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Sammanfattning 
 
 
Reglerna kring verkligt värde i IFRS i dag finns i många olika standarder och är ofta inte 
konsekventa. Definitionerna på verkligt värde varierar beroende på vad som ska värderas och 
det finns inte heller någon enhetlig beskrivning för hur värderingarna ska genomföras. I den 
amerikanska motsvarigheten till IFRS finns en standard som behandlar alla typer av 
värderingar till verkligt värde, SFAS 157. Där gäller definitionen för alla typer av tillgångar 
och skulder och en hierarki har skapats för att lätt kunna avgöra hur värderingarna ska ske. 
 
I november 2006 publicerade IASB ett förslag som innebär en stor förändring av hur verkligt 
värde ska redovisas enligt IFRS. IASB vill nämligen införa en enda standard för verkigt värde 
som ska baseras på SFAS 157. Intressenter erbjöds att kommentera förslaget och jag har valt 
att undersöka hur dessa förändringar uppfattas. Syftet med uppsatsen är att undersöka för- och 
nackdelar med att basera verkligt värde i IFRS på SFAS 157.   
 
Studien har ett deduktivt angreppssätt och har genomförts med en kvalitativ metod. Sex 
banker eller bankföreningar som besvarat de frågor IASB ställt kring det nya förslaget valdes 
som respondenter och datainsamlingen utfördes genom att sammanställa svaren kring ett antal 
utvalda punkter. 
 
Undersökningen visade att fördelarna med att basera IFRS på SFAS 157 bland annat är att 
reglerna kommer att bli mer konsekventa och jämförbarheten kommer att öka. Några 
nackdelar är att den amerikanska standarden endast tillåter värderingar baserade på 
försäljningspriset och att hierarkin för värderingar till verkligt värde skapar en subjektivitet 
som kan leda till missbedömningar och bedrägerier. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Under större delen av 1900-talet var värdering av tillgångar till anskaffningsvärde modellen 
som standardsättare förespråkade. Det fungerade bra eftersom de flesta av företagens 
tillgångar bestod av identifierbara materiella tillgångar. Men när en allt större del började 
bestå av andra typer av tillgångar, resulterade redovisning till anskaffningsvärde i 
undervärderingar av tillgångar som i högsta grad bidrog till företagens framgång. Därför 
uppstod stora skillnader mellan företagens marknadsvärde och bokföringsvärde och många 
började förorda redovisning till verkligt värde. (Casabona & Gornik-Tomaszewski, 2007)    
 
1982 användes termen verkligt värde för första gången i International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Tillgångar som till exempel leasingavtal, materiella anläggningstillgångar 
och intäkter kunde då värderas till verkligt värde i enlighet med respektive standard. Samma 
definition användes i alla standarder som innehöll verkligt värde och innebar det värde som en 
tillgång skulle kunna överlåtas mellan en säljare och en köpare i en affärsmässig transaktion. 
Några år senare utökades termen genom att även omfatta skulder och egetkapitalinstrument. 
(Cairns, 2006) 
 
Idag finns termen verkligt värde med i många av standarderna i IFRS. Definitionerna ser lite 
olika ut beroende på vad som ska värderas, men har i stort sett samma innebörd som den 
första definitionen från 1982. Trots att IFRS inte har förändrats särskilt mycket när det gäller 
värderingar till verkligt värde uppstår fortfarande problem kring detta. Såväl revisorer som 
företag missuppfattar ofta meningen med värderingar till verkligt värde och hur dessa ska 
genomföras. (Cairns, 2006) 
 
International Accounting Standards Board (IASB) har förstått att IFRS är för komplex och 
otydlig när det gäller dessa typer av värderingar och har därför startat ett projekt som ska 
förbättra detta. Målet med projektet är att skapa en enda standard som ger vägledning för alla 
typer av värderingar till verkligt värde för att förenkla och skapa enhetliga anvisningar. 
Innebörden och definitionen av verkligt värde ska också förtydligas för att klargöra vad 
meningen med detta sätt att värdera är. Dessa förändringar kommer att innebära att vissa 
standarder som de ser ut idag, måste genomgå stora omarbetningar för att anpassas till den 
nya definitionen och de nya reglerna. (International Accounting Standards Board [IASB], 
2007)  
 
2006 offentliggjorde IASB ett förslag på hur den nya standarden ska se ut. Förslaget baseras 
på Statement of Financial Accounting Standards No. 157 (SFAS 157) Verkligt värde, som 
sammanställts av den amerikanska organisationen Financial Accounting Standards Board 
(FASB). SFAS 157 är en ram för hur verkligt värde ska behandlas i enlighet med US 
generally accepted accounting principles (GAAP) och erbjuder enligt IASB en bättre grund 
för verkligt värde än IFRS gör idag. För att IASB ska få en bild av hur förslaget uppfattas 
bland organisationer som berörs av detta, har de fått svara på ett antal frågor som behandlar de 
förändringar som förslaget innebär. (IASB, 2006a)  
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1.2 Problem 
Hur uppfattas de förändringar av reglerna för verkligt värde som IASB har föreslagit?  

1.3 Syfte 
Uppsatsen ska undersöka fördelar och nackdelar med att basera verkligt värde i IFRS på den 
amerikanska standarden SFAS 157. 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningar visar att företag och organisationer har en tendens försöka påverka 
standardsättare att utforma standarder enligt deras egna förutsättningar. (MacArthur, 1999) 
Därför har jag valt att fokusera undersökningen på hur en förändring av verkligt värde i IFRS 
kommer att påverka en grupp av intressenter. Eftersom banker fattar många beslut kring 
kreditgivande baserade på företagens finansiella rapporter är det viktigt för dem att 
värderingar till verkligt värde går till på rätt sätt. Därför har jag valt att basera denna 
undersökning på utlåtanden från sex olika organisationer från bankvärlden (dessa kommer i 
fortsättningen att benämnas bankföreningar).  
 
Jag har valt att fokusera på några punkter i IASBs förslag som diskuterades i de artiklar som 
behandlas i den teoretiska referensramen och som jag ansåg relevanta och intressanta: 
◦ En enda standard för verkligt värde 
◦ Definitioner 
◦ Marknader och marknadsdeltagare  
◦ Försäljningspris eller återanskaffningsvärde 
◦ Skulder 
◦ En hierarki för verkligt värde 
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2. Metod 
 
 
 

etta kapitel behandlar olika val som gjorts under arbetets gång och hur arbetet 

genomförts. Viktiga grundläggande delar är till exempel kunskapssyn och valet av 

forskningsansats. Det beskrivs bland annat också hur urvalsprocessen och datainsamlingen 

gick till. Syftet med detta är att läsaren ska kunna avgöra hur dessa val och arbetsprocesser 

har påverkat studien. 

  

2.1 Ämnesval 
Jag har riktat mina studier mot redovisning och därför blev det även en naturlig inriktning på 
min uppsats. Under kursen Advanced financial accounting fick vi lära oss mycket om IFRS 
som jag tyckte var intressant att utforska närmare. En uppgift under kursens gång var att 
skriva ett PM om ett av flera ämnen som föreläsaren valt ut. Jag och en kompis valde att 
skriva om verkligt värde eftersom det verkade intressant och det fanns mycket information 
kring detta. En uppgift vi fick var att behandla IASBs förslag om en förändring av verkligt 
värde i IFRS. Jag kom snabbt fram till att det var något som jag skulle vilja skriva om i min 
magisteruppsats, eftersom jag gärna skulle vilja veta vad de som påverkas av IFRS tycker om 
förändringarna. Ämnet passar också bra eftersom det är väldigt aktuellt. Frågan behandlas 
nämligen just nu av IASB och de tror att de nya reglerna kommer att utfärdas 2010 (IASB, 
2008).    

2.2 Förförståelse 
Förförståelse är grunden till hur människor tolkar olika situationer och bygger på författarens 
erfarenheter och kunskaper. (Gustavsson, 2004) Detta innebär att min uppsats kommer att 
präglas av min förförståelse och de tolkningar som jag gör kommer att vara specifika för 
denna undersökning. Den viktigaste delen av min förförståelse när det gäller denna uppsats är 
min utbildning. På gymnasiet läste jag på Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning 
och det var där mitt intresse för redovisning inleddes. Jag är nu inne på mitt fjärde och sista år 
på Civilekonomprogrammet på Umeå Universitet och jag har fått en bred kunskap om främst 
företagsekonomi. Eftersom min inriktning hela tiden varit redovisning har jag fått en djupare 
insikt i detta ämne. 
 
Det PM som jag gjorde om hur verkligt värde behandlas i IFRS gjorde att fick en klarare bild 
om vad verkligt värde egentligen innebär. Jag uppfattade också att det är ett ganska 
komplicerat värderingssätt och det var svårt att få en bild av hur det verkliga värdet ska 
bedömas. Detta eftersom det finns många olika regler och definitioner beroende på vilka 
tillgångar eller skulder som ska värderas. Därför tyckte jag innan jag började med den här 
uppsatsen att det skulle vara bra att samla alla regler kring verkligt värde i en standard och att 
det vore bättre med konsekventa anvisningar för alla tillgångar och skulder. Detta kan påverka 
undersökningen på så sätt att jag uppfattar de svar som bankföreningarna ger som lite mer 
positiva till IASBs förslag.      

2.3 Hermeneutisk kunskapssyn 
Det finns flera olika sätt att se på kunskap och positivism och hermeneutik är två vanliga 
inriktningar. Positivistiska forskare vill förklara och skapa sanningar medan hermeneutiker 

D 
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tolkar och försöker förstå. Kunskapssyn är inte något som förändras för varje gång en person 
gör en ny undersökning, utan den präglas av hur omvärlden ser på kunskap och i vilken miljö 
man befinner sig i. (Gustavsson, 2004) Min kunskapssyn inriktar sig mot det hermeneutiska 
synsättet eftersom jag under de senare delarna av mina skolår har fått lära mig att analysera, 
tolka och förstå. Med denna uppsats vill jag därför ge en fördjupad förståelse för hur IASBs 
förslag kan påverka värderingar till verkligt värde i IFRS.  
 
Jag vill betona att den hermeneutiska kunskapssynen innebär att mina tolkningar kommer att 
vara unika och någon med en annan förförståelse eller kunskapssyn skulle kanske inte komma 
fram till samma slutsatser. Men jag vill inte göra allt för djärva tolkningar och därför kommer 
jag att försöka dra slutsatser som är väl grundade på bankföreningarnas uttalanden.    

2.4 Deduktiv ansats 
Det är viktigt att bestämma hur en undersökning ska vara relaterad till teori. Det finns två 
huvudsakliga inriktningar inom detta område och dessa är induktion och deduktion. I en 
undersökning med induktiv ansats är teorin resultatet av undersökningen, det vill säga empirin 
genererar en teori. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från befintlig teori för att skapa 
empiri. (Bryman & Bell, 2005)   
 
Denna undersökning har en deduktiv ansats. Eftersom IASBs förslag om att införa en enda 
standard om verkligt värde i IFRS är kärnan i uppsatsens syfte utgick jag från de frågor som 
tillhör förslaget. Genom att fokusera på dem letade jag befintlig teori som jag använde som 
utgångspunkt för att samla in information till empirin. Detta sätt passar undersökningen väl då 
jag kan jämföra befintliga teorier kring ämnet med hur olika organisationer uppfattar de 
specifika frågorna, eftersom syftet är att ta reda på vilka för och nackdelar det finns med 
IASBs förslag.  

