde till 

(upplupet) anskaffningsvärde. Relevant information är enligt Moehrle et al information som 

väsentligt kan påverka ett beslut och enligt Hitz, Novak och Ferguson minskar 

informationens relevans när värderingsmetoden ändras från verkligt värde230. En följd av att 

ändra värdering från verkligt värde till anskaffningsvärde är enligt Rossi III att bankernas 

exponering mot marknaden samt de risker som bankerna utsätts för blir mindre synliga231. 

Det här främst på grund av att återspeglingen av verklig volatilitet till stor del går förlorad 

enligt Ferguson och tillgångens värdering återspeglar därmed inte längre marknadens232. I 

enlighet med litteraturförfattarna ovan kan tillämpningen av tilläggen således leda till att 

den kvalitativa egenskapen relevans åsidosätts. 
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Nordea är den enda av de fyra undersökta bankerna som inte har tillämpat tilläggen och som 

fortfarande helt värderar enligt verkligt värde. Omvärderingsmöjligheten från verkligt värde 

till anskaffningsvärde uppkom i samband med den rådande finanskrisen233. Normgivare som 

förespråkar värdering enligt verkligt värde anser det dock enligt Huian vara fel att ge den här 

värderingen rollen som syndabock till krisen. Enligt dem har verkligt värde fört problemen till 

ytan tidigare än vad någon annan värdering skulle ha gjort och därmed bidragit till lägre 

skada. Aktuell information om marknaden vilket verkligt värde återspeglar anses mer 

relevant utifrån användarnas perspektiv.234 Därmed antar författarna till uppsatsen att 

Nordea lägger vikt vid att redovisa relevant information, även om det innebär att de tvingas 

redovisa stora fluktuationer i sin redovisning. 

Liljedahl menar likaså att verkligt värde är det mest sanningsenliga värdet, men att det här 

gör sig gällande under normala förhållanden. När marknaden inte fungerar som den ska kan 

värdering enligt verkligt värde vara olämpligt då relevanta utgångspunkter inte kan uppnås. 

Han menar att det är av stor vikt att relevansen är hög vid framtagandet av värdena och att 

siffrorna som visas är rätt.  

För att informationen ska vara relevant är det enligt Smith ett minimikrav att mottagaren 

förstår dess innebörd.235 IFRS 7 har som syfte att öka förståelsen för användarna av de 

finansiella rapporterna med hjälp av de upplysningskrav som ställs genom den här.236 

Undersökningen visar att de banker som tillämpar tilläggen enligt IAS 39 även följer 

restriktionen om att tillämpa tilläggen i IFRS 7. Upplysningarna kan i enlighet med det här 

möjligen leda till ökad begriplighet och därmed även relevans. Det visar sig dock att 

utförligheten i de redovisade upplysningarna skiljer sig ansenligt mellan olika banker och det 

kan enligt författarna till uppsatsen också innebära att relevansen är olika hög i olika bankers 

rapporter.  
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Studien av bankernas årsredovisningar från år 2007 samt år 2008 visar att tillämpning av 

tilläggen har medfört att bankernas redovisning skiljer sig från föregående 

rapporteringsperiod. Det faktum att tillämpningen av tilläggen är frivillig och tillämpas på 

olika sätt är enligt författarna till uppsatsen förklaringen till att redovisningen skiljer sig 

mellan olika banker. Författarna anser att det här kan påverka prognos- och 

återföringsrelevans som diskuteras av Smith. Smith skriver att vid prognosrelevans används 

redovisningsinformationen som underlag för användarna när de gör olika prognoser inför 

olika beslut237. Då redovisning och värdering som en följd av tilläggen skiljer sig mellan 

bankerna kan det enligt uppsatsens författare medföra att olika prognoser ställs för liknande 

tillgångar, vilket kan leda till vilseledande beslutsunderlag. Återföringsrelevans innebär enligt 

Smith att redovisningsinformationen fungerar som kontroll av tidigare prognoser238. Det här 

kan också ha påverkats av tilläggen då redovisningsprinciperna har ändrats från föregående 

år vilket kan göra prognoserna inaktuella.  

 

Tilläggen enligt IFRS 7 handlar till stor del om upplysningskrav för olika 

rapporteringsperioder, främst för den innevarande samt den föregående.239 Hur bankerna 

har tolkat begreppet rapporteringsperiod skiljer sig i viss mån, vilket har diskuterats tidigare. 

