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Sammanfattning 
Då det sedan 2005 har varit obligatoriskt för företag att värdera sina finansiella tillgångar 

enligt IAS 39 fann vi det intressant att fördjupa oss i vilka effekter den nya redovisningen 

gett. Inom banksektorn utgör andelen finansiella tillgångar en stor del av de totala 

tillgångarna, varför vi beslöt oss för att undersöka just den branschen. För att kunna få ett 

tillfredställande djup i uppsatsen valde vi att göra en fallstudie över Swedbank. Den 

forskningsfråga som vi har valt att undersöka är: Vilka effekter har värdering till verkligt 

värde av finansiella instrument i Swedbank haft för externa intressenter? Vi har valt att dels 

använda oss av intervjuer med personer som har olika kunskapsområden, för att få en mer 

övergripande bild, dels har vi granskat Swedbanks årsredovisningar för att se eventuella 

effekter i siffror. En modell över kvalitativa egenskaper har använts för att göra en jämförelse 

med våra undersökningar. Dessutom har vi genom att leta efter eventuella effekter på 

likviditeten ytterligare analyserat hur Swedbank uppfyller kravet på tillförlitlighet. I analysen 

har vi kommit fram till att det har skett en förbättring i Swedbanks redovisning då bland annat 

tillförlitligheten har ökat på flera plan. Bilden av företaget blir mer rättvisande då innebörden 

redovisas före formen. Dessutom blir det enklare för externa intressenter att göra jämförelser 

mellan olika företag då redovisningen görs på samma vis. På det generella planet har vi 

kunnat konstatera att riskerna för försämrad likviditet ökar om värderingsmodeller används 

vid värderingen. Inom Swedbank har detta dock undvikits genom att de inte använder sig av 

denna typ av modeller. Till framtida studier föreslår vi en undersökning av flera banker för att 

få en tydligare överblick av banksektorn. 
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Förkortningsordlista 
ABL – Aktiebolagslagen 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

RR – Resultaträkning 

VV – Verkligt Värde 

ÅRKL - Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

 

Definitioner 
Definitionerna är enligt IAS 32.1 

 

Finansiellt instrument: 

• Alla former av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en 

finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. 

 

Finansiell tillgång:  

• Kontanter. 

• Egetkapitalinstrument som emitterats av annat företag. 

• Avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat 

företag. 

• Avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med ett annat företag med villkor som 

kan vara till gagn för företaget. 

 

Finansiell skuld: 

• Avtalsmässig skyldighet att erlägga likvida medel eller annan finansiell tillgång till 

annat företag. 

• Avtalsmässig rätt att byta finansiella instrument med annat företag till villkor som kan 

vara oförmånliga för företaget. 

                                                 
1 Redovisningens språk, Smith, s.240 ff. 
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Egetkapitalinstrument: 

• Varje form av avtal som medger en rätt i annat företags tillgångar efter avdrag för alla 

skulder. 

 

Derivat: 

• Derivat är ett finansiellt instrument som kräver en förhållandevis liten investering 

jämfört med andra typer av kontrakt. Värdet i derivat kommer från ändringar i 

variabler som till exempel angiven ränta, priset på ett värdepapper, eller valuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

1 Inledning 
 I detta avsnitt förklaras historiken till frågeställningen samt kopplingen mellan 

uppsatsfrågan och den aktuella situationen på världsmarknaden. Därefter följer syftet med 

uppsatsen. 

 

1.1   Problembakgrund 
 Historiskt sett har det funnits två olika traditioner gällande redovisning, den anglosaxiska och 

den kontinentala. De länder som har tillämpat den anglosaxiska modellen har ofta haft en stor 

ägarspridning i bolagen medan den kontinentala modellens anhängare har haft mestadels 

familjeägda företag, eller företag ägda av stat och banker.2 Sverige, tillsammans med stora 

delar av Europa, har tillhört den kontinentala traditionen och detta har inneburit att man 

exempelvis vid värdering av tillgångar har styrts dels av skattelagstiftningen, dels av 

civillagstiftningen.3 Den princip som gällt vid val av redovisningsmetod enligt denna tradition 

är försiktighetsprincipen. Denna princip innebär att man hellre redovisar en tillgång för lågt 

än för högt, samt det omvända för en skuld.4 Innan IAS 39 fanns redan möjligheten att 

redovisa vissa finansiella instrument till verkligt värde, men då var man tvungen att redovisa 

nettovinster direkt mot bundet eget kapital i fonden för orealiserade vinster. 

 

De senaste decennierna har globaliseringen ökat och även inom de länder som följt den 

kontinentala traditionen har ägarfördelningen spridits och flera företag har börsintroducerats. 

Detta har lett till att fler och fler länder börjat använda delar av den anglosaxiska metoden. 

Organisationen IASB har utvecklat de standarder som till huvuddelen kommit att användas av 

de europeiska länderna. År 2002 beslutade man i Europaparlamentet och Ministerrådet att de 

börsnoterade koncerner som verkade inom unionen från och med år 2005 skulle upprätta sina 

koncernredovisningar med utgångspunkt från de standarder som tagits fram av IASB och som 

godkänts av kommissionen (den så kallade IAS-revolutionen).5 

 

                                                 
2 Redovisningens språk, Smith, s.67-68 
3 Ibid. s.69 
4 Ibid. s.87 
5 Ibid. s.70-71 
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Principerna i den anglosaxiska traditionen bygger på att redovisningen ska ge en rättvisande 

bild, snarare än att använda försiktighetsprincipen6. Detta ledde till att man under IAS-

revolutionen införde att finansiella instrument, som till exempel aktier, ska värderas till 

verkligt värde.7 Denna förändring har lett till stora omställningar i redovisningen hos noterade 

koncernbolag.8 Reglerna som innefattas i IAS syftar till att förbättra de kvalitativa 

egenskaperna som ställs på redovisning, vilket innebär att redovisningen ska vara begriplig, 

tillförlitlig och jämförbar. 

 

1.2   Problemdiskussion  
 Läget på börsmarknaderna har den senaste tiden varit relativt instabilt. Detta har medfört 

fluktuationer på värdet på aktier.9 En konsekvens av börsoron är att företagens finansiella 

instrument påverkas då aktier är en del av de instrument som ska värderas till verkligt värde.10 

Även andra marknader, såsom räntemarknaden, har rört på sig. Vid stora förändringar i värdet 

på finansiella instrument kommer även värdet på omsättningstillgångarna att skifta i takt med 

marknadernas svängningar. En bransch där finansiella instrument utgör en viktig del av 

tillgångarna i balansräkningen är banksektorn och där ingår större tillgångsposter i form av 

bland annat aktier och räntor.  
 

När den förändrade lagstiftningen av värderingen av finansiella instrument togs i anspråk var 

syftet att det skulle leda till en mer rättvisande och pålitlig redovisning. Nu har den nya 

lagstiftningen använts under ett flertal år och man kan börja se konsekvenserna av 

ändringarna. Då de amerikanska bankernas ställning på marknaden idag tycks relativt instabil, 

på grund av den rådande bolånekrisen, kan man börja ifrågasätta om även andra faktorer kan 

riskera bankernas likviditet.11 Några frågor som vi har ställt oss är: Finns liknande tendenser 

inom den svenska banksektorn? Har den nya värderingen lett till en förenkling för intressenter 

vid företagsvärdering? Vad har värderingen till verkligt värde haft för betydelse för 

transparensen i bankernas redovisning? 