2.5 Kvalitativ metod 
Forskare skiljer ofta mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden 
fokuserar på att mäta olika företeelser för att kunna förklara och skapa sanningar. Metoden 
förknippas oftast med enkätundersökningar och ett vanligt mål är att det ska vara möjligt att 
generalisera studien till andra grupper. Den kvalitativa metoden fokuserar på att tolka och 
försöka förstå hur individer uppfattar verkligheten. Det viktiga i en kvalitativ metod är inte att 
hitta en representativ och stor grupp att studera utan att få en grupp respondenter med 
intressanta och meningsfulla åsikter. (Bryman & Bell, 2005)  
 
Eftersom jag har en hermeneutisk kunskapssyn passar den kvalitativa metoden mig bäst. Den 
är också ett bra val utifrån uppsatsens syfte. Som jag tidigare nämnt är det viktigt för mig att 
förstå vilka fördelar och nackdelar som finns med IASBs förslag. Meningen är inte att jag ska 
undersöka huruvida de flesta tycker att den nya standarden kommer att bli bättre än hur det 
sett ut tidigare. Jag vill se förslaget ur olika synvinklar och få mer djupgående förklaringar till 
varför organisationerna tycker att något är bra eller dåligt med förslaget.  

2.6 Insamling av information till den teoretiska referensramen 
För att hitta information till den teoretiska referensramen började jag med att läsa IASBs 
förslag att förändra verkligt värde i IFRS ”Fair value measurements, Part 1: Invitation to 
comment and relevant IFRS guidance”. Detta för att få en inblick i vilka de huvudsakliga 
punkterna i förslaget är. På så sätt kom jag fram till vilka sökord som jag skulle använda.  
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De sökverktyg jag använde mig av för att hitta artiklar var Business Source Premier, Emerald 
och Google Scholar. Business Source Premier var den som gav bäst resultat och därför också 
den jag använde mest. Artiklar kring verkligt värde i IFRS var inte så lätt att hitta då de flesta 
fokuserade på den amerikanska versionen. Eftersom SFAS 157 är en relativt ny standard ville 
jag gärna hitta artiklar som var nyare och behandlade verkligt värde utifrån den. Men till mer 
allmänna diskussioner kring verkligt värde användes också lite äldre artiklar.   
 
I tabellen nedan presenteras de sökord som resulterade i träffar som jag använde under 
uppsatsens gång. Genom att begränsa sökningarna i Business Source Premier med att till 
exempel endast omfatta artiklar som endast var ”Full text” och ”Peer reviewed” fick jag ett 
rimligt antal träffar.  
 
Sökord Databas Använda artiklar 
Fair value Business Source Premier 4 
Fair value 157 Business Source Premier 2 
Fair value accounting Business Source Premier 2 
Fair value accounting management Google Scholar 1 
 
Andra sökord som användes var IFRS, SFAS 157, fair value disclosures. Dessa resulterade 
dock inte i några användbara träffar. Jag har även fått tips om artiklar från min handledare och 
genom att läsa andra artiklar och uppsatser. För att få information om hur verkligt värde 
behandlas i IFRS idag använde jag mig av ”Internationell redovisningsstandard i Sverige – 
IFRS/IAS 2006” och ”Fair value measurements, Part 1: Invitation to comment and relevant 
IFRS guidance”. Information om hur verkligt värde ska bestämmas enligt SFAS 157 
hämtades från ”Fair Value Measurements Part 2: SFAS 157 fair value measurements” som 
innehåller reglerna i den amerikanska standarden. 
 
Cairns artikel ”The use of fair value in IFRS” var den artikel som bäst behandlade verkligt 
värde i IFRS och var därför av stor betydelse för undersökningen. Jag hittade många bra 
artiklar som diskuterade SFAS 157 och dess för- och nackdelar, vilket var väldigt bra för 
studiens syfte. Det fanns också gott om artiklar om verkligt värde i allmänhet, men speciellt ur 
en amerikansk synvinkel.  

2.7 Urval 
Den hermeneutiska metoden innebär att det inte behövs ett slumpmässigt eller stora urval. Det 
viktigaste är istället att välja respondenter som tillför ny information som kan ge 
undersökningen nya poänger. (Gustavsson, 2004) Som jag tidigare nämnt har jag valt 
respondenter från bankvärlden eftersom de i stor omfattning påverkas av reglerna i IFRS. För 
att välja ut vilka organisationer inom banksektorn som skulle ingå i undersökningen tittade jag 
på hur de besvarat de frågor som IASB ställt kring sitt förslag. Jag valde de organisationer 
som svarat ingående på de frågor som jag valt att behandla i uppsatsen. 
 
Anledningen till att jag valde just sex organisationer var att jag upplevde att de sex jag valt 
hade intressanta synpunkter som representerade både de för- och nackdelar som finns med att 
förändra reglerna kring verkligt värde. Ett mindre antal hade inte behandlat lika många 
synpunkter, samtidigt som jag upplever att ett större antal inte hade tillfört särskilt många nya 
åsikter.  
 
En studie gjord av La Porta, Lopez-de-Silanes och Schleifer (2007) visar att organisationer 
har en tendens att påverkas av vilket juridiskt ursprung de har när det gäller ekonomiska och 
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sociala faktorer. Tre av de organisationer som ingick i denna undersökning hade anglosaxiskt 
ursprung, medan tre övriga organisationerna hade skandinaviskt, franskt och tyskt ursprung. 
Detta hade kunnat innebära ett problem eftersom undersökningen av La Porta et al. antyder att 
organisationerna med anglosaxiskt ursprung skulle vara mer positiva till den amerikanska 
standarden än de övriga. Det fanns dock inga antydningar till detta i de svar som 
organisationerna gav. 

2.8 Datainsamling 
För att få information till empirin har jag använt mig av de svar som sex organisationer från 
bankvärlden har gett på de frågor som fanns med i IASBs förslag om en förändring av 
verkligt värde i IFRS; ”Fair value measurements, Part 1: Invitation to Comment and relevant 
IFRS guidance”. Dessa ”comment letters” finns att läsa på IASBs hemsida (se referenslista 
för adress).  
 
Anledningen till att jag valde att basera empirin på comment letters var att de som skrivit dem 
med stor sannolikhet har haft tid att sätta sig in i frågorna ordentligt. De berörs alla av 
förändringarna och eftersom de själva valt att lägga ner tid på detta bör de anse att det är ett 
viktigt ämne. Om jag hade valt att istället göra intervjuer eller skicka ut enkäter till en grupp 
människor hade jag nog inte fått lika insiktsfulla och genomtänkta svar. Detta eftersom de inte 
skulle ha lika mycket tid att tänka igenom svaren. De skulle knappast engagera sig lika 
mycket heller eftersom de i det här fallet inte skulle ha någon chans att påverka 
standardsättare, som de faktiskt kan genom sina comment letters. På det här sättet fick jag 
också en möjlighet att få synpunkter från fler länder runt om i världen. Nackdelen var dock att 
jag inte kunde fråga respondenterna om det var något jag inte förstod på samma sätt som vid 
personliga intervjuer. 
 
För att samla in den information jag behövde använde jag svaren som organisationerna gett på 
de frågor som behandlade punkterna en enda standard för verkligt värde, definitioner, 
marknader och marknadsdeltagare, försäljningspris eller återanskaffningsvärde, skulder och 
en hierarki för verkligt värde. Exakt vilka frågor som användes och hur dessa såg ut finns i 
bilaga 1. Jag sammanställde sedan svaren under olika rubriker i empirin och valde att 
presentera organisationernas synpunkter kring samma punkt tillsammans. Detta eftersom det 
då är lättare att få en uppfattning om vilka för- och nackdelar det finns kring samma punkt, än 
om varje organisations alla åsikter om förslaget hade presenterats var för sig.    

2.9 Källkritik 
Vid valet av artiklar till den teoretiska referensramen försökte jag hitta artiklar som var 
relativt nyskrivna. Detta eftersom det är viktigt att informationen inte är så gammal att 
antaganden som informationen bygger på har hunnit förändras sedan artikeln skrevs. Eftersom 
SFAS 157 inte har särskilt många år på nacken är alla artiklar som behandlar detta inte mer än 
några år gamla. De övriga artiklarna som till största delen är skrivna under 2000-talet, känns 
också aktuella eftersom jag inte hittat något som inte längre är gällande.  
 
För att få teorier som är så trovärdiga som möjligt har jag valt att använda mig av artiklar som 
publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Eftersom artiklar som publiceras i denna typ av tidskrift 
granskas innan de publiceras anser jag att de bör vara trovärdiga. Jag har valt bort artiklar som 
inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift eftersom de inte genomgått någon granskning 
och kan därför vara baserade på antaganden som inte är särskilt väl genomtänkta. 
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Tyvärr hittade jag inte särskilt många artiklar som beskrev verkligt värde som det ser ut i 
IFRS idag. Det hade varit intressant med mer specifika åsikter kring det, men de artiklar jag 
använde anser jag räcker till. För att få fakta om hur verkligt värde ska behandlas enligt IFRS 
använde jag som tidigare nämnts olika publikationer av IASB. Det är en fördel att använda 
reglera i IFRS när dessa ska beskrivas eftersom det är förstahandskällan, men detta innebär 
också att det jag har skrivit är baserat på mina egna tolkningar. Som Cairns (2006) påpekar är 
ju IFRS inte alltid så lätt att förstå och det är lätt hänt att missuppfattningar sker. 
 
De källor som använts består till stor del av artiklar som är skrivna på engelska och det 
innebär att jag kan ha gjort vissa översättningsfel. Jag anser att min kunskap när det gäller det 
engelska språket är god och att risken för översättningsfel därför minskar.  
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3. Teoretisk referensram 

 

ASB har som tidigare nämnts utarbetat ett förslag som innebär en stor förändring av 

verkligt värde i IFRS. I detta kapitel diskuteras några centrala punkter i förslaget: en enda 

standard för verkligt värde, definitioner, marknader och marknadsdeltagare, en hierarki för 

verkligt värde, försäljningspris eller återanskaffningsvärde och skulder.  

 

3.1 Kvalitativa egenskaper 
Det finns olika sätt att utvärdera de för- och nackdelar en implementering av en ny standard 
för verkligt värde i IFRS skulle medföra. Ett bra sätt är att undersöka hur de kvalitativa 
egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet påverkas i samband med 
förändringarna (Fornaro & Barbera, 2007).  