Kopplingar kan här göras till egenskapen aktualitet som är ett minimikrav för relevans enligt 

Smith. Aktualitet innebär bland annat att informationen inte bör lämnas med för långa 

tidsintervall om den ska få någon påverkan på användarnas beslut240. Aktualiteten är av stor 

vikt enligt Moehrle då information som lämnas efter ett för långt tidsintervall kan bli 

oanvändbar och kan därmed inte ha inverkan på användarnas beslut241. Studien av 

bankernas delårsrapporter för kvartal tre år 2008 visar att samtliga banker brister i sin 

utförlighet vad gäller upplysningskraven enligt tilläggen i IFRS 7 och att ingen av bankerna 

upplyser enligt alla de krav som ställs. Det visar sig även i bankernas årsredovisningar för år 

2008 att bankerna i de flesta fall har tolkat begreppet rapporteringsperioder som år 2007 

och år 2008 och det är vid få tillfällen som upplysningarna lämnas per kvartal. Författarna till 
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uppsatsen anser att det här leder till att aktualitetskriteriet försummas och att relevansen 

därmed kan brista.  

Diskussionen ovan om tilläggens påverkan på egenskapen relevans mynnar ut i att 

relevansen är högre då värdering sker enligt verkligt värde och att den därmed minskar då 

omklassificeringar görs till kategorier vilka värderas enligt (upplupet) anskaffningsvärde. Det 

faktum att tilläggen är frivilliga och tillämpas på olika sätt av olika banker samt att 

redovisningsmetoderna har ändrats för en och samma bank kan också påverka relevansen 

negativt. Brister vad gäller aktualitetskriteriet talar även för det här. 

   

5.4.3 Tillförlitlighet 

Informationen anses vara tillförlitlig då den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte 

är vinklad242. Frivillig tillämpning av tilläggen ger bankerna möjlighet att omvärdera tillgångar 

från verkligt värde till (upplupet) anskaffningsvärde.243 Studien visar som tidigare nämnt att 

tre av fyra undersökta banker har tillämpat den här omvärderingen. CFA Institute anser att 

värdering enligt anskaffningsvärde döljer verklig volatilitet och därmed de verkliga 

förhållandena244. Med stöd i de här åsikterna menar uppsatsens författare att de tre 

bankerna kan ha vinklat sin information och därmed minskat tillförlitligheten. Det här måste 

dock vägas mot det som Smith säger om att tillförlitlighet ska återspegla rätt aspekter av 

verkligheten på ett säkert sätt, alltså mot begreppen validitet och verifierbarhet245. Enligt 

Lane är verkligt värde svårt att beräkna vid inaktivitet på marknaden.246 Det här kan enligt 

författarna till uppsatsen innebära att anskaffningsvärde är mer säkert och därmed mer 

tillförlitligt under det rådande marknadsläget. Tilläggen kan i enlighet med det här 

resonemanget leda till ökad tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten är den viktigaste egenskapen enligt respondenterna Hånell och Johansson. 

Enligt Hånell är det viktigt att användarna ska känna att det som rapporteras är 
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sanningsenligt samt att det finns en logik kring tillvägagångssättet. Att redovisa i enlighet 

med anskaffningsvärde istället för i enlighet med verkligt värde anses av författarna vara ett 

logiskt tillvägagångssätt under den rådande finanskrisen. Slutsatsen grundas i det som Lane 

och andra litteraturförfattare säger om komplexiteten i att fastställa ett verkligt värde vid en 

frusen marknad.  

Validiteten är viktig för egenskapen tillförlitlighet och uppnås då de aspekter som företaget 

avser att återspegla av verkligheten är de aspekter som också redovisningen återspeglar.247 

Moehrle et al diskuterar kravet på neutralitet för att nå validitet i informationen.  Neutralitet 

syftar till avsikterna hos företaget som lämnar ut informationen och är information som inte 

lämnas för att uppnå ett visst resultat eller beteende.248 Studien visar att samtliga banker 

som har tillämpat tilläggen på så sätt har undvikit förluster som hade uppkommit vid 

värdering enligt verkligt värde. Det här har visat sig då bankerna enligt IFRS 7 måste upplysa 

om vad verkligt värde skulle ha inneburit om inte omklassificeringarna hade ägt rum. En 

sammankoppling kan göras till vad Huian säger om att bankerna är de största kritikerna till 

värdering enligt verkligt värde samt att många som idag är kritiska till verkligt värde inte 

uttalade sig när det bidrog till höga vinster under högkonjunktur249. Utifrån den här 

diskussionen ifrågasätts bankernas neutralitet av författarna till uppsatsen och därmed 

omfattningen av den viktiga egenskapen tillförlitlighet i de finansiella rapporterna. 