 

För att få en tillräcklig bredd och ett djup i uppsatsen har vi till slut bestämt oss för att försöka 

besvara följande forskningsfråga: 
                                                 
6 Redovisningens språk, Smith, s.69 
7 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2007, s. 529 
8 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D32820,00.html, 2008-04-22 
9 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=744967, 2008-04-22 
10 Internationell redovisningsstandard i Sverige, 2007, s. 529 
11 http://www.e24.se/branscher/fastighetbygg/artikel_93075.e24, 2008-04-22 
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Vilka effekter har värdering till verkligt värde av finansiella instrument i Swedbank haft för 

externa intressenter? 

 

1.3   Syfte 
 Med tanke på riskerna för kraftiga svängningar på marknader för finansiella instrument är det 

intressant att studera hur värderingen av finansiella instrument påverkas. En marknad som den 

senaste tiden har fluktuerat kraftigt är till exempel börsmarknaden. Eftersom banksektorn 

består till stor del av finansiella tillgångar är det extra intressant att undersöka om 

redovisningen inom denna bransch enligt den nya värderingsmetoden uppfyller kraven i 

modellen av de kvalitativa egenskaperna, samt om värderingen är förenad med några risker 

för likviditetsproblem som i så fall skulle försämra tillförlitligheten. Då externa intressenter i 

högsta grad påverkas av att värdena på tillgångar och skulder är tillförlitliga är det viktigt att 

få en tydlig bild över de effekter på redovisningen som den nya värderingsmetoden ger. Detta 

har vi tänkt uppnå genom att göra en grundlig analys av hur det ser ut på Swedbank. 
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2 Teori 
I teorin ges en förklaring till finansiella instrument och deras värderingsupplägg. Dessutom 

beskrivs de delar av de kvalitativa egenskaperna som vi har valt att använda som teoretisk 

modell för denna uppsats. 

 

2.1 Historisk värdering av finansiella instrument 
Innan införandet av IAS 39 värderades finansiella instrument till den kostnad företaget hade 

haft för att införskaffa tillgången. Utifrån det gjordes vissa korrigeringar beroende på om 

tillgången var klassad som en anläggningstillgång eller omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar var tillgångar som var avsedda att innehas stadigvarande i den 

ordinarie verksamheten.12 Dessa tillgångar skulle värderas till upplupet anskaffningsvärde 

enligt 4 kap. 5 § ÅRKL.13 Anledningen till detta var att försiktighetsprincipen skulle 

tillämpas.14 En annan princip som kan knytas till värdering till anskaffningsvärde är 

realisationsprincipen som innebär att försäljningen är den kritiska händelsen och vinsten 

redovisas först vid försäljning.15 Finansiella omsättningstillgångar kunde även innan 

införandet av IAS 39 värderas till verkligt värde, men det var inte tvingande. Då skedde heller 

ingen värdering via resultaträkningen utan vinsten bokfördes i en fond för orealiserade 

vinster. Eftersom den fonden redovisades som bundet eget kapital kunde den således inte 

delas ut i form av vinst till aktieägarna.16 

 

2.2 IAS 39 
IAS 39 är den standard där principer för värdering och redovisning av finansiella instrument 

regleras.17 Upplysningar och klassificering av finansiella tillgångar hittar man i IAS 32.18 För 

att få en klarare bild av vad som omnämns i IAS 39 har vi i början av arbetet tagit med 

definitionerna av de delar som finns angivna där. Den klassificering som görs återges nedan: 

 

 

 

                                                 
12 Ds 2002:61 s.25 
13 Ibid. s.25 
14 Ibid. s.24 
15 Redovisningens språk, Smith, s.81 
16 Ds 2002:61 s.27 
17 Redovisningens språk, Smith, s.242 
18 Ibid. s.240 
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2.2.1 Klassificering av finansiella instrument 
Vid värdering av finansiella tillgångar ska efter införandet av IAS 39 finansiella tillgångar 

värderas till verkligt värde enligt grundprincipen. Från grundprincipen görs vissa undantag.19 

Finansiella instrument kan klassificeras i fem olika grupper. Dessa fem grupper är följande: 

 

2.2.1.1 Fordringar och skulder 
Här ingår lånefordringar och övriga fordringar som inte innehas för handel. De har sitt 

ursprung i företaget eller har förvärvats. Värderingen av dessa sker ej till verkligt värde utan 

värderas till upplupet anskaffningsvärde.20 Det upplupna anskaffningsvärdet kan definieras 

som anskaffningsvärdet minus avdrag för eventuella amorteringar och nedskrivningar av 

tillgången samt avdrag eller tillägg för skillnaden mellan upplupen ränta och betald ränta.21 

  

2.2.1.2 Investeringar som hålles till förfall 
Finansiella tillgångar som har en fast löptid och där intentionen är att behålla dessa till förfall. 

Även dessa värderas enligt ovan beskrivna upplupet anskaffningsvärde.22  

 

2.2.1.3 Investeringar i egetkapitalinstrument som inte har ett noterat 

marknadspris och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.  
Även här används värdering till upplupet anskaffningsvärde.23 

 

2.2.1.4 Finansiella tillgångar eller skulder som innehas för handel 
I den här kategorin finner vi noterade värdepapper som företaget skaffat i spekulationssyfte. 

Här finns också alla derivat inklusive de med ett negativ värde. De senare ses som en 

finansiell skuld.24 Värderingen av de här finansiella instrumenten redovisas enligt verkligt 

värde via resultaträkningen.25 

 

 

                                                 
19Redovisningens språk, Smith, s.243 
20 EY IAS/IFRS 2005 
21 Redovisningens språk, Smith, s.243 
22 EY IAS/IFRS 2005 
23 Redovisningens språk, Smith, s.243 
24 Ibid. s.259 
25 EY IAS/IFRS 2005 
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2.2.1.5 Finansiella tillgångar som kan säljas 
Här återfinns de finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde men ej via 

resultaträkningen. Det kan vara till exempel noterade värdepapper som innehas i 

likviditetsreserv snarare än i spekulationssyfte. Värdeförändringen som sker på tillgångar 

inom denna kategori redovisas direkt mot eget kapital och påverkar resultatet vid avyttring.26 

 

2.3 Verkligt värde 
Definition av verkligt värde är enligt IASB ”det belopp till vilken 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”.27  

 

Det finns tre olika sätt att ta fram det verkliga värdet på en finansiell tillgång: 

I första hand skall värderingen göras utifrån noterade marknadspriser på en aktiv marknad. 

Det innebär att finansiella tillgångar värderas till den aktuella köpkursen då det är den som 

tillgången skulle kunna säljas för och finansiella skulder värderas till den aktuella säljkursen 

eftersom det är den kursen som instrumentet skulle kunna återköpas för. Finns inte köp- och 

säljkurser tillgängliga används senast noterade betalkursen.28 Värdering till noterade priser ger 

en hög tillförlitlighet och skall användas i så stor utsträckning som möjligt.29 

 

Om de uppgifter som nämns ovan inte finns, det vill säga om de finansiella instrumenten inte 

är noterade på en aktiv marknad används marknadsvärden för liknande tillgångar eller 

skulder.30 

 

När det inte finns tillgängliga marknadsvärden används lämplig värderingsmodell för att ta 

fram det verkliga värdet på finansiella instrument. Vid val av värderingsmodell skall datan, 

som ligger till grund för modellen, representera marknadens bedömningar i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta för att få med företagsledningens bedömningar i så liten mån 

som går.31  

 