3.1.1 Begriplighet 

För att informationen i finansiella rapporter ska vara användbar för användarna är det viktigt 
att den är lätt att förstå. Det förutsätts dock att användarna har en grundläggande ekonomisk 
kunskap och att de sätter sig in i informationen. Om det finns komplicerad information som är 
viktig som beslutsunderlag ska den inkluderas i den finansiella rapporten och får inte uteslutas 
på grund av att den är svårförståelig. (IASB, 2006b, IASBs föreställningsram för finansiella 
rapporter [Föreställningsram], § 25) 

3.1.2 Relevans 

Informationen i finansiella rapporter måste också vara relevant för användarna. Detta uppnås 
genom att informationen underlättar för användarna att fatta beslut kring inträffade och 
framtida händelser. Information om till exempel vinst, utdelningar och löner är viktig för att 
underlätta för användarna att göra prognoser och det är därför viktigt att ge detaljerade 
upplysningar kring detta. Om det har inträffat något utöver det vanliga under ett räkenskapsår 
är det bra att belysa detta. (IASB, 2006b, Föreställningsram, § 26-28)     

3.1.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är en viktig del när det gäller att bedöma de kvalitativa egenskaperna hos 
finansiella rapporter. Användarna måste kunna lita på att informationen är rättvisande och inte 
är vinklad eller innehåller några felaktigheter. Ett problem är att viss information kan vara 
relevant men osäker och därför inte tillförlitlig. Det gäller till exempel om ett företag måste 
betala ett skadestånd, men det ännu inte är bestämt till vilken summa detta skadestånd ska 
uppgå till. Då är det möjligt att inte redovisa hela summan utan på annat sätt ge information 
kring detta för att skapa så hög tillförlitlighet samtidigt som relevansen finns kvar. (IASB, 
2006b, Föreställningsram, § 31-32)      

3.1.4 Jämförbarhet  

Det är viktigt att användarna kan jämföra ett företags finansiella ställning med tidigare år för 
att kunna få en uppfattning om dess utveckling. Det måste också gå att jämföra olika företag 
med varandra och informationen i de finansiella rapporterna ska därför redovisas på ett 
likartat sätt och det är inte tillåtet att förändra utformningen för ofta. Användarna ska 

I 
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informeras om det sker några ändringar kring vilka redovisningsprinciper som tillämpas och 
vilka effekter dessa ändringar medför. (IASB, 2006b, Föreställningsram, § 39-42)       

3.2 Verkligt värde eller anskaffningsvärde 
Idag används värderingar till verkligt värde allt mer av företag och i redovisningsstandarder, 
men detta har skapat problem och kritik från många håll. Ett problem är att värderingar till 
verkligt värde skapar en subjektivitet som gör det lättare att manipulera siffror. Danile och 
McCarthy (2007) anser att det enda sättet att minska subjektiviteten är att behålla redovisning 
till anskaffningsvärde och inte utöka verkligt värde.  (Danile & McCarthy, 2007) 
 
Casabona och Shoaf (2007) håller med om att subjektiviteten kan leda till bedrägerier. De 
anser dock inte att lösningen på detta problem är redovisning till anskaffningsvärde. De tycker 
istället att det är oerhört viktigt att revisorer och analytiker undersöker företagens värderingar 
till verkligt värde ordentligt och ser till att de är gjorda på ett korrekt sätt. Detta är inte lätt, 
speciellt eftersom dessa värderingar i vissa fall är väldigt komplexa. Därför anser de att det är 
mycket viktigt med ordentliga anvisningar kring hur värderingarna ska genomföras. 
(Casabona & Shoaf, 2007) 
          
Det är viktigt att ett redovisningssystem förser intressenter med detaljerad och tillförlitlig 
information. Barlev och Haddad (2003) anser att det bästa sättet att uppnå dessa egenskaper är 
att tillämpa verkligt värde i första hand, men att redovisning till anskaffningsvärde bör 
användas i vissa fall.  De menar att finansiella rapporter som innehåller verkligt värde ger en 
uppdaterad bild av företagets tillgångar, skulder och egetkapitalinstrument och att intressenter 
lättare kan fatta beslut baserat på dessa typer av värderingar. En utveckling av redovisning till 
verkligt värde är en naturlig process som har sitt ursprung i den globalisering och 
internationella ekonomiska integrering som sker i dagens samhälle. De anser därför att denna 
utveckling är positiv och att det kan leda till ännu bättre finansiella rapporter. (Barlev & 
Haddad, 2003)       
 
Redovisning till anskaffningsvärde är enligt mig inte ett bra alternativ för att lösa problemen 
med subjektivitet. Anskaffningsvärdet kan vara bra i vissa fall, men som Barlev och Haddad 
säger, speglar detta ofta inte värdet på tillgången eller skulden som det ser ut idag. Detta kan 
innebära att det blir svårare för företagets intressenter att avgöra hur mycket dess tillgångar 
och skulder egentligen är värda.     

3.3 Verkligt värde enligt IFRS 
Verkligt värde används idag i 20 standarder i IFRS och det finns också flera olika definitioner 
av verkligt värde beroende på vad det är som ska värderas. Det finns också en mängd olika 
regler för vilken information som ska användas och hur värderingarna ska ske. Detta är enligt 
Cairns en av orsakerna till varför så många har problem att förstå hur verkligt värde ska 
bestämmas. (Cairns, 2006) Nedan ges några exempel på hur verkligt värde behandlas i några 
av de standarder som innehåller regler om verkligt värde i IFRS. Detta visar på att det finns en 
uppsjö av olika regler för hur det verkliga värdet ska behandlas, och ett av målen med IASBs 
projekt är att ersätta dessa med regler som ska göra värderingar till verkligt värde lättare 
(IASB, 2007).    

3.3.1 IAS 16 Materiella anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar ska värderas till anskaffningsvärdet vid första 
redovisningstillfället. Därefter kan antingen anskaffningsvärdemetoden eller 
omvärderingsmetoden väljas och den valda metoden ska användas till samtliga materiella 
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tillgångar. Anskaffningsvärdemetoden innebär att tillgången redovisas till anskaffningsvärdet 
efter ackumulerade av- och nedskrivningar. Omvärderingsmetoden innebär att tillgången 
värderas till verkligt värde efter avdrag för av- och nedskrivningar. Omvärderingar ska göras 
så ofta att värdet stämmer med det verkliga värde som skulle ha bestämts på balansdagen och 
hur ofta detta är avgörs genom att titta på hur mycket det verkliga värdet för tillgången 
förändras.  (IASB, 2006b, IAS 16, § 29-31, 34) 
 
Det verkliga värdet bestäms med hjälp av marknadsbaserade uppgifter genom en värdering 
som oftast utförs av oberoende värderingsmän. Om det inte finns någon marknad för 
tillgången på grund av att tillgången till exempel sällan avyttras får värdet uppskattas. Detta 
görs genom att använda avskrivet återanskaffningsvärde eller resultatberäkning. (IASB, 
2006b, IAS 16, § 32-33) 

3.3.2 IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 

En finansiell tillgång eller skuld som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen ska 
redovisas till verkligt värde plus transaktionskostnader vid första redovisningstillfället. Efter 
det första redovisningstillfället ska en finansiell tillgång redovisas till verkligt värde utan 
avdrag för transaktionskostnader. Detta gäller dock inte vissa låne- och kundfordringar och 
vissa investeringar som hålles till förfall som värderas till upplupet anskaffningsvärde samt 
egetkapitalinstrument och relaterade derivat vars verkliga värde inte kan beräknas på ett 
tillförlitligt som värderas till anskaffningsvärde. Efter det första redovisningstillfället ska 
finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med undantag för vissa skulder 
som ska redovisas till verkligt värde. Detta gäller till exempel finansiella garantiavtal och 
skulder som värderas till värkligt värde via resultaträkningen som alltså ska värderas till 
verkligt värde vid efterföljande redovisningstillfällen. (IASB, 2006b, IAS 39, § 43-47) 
 
Det verkliga värdet för en finansiell tillgång eller skuld bestäms genom att i första hand hämta 
värden från en aktiv marknad. En aktiv marknad är en marknad där det finns aktuella priser 
för tillgången eller skulden, som till exempel en börs, handlare eller mäklare. Om det inte 
finns någon aktiv marknad för instrumentet ska en värderingsteknik användas. Det innebär att 
företaget ska använda information från transaktioner som genomförts av kunniga oberoende 
parter, verkligt värde från ett liknande instrument, diskonterade kassaflöden och 
optionsvärderingsmodeller för att bestämma det verkliga värdet. Marknadsspecifika uppgifter 
ska användas i så hög grad som möjligt och värderingstekniker som visar på hur marknaden 
skulle ha prissatt instrumentet anses ge en realistisk uppskattning av det verkliga värdet. Detta 
eftersom syftet med värderingstekniker är att bestämma vad priset för tillgången eller skulden 
skulle ha varit på balansdagen. (IASB, 2006b, IAS 39 § 48A, VT 74-75) 

3.3.3 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Vid anskaffningstidpunkten ska förvaltningsfastigheter redovisas till anskaffningsvärde 
inklusive transaktionskostnader. Efter det första redovisningstillfället kan företaget välja 
mellan att redovisa fastigheten till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Om verkligt värde 
väljs måste samtliga förvaltningsfastigheter redovisas på detta sätt. Detta gäller inte om det 
verkliga värdet på en fastighet inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Den fastigheten ska 
då värderas till anskaffningsvärdet. (IASB, 2006b, IAS 40 § 32A-33, 53)  
 
Verkligt värde för förvaltningsfastigheter bestäms med fördel med aktuella priser på en aktiv 
marknad för liknande fastigheter med bland annat samma läge och skick. Om det inte finns 
sådana priser ska i första hand aktuella priser på en aktiv marknad för andra typer av 
fastigheter användas. Priserna justeras för fastigheternas olikheter. I andra hand används 
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priser från marknader med liknande fastigheter som inte är aktiva och i tredje hand får 
nuvärdet av framtida betalningsströmmar användas. (IASB, 2006b, IAS 40 § 45-46)         

3.3.4 IAS 41 Jord- och skogsbruk  

Biologiska tillgångar ska enligt IAS 41 värderas till verkligt värde vid första 
redovisningstillfället såväl som vid följande balansdagar med avdrag för 
försäljningskostnader. Beräkningarna kan underlättas genom att gruppera tillgångarna efter 
egenskaper som ålder och kvalitet. Värdet baseras i första hand på priser på en aktiv marknad 
och om det inte finns någon aktiv marknad väljs det pris som fanns senast marknaden var 
aktiv för den värderade tillgången. I annat fall tillämpas marknadspriser för liknande 
tillgångar eller olika jämförelseindex. Om dessa informationskällor leder till skilda 
bedömningar av det verkliga värdet ska företaget göra en analys av vad skillnaderna beror på 
och på så sätt komma fram till den mest tillförlitliga bedömningen. Om marknadspriser för en 
biologisk tillgång i dess aktuella skick saknas ska nuvärdet av förväntade nettobetalningar 
från tillgången användas för att bestämma det verkliga värdet. (IASB, 2006b, IAS 41, § 12, 
15, 17-20)  
 