Ett annat krav för att nå validitet i informationen är enligt Moehrle et al kravet på 

fullständighet vilket innebär all information som är nödvändig för att lämna en tillförlitlig 

representation av den underliggande ekonomin.250 Bankernas rapporter visar att brister 

finns när det gäller upplysningskraven enligt IFRS 7. Det här kan enligt författarna till 

uppsatsen medföra att nödvändig information inte finns representerad vilket kan leda till 

minskad tillförlitlighet i redovisningen.  

Verifierbarhetens vikt för att nå tillförlitlighet diskuteras av Smith och innebär 

sanningshalten i en mätning. Någon form av bevis ska finnas för att underbygga 
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sanningshalten och det anses enligt Smith finnas vid värdering enligt anskaffningsvärde.251 

Det här ger stöd till det tidigare resonemanget om att bankerna uppnår tillförlitlighet genom 

värdering enligt anskaffningsvärde. 

En diskussion har i kapitlet förts om att värdering enligt verkligt värde medför ökad relevans 

medan värdering enligt anskaffningsvärde medför ökad tillförlitlighet. I enlighet med den här 

anser författarna till uppsatsen att då de svenska bankerna ges möjlighet att frivilligt välja 

tillämpning av tilläggen, ställs de inför ett övervägande mellan två viktiga egenskaper, 

relevans och tillförlitlighet. Enligt det här anser författarna att Nordea som har valt att inte 

tillämpa tilläggen och alltså inte göra några omklassificeringar från verkligt värde till 

anskaffningsvärde, ger ut en mer relevant information till användarna. Vidare anser 

författarna att Handelsbanken, SEB och Swedbank som har valt att omklassificera från 

verkligt värde till anskaffningsvärde redovisar mer tillförlitligt gentemot marknaden. 

 

5.4.4 Jämförbarhet 

Miller et al menar att jämförelsen mellan företag minskar då möjlighet ges för olika företag 

att tillämpa olika redovisningsmetoder.252 Studien visar att tre av de fyra undersökta 

bankerna har valt att omklassificera vissa av sina finansiella tillgångar vilket innebär att 

bankerna redovisar enligt olika metoder. I enlighet med vad Miller et al skriver anser 

författarna till uppsatsen att det här kan leda till en minskad jämförbarhet mellan bankernas 

rapporter. Då respondenten Liljedahl uttrycker att jämförbarheten aldrig har varit särskilt 

hög frågar sig författarna om tillämpningen av tilläggen kan leda till en mycket liten 

jämförbarhet.   

IASB förespråkar att likartade händelser redovisas lika för att möjliggöra jämförelser mellan 

olika företag.253 Uppsatsens undersökning visar att praktiken skiljer sig från teorin då 

tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 endast tillämpas av vissa banker. Även när det gäller de banker 

som har tillämpat tilläggen skiljer sig omklassificeringarna beroende på kategori samt storlek 
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på den finansiella tillgången. Vidare har bankerna lämnat upplysningar i olika omfattningar 

och i en del fall har de tolkat begreppet redovisningsperiod på olika sätt. En hög 

jämförbarhet ger enligt IASB:s föreställningsram de finansiella rapporterna större betydelse 

för användarnas investeringsbeslut254. Tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 kan enligt författarna till 

uppsatsen leda till en osäkerhet på marknaden och kräva mer av användarna vid deras 

analys av banken. 

Respondenten Dellaire trycker på vikten av att kunna jämföra redovisningen mellan olika 

banker. Tilläggen ger enligt honom mycket utrymme för egna bedömningar i och med att de 

är frivilliga och det medför svårigheter vid jämförelser mellan banker. Jämförbarheten 

påverkas negativt ur den här synvinkeln enligt Dellaire. Intervjurespondenten Johan Hånell 

anser också att egenskapen jämförbarhet är viktig. Han menar vidare att en konsekvens av 

att bankernas upplysningar skiljer sig åt är att analytikerna måste bearbeta information så 

att den blir jämförbar till hur andra banker gör. Det här skiljer sig från det som IASB 

förespråkar i sin föreställningsram där de uttryckligen ställer krav på jämförbarhet i 

redovisningen.  