                                                 
26 Redovisningens språk, Smith, s.260 
27 IASB, Discussion Paper:Fair Value Measurements, 2006 
28 Redovisningens språk, Smith, s.258 
29 EY, IFRS för styrelseledamöter, 2005 
30 Redovisningens språk, Smith, s.258 
31 Ibid. s.258 
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2.3.1 Risker och eventuella nackdelar med värdering till verkligt värde. 
Nackdelar med värdering till verkligt värde kan vara att värderingen inte är hundra procent 

tillförlitlig, då många av värderingarna görs utifrån värderingsmodeller där vissa variabler kan 

vara felaktiga och på så vis ge en felaktig värdering. Andra nackdelar är känsligheten för 

förändringar på marknader där uppgifter för värderingarna hämtas. När svängningarna blir 

större i företagen på grund av värdering till verkligt värde kan utgången av det bli att 

småspararna drar öronen åt sig och minskar sitt sparande på börsen.32  

 

 
Figur 2.1 Samband mellan redovisning enligt IAS 39 och värdet på omsättningstillgångar 

  

Som framgår av bilden ovan så finns det ett beroendesamband mellan värdet på företagets 

omsättningstillgångar och IAS 39. De oberoende variablerna verkligt värde samt upplupet 

anskaffningsvärde är de två olika värderingsdelarna av IAS 39.33 Om företaget år 1 gör en 

nettovinst genom värdering till verkligt värde kommer årets resultat samt det utdelningsbara 

beloppet att öka. Detta leder i sin tur till en minskning av posten Likvida medel i 

balansräkningen, år 2. Sker det även en nedgång i det verkliga värdet på den finansiella 

tillgången år 2 leder detta till en minskning av de totala tillgångarna. Resultatet av detta blir 

att värderingen till verkligt värde av finansiella tillgångar påverkar företagens likviditet då 

definitionen av likviditetskvoten är: 

 

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 

 

I och med påverkan av likviditeten blir det av intresse för borgenärer då det inverkar på 

betalningsförmågan. Det ger också en effekt vid företagsvärdering då likviditet är ett av de 

nyckeltal som finns i bruk.34 

 

 
                                                 
32 Precht, Är IFRS en tickande bomb?  Balans nr 10, 2007 
33 Redovisningens språk, Smith, s.239 
34 http://www.ekonomikonsulter.se/nyckeltal.asp, 2008-06-04 
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2.4 Kvalitativa egenskaper 
Det finns vissa kvalitativa krav på redovisningen för företag.35 Dessa krav är följande: 

 

 
Figur 2.2 Kvalitativa egenskaper 

 

2.4.1 Relevans 
Relevans kan förklaras som att informationen från redovisningen ska vara användbar när 

beslut fattas. För att informationen ska vara relevant krävs det att den dels är begriplig för 

mottagaren och dels att den är aktuell, det vill säga rapporter ska ges ut så fort som möjligt 

efter redovisningsperiodens slut.36 

 

2.4.2 Tillförlitlighet 
Detta innebär att redovisningen ska ge en så korrekt bild som möjligt av den ekonomiska 

verkligheten. Tillförlitlighetskravet kan delas upp i validitet och verifierbarhet. Validitet 

innebär att informationen faktiskt visar vad den avser att visa. Det finns fyra så kallade 

minimikrav på validitet. ”Neutralitet” - vilket innebär att man ska avbilda verkligheten precis 

som man ser den, ”innebörd och form” - med det menas att man ska redovisa innehållet av en 

tillgång före det värde man egentligen vill visa utåt. ”Fullständighet” - vilket betyder att man 

ska redovisa alla väsentliga ekonomiska händelser och det sista minimikravet är just 
                                                 
35 Redovisningens språk, Smith, s.25 
36 Ibid. s.25 

Relevans 
 
 
 
 
 
Tillförlitlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämförbarhet 
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”väsentlighet”, som nyss nämndes. Verifierbarhet innebär att man ska kunna verifiera det som 

man tar upp i redovisningen.37 

 

2.4.3 Jämförbarhet 
Som granskare av ett företags redovisning ska man dels kunna jämföra uppgifter från 

redovisningen mellan olika företag och dels ska man kunna jämföra över tiden för ett och 

samma företag. För att detta ska vara möjligt krävs bland annat att värderingar sker på samma 

sätt för olika företag och olika tider.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Redovisningens språk, Smith, s.27 
38 Ibid. s.30 
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3 Metod   
I detta avsnitt följer en beskrivning av den metod som använts i arbetet med denna uppsats. 

Som grund för metod delen har boken ”Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa 

metoder”39 använts. 

 

3.1   Val av ämne 
Under en kurs i externredovisning kom vi för första gången i kontakt med IAS-revolutionen 

och de nya redovisningsstandarderna som uppkommit. Störst förändringar hade skett inom 

området Finansiella instrument, varför detta blev ett intressant ämne. Dessutom dök 

värderingsproblematiken av just finansiella instrument upp som uppsatsförslag på flera av 

revisionsbyråernas hemsidor. Vi såg ett behov för externa intressenter att få veta mer om detta 

område, framförallt efter bolånekrisen i USA som drabbat amerikanska bankers likviditet. 

 

3.2   Val av metod 
Tanken med denna uppsats är att göra en ingående studie av effekterna av den nya 

värderingsmetoden. Därför har vi bestämt oss för att fokusera på en bank. Med utgångspunkt 

från vår forskningsfråga har vi valt att basera undersökningen dels på intervjuer, dels på 

granskning av årsredovisningar. För att ha möjlighet att göra en mer djupgående analys av 

effekten på redovisningen har vi valt att granska bankens årsredovisningar från åren innan och 

efter införandet av IAS 39 (d.v.s. 2002-2007), samt komplettera med en intervju av 

analyschefen och en intervju med en redovisningsspecialist inom banken. Detta innebär att vi 

får både sifferdata och personliga åsikter att grunda vår analys på. För att kunna besvara 

forskningsfrågan på ett grundligt sätt krävs båda dessa variabler. 

 

Utöver de två intervjuerna i Swedbank har vi också valt att intervjua en auktoriserad revisor. 

Eftersom granskningen av enbart en bank gör resultatet subjektivt, vill vi undersöka om 

revisorernas bild av effekterna på redovisningen i allmänhet är samstämmig med bankens. På 

så sätt får vi mer objektivitet i undersökningen. Dessutom har vi valt att intervjua en extern 

fondanalytiker, för att få de externa intressenternas bild av värderingsförändringen för de 

finansiella instrumenten. 

 

 
                                                 
39 Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, Holme & Solvang, 1991 
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3.3   Urvalsmetod 
Vi har begränsat vårt urval till de fyra storbankerna på grund av deras representation av de 

flesta bankkunderna i Sverige. Anledningen till valet av Swedbank är att vi snabbt blev 

erbjudna en intervjumöjlighet med deras analyschef när vi kontaktade dem. Eftersom 

Swedbank är en av de fyra storbankerna i Sverige, som dessutom har använt värdering till 

verkligt värde via fonden för orealiserade vinster innan övergången till IAS, anser vi denna 

bank vara representativ för syftet med vår undersökning. Vi blev anvisade till de två 

intervjuobjekten av den studentansvarige på Swedbank. 

 

När vi beslöt oss för att komplettera fallstudien av Swedbank med revisorernas syn på 

förändringarna hade vi tre revisionsbyråer kopplade till de fyra storbankerna. KPMG och 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers är de två revisionsbyråer som har flera av bankerna som 

kunder. Slumpmässigt har vi valt att vända oss till KPMG. Via deras hemsida fick vi kontakt 

med en anställd, som jobbar med rådgivning kring finansiella risker samt redovisning av 

dessa. 40 

 

Behovet av att intervjua en externanalytiker har gjort att vi har kontaktat Didner & Gerge, 

som är beläget i Uppsala. Vi blev då anvisade till en av deras anställda, som hjälpte oss med 

svar. 