IFRS förutsätter att det verkliga värdet för biologiska tillgångar kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, men det händer att det inte är möjligt vid de första redovisningstillfällena. 
(IASB, 2006b, IAS 41 § 30) Så kan till exempel vara fallet om en skogsägare planterar en 
sorts träd på en plats med förutsättningar som ingen tidigare prövat på. Det är då svårt att 
förutsäga hur träden kommer att växa och det blir därmed svårt att uppskatta det verkliga 
värdet. (Lefter & Roman, 2007) Vid sådana tillfällen ska tillgångarna värderas till 
anskaffningsvärdet efter av- och nedskrivningar. När det bedöms att det verkliga värdet på 
sådana tillgångar kan bedömas på ett tillförlitligt sätt ska de värderas till verkligt värde. 
(IASB, 2006b, IAS 41 § 30)  

3.4 Verkligt värde enligt SFAS 157 
SFAS 157 är en amerikansk standard som behandlar regler för tillgångar och skulder som ska 
värderas till verkligt värde. Tidigare fanns icke konsekventa regler för hur verkligt värde 
skulle värderas i respektive standard och ett mål med SFAS 157 var att reglerna skulle 
behandlas konsekvent för alla typer av tillgångar och skulder.   Detta innebär bland annat att 
det endast finns en definition av verkligt värde i SFAS 157 och att denna tydliggör att värdet 
ska baseras på försäljningspriset. Standarden klargör också att värderingarna ska vara 
marknadsbaserade och inte specifika för det enskilda företaget. Detta innebär att företaget ska 
basera dess värderingar på antaganden som marknadsdeltagare skulle ha gjort för att prisstätta 
tillgången eller skulden. (IASB, 2006c) Reglerna i SFAS 157 kommer att diskuteras mer 
ingående i uppsatsens senare delar. 

3.5 Definitioner av verkligt värde 
Som tidigare nämnts användes termen verkligt värde i IFRS för första gången 1982. Den 
fanns redan då med flera olika standarder som till exempel IAS 16 Materiella 

anläggningstillgångar och IAS 17 Leasingavtal. Samma definition användes i alla standarder 
där termen fanns med: (Cairns, 2006) 
 

”Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan en kunnig köpare och 
en kunnig säljare som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs.”  

 (Cairns, 2006, s. 7) 
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1988 påbörjades ett projekt som innebar ett utökat användningsområde för verkligt värde. 
Orden köpare och säljare byttes ut mot den mer allmänna termen parter och definitionen 
utökades till att även omfatta skulder. Verkligt värde inkluderades i fler standarder och i IFRS 
2 Aktierelaterade ersättningar inkluderade IASB även egetkapitalinstrument i definitionen: 
(Cairns, 2006) 
 

”Det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas, en skuld regleras, eller ett 
tilldelat egetkapitalinstrument överlåtas, mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs.” 
    (IASB, 2006b, IFRS 2 A, s. 88) 

 
Idag används verkligt värde i ungefär hälften av de standarder som finns i IFRS. 
Definitionerna är likartade men det finns vissa variationer beroende på vad standarden i fråga 
behandlar. Trots att definitionerna av verkligt värde inte har förändrats speciellt mycket sedan 
termen infördes upplever Cairns (2006) att många har problem med att förstå innebörden av 
dem. (Cairns, 2006) 
 
De amerikanska standarderna har precis som IFRS länge innehållit flera olika definitioner av 
verkligt värde och inkonsekventa och komplexa anvisningar för dess tillämpningsområden. 
För att försöka råda bot på detta publicerade FASB en ny standard för verkligt värde 2006, 
SFAS 157. Standarden utgör en ram för hur verkligt värde ska värderas, ger djupare 
beskrivningar av verkligt värde än tidigare standarder gjort och erbjuder en enda definition av 
termen: (Esquivel & Gornik-Tomaszewski, 2007) 
 

“Värdet som skulle erhållas för att sälja en tillgång eller priset som skulle betalas för 
att överlåta en skuld i en välordnad transaktion mellan marknadsdeltagare på 
värderingsdagen.” 

 (IASB, 2006c, SFAS 157 § 5) 
 

Det finns vissa skillnader mellan definitionerna av verkligt värde i IFRS och definitionen 
SFAS 157. Den amerikanska versionen baseras enbart på försäljningspriset, medan 
definitionen i IFRS inte klargör huruvida försäljningspris eller återanskaffningsvärde ska 
användas. I SFAS 157 är det verkliga värdet priset som betalas för att överlåta en skuld, 
medan värdet i IFRS är det som krävs för att betala av en skuld. Slutligen finns också den 
skillnaden att SFAS 157 använder uttrycket marknadsdeltagare, medan IFRS använder 
kunniga parter som är oberoende av varandra. (IASB, 2006a)     

3.5.1 Felaktiga tolkningar 

Cairns (2006) upplever att både företag och redovisningsfirmor har problem att förstå 
definitionerna av verkligt värde i IFRS idag och att många tycker att det är svårt att avgöra 
hur verkligt värde ska användas. Ett vanligt missförstånd är att IASBs mål är att snabbt utöka 
värderingar till verkligt värde i IFRS och att dessa är väldigt omfattande. Cairns menar dock 
att verkligt värde inte är så omfattande som många tycks tro.  
 
Felaktiga tolkningar kring hur verkligt värde ska tillämpas kan skapa stora problem och leda 
till felaktiga beslut. Detta inträffade till exempel när British Airport Authority (BAA) 2005 
beslöt att sluta publicera kvartalsrapporter. Anledningen till beslutet var att de inte ville 
omvärdera de materiella anläggningstillgångarna som redovisas till verkligt värde varje 
kvartal, som de var övertygade om att IFRS krävde.  BAA revisor stödde beslutet eftersom 
anläggningstillgångarna var oerhört omfattande och det inte verkade rimligt med 
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omvärderingar av dessa så ofta. Deras tolkningar av IFRS var dock inte korrekta. IFRS kräver 
att värderingar av materiella anläggningstillgångar till verkligt värde är aktuella, men det 
innebär inte att det krävs omvärderingar varje kvartal eller ens varje år enligt Cairns. (Cairns, 
2006) Jag anser att Cairns har rätt när det gäller detta eftersom IAS 16 kräver omvärderingar 
beroende på hur mycket värdet för de tillgångar som ska värderas förändras. (IASB, 2006b, 
IAS 16, § 34) Detta bör alltså innebära att om värdet för BBAs materiella tillgångar inte 
förändrades speciellt mycket skulle de inte behöva göra omvärderingar så ofta som de själva 
trodde.    
 
Esquivel & Gornik-Tomaszewski (2007) anser att det kommer att uppstå flera frågetecken 
kring SFAS 157, men att specialister inom området kan hjälpa till med att skapa en standard 
som är riktigt bra genom att lösa dessa frågor. De tror att den enda standarden för verkligt 
värde som SFAS 157 innebär, kommer att resultera i högre jämförbarhet och begriplighet än 
de tidigare amerikanska versionerna gjort. (Esquivel & Gornik-Tomaszewski, 2007) 
 
Att såväl revisorer som stora redovisande företag missuppfattar hur verkligt värde ska 
användas är enligt mig inte acceptabelt och det bör göras någonting för att förbättra detta. Den 
amerikanska idén om en enda standard för verkligt värde kan vara ett bra alternativ eftersom 
en stor del av missförstånden härrör från de icke konsekventa reglerna som finns i IFRS idag. 
Jag tror precis som Esquivel & Gornik-Tomaszewski anser att den amerikanska versionen har 
gjort, att en speciell standard för verkligt värde i IFRS med stor sannolikhet kommer att 
resultera i bättre kvalitativa egenskaper för de finansiella rapporterna.    

3.6 Hierarki för verkligt värde 
Den information som behövs för att mäta verkligt värde kan erhållas på flera olika sätt, men 
med varierande reliabilitet som resultat. I IFRS idag finns inget system med en bestämd 
ordning för vilken informations som ska användas vid värderingar till verkligt värde för alla 
tillgångar och skulder. Det finns som beskrevs i avsnitt 3.3 istället olika vägledning för detta i 
varje standard som behandlar verkligt värde. (IASB, 2006a)  
 
För att bland annat öka jämförbarheten för verkligt värde har FASB skapat en hierarki för 
verkligt värde. Hierarkin anger enligt Fornaro & Barbera (2007) hur valet av information ska 
prioriteras och informationen delas upp i observerbar och icke observerbar. Observerbar 
information utgörs av marknadsdeltagares antaganden utifrån marknadsbaserad information 
och är oberoende av det rapporterande företaget. Källor för observerbar information är till 
exempel aktie- och mäklarmarknader. Icke observerbar information härrör från företagets 
egna antaganden och får användas när det inte finns någon aktiv marknad för tillgångar eller 
skulder som ska värderas. Den bästa informationen som finns tillgänglig ska då användas och 
detta innebär ofta att olika värderingstekniker får tillämpas. Dessa typer av värderingar är inte 
lika tillförlitliga som de som baseras på värden från aktiva marknader. (Fornaro & Barbera, 
2007) 
 
Hierarkin består av tre nivåer. Nivå ett består av ojusterade priser för likadana tillgångar eller 
skulder på en aktiv marknad som är tillgängliga vid värderingstillfället. En aktiv marknad är 
en marknad där tillgångar eller skulder köps och säljs kontinuerligt. Värderingar på den här 
nivån ska ske när det finns en aktiv marknad med ojusterade priser eftersom det är det mest 
pålitliga värdet när det gäller att mäta verkligt värde. Om de ojusterade priserna inte 
representerar verkligt värde på värderingsdagen eller om företaget har ett stort antal liknande 
skulder eller tillgångar som det inte för alla finns ojusterade priser på en aktiv marknad, får 
värderingsmetoder på de andra nivåerna tillämpas. (IASB, 2006c, SFAS 157 § 22-26)  
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På nivå 2 används ojusterade priser för liknande tillgångar och skulder på en aktiv marknad, 
ojusterade priser för likadana eller liknande tillgångar eller skulder på en marknad som inte är 
aktiv, information som inte är ojusterade priser, men ändå observerbar som till exempel 
räntesatser eller information som är härledd från eller kan styrkas genom observerbar data.  
(IASB, 2006c, SFAS 157 § 28)  
 
Nivå tre utgörs av icke observerbar information som baseras på företagets egna antaganden. 
Denna nivå ska endast tillämpas om det inte finns observerbar information och företaget ska 
göra antaganden om vilka antaganden marknadsdeltagare skulle ha gjort för att värdera 
tillgången eller skulden om det hade funnits en marknad för dem. Denna information ska tas 
fram genom att använda den bästa informationen som finns tillgänglig. Det kan innefatta till 
exempel räntor eller diskonterade kassaflöden. (IASB, 2006c, SFAS 157 § 30, A 25) 
 
Fornaro och Barbera (2007) har utvecklat en figur som kortfattat beskriver hierarkin. De har 
sammanfattat källorna för information på de olika nivåerna samt gett exempel på vilka 
värderingar som faller under respektive nivå. 