Jämförbarhetens andra aspekt är jämförelsen av rapporter för ett och samma företag över 

tid.255 Då majoriteten av de undersökta bankerna har ändrat sin värderingsmetod kan det 

enligt författarna innebära att jämförbarheten har minskat.  För att minska följderna av det 

här kräver IASB att företagen informerar om förändringen samt effekten av den nya 

värderingen i enlighet med tilläggen i IFRS 7. Tilläggen i IFRS 7 kräver att bankerna 

informerar om omklassificeringarnas påverkan på redovisningen i syfte att underlätta för 

användarna vid deras analys av banken.256  Studien visar att de banker som har valt att 

omklassificera enligt IAS 39, även lämnar upplysningar enligt IFRS 7. Om lämnade 

upplysningar är fullständiga anser författarna att användarna av de finansiella rapporterna 

har kompenserats och att jämförbarheten inte har påverkats negativt i det här avseendet. 
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Rapporternas noter är enligt Artsberg ett viktigt verktyg vid ändrade redovisningsregler för 

att öka jämförbarheten i redovisningen.257 Undersökningen visar att två av de tre banker 

som har valt att omklassificera har använt noterna för att lämna upplysningar enligt IFRS 7.  

Diskussionen om tilläggens påverkan på egenskapen jämförbarhet utmynnar i att den i flera 

avseenden påverkas negativt vad gäller jämförelser mellan olika banker. Jämförelsen över 

tid för en och samma bank påverkas inte enligt författarna i de fall då användarna 

kompenseras genom tillräckliga upplysningar om gjorda omklassificeringar. 

 

5.5 Tilläggens påverkan på redovisningens transparens  

Enligt intervjurespondenten Hånell har bankerna haft anledning att vinna på en tillämpning 

av tilläggen i IAS 39. Det här då bankerna fick göra omklassificeringar, vilket naturligtvis blev 

en tillfällig vinst och en lättnad för bankernas resultat. Det här har medfört att bankerna har 

valt att omklassificera, vilket har lett till att de som följd också har blivit tvingade att lämna 

upplysningar i enlighet IFRS 7.  Därmed har tilläggen enligt Hånell utan tvekan haft en positiv 

inverkan på redovisningens transparens. Liljedahl menar att transparensen är viktig och att 

bankerna har ökat sin detaljering, men säger samtidigt att den självklart kan öka mer. Han 

menar också att generellt leder ökade redovisningsregler till ökad transparens. Dellaire 

menar likaså att transparensen har ökat som en följd av tilläggen i och med att mer 

information lämnas. Johansson menar däremot att transparensen inte har ökat i samband 

med tilläggen utan snarare att den har minskat i redovisningen.  

Hendriksen et al skriver att offentliggörandet av information har blivit allt mer aktuellt och 

efterfrågan på transparens har ökat i takt med finanskrisen.258  Det här underbyggs av Hånell 

som säger att tillgänglighet på information om finansiella tillgångar är speciellt viktigt under 

den rådande finanskrisen. Granskning av årsredovisningar visar att information som 

publiceras av de banker som tillämpar tilläggen är av olika omfattningar. Informationen har 

dock generellt ökat som en följd av tilläggen och därmed också transparensen i enlighet med 

vad Liljedahl och Dellaire säger. Enligt Hendriksen använder företagen sina rapporter för att 
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framställa en så bra bild som möjligt av sin ekonomiska ställning. Krav på för mycket 

transparens kan därför ge företagen incitament att manipulera den publicerade 

informationen.259  Om bankerna, i enlighet med vad Hendriksen säger, anser att kraven på 

upplysningar enligt IFRS 7 är för omfattande kan det här enligt författarna till uppsatsen leda 

till incitament för manipulation och därmed försämra transparensen i bankernas 

rapportering.  

Användare av finansiella rapporter förväntar sig i sin tur att känna till bankernas 

risktagande.260 Belkaoui menar att en finansiell rapport ska innehålla all information som är 

av intresse för den genomsnittliga investeraren för att den här ska kunna bilda sig en 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning samt faktorer som kan påverka den.261 

Bankernas gjorda omklassificeringar leder till att resultateffekter, som värdering enligt 

verkligt värde skulle medföra, undviks och även det här kan påverka transparensen negativt 

menar författarna till uppsatsen. Det här då redovisningen inte längre återspeglar de 

omklassificerade tillgångarnas verkliga volatilitet och underliggande värden i enlighet med 

vad Walton skriver. Walton menar att då bankerna döljer verklig volatilitet försämrar det 

användarnas möjlighet att fatta välgrundade beslut.262 Antagandet om att transparensen 

minskar som en följd av tilläggen motsäger sig IASB:s syfte med tilläggen om att öka 

transparensen. 