  

3.4  Datainsamlingsmetod  
De primärkällor som uppsatsen bygger på är de intervjuer som utförts. Årsredovisningarna 

mellan åren 2002-2007 för Swedbank utgör en viktig del av sekundärkällorna. Därutöver har 

vi samlat in material från kursböcker, tidskrifter samt Internetartiklar (till exempel ”Balans”), 

genom olika sökmotorer. Sökord som vi använt är ”verkligt värde”, ”finansiella instrument”, 

”IAS 39” och ”bolånekris”. Även lagböcker har använts för att få fram fakta. 

  

3.5  Intervjusituationen 
De frågor som har förberetts till de fyra intervjutillfällena har vi hållit så generella som 

möjligt för att få en objektiv syn på problematiken. Dessutom ställer vi jämförbara frågor till 

de olika intervjuobjekten, dock är vissa frågor är mer specifika då vi ser ett behov av att få 

svar på några typiska frågor kopplade till de intervjuades olika perspektiv.  

                                                 
40 http://www.kpmg.se/pages/101393.html (080416) 
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Vi väljer även att börja med några frågor angående personernas bakgrund för att klargöra 

deras erfarenheter av arbetet med finansiella instrument. Innan intervjuerna granskas frågorna 

av Håkan Ahlström, som är controller i ett större bolag, för att se till att de inte misstolkas, är 

felaktigt formulerade eller irrelevanta.  

 

De fyra intervjuerna utförs genom två telefonintervjuer, en personlig intervju på 

respondentens kontor samt en intervju via mailkonversation. Under de tre direkta intervjuerna 

används en diktafon samt att lättare anteckningar förs. Respondenterna ges möjlighet att 

granska intervjumaterialet i efterhand för att lämna eventuella kompletteringar. Varje intervju 

tar ca 40 min att genomföra och direkt efteråt skrivs en sammanfattning av det som sagts. På 

grund av vissa oförutsedda händelser kunde inte analyschefen för Swedbank intervjuas, utan 

en kollega som arbetar med aktieanalysering, trädde in i hans ställe. 

 

3.6   Källkritik 
De årsredovisningar som granskats och de lagböcker som använts anses som pålitliga då dessa 

är offentliga dokument som bygger på gällande lagar och vad gäller de förra har dessa 

dessutom granskats av auktoriserade revisorer. Det finns ingen större anledning att ifrågasätta 

deras trovärdighet. 

 

När det gäller utvalda intervjuobjekt måste hänsyn tas till att personliga åsikter kan ha 

påverkat svaren. De personer inom Swedbank som har intervjuats har valts ut av banken. 

Detta innebär att svaren skulle ha kunnat bli annorlunda om intervjupersonerna valts ut av oss 

som utomstående. Dessutom bör man beakta att dessa personer troligtvis är påverkade av sin 

arbetsgivare och därmed inte skulle lämna ut uppgifter där risken finns att informationen kan 

skada företaget. Med tanke på detta har vi försökt att ställa så öppna och generella frågor som 

möjligt. Objektiviteten är troligtvis större hos den intervjuade revisorn från KPMG, då hans 

roll är att ge en generell bild av en annan bransch än hans egen. Däremot bör belysas att 

KPMG representerar flera banker och svaren kan därmed influeras av tystnadsplikt gentemot 

dessa banker. Han kan även ge vinklade svar i den mån frågorna gäller revisorers arbete. 

Även här har vi försökt att kringgå dessa problem genom att ställa generella frågor om 

redovisningsproblematik av finansiella instrument inom banksektorn. Den externa analytikern 



 18

från Didner & Gerge är även han mer objektiv eftersom hans svar är generella för hela 

banksektorn. Objektiviteten gör dock att vi inte direkt kan koppla hans svar till Swedbank.  

 

Något som även bör tas i beaktande är att svaren är vinklade ur en extern intressents 

perspektiv och är därmed subjektiva ur denna aspekt. Det som är gemensamt för alla 

intervjuobjekten är att de inte behöver träda fram med namn i uppsatsen. Detta är i ett försök 

att undvika större korrigeringar i efterhand. 

 

De Internetartiklar som vi har använt oss av är hämtade från Balans, som är en erkänd 

ekonomisk tidskrift, samt från väletablerade revisionsbyråer och andra välkända analytiska 

företag. Detta för att minimera risken för tvivelaktiga källor. Kursböckerna som vi har baserat 

en del av vår teori på anser vi också vara tillförlitliga källor eftersom de länge använts i 

undervisningen för ekonomstudenter. Uppmärksammas bör dock att informationen från 

sekundärkällorna kan ha misstolkats av oss författare av uppsatsen. 

 

3.7   Metod för analys 
När det gäller analysen av informationen från årsredovisningarna har vi valt att analysera 

dessa data grafiskt, med avsikten att få en tydlig bild av eventuella förändringar i värdet av 

finansiella instrument och deras koppling till resultaten i resultaträkningen. Majoriteten av 

frågorna vid de fyra intervjuerna har som sagt haft liknande innehåll, i avsikt att bättre kunna 

jämföra svaren. Dessutom har frågorna formulerats i syfte att kunna göra en koppling till 

årsredovisningarna och modellen om kvalitativa egenskaper. Med utgångspunkt från denna 

modell ska vi sedan analysera de svar som vi får i empirin. 

 

3.8   Metodkritik 
Den metod som valts har sina brister, exempelvis är det svårt att dra tillförlitliga, generella 

slutsatser utifrån att bara ha granskat en bank. Valet att begränsa oss till en bank berodde dels 

på att det var svårt att få tag på intervjuobjekt som hade samma position på olika banker, dels 

på att vi ville göra en djupgående studie och istället visa på problematiken utifrån flera olika 

perspektiv. Därför bestämde vi oss även för att intervjua en revisor och en analytiker. 
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Ett alternativ till att göra en fallstudie hade varit att skicka ut enkäter istället, men vi ansåg att 

det fanns stor risk att missa någon information med detta alternativ. 

 

Intervjumetoden har även den en del svagheter eftersom intervjuerna inte har genomförts på 

samma sätt och bägge författarna inte har närvarat vid varje intervju. Genom att använda 

diktafon vid intervjutillfällena har vi kunnat kringgå denna risk. Ett annat problem är att 

eftersom ingen av intervjuobjekten, förutom revisorn från KPMG, har varit medvetet valda, 

har de frågor som ställts inte helt stämt överens med objektens specifika kompetens. Det bör 

även beaktas att sammanfattningen är skriven utifrån vår tolkning av svaren och att svaren i 

sin tur har varit påverkade av vårt sätt att formulera frågorna. 

 

I informationen som framkommit av granskningen av årsredovisningen finns det risk för att 

andra faktorer än de vi har tagit hänsyn till har påverkat resultaten. I analysen av 

årsredovisningarna har vi därför tagit fram hur stor andel av tillgångarna som utgörs av 

finansiella instrument. Detta är för att visa till hur stor del de finansiella instrumenten 

verkligen påverkar omsättningstillgångarna. Dessutom har vi undersökt hur stor del av årets 

resultat som består av vinst/förlust från värdering till verkligt värde.  

 

3.9   Studiens giltighetsanspråk 
Med tanke på att endast en bank har granskats i denna uppsats är det svårt att dra några 

generella slutsatser. Vår avsikt med studien var dock att göra en djupgående analys och 

granskningen av Swedbanks årsredovisningar tillsammans med intervjuer med en analyschef, 

en redovisningsspecialist, en revisor och en analytiker ger uppsatsen större trovärdighet. Då 

det kan finnas skillnader mellan olika banker är det svårt att efter enbart denna studie få någon 

bra bild av banksektorn över lag. Trots detta gör de svar vi får från revisorn och den externa 

analytikern att vissa generella slutsatser ändå kan dras. Eftersom dessa två inte har någon 

koppling till Swedbank utan svarar utifrån banksektorn som helhet, kan samstämmiga svar 

från bägge dessa ge en mer trovärdig helhetsbild av branschen. Resultatet för denna studie 

syftar till att ligga som grund för en mer kvantitativ undersökning i framtiden. Efter det 

kommer man förhoppningsvis att kunna säga något om banksektorn i sin helhet. 
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4 Empiri 
   Empirin baseras dels på granskningen av Swedbanks årsredovisningar mellan åren 2002-

2007 och dels på intervjuer med en aktieanalytiker och en redovisningsspecialist på 

Swedbank, en redovisningsspecialist på KPMG samt en externanalytiker på Didner & Gerge. 