 
Figur 3.1 Fornaro & Barbera, 2007, s. 33 

 
Fördelarna med hierarkin bör enligt Fornaro och Barbera (2007) utvärderas genom att 
undersöka huruvida bland annat relevans och tillförlitlighet förbättras i förhållande till 
nuvarande standarder. Relevansen förbättras genom att användare av finansiell information 
lättare kan fatta beslut kring verkligt värde och tillförlitligheten förbättras om dessa värden är 
lättare att kontrollera och mer rättvisande. Värdering till verkligt värde har en tendens att öka 
relevansen samtidigt som de minskar tillförlitligheten, men verkligt värde speglar 
marknadsvärdet på ett bättre sätt än anskaffningsvärdet som ofta har en högre tillförlitlighet. 
Fornaro och Barbera anser att hierarkin kan förbättra både relevansen och tillförlitligheten på 

Ojusterade priser på aktiva marknader 
för identiska tillgångar eller skulder 
 

Ojusterade priser för tillgångar och 
skulder som: 1) är liknande och 
handlas med på aktiva marknader, 
eller 2) handlas med på marknader 
som inte är aktiva och annan 
observerbar information 

Marknadsbaserad data finns inte 
tillgänglig. Verkligt värde beräknas 
genom icke observerbar information 
som speglar antaganden gjorda av 
marknadsdeltagare och en eller flera 
värderingsmetoder. 

Investeringar i finansfordringar som 
inte handlas med på en aktiv 
marknad. Verkligt värde bestäms 
utifrån likvärdiga obligationer på 
NYSE.  

Investringar i aktier i ett företag på 
NYSE eller NASDAQ 

Specialiserade maskiner där det 
finns lite marknadsinformation. 
Verkligt värde bestäms genom att 
använda nuvärdet av framtida 
kassaflöden 

1 

2 

3 
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flera olika sätt. Företagen får ökad vägledning kring hur antaganden ska göras för beräkningar 
på nivå två och tre. Intressenter kan lättare avgöra huruvida antagandena baseras på tydig eller 
otydlig information och detta gör det lättare att avgöra hur stor del subjektivitet det verkliga 
värdet består av. (Fornaro & Barbera, 2007) 
 
Fornaro och Barbera menar att hierarkin också kommer att förbättra jämförbarheten, bland 
annat på grund av att alla tillgångar och skulder ska värderas enligt samma principer. Det 
finns dock fortfarande problem som inte kommer att lösas med hierarkin och dessa härrör 
främst från värderingarna på nivå tre. Dessa värderingar baseras på otydlig information som 
härletts av företagsledningen och det innebär enligt Fornaro och Barbera risker för 
felberäkningar och bedrägerier. Det blir också svårare för intressenter att undersöka huruvida 
det verkliga värdet är rättvisande eller inte. De anser dock trots att en del problem kvarstår att 
ett tillämpande av hierarkin för verkligt värde kommer att underlätta för intressenter att fatta 
beslut och att reliabilitet och jämförbarhet kommer att förbättras. (Fornaro & Barbera, 2007) 
 
Även Danile och McCarthy (2007) anser att de största problemen med hierarkin för verkligt 
värde finns på nivå tre. Detta eftersom företagsledningen kan göra sina egna antaganden om 
värdet på tillgångar och skulder och på detta sätt sätta ett värde som passar dem bäst. En 
viktig del i att förhindra att detta händer är att SFAS 157 kräver utförliga beskrivningar om 
hur värderingarna har genomförts och hur tillförlitliga dessa är. (Danile och McCarthy, 2007)  
 
Esquivel & Gornik-Tomaszewski (2007) håller med om att nivå tre utgör vissa svårigheter 
som kräver utförliga upplysningar om hur företagens värderingar har gått till. Detta för att 
förse intressenter med bättre kvalitativa egenskaper för de finansiella rapporterna. Därför 
anser de att värderingar på denna nivå utgör grunden till varför SFAS 157 kräver utförligare 
upplysningar från företagen än tidigare standarder gjort. (Esquivel & Gornik-Tomaszewski 
2007) 
 
En djupgående revision är också mycket viktig för att försäkra intressenter att värderingarna 
är tillförlitliga. Därför har därför revisorerna ett stort ansvar att sätta sig in i och förstå de nya 
kraven som SFAS 157 ställer. Revisorernas viktigaste uppgifter när det gäller granskning av 
hur det verkliga värdet bestämts är att utvärdera antaganden och de valda 
värderingsmetoderna. (Danile och McCarthy, 2007) 
 
Tanken bakom hierarkin för verkligt värde är enligt mig väldigt bra. Värderingarna på nivå tre 
skapar dock en hel del problem eftersom de innebär omfattande antaganden om hypotetiska 
marknader och marknadsdeltagare. Detta gör att tillförlitlighet och jämförbarhet minskar 
vilket inte är särskilt bra. Det kan vara svårt att hitta en lösning på detta problem eftersom det 
inte finns observerbar information för alla tillgångar och skulder, men jag tycker ändå att 
IASB bör försöka hitta ett bättre alternativ till nivå tre.  

3.7 Marknad 
Verkligt värde baseras på att det finns ett enda rätt pris för en tillgång eller skuld. För hitta rätt 
pris används i SFAS 157 hierarkin för verkligt värde som förklaras ovan. Återstår gör frågan 
om huvudmarknaden för objektet eller den mest fördelaktiga marknaden ska användas vid 
dessa värderingar. (van Zijl och Whittington, 2006) SFAS 157 säger att huvudmarknaden ska 
tillämpas i första hand och om det inte finns någon sådan marknad används den mest 
fördelaktiga marknaden. Huvudmarknaden är den marknad som är störst och mest aktiv och 
som företaget skulle använda för att sälja tillgången eller överlåta skulden. Den mest 
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fördelaktiga marknaden är den marknad som skulle maximera vinsten för företaget om de 
sålde tillgången eller överlät skulden. (IASB, 2006c, SFAS 157 § 8)   
 
IASB har insett att IFRS inte är konsekvent när det gäller denna fråga och tycker att SFAS 
157 erbjuder bra regler kring detta. (IASB, 2006a) van Zijl och Whittington (2006) håller med 
om det och anser att den marknaden som representerar den genomsnittlige köparen, det vill 
säga huvudmarknaden, ska användas i första hand.  

3.8 Försäljningspris, återanskaffningsvärde eller nyttovärde 
Diskussioner om huruvida värderingar ska baseras på försäljningspris eller 
återanskaffningsvärde har länge cirkulerat i ekonomiska kretsar. Försäljningspriset ska 
baseras på förväntningar kring framtida in- och utflöden från tillgångar och skulder ur 
marknadsdeltagarnas perspektiv och innebär att värdet ska utgöras av den summa som ett 
företag skulle kunna sälja en tillgång till eller betala av en skuld för. Detta betyder till 
exempel att säljkursen för en aktie skulle användas vid värderingar som baseras på 
försäljningspriset.  Återanskaffningsvärde är marknadspriset till vilket en tillgång förvärvas 
eller en skuld antas, vilket innebär att köpkursen för en aktie skulle användas. (Casabona & 
Shoaf, 2007)  
 
Enligt SFAS 157 ska verkligt värde endast baseras på försäljningspriset eftersom det omfattar 
förväntningarna om framtida kassaflöden för tillgångar och skulder (IASB, 2006c, § C26) 
Definitionerna av verkligt värde i IFRS redogör inte i dagsläget för huruvida verkligt värde 
ska baseras på försäljningspris eller återanskaffningsvärde av en tillgång, skuld eller 
egetkapitalinstrument. (IASB, 2006a) Cairns (2006) anser att valet av vilket värde som 
värderingarna ska baseras på beror på vad det är som ska beräknas. Han menar att 
återanskaffningsvärde bör användas när kostnader ska beräknas och försäljningspris bör 
tillämpas när nedskrivningar ska bedömas. Cairns tycker dock att det oftast är viktigare att 
välja rätt metod att uppskatta verkligt värde på, speciellt om transaktionskostnader ignoreras 
vilket oftast är fallet i IFRS. (Cairns, 2006) 
 
Barth och Landsman (1995) diskuterar verkligt värde utifrån ett generellt perspektiv. De 
tycker inte att endast försäljningspris eller återanskaffningsvärde bör övervägas för att besluta 
vilket värde det verkliga värdet ska baseras på. De anser att den nytta som ett köp av en skuld 
eller ett överlåtande av en tillgång skulle medföra för företaget, det vill säga nyttovärdet, 
också bör övervägas. Försäljningspris, återanskaffningsvärde och nyttovärde kan var för sig 
ge olika information om en tillgångs värde. Nyttovärdet är enligt Barth och Landsman det 
enda värdet som behandlar företagsledningens skicklighet och som alltid reflekterar en 
tillgångs totala värde för företaget. Därför anser de att verkligt värde för tillgångar bör baseras 
på nyttovärdet för att uppnå ett värde så nära verkligheten som möjligt. Ett problem är dock 
att nyttovärdet är svårt att uppskatta och det skulle kunna innebära en hel del fel i 
beräkningarna. Detta innebär att försäljningspris eller återanskaffningsvärde skulle bli mer 
relevant. (Barth & Landsman, 1995) 
 
Barth och Landsman (1995) anser att värderingar av skulder till verkligt värde också bör 
baseras på nyttovärdet. Problemet med felaktiga värderingar gäller också för skulder och 
försäljningspriset bör tillämpas om värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt baserat på 
nyttovärdet. Nyttovärdet och försäljningspriset kan dock vara detsamma beroende på hur 
företagsledningen agerar. Trots att värderingar av skulder till verkligt värde går till på i 
princip samma sätt som värderingar av tillgångar, tycker många att det är bekymrande att 
skuldernas värde sjunker i samma takt som ett företags finansiella status försämras. Detta är 
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dock naturligt och Barth och Landsman förklarar detta med ett exempel. Eftersom företaget 
har mindre chans att kunna betala tillbaka skulden när företaget går dåligt kommer räntan att 
stiga och skulden kommer att minska i värde. Detta innebär en överföring av förmögenhet 
från kreditgivare till aktieägare. (Barth & Landsman, 1995)  
 
Ett problem med värderingar av tillgångar, skulder och egetkapitalinstrument är att när dessa 
avyttras finns risken att de inte fördelas till köpare som erbjuder det bästa värdet för objektet. 
Objektet kan då, framför allt vid lågkonjunkturer, få priser som understiger nyttovärdet och 
detta kan orsaka stora kostnader för det säljande företaget. (Shleifer & Vishny, 1992) 
 
Jag tror precis som ovanstående författare att värderingar baserade endast på försäljningspriset 
kan bli missvisande. Barth och Landsman har också en intressant åsikt när de påpekar att 
nyttovärdet kan vara det alternativ som är mest tillförlitligt. Det är mycket möjligt, men 
kanske kan den tillförlitligheten innebära att värderingarna inte blir lika relevanta och att 
jämförbarheten minskar.  