I diskussionen ovan framkommer det att transparensen kan öka vid ökad reglering av 

redovisningen. För många upplysningskrav kan dock leda till att bankerna manipulerar den 

information som offentliggörs vilket kan leda till motsatta effekter. Författarna till uppsatsen 

anser att värdering enligt anskaffningsvärde vilken döljer verklig volatilitet kan minska 

transparensen. 

                                                 
259

 Hendriksen et al (1992), s. 849ff 
260

 Ibid 
261

 Belkaoui (2004), s. 225 
262

 Walton (2006), s. 341 
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6. Slutdiskussion 

 det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens problemformulering. Det här 

kompletteras med författarnas egna reflektioner över studiens slutsatser. 

Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning utifrån frågor som uppkom vid 

slutförandet av uppsatsen.   

6.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida användbarheten samt transparensen i de 

finansiella rapporterna har påverkats av tillämpningen av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7 och i 

så fall på vilket sätt. Den specifika problemformuleringen som uppsatsens undersökning 

ämnar svara på lyder: Har frivillig tillämpning av tilläggen enligt IAS 39 och IFRS 7 påverkat 

användbarheten samt transparensen vad gäller svenska bankers rapporter och i så fall på 

vilket sätt? 

 

6.2 Slutsatser 

Tre stycken av de fyra börsnoterade bankerna i Sverige har valt att tillämpa tilläggen i IAS 39 

och IFRS 7. Nordea är den bank som har valt att inte tillämpa tilläggen. Samtliga tre banker 

har omklassificerat från kategorier där värdering sker till verkligt värde till kategorier som 

antingen värderar enligt (upplupet) anskaffningsvärde eller där värdering sker till verkligt 

värde men inte redovisas i resultaträkningen.  Samtliga tre banker har som en följd av 

tillämpningen av IAS 39 upplyst om skälen och effekterna av omklassificeringarna i enlighet 

med IFRS 7. Upplysningarnas omfattning skiljer sig dock mellan bankerna och det kan 

innebära att brister finns i IFRS 7.  

Handelsbanken har genom omklassificeringen från kategori ett till kategori fyra frångått 

kongruensprincipen i redovisningen. Därmed har banken enligt författarna minskat 

användbarheten av sina rapporter då resultaträkningen inte längre återspeglar alla 

förändringar i eget kapital.  

I 
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Den kvalitativa egenskapen begripighet kan komma att påverkas negativt genom 

tillämpningen av tilläggen då den kan medföra att rapporterna blir alltför komplexa. Det här 

kan leda till att bankerna får incitament att utelämna sådan komplex information.  

Ändrad värderingsmetod från verkligt värde till (upplupet) anskaffningsvärde kan leda till att 

relevansen i bankernas rapporter minskar. Nordea, vilken är den enda av de fyra undersökta 

bankerna som inte tillämpar omklassificeringarna, kan antas lägga vikt vid att redovisa 

relevant information. Då redovisningsprinciperna ändras från föregående år kan tilläggen 

även påverka prognos- och återföringsrelevans negativt. 

Begreppet rapporteringsperiod tolkas olika av olika banker och det framgår inte enligt IFRS 7 

vad begreppet avser. Då bankerna i de flesta fall tolkar rapporteringsperiod som ett år 

åsidosätts aktualiteten, vilken är en viktig egenskap för att säkerställa relevans.    

Bankerna har genom omvärdering från verkligt värde till (upplupet) anskaffningsvärde fått 

möjlighet att dölja verklig volatilitet och kan därmed anses ha vinklat lämnad information, 

vilket som en följd blir minskad tillförlitlighet. Generellt råder det dock en samstämmighet 

om att värdering enligt (upplupet) anskaffningsvärde under rådande marknadsläge leder till 

ökad tillförlitlighet.  Av det här kan slutsatsen dras att Handelsbanken, SEB och Swedbank 

redovisar mer tillförlitligt mot marknaden. 

Med grund i att tillämpningen är frivillig och att bankerna därmed redovisar enligt olika 

metoder har jämförbarheten mellan bankernas rapporter minskat. Jämförbarheten över tid 

för en och samma bank anses inte påverkas i de fall då användarna kompenseras genom 

tillräckliga upplysningar om gjorda omklassificeringar.   