Intervjuerna är fritt återgivna med utgångspunkt från de svar som getts under 

intervjusituationerna41. 

 

4.1 Swedbank 
Swedbank har från år 1995 värderat finansiella omsättningstillgångar, som består av 

överlåtbara värdepapper och derivatinstrument i handelsverksamheten till verkligt värde.  Den 

vinst som uppstått har redovisats i balansräkningen i en fond för orealiserade vinster. 

Resterande finansiella instrument har värderats till upplupet anskaffningsvärde.42 Efter 

införandet av IAS 39, som skedde år 2005 har redovisningen av finansiella 

omsättningstillgångar redovisats till verkligt värde via resultaträkningen.43I årsredovisningen 

för Swedbank förklaras att de risker som är förenade med aktier och marknader inom 

tradingverksamheten begränsas genom uträkningar av sämsta utfall av en kombination av 

olika förändringar i kurserna samt förväntade volatiliteter, samt att man är försiktig med att 

göra placeringar på högriskmarknader. Dessa placeringar är även till största delen 

kundrelaterade och inget som banken sysslar med i egenvinstsyfte.44 När det gäller derivat 

förklarar Swedbank att de har påverkan på den finansiella risken, då deras värden är 

influerade av rörelser i räntor, valuta- och aktiekurser. Därför följs värderingen på derivat upp 

och begränsas.45  

 

De likviditetsrisker som kan uppkomma beror på att de värden som uppstår i 

kassaflödesanalysen, baserat på tillgångar och skulder (inklusive derivat), inte resulterar i en 

nollbalans. Under en ansträngd marknadsperiod skulle banken hypotetiskt sett kunna få 

problem med likviditeten om man skulle tvingas låna upp stora belopp vid ett specifikt 

tillfälle under denna period. Denna risk hanteras bland annat genom att Swedbank håller en 

likviditetsreserv i form av pantsättningsbara tillgångar i Riksbanken.46 

                                                 
41 Se bilaga 1-4 
42 Swedbanks årsredovisning 2004, s. 57 
43 Swedbanks årsredovisning 2007, s. 74 
44 Swedbanks årsredovisning 2007, s. 101 ff. 
45 Ibid. s. 102 
46 Ibid. s. 102 
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4.2 Granskning av årsredovisningar (Swedbank 2002-2007) 
Vad som har framgått av de granskade årsredovisningarna är att Swedbanks totala tillgångar 
utgörs nästan enbart av finansiella instrument. 
 
 
 

 
Diagram 4.1 Del av totala tillgångar som utgörs av finansiella tillgångar 
 
 
 
De finansiella instrument som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen utgör en 
betydande del av årets resultat de år som vi har granskat. (Siffrorna från 2004 är omräknat till 
IAS 39.) 
 
Årtal årets resultat VV via RR del av årets resultat från VV 
2004 9949  1807 18% 

2005 12229  2817 23% 

2006 11052  2738 25% 

2007 12136  1691 14% 

 

Dessa siffror illustreras även grafiskt för att tydliggöra storleksförhållandet. 
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Diagram 4.2 Del av årets resultat från verkligt värde 

 

Vid en närmare granskning av årsredovisningen framkom det att Swedbank inte använder sig 

av värderingsmodeller, som uteslutande består av egna antaganden.47 Det gick också att utläsa 

att derivat utgör ca 2 % av de totala tillgångarna i Swedbank. 

 

4.3 Intervju med Respondent A (5 maj -08, 11:00)48 
De senaste 5 åren har Respondent A arbetat som redovisningsspecialist på KPMG inom 

området IFRS-frågor och då främst frågor gällande finansiella instrument (IAS 39). Tidigare 

har Respondent A under några år även arbetat på Finansinspektionen inom detta område. 

 

Vad gäller tradingverksamheten i bankerna finns det, enligt Respondent A, inga märkbara 

skillnader mellan orealiserade och realiserade vinster på grund av att det är god snurr på 

verksamheten. Därför var den gamla lagen, där man skulle redovisa nettovinsten för 

finansiella instrument värderade till verkligt värde via fonden för orealiserade vinster, en 

onödig reglering för banksektorn. Respondent A säger att det finns en del av de finansiella 

instrumenten där det kan finnas risk för felvärderingar och det är de tillgångar och skulder 

som värderas enligt värderingsmodeller, men Aktiebolagslagen bör ha begränsningar av 

tillåten utdelning på orealiserade vinster, menar han.  

 

                                                 
47 Swedbanks årsredovisning 2007 
48 Bilaga 1 
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Derivat är generellt sett det finansiella instrumentet som är förenat med störst problem. Dessa 

måste alltid redovisas till verkligt värde trots att omsättningen på derivaten inte är särskilt 

hög. Det innebär att värdet på dem kan skilja ganska mycket från det pris som faktiskt betalas 

vid en försäljning. 

 

Enligt Respondent A görs regelbundna kontroller av system och rutiner för hur man värderar 

finansiella instrument både av företagen och av revisorerna, men man såg ingen anledning till 

att göra extra granskningar med anledning av eventuella värderingsfel när de nya reglerna i 

IAS 39 infördes. Detta eftersom man anser att den nya regleringen inte är förenad med några 

större risker. 

 

Vad gäller kopplingarna mellan den bolånekris i USA, som lett till likviditetsproblem i de 

amerikanska bankerna, och den eventuella risken för liknande likviditetskriser i svenska 

banker, på grund av felvärderade finansiella instrument, är det väldigt svårt att hitta några, 

säger Respondent A. Han tror att de amerikanska och de svenska bankerna har olika system 

vad gäller hanterandet av likviditetsöverskott, där de svenska bankerna gör säkrare 

placeringar i räntebärande värdepapper. 

 

Slutligen säger Respondent A att han inte ser några risker för externa intressenter gällande 

investeringar i banksektorn på grund av de nya värderingsreglerna. Han tror inte att 

analytikerna bryr sig om värdefluktuationer i bankernas tradingverksamhet, eftersom den 

utgör en sådan obetydlig risk. De stora posterna i bankerna är ju utlåning, fonder och 

försäkringar så när det gäller de fyra storbankerna i Sverige (Nordea, SEB, Swedbank och 

Handelsbanken) finns det ingen anledning till oro.  

 

4.4 Intervju med Respondent B (8 maj -08, 14:00)49 
Respondent B har arbetat med analys av medieföretag för Swedbanks räkning de senaste två 

och ett halvt åren. Han har därmed mestadels kommit i kontakt med de nya IAS reglerna vid 

sina egna analyser av företag. 