3.9 Transaktionskostnader 
I IFRS ska transaktionskostnader behandlas separat från tillgången eller skulden. Vissa 
tillgångar och skulder ska värderas till verkligt värde plus transaktionskostnader, men 
kostnaderna tillhör inte det verkliga värdet utan inkluderas i värdet som en separat kostnad. 
Till exempel ska biologiska tillgångar värderas till verkligt värde minus transaktionskostnader 
enligt IAS 41, men det verkliga värdet inkluderar inte transaktionskostnaderna utan dessa ska 
dras av som en separat kostnad. (IASB, 2006a, § 38) 
 
SFAS 157 behandlar också transaktionskostnader som en separat kostnad eftersom de varierar 
beroende på hur företaget agerar. Dessa kostnader ska inte inkluderas i det verkliga värdet för 
tillgången eller skulden. Kostnader som uppstår för att förflytta objektet till huvudmarknaden 
eller den mest fördelaktiga marknaden kommer dock att justera priset som en 
marknadsdeltagare skulle ha satt på tillgången eller skulden. (IASB, 2006c, SFAS 157 § 9) 
 
Transaktionskostnader kan bland annat bestå av kostnader för installation och transport och 
kan vara mycket betydande. Enligt van Zijl och Whittington (2006) bör 
anskaffningskostnader inkluderas i verkligt värde om det baseras på återanskaffningsvärdet 
och säljkostnader om värdet baseras på försäljningspriset, för att återspegla de ekonomiska 
effekterna på ett rättvisande sätt. Om verkligt värde representerar ett återanskaffningsvärde 
eller ett försäljningspris är det möjligt att vissa pris inkluderar transaktionskostnader medan 
vissa inte gör det. Detta gör att värderingarna inte blir rättvisande eller jämförbara. Van Zijl 
och Whittington anser därför att det inte spelar så stor roll huruvida verkligt värde inkluderar 
eller exkluderar anskaffnings- och säljkostnader så länge som det görs tydligt om 
transaktionskostnader inkluderas i värdet eller inte. (van Zijl & Whittington, 2006) 
 
Utifrån van Zijl & Whittingtons resonemang anser jag att det åtminstone i vissa fall vore bra 
att inkludera transaktionskostnader i tillgången eller skuldens värde. Det värde som ett företag 
får ut av till exempel en försäljning av en tillgång är ju efter kostnaderna för försäljningen. De 
pengarna måste betalas för att överhuvudtaget kunna sälja tillgången. Eftersom det verkliga 
värdet ska hjälpa företagets intressenter att fatta beslut anser jag att det är viktigt att värdet 
representerar värdet för företaget. Men det finns också ett bra resonemang bakom att inte 
inkludera transaktionskostnader. Detta eftersom det blir lättare att jämföra verkliga värden 
mellan olika företag.  
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3.10 Skulder 
Som tidigare nämnts används ordet reglera när det handlar om att värdera skulder till verkligt 
värde i IFRS. Detta innebär att skulden betalas av och att den på så sätt upphör att finnas. 
IASB anser dock att ordet överlåta som används i definitionen för verkligt värde i SFAS 157 
är bättre eftersom det bättre beskriver hur verkligt värde bör uppfattas. Att överlåta en skuld 
innebär enligt FASB att skulden lämnas över till en tredje part och att den inte på något vis 
den måste betalas av. Detta betyder alltså att skulden fortsätter att existera. (IASB, 2006a, § 
22-23) 
 

“Because the liability is transferred to a market participant, the liability continues; it 
is  not settled with the counterparty.” 

(IASB, 2006c, SFAS 157 § C40) 
 
Enligt IASB stämmer FASBs definition bättre överrens med meningen bakom det verkliga 
värdet för en skuld eftersom den reflekterar ett marknadsbaserat synsätt. Ett marknadsbaserat 
synsätt stämmer överrens med en överlåtelse av skulden eftersom det exkluderar 
företagsspecifika påverkningar som skulle kunna finnas då en skuld regleras. Detta stöds 
bland annat av följande citat från IFRS 3. (IASB, 2006a, § 23-24) 
 
 

“för den förvärvade enhetens eventualförpliktelser skall förvärvaren använda 
beloppen som tredje man skulle debitera för att påta sig dessa 
eventualförpliktelser.” 

(IASB, 2006b, IFRS 3 § B 16 l) 

3.11 Sammanfattning 
Ett bra sätt att utvärdera IASBs förslag om att förändra IFRS när det gäller verkligt värde är 
att undersöka hur de kvalitativa egenskaperna begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet påverkas i samband med förändringarna. Det finns många fördelar med att 
basera förslaget på SFAS 157, men också flera nackdelar.  
 
IFRS består idag av många standarder som behandlar verkligt värde på olika sätt. Eftersom 
informationen inte är konsekvent skapar detta missförstånd och felbedömningar som skulle 
kunna lösas genom att införa en enda standard för verkligt värde. En annan källa för 
missuppfattningar är att det inte finns någon hierarki för hur det verkliga värdet ska mätas i 
IFRS. Det finns istället information om detta i respektive standard och denna information är 
inte heller konsekvent. SFAS 157 innehåller däremot en hierarki med tre nivåer som beskriver 
hur värderingar för samtliga tillgångar och skulder ska genomföras. Det anses att den kommer 
att skapa bättre kvalitativa egenskaper för de finansiella rapporterna, men det har också skapat 
en hel del diskussioner kring hierarkins nackdelar. Detta främst eftersom värderingar på den 
tredje nivån upplevs som svårförståeliga och det anses även att värderingarna innehåller allt 
för mycket subjektiv information. 
 
En annan nackdel med SFAS 157 är att värderingar till verkligt värde endast får baseras på 
försäljningspriset. Flera artiklar behandlade detta ämne och de ansåg att det ibland också 
krävdes att återanskaffningsvärdet eller nyttovärdet för företaget fick användas för att ge 
tillgången eller skulden ett rättvisande värde.  
 
Tabellen nedan sammanfattar skillnaderna mellan hur verkligt värde behandlas enligt IFRS 
och SFAS.  
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  IFRS SFAS 

Standard 

Det finns ingen speciell standard 
som behandlar verkligt värde. Det 
behandlas istället i den standard 
som behandlar tillgången eller 
skulden som ska värderas.  

Det finns en speciell standard 
som behandlar verkligt värde, 
SFAS 157 

Definition 
Flera olika definitioner beroende på 
vad som ska värderas 

En definition för samtliga 
värderingar till verkligt värde  

Information  

Vilken information som ska 
användas vid värderingar till verkligt 
värde beror på vilka tillgångar eller 
skulder som ska värderas 

Vilken inforation som ska 
användas avgörs genom en 
hierarki för verkligt värde som 
gäller för samtliga värderingar till 
verkligt värde 

Marknad 
Vilken marknad som ska tillämpas 
beror på vad som ska värderas. 

1. Huvudmarknaden  
2. Den mest fördelaktiga 
marknaden 

Försäljningspris eller 
återanskaffningsvärde 

Redogör inte för vilket alternativ som 
ska användas 

Försäljningspris 

Transaktionskostnader Behandlas separat Behandlas separat 

Skulder Regleras Överlåts 
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4. Empiri 
 
 

e sex olika bankerna och bankföreningarna i denna undersökning har alla kommenterat 

IASBs förslag om att införa en enda standard för verkligt värde i IFRS genom att svara 

på ett antal frågor (se bilaga 1). Svaren fokuserar främst på hur finansiella tillgångar och 

skulder påverkas av förändringarna.     

 

4.1 Respondenter 

4.1.1 London Investment Banking Association (LIBA) 

London Investment Banking Association (LIBA) är en förening för banker som specialiserar 
sig på finansiering och värdepapper. Medlemmarna har alla verksamhet i London, men 
kommer från hela världen. LIBA arbetar för att förbättra situationen för medlemmarna inom 
områden som till exempel redovisning, skatter och EU-frågor. (London Investment Banking 
Association, 2008)     

4.1.2 FirstRand Banking Group 

FirstRand Banking Group är en grupp som erbjuder finansiella tjänster i Sydafrika som till 
exempel försäkringar och investeringar för företag såväl som privatpersoner. FirstRand 
bildades 1998 genom en sammanslagning av flera olika föreningar och företag. (FirstRand 
Banking Group, 2008) 

4.1.3 British Bankers’ Association (BBA)  

British Bankers’ Association (BBA) grundades 1919 och representerar banker som är 
verksamma i Storbritannien. 1972 fick även utländska banker bli medlemmar i föreningen och 
idag representeras 228 banker från 60 olika länder. Föreningen förespråkar medlemmarnas 
avsikter och rättigheter på den nationella och internationella marknaden och har snabbt blivit 
den ledande bankföreningen i Storbritannien.  (British Bankers’ Association, 2008) 

4.1.4 Svenska bankföreningen 

Svenska bankföreningen bildades 1910 som en organisation där endast svenska banker var 
medlemmar. 1986 fick även utländska banker möjlighet att delta i föreningen och idag har den 
32 medlemmar, varav 11 är utländska banker. Föreningen arbetar precis som andra 
bankföreningarna för att utveckla banksektorn och en viktig del i det är att lämna förslag kring 
lagar och regler som berör bankerna. (Svenska bankföreningen, 2008)   

4.1.5 Federation Bancaire Francaise (FBF) 

Federation Bancaire Francaise (FBF) är en organisation för banker som har sin verksamhet i 
Frankrike. Föreningen representerar franska såväl som utländska banker och har 450 
medlemmar. Några av deras uppgifter är att undersöka, analysera och ge förslag kring de 
frågor som uppstår inom yrket samt att informera medlemmar. (Federation Bancaire 
Francaise, 2008)    

D 
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4.1.6 Credit Suisse Group  

Credit Suisse Group är en Schweiziskt bank som erbjuder finansiella tjänster till kunder över 
hela världen. De sysslar bland annat med rådgivning för privatpersoner och företag, 
finansiering samt kapitalförvaltning. Credit Suisse fokuserar på kundens behov och anser att 
samarbete och kulturell mångfald är väldigt viktigt för att uppnå målet som en av världens 
ledande banker. (Credit Suisse Group, 2008)  

4.2 En ny standard för verkligt värde 
LIBA anser att en enda standard för verkligt värde skulle minska komplexiteten och förbättra 
strukturen och att reglerna i SFAS 157 är att föredra framför dem i IFRS. FirstRand håller 
med om att en enda standard är bra, men menar att SFAS 157 innehåller regelbaserad 
vägledning som kan leda till bland annat manipulation och information som inte är tillförlitlig. 
Därför skulle de rekommendera en mer principbaserad standard som IFRS hittills har erbjudit. 
FirstRand vill också att den vägledning kring verkligt värde som finns i IFRS idag ses över 
ordentligt så att den överrensstämmer med den nya hierarkin. 
 