Tilläggen ämnar öka transparensen, men i praktiken medför omklassificeringarna att 

resultateffekter undviks och att redovisningen inte återspeglar verklig volatilitet och 

underliggande värden, vilket leder till slutsatsen att transparensen kan reduceras som en 

följd av tilläggen.  
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Slutsatsen kan dras att utifrån användarnas perspektiv påverkas användbarheten samt 

transparensen i de finansiella rapporterna negativt i flera avseenden som en följd av frivillig 

tillämpning av tilläggen. 

  

6.2 Reflektioner över studiens slutsatser 

Studien har undersökt om och huruvida de fyra svenska börsnoterade bankerna har 

omklassificerat finansiella tillgångar samt vilka effekter det här har haft på användbarheten 

och transparensen i de finansiella rapporterna.  Författarna blev förvånade när det visade sig 

att Nordea inte har valt att omklassificera finansiella tillgångar. Författarna uppfattar det här 

som ett praktiskt bevis på problematiken vad gäller värderingsmetoder. Hur tilläggen har 

tillämpats skiljer sig mellan de tre övriga bankerna och skillnaderna var betydligt större än 

vad författarna hade förutsett.  

Slutsatser av andra liknande undersökningar går i linje med det som författarna har kommit 

fram till i undersökningen. Författarna finner det därför märkligt att IASB som lägger stor vikt 

vid användbarheten av de finansiella rapporterna, ändrar standarderna efter rådande 

marknadsläge och inte är konsekventa.  

Uppsatsens teoretiska bidrag underbygger tidigare teorier inom ämnet om omvärderingar 

från verkligt värde till anskaffningsvärde. Uppsatsen har bidragit med nya kopplingar och 

diskussioner om tilläggens påverkan på de kvalitativa egenskaperna samt transparensen. 

Uppsatsens undersökning visar att de kvalitativa egenskaperna samt transparensen generellt 

påverkas negativt som en följd av tilläggen. Undersökningen som har gjorts är dock av 

mindre omfattning och författarna anser att det här är en viktig aspekt som bör undersökas i 

högre grad och även internationellt.  

Det som författarna har lärt sig under processens gång är att IFRS – standarderna är 

komplexa att tillämpa och kan misstolkas även av redovisningsexperter. Författarna anser 

med bakgrund till den undersökning som de har gjort att standarder som IAS 39 och IFRS 7 

inte är heltäckande och är i många fall öppna för egna tolkningar. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vid slutförandet av den här uppsatsen fick författarna ett par idéer om förhållanden som kan 

vara intressanta att undersöka i framtiden.  En undersökning av orsakerna till varför en 

börsnoterad bank som Nordea har valt att inte tillämpa tilläggen och därmed tagit avstånd 

från värdering enligt anskaffningsvärde kan vara aktuell. Det här i samband med finanskrisen 

där värdering enligt verkligt värde har fått stark kritik av framförallt bankerna.   

En annan intressant aspekt att undersöka är vilka preferenser de banker som har tillämpat 

tilläggen har. Det här kan göras genom till exempel intervjuer med personer som står bakom 

beslutet att omklassificera. Gör bankerna det här för att öka sina resultat och för att dölja 

verkliga förhållanden? Eller vill bankerna uppnå högre tillförlitlighet gentemot marknaden? 

Vidare är det intressant att undersöka hur företag i andra branscher tillämpar tilläggen enligt 

IAS 39 och IFRS 7. Skiljer sig problematiken från den som finns inom bankväsendet och i så 

fall på vilket sätt? 
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide – analytiker 

 Hur viktiga är de kvalitativa egenskaperna i de finansiella rapporterna? (relevans, 

tillförlitlighet, jämförbarhet samt begriplighet) 

 

 Vilken av egenskaperna anser du är viktigast? 

 

 Har tilläggen i IAS 39 och IFRS 7 haft påverkan på användbarheten av de finansiella 

rapporterna (i Sverige)?  

 

 Har transparens påverkats av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7? 

 

 Har förtroende påverkats av tilläggen i IAS 39 samt IFRS 7? 

Extra fråga Johan Hånell;  

 Skiljer sig redovisningen av tillämpningen mellan olika banker? 

 

Extra fråga Maths Liljedahl; 

 Är det bra att bankerna har gått ifrån verkligt värde under det rådande läget? 
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8.2 Intervjuguide – Eva Sterner (FI) 

 Under vilka omständigheter får en omklassificering från kategori ett till kategori två 

göras? 

 

 Omklassifcering från kategori ett till kategori fyra får göras då exceptionella 

omständigheter föreligger eller då tillgången skulle ha motsvarat definitionen av 

lånefordringar och kundfordringar. Gäller någon av de här omständigheterna före 

den andra? 