 

                                                 
49 Bilaga 2 
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Värderingen till verkligt värde av de finansiella instrumenten i Swedbanks tillgångsflora görs 

kvartalsvis, det vill säga inför varje kvartalsrapport. Respondent B anser att både 

redovisningen av finansiella instrument till verkligt värde via fonden för orealiserade vinster 

och via resultaträkningen ger bra transparens i företagen, men att de bägge metoderna visar en 

volatilitet i bankens intjäning. Detta gör att värdet på tillgångarna varierar ständigt och leder 

till mer instabilitet i analysen av företag. Dessutom säger han att den nya 

redovisningsmetoden gör det krångligare vid en analys. På grund av att delen från verkligt 

värde som går via resultaträkningen och påverkar resultatet inte kommer från den 

underliggande intjäningen. Det vill säga, vad som är det primära när analytiker gör sina 

prognoser är inte förknippbart med finansiella instrument inom banken, utan först och främst 

produktionsnetto och räntenetto. 

 

De delar i värderingen som är mest osäkra och där det finns störst risk för en felvärdering är 

de finansiella tillgångar som värderas efter värderingsmodeller och där det är en inaktiv 

marknad. Ett exempel på en sådan marknad är kreditmarknaden. Enligt Respondent B är dock 

detta inget större problem inom banksektorn, eftersom de tillgångar där värderingsmodeller 

används utgör en ytterst liten del av de totala tillgångarna. Trots detta finns det alltid en liten 

risk för externa intressenter vid värdering av banker. Ett exempel kopplat till bolånekrisen i 

USA är att en av de större bankerna i Sverige hade stora obligationsfonder i den amerikanska 

bolånemarknaden. Detta skapade en stor osäkerhet, säger Respondent B. 

 

I övrigt anser Respondent B att det inte finns någon risk för att likviditetskrisen, som drabbat 

bankerna i USA skulle kunna ske i svenska banker av någon anledning. Detta grundar sig på 

att de svenska bankerna har ett annat säkringssystem för sina tillgångar. 

 

4.5 Intervju med Respondent C (mailsvar 8 maj -08)50 
Respondent C jobbar som fondförvaltare på Didner & Gerge. Han har sysslat med analys och 

värdering av företag sedan 1994. 

 

                                                 
50 Bilaga 3 
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Vid värdering av företag tittar man som extern intressent inte särskilt noga på 

likviditetsmåtten, om det inte är osäkra tider eller ett instabilt företag. Det som är av större 

betydelse när det gäller riskanalysen är om företaget har en avtagande försäljningstillväxt 

tillsammans med minskade rörelsemarginaler. Om vinsterna i ett bolag minskar bör man vara 

vaksam på företagets räntebärande nettoskuld.  

 

Vad gäller banksektorn säger Respondent C att man bör granska hur utlåningen ser ut inom ett 

bedömt riskområde, exempelvis geografiskt eller verksamhetsmässigt. Man bör även ta sig en 

titt på utlåningstillväxten och bankernas kostnadskontroll. 

 

Generellt sett tycker Respondent C att värdering till verkligt värde bör ge en mer rättvisande 

bild av företagens tillgångar, men det är viktigt att kriterierna för hur värderingen går till visas 

öppet. Dessutom kan det finnas problem för revisorer att få företagsledningen att justera sin 

värdering, om revisorns bedömda värde av en tillgång skiljer sig kraftigt från ledningens 

framtagna värde. 

 

Gällande de värderingsmodeller som används för att beräkna det verkliga värdet på vissa 

finansiella instrument är Respondent C mer skeptisk. Han menar på att då modellerna utgår 

från historiska omständigheter fångar de inte alltid ”oväntade” händelser. Detta gör att 

branscher som använder värderingsmodeller för en stor del av sina tillgångar blir väldigt 

osäkra att investera i, trots att jämförbarheten mellan företag i dessa branscher ökar med 

användandet av samma värderingsmodeller. 

 

4.6 Intervju Respondent D (13 maj -08 14:45)51 
Respondent D jobbar som redovisningsspecialist på Swedbank. Han har jobbat med dessa 

arbetsuppgifter sedan 2001. 

 

Swedbank har - från 1995 då den nya ÅRKL infördes till 2005 då IAS 39 togs i bruk - 

redovisat delar av sina finansiella instrument till verkligt värde, där värdeförändringen 

redovisats direkt till eget kapital i fonden för orealiserade vinster. Fördelen med det var enligt 

Respondent D att det var tydligt och enkelt att hålla reda på det som inte var utdelningsbart då 

                                                 
51 Bilaga 4 
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fonden för orealiserade vinster var bundet eget kapital. När sedan IAS 39 infördes redovisades 

förändringen i det verkliga värdet via resultaträkningen.  

 

Respondent D anser att fördelen med den nya redovisningen är att man får ett genomslag i 

resultatet direkt när värdeförändringen inträffar. En nackdel kan vara när man har vissa 

instrument som hålles till förfall men som tas upp till verkligt värde. De kan påverka resultatet 

upp och ner under innehavet men blir till slut noll då de hålles till förfall. Exempel på sådana 

är derivat som innehas för att säkra upp ränterisken vid en obligation. Detta på grund av att 

derivat måste värderas till verkligt värde, säger Respondent D. Han anser vidare att den nya 

värderingsmetoden i vissa fall gett en mer rättvisande bild. I de fall som nämndes tidigare om 

derivat som används för att säkra upp mot ränterisken vid obligationer skulle däremot 

värdering till anskaffningsvärde av derivatet ge en mer rättvisande bild då det verkliga värdet 

aldrig slår ut. 

 

 Enligt Respondent D värderas de flesta av Swedbanks finansiella instrument i stort sett 

dagligen. De som ligger i handelsportföljer värderas dagligen medan långsiktiga placeringar 

värderas månadsvis. Det medför att risken för felvärdering i stort sett är obefintlig, framförallt 

de noterade instrumenten där värdet hämtas från marknaden. Den risk som finns där är om 

givaren av marknadsinformationen ger felaktig data, men det finns system för att upptäcka 

sådana fel. I de fall där instrument är onoterade finns en större risk för felvärdering beroende 

på val av metod för att genomföra värderingsmodell, men inte heller det är någon stor risk, 

anser Respondent D. 

 

Han anser inte att det finns några ökade risker för externa intressenter vid företagsvärdering 

på grund av de nya värderingsreglerna, men han påpekar att det krävs en större kunskap om 

värderingsmodellerna som används då det blivit mer komplext. Vidare måste även kunskapen 

att kritiskt kunna granska datan som fås fram vid värderingen finnas.  
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5 Analys 
I analysen kommer kopplingen mellan de kvalitativa egenskaperna och empirin att diskuteras. 

Dessutom analyseras de eventuella risker som kan uppstå vid värdering till verkligt värde 

samt om det finns påverkan på likviditeten. 

 

5.1 Relevans 
I stort kan man säga att värdering till verkligt värde ger en relevans i redovisningen eftersom 

det visar det aktuella värdet på tillgångarna. Vad som också bidrar till ökad relevans är att 

värderingen sker löpande. Dessutom går det att utläsa ur Swedbanks årsredovisning hur stor 

del av årets resultat som kommer från nettovinsten på verkligt värde av finansiella instrument.  

Nettovinsten som redovisas via resultaträkningen speglar bättre företagets ekonomiska 

situation än vad som gjordes när den redovisades under bundet eget kapital, om man ser till 

företagets möjlighet att dra nytta av eventuella värdeökningar på tillgångarna vid beslut om 

utdelning. Den nya värderingen kräver dock ett större kunnande hos den som använder sig av 

informationen då vissa värderingsmodeller kan vara komplicerade. I Swedbank har man sett 

till att inte använda sig av värderingsmodeller som uteslutande bygger på egna antaganden, 

vilket underlättar begripligheten för externa intressenter. Enligt externa analytiker är det inom 

dessa värderingsmodeller som risken för fel är störst. 