“Vi menar att det principbaserade angreppssättet för verkligt värde som finns i IFRS är bättre 
än det mer restriktiva angreppssättet i SFAS 157.” 

 (FirstRand, 2007, s. 2)  
 
BBA anser att värderingar endast till försäljningspris skulle innebära att det verkliga värdet 
för vissa tillgångar och skulder inte skulle bli rättvisande. Därför anser de att IASB bör 
utveckla och förbättra verkligt värde i IFRS som den ser ut idag, med riktlinjer för värderingar 
av objekten i respektive standard. De tror att en standard skulle leda till att 
marknadsförhållandena inte skulle speglas på ett rättvisande sätt och att relevansen därför 
skulle minska. Dessutom anser BBA att SFAS 157 är för lång för att bara vara baserat på 
försäljningspris och att det inte är lämpligt för IFRS eftersom IFRS är mer principbaserad än 
den amerikanska motsvarigheten.  
 
Svenska bankföreningen tror att en enda standard för verkligt värde skulle innebära minskad 
komplexitet och göra att värderingar av olika tillgångar och skulder genomförs på mer 
liknande sätt än tidigare. Men eftersom IASBs förslag baseras på värderingar till 
försäljningspris anser de att fördelarna med en standard inte kommer att uppnås. De skulle 
därför rekommendera att IASB övervägde att även använda återanskaffningsvärdet vid vissa 
värderingar innan den nya standarden införs. Bankföreningen anser också att SFAS 157 är för 
lång och att den kan bli svår att implementera på IFRSs mer principbaserade standard.  
 
FBF tycker att det vore bra med en källa som förklarar grunderna till hur värderingarna ska 
genomföras, men att denna information bör återfinnas i föreställningsramen för utformning av 
finansiella rapporter. Regler kring verkligt värde för specifika tillgångar och skulder bör 
däremot finnas kvar i respektive standard eftersom detta beskriver olika aktiviteter på ett 
bättre sätt. Ett problem med IASBs förslag är enligt dem att endast en definition av verkligt 
värde skulle tillämpas. Detta skulle innebära att definitionen inte skulle vara relevant för alla 
tillgångar och skulder utan att förse användarna med djupgående förklaringar och tolkningar.  
 
Credit Suisse anser att en övergång till en standard för verkligt värde skulle förenkla 
användandet av dessa värderingar. Detta bland annat eftersom det skulle innebära att det gick 
att använda samma definition för alla tillgångar och skulder och verkligt värde skulle då 
användas på ett mer konsekvent sätt. Credit Suisse tycker att SFAS 157 klargör innebörden av 



 27 

verkligt värde på ett bra sätt och att standarden har en bra struktur. De anser också att reglerna 
är principbaserade. 

4.3 Marknad 
LIBA anser att verkligt värde ska baseras på huvudmarknaden för en tillgång eller en skuld i 
första hand. I andra hand väljs den mest fördelaktiga marknaden eftersom det skulle innebära 
att det blev mycket kostsamt och svårt att tillämpa denna marknad i första hand. Detta 
eftersom företagen skulle vara tvungna att undersöka vilken marknad som var mest 
fördelaktig vid varje omvärderingstillfälle. LIBA håller dock med FASB när de menar att 
huvudmarknaden oftast kommer att representera den mest fördelaktiga marknaden.  
 
FirstRand menar att det inte alltid finns någon huvudmarknad. Det gäller till exempel om det 
finns ett flertal marknader för en tillgång och ingen av marknaderna kan anses som 
huvudmarknad. Det är då viktigt att det alternativet med den mest fördelaktiga marknaden 
finns. De kan också tänka sig ett alternativ som innebär den marknad som företaget oftast 
handlar på.   
 
Enligt BBA bör verkligt värde baseras på huvudmarknaden när det finns en aktiv marknad för 
en tillgång. Om det inte finns någon aktiv marknad kommer värden baserade på en marknad 
där flest transaktioner sker inte skapa tillförlitliga och relevanta värden. Alternativet med den 
mest fördelaktiga marknaden tycker BBA inte heller är bra ur alla synpunkter. Det är enligt 
dem svårt att bestämma vilken som är den mest fördelaktiga marknaden eftersom det 
förändras hela tiden. De anser inte att huvudmarknaden och den mest fördelaktiga marknaden 
oftast kommer att vara desamma på grund av att marknaderna sällan är perfekta.  
 
Svenska bankföreningen anser att det verkliga värdet ska baseras på huvudmarknaden i första 
hand. Om det finns mer än en marknad bör värdet baseras på den marknad som är mest 
fördelaktig. FBF håller inte med om detta eftersom det är svårt att fastställa dessa marknader i 
praktiken. Det kan till exempel vara så att det varken finns någon huvudmarknad eller någon 
marknad som är mest fördelaktig. De anser också att det bör vara möjligt att välja fritt mellan 
marknaderna eftersom det ibland kan vara mer relevant med den mest fördelaktiga 
marknaden, trots att det finns en huvudmarknad. 
 
Credit Suisse anser att huvudmarknaden erbjuder ett mer representativt värde än den mest 
fördelaktiga marknaden och att huvudmarknaden därför bör tillämpas i första hand. Men som 
BBA påpekar existerar huvudmarknader endast om det finns en aktiv marknad för tillgången 
eller skulden som ska värderas.     

4.3.1 Marknadsdeltagare 

LIBA och FirstRand anser att definitionerna av verkligt värde stämmer överrens med 
varandra när det gäller SFASs marknadsdeltagare och IFRSs kunniga, oberoende parter som 
har ett intresse av att en transaktion genomförs. FirstRand tycker dock att definitionen i IFRS 
uttrycker meningen bakom uttrycken på ett bättre sätt än definitionen i SFAS 157. Detta 
eftersom IFRSs definition är mer principbaserad.  
 
BBA anser att definitionerna i SFAS och IFRS oftast stämmer överrens med varandra, men 
tycker precis som FirstRand att definitionen i IFRS är mindre begränsande och att den ger en 
bättre grund för värderingar till verkligt värde. Enligt BBA fungerar termen 
marknadsdeltagare bra om det finns en näst intill perfekt marknad. Men om det inte finns 
någon marknad vore det både svårt och opraktiskt att tillämpa en hypotetisk 
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marknadsdeltagares antaganden. BBA anser att SFAS inte förser användarna med tillräcklig 
information om hur de ska identifiera marknadsdeltagare då det inte finns någon marknad och 
det kan endast leda till att verkligt värde inte tillämpas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Svenska bankföreningen håller inte med om att definitionerna stämmer överrens med 
varandra. De tolkar det som att marknadsdeltagare innebär någon som både är köpare och 
säljare, medan versionen i IFRS står för någon som kan vara köpare, säljare eller både och. 
Detta innebär att det kan uppstå stora skillnader vid värderingar av det verkliga värdet. 
Bankföreningen anser att termen marknadsdeltagare fungerar bra när det finns aktiva 
marknader, men att det blir svårt att tillämpa när det inte finns någon marknad för objektet 
som ska värderas. De rekommenderar istället metoder som baseras på företagets egna 
antaganden kring värderingarna.  
 
FBF tycker inte heller att definitionerna är helt överrensstämmande och de föredrar versionen 
i IFRS eftersom den i SFAS 157 upplevs mer restriktiv. De anser också att termen 
marknadsdeltagare dras till sin gräns när det inte finns någon aktiv marknad. På en aktiv 
marknad når priserna ofta ett jämviktspris och därför spelar det inte så stor roll huruvida 
marknadsdeltagaren är köpare eller säljare. Men då det inte finns någon aktiv marknad nås 
inte detta jämviktspris och skillnaderna mellan värdet en köpare och en säljare skulle sätta kan 
bli väldigt stora. Därför skulle marknadsdeltagarnas perspektiv bli oväsentligt. FBF tycker 
också att det är onödigt att hitta på antaganden som marknadsdeltagare skulle ha gjort då det 
inte finns några riktiga marknadsdeltagare eller marknader. Det skulle i dessa fall vara bättre 
att basera värdena på företagets egna observerbara data och det skulle leda till mer relevanta 
finansiella rapporter.  
 
Till skillnad från Svenska bankföreningen och FBF tycker Credit Suisse att definitionerna 
liknar varandra väldigt mycket. De anser att marknadsdeltagarna i FASBs definition antas 
vara kunniga, oberoende och ha ett intresse av att transaktionen genomförs. De tycker också 
att meningen bakom termen marknadsdeltagare är god. De inser att det ligger mycket 
bedömningar bakom antagandena som de hypotetiska marknadsdeltagarna skulle ha gjort, 
men att värderingarna kan spegla det verkliga värdet på ett mycket bra sätt om de genomförs 
på rätt sätt. Bedömningar och uppskattningar finns också med i IFRS på många områden och 
Credit Suisse tycker inte att SFAS 157 är sämre ur den aspekten.   

4.4 Försäljningspris, återanskaffningsvärde eller nyttovärde 
LIBA anser att verkligt värde, speciellt när det gäller finansiella instrument, bör värderas till 
ett försäljningspris eftersom det värdet bäst speglar marknadsbaserade förväntningar kring 
ekonomiska fördelar vid en avyttring av tillgångar eller skulder. De tror inte att 
återanskaffningsvärdet speglar detta på samma sätt och att det istället representerar 
återanskaffningskostnaderna. De menar också att det finns många olika situationer där 
försäljningspris och återanskaffningsvärde inte representerar samma värde. LIBA anser att det 
inte finns några större skillnader mellan IFRS och SFAS 157 när det gäller tanken bakom 
värderingar till verkligt värde och att det därför skulle göra en övergång till en standard som 
baseras på den amerikanska versionen enklare.  
 
FirstRand tycker inte att verkligt värde ska definieras som ett försäljningspris eftersom detta 
innebär att alternativ som kanske skulle vara bättre i vissa situationer helt exkluderas. De 
anser att värderingar endast baserade på försäljningspris kan leda till missvisande finansiella 
rapporter. Samma sak gäller för återanskaffningsvärdet. Alternativet att välja mellan 
försäljningspris och återanskaffningsvärde bör därför finnas enligt FirstRand, eftersom dessa 
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värden kommer att vara olika även på samma marknad. Här skiljer sig SFAS 157 och IFRS 
eftersom att bestämma verkligt värde i SFAS 157 i princip går ut på att hitta 
försäljningspriset. IFRS går däremot ut på att hitta ett värde som representeras av det pris på 
tillgången eller skulden som skulle sättas mellan kunniga oberoende parter menar FirstRand.  
 
BBA anser att det inte alls vore bra att endast tillåta värderingar av verkligt värde baserade på 
försäljningspris. De håller med om att försäljningspriset kan vara bra i somliga fall, som till 
exempel vid värderingar av vissa finansiella instrument. Men på marknader som inte är 
perfekta kan det hända att försäljningspriset inte är uppdaterat och påverkat av faktorer som 
gör att värdet blir missvisande. BBA menar att det oftast finns skillnader mellan 
återanskaffningsvärdet och försäljningspriset och att möjligheten att välja mellan dem bör 
finnas. Detta eftersom meningen med finansiella rapporter är att förse användarna med 
användbar och relevant information och genom att endast tillåta försäljningspris skulle detta 
försummas.   
 