 

5.2 Tillförlitlighet 
Inom Swedbank uppfylls kraven på neutralitet i redovisningen eftersom skillnaden mellan de 

orealiserade och realiserade vinsterna är väldigt liten. Detta innebär att det inte spelar någon 

roll om nettovinsten hamnar under bundet eget kapital eller om den blir en del i 

resultaträkningen.  En del inom finansiella instrument som är mindre väsentligt är de derivat 

som används för att säkra upp ränterisker vid till exempel instrument som hålles till förfall. 

Då instrumenten ej innehas för handel blir resultatet av derivatet i slutändan lika med noll och 

medför endast ökad volatilitet i resultaträkningen under den perioden de avser att säkra upp 

för aktuellt instrument. Derivaten i Swedbank utgör dock en så pass liten del av de finansiella 

tillgångarna att de inte skadar tillförlitligheten nämnvärt. 

 

I och med att man redovisar de flesta instrumenten till verkligt värde har validiteten ökat om 

man ser till innebörd och form. Detta på grund av att man redovisar vad instrumentet 

verkligen är värt och inte vad som har betalats vid anskaffningen, vilket också kan ses som 
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”förpackningen” av instrumentet. Den tidigare redovisningen enligt anskaffningsvärde gjorde 

att innebörden av tillgången (pris vid försäljning) skiljde sig från formen 

(anskaffningsvärdet). 

 Om man däremot jämför värdering till verkligt värde via resultaträkningen med värdering till 

verkligt värde direkt mot eget kapital så ger den senare en högre validitet då den ligger under 

fonden för orealiserade vinster, som är bundet eget kapital. När sedan vinsten realiseras tas 

den upp i resultatet och man kan säga att ”innehållet” har realiserats. Även här gäller dock att 

skillnaden mellan orealiserade och realiserade vinster i Swedbank och förmodligen i de andra 

bankerna är obetydlig.   

 

De flesta av bankens värden på instrumenten kan verifieras genom att kolla på den aktuella 

marknaden eller marknader för liknande instrument där uppgifter för värderingen har hämtats. 

Om värderingen har skett med hjälp av värderingsmodeller kan verifieringen ske om man går 

in och granskar den aktuella modellen. Här blir verifieringen svårare då den kräver kunskap 

om värderingsmodellerna som används. I Swedbank används inte värderingsmodeller vilket 

bland annat är till stor hjälp för revisorer i deras granskning av finansiella instrument. Det 

medför att revisorerna inte behöver göra några extra insatser för att granska värderingarna. 

 

5.3 Jämförbarhet 
Då IAS-reglerna infördes ökade jämförbarheten mellan banker avsevärt gällande finansiella 

instrument som hanteras på aktiva marknader. Från att ha varit ett område där såväl värdering 

till verkligt värde som anskaffningsvärde varit tillåtet, fick alla banker samma krav på sig. Nu 

blev värdet på samma finansiella tillgång lika för olika banker vid samma tidpunkt, oavsett till 

vilket värde tillgången hade förvärvats. För både revisorer och externanalytiker har detta blivit 

en stor fördel. Framförallt externanalytiker får det lättare att göra en pålitlig jämförelse mellan 

banker, baserat på deras finansiella tillgångar, eftersom företagen värderar sina finansiella 

tillgångar lika. Ett problem när det gäller jämförbarheten skapar dock de finansiella tillgångar 

som värderas med hjälp av värderingsmodeller. I dessa fall kan bankerna själva bestämma 

vilken modell de vill använda och det leder till att samma tillgång kan ha olika värde i olika 

banker. Dessa tillgångar är de som är förenade med störst risker för en företagsanalytiker. Det 

krävs att man som analytiker är väl insatt i vilka olika värderingsmodeller som bankerna 

använder sig av, samt vad det har för positiva eller negativa effekter på värdet av den 

finansiella tillgången. Tittar man på banksektorn är endast en liten del av de finansiella 
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tillgångarna sådana som värderas med hjälp av värderingsmodeller eftersom de flesta 

tillgångar innehas för handel. Detta leder till att jämförbarheten mellan Swedbank och de 

övriga bankerna ökar markant och riskerna för externa intressenter minskar. 

 

Tittar man istället på jämförbarheten över tiden i samband med introduktionen av IAS 39 så 

har jämförbarheten blivit i princip fullständig för de finansiella tillgångar som hanteras på en 

aktiv marknad. De nya reglerna tillåter ingen annan värderingsmetod än den till verkligt värde 

via resultaträkningen vilket innebär att skillnaderna vid varje värderingstillfälle är de faktiska 

vinster eller förluster som uppkommit för tillgången. Även här skapar dock de tillgångar som 

värderas enligt värderingsmodeller problem då dessa modeller kan ändras från år till år. Vid 

en jämförelse av dessa värden kan man därför inte vara säker på att tillgången speglar samma 

variabler varje år. Inom Swedbank är jämförbarheten mellan åren, för alla finansiella 

tillgångar, stor då de finansiella tillgångar som innehas för handel uteslutande utgör den 

största delen. 

 

5.4 Risker med värdering till verkligt värde 
När finansiella instrument värderas till verkligt värde finns i de flesta fall ingen större risk för 

felvärdering. Eftersom värderingen görs löpande under året sker en kontinuerlig uppdatering 

av värdet på instrumenten. I de fall instrumenten hanteras på en noterad marknad är de värden 

som hämtas från marknaden de aktuella och korrekta. Även de instrument som inte har en 

noterad marknad, men där det finns marknader för liknande instrument där uppgifter kan 

hämtas, ger en tillförlitlig värdering utan risker. Den risk som finns är att givaren av 

marknadsinformationen ger felaktiga uppgifter, men där har banken diverse system för att 

upptäcka eventuella felaktigheter samt att den generella risken för dessa typer av fel är 

minimal. 

 

Den del inom finansiella instrument som är utsatt för störst risk för felvärdering är den del av 

instrumenten som varken har en noterad marknad eller liknande marknader och därmed måste 

värderas enligt värderingsmodeller.  Risken ligger i valet av värderingsmodell där vissa 

variabler kan bli subjektiva. Vad som menas med det är att den som utför värderingen och 

väljer värderingsmetod kan vara influerad av för värderingen icke relevanta delar av företaget. 

När väl en värderingsmodell har tagits fram måste den användas konsekvent i hela företaget, 

vilket även det minskar risken för skönmålning av tillgångar. Vad som framkommit under 
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undersökningen är att Swedbank inte har några värderingsmodeller som bygger på egna 

antaganden och derivaten, som är förenade med störst risk, säkras upp med hjälp av olika 

limiteringar och kontinuerliga uppföljningar. 

 

De iakttagelser som har gjorts utifrån granskningen av årsredovisningen är att både de 

finansiella och de totala tillgångarna har haft en kraftig värdeökning sedan IAS 39 infördes. 

Innan de nya värderingsreglerna infördes (mellan åren 2002-2004) var värdeökningen endast 

marginell. Tittar man på årets resultat gäller i princip det omvända. Mellan åren 2002-2005 

skedde en tydlig ökning, medan under de senaste åren (2005-2007) har resultatet legat på en i 

det närmaste konstant nivå. Den nettovinst som kommer från värderingen av de finansiella 

instrumenten, har legat på en jämn nivå sedan införandet. Med hänsyn till dessa resultat är det 

svårt att kunna dra några paralleller mellan nettovinsten i årets resultat och värdet på de 

finansiella tillgångarna året efter. Risken för påverkan på likviditetsmåttet när nettovinsten 

från verkligt värde går via resultaträkningen är med andra ord svår att påvisa. Det är svårt att 

spåra den del av nettovinsten som delas ut till eventuella minskningar i kommande års 

balanssaldo. Dessutom är det komplicerat att försöka koppla nettovinsterna till eventuella 

svängningar på de aktuella marknaderna då källorna till de värden som kommer från dessa 

marknader inte återges.  På grund av detta går det inte att uttala sig om eventuella 

likviditetsrisker. 

 

I och med att Swedbank säkrar upp för eventuella differenser i värdet på de finansiella 

tillgångarna samt att de inte använder sig av värderingsmodeller verkar det ändå som en 

relativt obetydlig risk just inom denna bank. Detta får till innebörd att Swedbanks 

tillförlitlighet i redovisningen stärks.  
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6 Slutsats 
När vi bestämde oss för att skriva en uppsats inom detta område hade vi en hypotes om hur 

utfallet skulle kunna bli. I och med införandet av IAS 39 trodde vi att likviditetsmåttet skulle 

påverkas i väsentlig utsträckning. Vi trodde vidare att likviditetsmåttet var ett frekvent använt 

nyckeltal vid värdering av banker. När skandal på skandal inom banksektorn i USA belystes i 

media såg vi möjligheterna att det kunde finnas en koppling till banksektorn i Sverige och 

dess likviditet. Under arbetets gång har vi kommit fram till att det inte verkar finnas några 

sådana risker för banksektorn som helhet. Detta stöds även av den externa analytikern och 

revisorn som intervjuats i samband med arbetet, eftersom dessa personer inte har haft någon 

koppling till Swedbank och därmed gett generella svar om banksektorn. Genom våra 

intervjuer med olika intressenter har vi fått klargjort att den svenska banksektorn har ett annat 

system än den amerikanska, varför paralleller mellan de bägge länderna inte kan dras. 

Gällande kopplingen till likviditet har vi efter våra undersökningar dragit slutsatsen att det är 

svårt att påvisa några tydliga risker på grund av att dels säkrar Swedbank upp för eventuella 

ras på marknaden, dels är det svårt att spåra svängningar i värde tillbaka till den aktuella 

marknaden, Vi har även fått veta att likviditetsmåttet inte spelar någon betydande roll vid 

företagsvärdering av den svenska banksektorn om man inte befarar att företaget ligger i 

riskzonen. Vidare kan det konstateras att det har skett en förbättring av redovisningen inom 

Swedbank med utgångspunkt från de kvalitativa egenskaperna. 

 

Det som däremot har framkommit under vår undersökning är att de nya värderingsreglerna är 

förenade med vissa risker, främst gällande tillgångar som värderas med hjälp av 

värderingsmodeller. Eftersom värderingsmodellerna är konstruerade speglar värdena inte 

nödvändigtvis det pris som gäller vid en försäljning. Detta leder till en osäkerhet för externa 

intressenter. Riskerna inom Swedbank bedöms dock vara små då värderingen av instrumenten 

görs dagligen och inga värderingsmodeller används.  

 

Trots att det har framkommit att det inte finns några tydliga risker för likviditetsproblem inom 

Swedbank, anser vi att man borde vara mer vaksam vid analyser.  Även om bankerna säkrar 

upp för eventuella differenser i värderingen och det slutgiltiga priset på en tillgång, kan ju de 

tillgångar som svänger kraftigt i värde leda till ett gap i resultatet. Det har konstaterats att 

vinstnettot för finansiella tillgångar är en förhållandevis stor post i resultaträkningen och den 

borde därför även vara en betydande del av det utdelningsbara beloppet. Det i sin tur får 
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effekter på tillgångssidan i balansräkningen. Dessutom konstateras i Swedbanks 

årsredovisning att det hypotetiskt sett finns en risk för försämrad likviditet under extrema 

förutsättningar. Skulle därmed en kris i likhet med den som uppstod på Wall Street år 1929 

kunna ha en mer märkbar effekt för banksektorn? För att kunna dra bättre slutsatser bör dock 

en jämförande undersökning mellan orealiserade vinster för finansiella instrument och 

bankernas säkringsredovisning göras. 

 

Då Swedbank inte består av någon betydande andel av tillgångar värderade utifrån 

värderingsmodeller kan det även vara av intresse att i framtiden studera andra banker, för att 

få en tydligare bild av hela banksektorn. Andra förslag till framtida studier är att studera 

värderingsproblematiken i andra branscher och om det finns någon annan sektor där 

likviditetsriskerna har ökat. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 
Frågor till Respondent A: 
 

1. Vad är din befattning på KPMG? 

2. Hur länge har du jobbat specifikt med finansiella instrument? 

3. Vad såg du för fördelar/nackdelar med redovisning av finansiella instrument via 

fonden för orealiserade vinster? 

4. Vilka fördelar/nackdelar ser du med redovisningen av finansiella instrument via 

resultaträkningen? 

5. Vid vilket stadium värderas de finansiella tillgångarna ner? 

6. Bolånekrisen i USA har lett till att många amerikanska banker hamnat i 

likviditetsproblem efter att bankerna inte värderat ner tillgångarna i tid. Finns det en 

liknande risk för banker i Sverige vad gäller ex stora svängningar på börsmarknader? 

7. Anser du att det kan finnas risker för externa intressenter vid företagsvärdering p.g.a. 

likviditetsrisk? 

8. Görs det någon speciell granskning av värderingen av finansiella instrument? 
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Bilaga 2 
Frågor till Respondent B: 
 

1. Vad är din befattning på Swedbank? Och vad innebär den? 

2. Hur länge har du jobbat med dessa arbetsuppgifter? 

3. Vad såg du för fördelar/nackdelar med redovisning av finansiella instrument via 

fonden för orealiserade vinster? 

4. Vilka fördelar/nackdelar ser du med redovisningen av finansiella instrument via 

resultaträkningen? 

5. Anser du att värderingen till verkligt värde via resultaträkningen ger en mer 

rättvisande bild i redovisningen? 

6. Hur ofta görs värderingen till verkligt värde? 

7. Inom vilken del av finansiella instrument anser du att det finns störst risk för 

felvärdering? 

8. Bolånekrisen i USA har lett till att många amerikanska banker hamnat i 

likviditetsproblem efter att bankerna inte värderat ner tillgångarna i tid. Finns det 

en liknande risk för svenska banker vad gäller ex stora svängningar på 

börsmarknader? 

9. Anser du att det kan finnas risker för externa intressenter vid företagsvärdering 

p.g.a. likviditetsrisk? 

10. I så fall, vilka risker kan finnas? 
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Bilaga 3 
Frågor till Respondent C: 

 

1. Vad anser du vara de största riskerna vid värdering av företag? 

2. Finns det några specifika risker vid värdering av företag inom banksektorn? 

3. Hur stor vikt läggs vid likviditetsmåtten när en företagsvärdering genomförs? 

4. Anser du att värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande bild av företagets 

tillgångar? 

5. Vad anser du om att det används värderingsmodeller för att få fram verkligt värde för 

en del tillgångar? 

6. Överväger fördelen av den ökade jämförbarheten mellan företag de eventuella 

problem som uppstår vid användandet av värderingsmodeller? 
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Bilaga 4 
Intervju med Respondent D: 

1. Vilken är din befattning? 

2. Vad såg du för för/nackdelar med värdering till verkligt värde via fond för orealiserade 

vinster? 

3. Vilka för/nackdelar med värdering till verkligt värde via resultaträkningen? 

4. Ger det en mer rättvisande bild i redovisningen? 

5. Hur ofta görs värdering till verkligt värde? 

6. Inom vilken del av finansiella instrument finns störst risk för felvärdering? 

7.  Finns det någon risk för externa intressenter vid företagsvärdering på grund av den 

nuvarande värderingen till verkligt värde? 

8. Hur länge har finansiella instrument värderats till verkligt värde hos Swedbank? 

9. Har du någon information om storlek på omsättningstillgångar för Swedbank åren 

2002-2007? 

 