Svenska bankföreningen håller inte med FASBs antagande om att försäljningspris och 
återanskaffningsvärde är detsamma vid första redovisningstillfället i de flesta fallen. Om det 
finns en aktiv marknad kommer värdena att vara liknande, men om det inte finns någon aktiv 
marknad kommer det att finnas en betydande skillnad dem emellan. Därför anser 
bankföreningen att även återanskaffningsvärde bör tillämpas vid vissa värderingar. De tycker 
också att marknadsvärden inte alltid är speciellt relevanta och därför kan värden som varje 
enskilt företag bedömer vara relevant passa bättre. Detta gäller särskilt när det inte finns 
någon observerbar information om tillgången eller skulden. Att SFAS 157 baseras endast på 
försäljningspris är en väsentlig skillnad mot IFRS som skulle bli ett problem om IASBs 
förslag skulle antas.  
 
FBF tycker inte heller att verkligt värde ska definieras som ett försäljningspris eftersom det 
inte är relevant för alla tillgångar och skulder. Vid tillfällen då återanskaffningsvärdet bättre 
speglar marknadsbaserade ekonomiska förväntningar bör det användas istället. FBF påpekar 
också att skillnader kommer att uppstå mellan återanskaffningsvärde och försäljningsvärde 
oavsett på vilken marknad de återfinns och att marknadsbaserade värden inte alltid är att 
föredra. Det finns tillfällen då marknaden inte alls kan förse företagen med ett rättvisande 
värde, till exempel när det inte finns någon observerbar data. FBF tycker då, precis som 
Svenska bankföreningen att det vore bättre att tillämpa ett värde som är specifikt för företaget 
och som inte bygger på ett försäljningspris eller återanskaffningsvärde.  
 
Credit Suisse anser att värderingar till verkligt värde endast baserade på försäljningspris 
skulle fungera bra, åtminstone för finansiella instrument. Det finns ofta betydande skillnader 
mellan återanskaffningsvärde och försäljningspris och de vill framhäva att 
återanskaffningsvärde kan vara mer representativt för andra tillgångar och skulder. Men de 
håller inte med om att värderingar endast till försäljningspris skulle bli ett särskilt stort 
problem om detta skulle införas i IFRS.  

 
”… Credit Suisse Group menar att försäljningspriset är den bästa indikatorn för 
verkligt värde” 

(Credit Suisse, 2007, s. 3) 

4.5 Transaktionskostnader 
LIBA anser att vissa transaktionskostnader som till exempel transportkostnader bör inkluderas 
i det verkliga värdet för en tillgång eller skuld. De anser dock att transaktionskostnader 
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vanligtvis tillhör själva transaktionen och att kostnaderna inte bör inkluderas i tillgången eller 
skulden.  
    
Ett problem som har funnits hittills i IFRS är enligt FirstRand att transaktionskostnader inte 
behandlas konsekvent över alla standarder och detta ledar till att verkligt värde för olika 
tillgångar och skulder inte värderas på samma sätt. De anser att det viktigaste är att 
transaktionskostnader behandlas konsekvent, men att de med fördel bör exkluderas när det 
verkliga värdet bestäms.  
 
BBA menar att det inte alltid är lämpligt att exkludera transaktionskostnader från det verkliga 
värdet. Om transaktionskostnader inte går att undvika vid till exempel en framtida försäljning 
av en tillgång, vore det inte passande att inte dra av dem från värdet på tillgången. Detta 
eftersom tillgångens värde för företaget i verkligheten består av värdet på tillgången minus 
försäljningskostnaderna.  
 
Enligt Svenska bankföreningen bör transaktionskostnader inkluderas eller exkluderas 
beroende på tillgången eller skuldens egenskaper och på vilken marknad som dess pris 
baseras på. Om försäljningspris och återanskaffningsvärde är desamma på marknaden bör 
transaktionskostnader inkluderas i tillgången eller skuldens värde.  
 
FBF och Credit Suisse tycker att transaktionskostnader är kostnader som tillhör själva 
transaktionen och inte tillgången eller skulden. Credit Suisse menar dock att det finns 
tillfällen då transaktionskostnader är en väldigt stor del av värdet på en tillgång eller en skuld.       

4.6 Skulder 
LIBA anser inte att det är någon större skillnad mellan hur skulder ska värderas i SFAS 157 
och IFRS i praktiken. I SFAS 157 ska priset för att en skuld ska överlåtas beräknas medan 
priset för att en skuld ska regleras ska beräknas i IFRS. Men LIBA tror att eftersom vissa 
typer av skulder sällan överförs och företagen därför måste göra egna antaganden kan detta 
skapa skillnader i hur skulderna värderas enligt SFAS. Därför tycker de inte att IFRS bör 
övergå till en definition som innebär att värderingar ska ske baserat på skulder som överlåts.   
 
FirstRand tycker inte heller att värderingar av skulder ska ske baserat på priset för en 
överlåtelse. Detta eftersom överlåtelser av skulder sällan sker i verkligheten och att detta 
skulle innebära att värderingarna baserades på väldigt diffusa antaganden. Det skulle i sin tur 
leda till att det verkliga värdet varken blev tillförlitligt eller relevant. Därför tycker de att 
definitionen i IFRS bättre tydliggör hur skulder ska värderas. FirstRand menar dock att FASB 
och IASB hade samma mål i fokus när de skrev definitionerna och att detta innebär att 
skulderna även i SFAS bör blir värderade till ett pris som baseras på skulder som regleras.  
 
Enligt BBA finns det skillnader mellan hur skulder värderas till verkligt värde i IFRS och 
SFAS 157. De anser att det verkliga värdet för en skuld bör baseras på priset för att skulden 
ska regleras och att det inte är lämpligt att använda priset för att skulden ska överlåtas. Detta 
eftersom överlåtelser av vissa skulder inte ens är möjliga enligt lag och att detta leder till 
onödiga antaganden om marknader som endast är hypotetiska.  
 
Svenska bankföreningen föredrar den definition som finns i IFRS. Den erbjuder enligt dem 
möjligheten att basera värdet på en skuld på både en överlåtelse och en reglering av skulden. 
Detta eftersom båda kan vara relevanta, men i olika situationer. Eftersom det kan bli stora 
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skillnader på värdet beroende på om det baseras på en överlåtelse eller en reglering är det 
enligt bankföreningen viktigt att tillåta båda sätten.     
 
FBF anser att det finns skillnader mellan IASBs och FASBs intentioner när det gäller 
definitionerna. Eftersom alla skulder inte kan överlåtas tycker inte FBF att det verkliga värdet 
ska baseras på priset för en överlåtelse. De tycker att återanskaffningsvärdet ska användas för 
skulder som värderas för första gången och att värdet ska baseras på priset för en reglering vid 
följande redovisningstillfällen.  
 
Credit Suisse anser att definitionerna i SFAS 157 och IFRS har samma avsikter, men att 
definitionen i IFRS är bredare och inkluderar både överlåtelser och regleringar av skulder. De 
tycker därför inte att det är fel att använda ordet överlåtelse, men att det krävs en bättre 
förklaring till hur värderingar av skulder som inte får överlåtas ska genomföras.   

4.7 Hierarki för verkligt värde 
LIBA och FirstRand tycker att hierarkin för verkligt värde som den presenteras i SFAS 157 
fungerar bra och att skillnaderna mellan nivåerna är tydliga. BBA är däremot inte lika positiva 
till hierarkin. De anser att skillnaderna mellan nivåerna är tydliga endast i teorin och att det 
kommer att uppstå en hel del problem kring detta. Det finns en regel i hierarkin som innebär 
att den mest fördelaktiga marknaden ska tillämpas vid alla tre nivåer och detta tror de kommer 
att orsaka onödiga svårigheter. Detta är dock det enda problemet de ser med nivå ett. På nivå 
två ska hypotetiska marknadsdeltagares åsikter vägas in i värderingarna och detta leder enligt 
BBA till att antaganden måste göras som försämrar tillförlitligheten för dessa värderingar. Att 
priser från marknader som inte är aktiva tillämpas på andra nivån innebär också att 
tillförlitligheten minskas och BBA anser att information på nivå tre i vissa fall kan vara att 
föredra. Det innebär dock inte att de tycker att värderingar på nivå tre är särskilt bra. Tvärtom 
tycker de att dessa värderingar är så teoretiska att de vore väldigt svårt att tillämpa dem i 
verkligheten.  
 

”I och med kraven på företag att göra antaganden om antaganden som 
marknadsdeltagare skulle göra för att uppskatta icke observerbar information, rör sig 
förslagen mot territorium som är så teoretiska att de blir fullständigt orealistiska.”       

(BBA, 2007, s. 9) 
 
Svenska bankföreningen anser att hierarkin i SFAS 157 liknar de alternativ som finns att välja 
mellan i IFRS och att skillnaderna mellan nivåerna är tydliga. De tycker dock inte att det är 
särskilt bra att företagen tvingas värdera enligt en nivå när ett annat sätt kanske passar bättre 
för just det de ska värdera. De tror att företagen själva kan avgöra var informationen för 
värderingarna ska inhämtas och att värderingarna på så sätt blir mer tillförlitliga. 
 
Credit Suisse anser att hierarkin prioriterar informationen som det verkliga värdet baseras på, 
på ett bra sätt och att skillnaderna mellan nivåerna är tydliga. FBF tycker att idén med en 
hierarki för hur värderingarna ska genomföras är bra, men att hierarkin i SFAS 157 är alltför 
teoretiskt. Det kan därför bli svårt att tillämpa den i verkligheten. De tycker särskilt att nivå 
tre är svårförståelig och svår att tillämpa.    
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4.8 Sammanfattning     
   
  

LIBA FirstRand BBA 

En standard Bra 
Bra, men för 
regelbaserad 

Inte bra 

Huvudmarknad eller 
den mest fördelaktiga 
marknaden 

1. Huvudmarknad  
2. Mest fördelaktiga 

marknaden  
Fritt val 

Huvudmarknad vid aktiv 
marknad, mest fördelaktiga i 
övriga fall 

Marknadsdeltagare SFAS 157 bra IFRS bättre IFRS bättre 

Försäljningspris eller 
återanskaffningsvärde 

Försäljningspris Både och Både och 

Transaktionskostnader Exkluderas vanligtvis Exkluderas 
Exkluderas beroende på vad 
som värderas 

Skulder Regleras Regleras Regleras 

Hierarkin Bra Bra Innebär många problem 

 
 
  Svenska Bankföreningen FBF Credit Suisse 

En standard Bra efter vissa modifieringar 

Bra med en standard 
för grunderna, men 
speciell vägledning 
kvar i resp. standard  

Bra 

Huvudmarknad eller 
den mest fördelaktiga 
marknaden 

1. Huvudmarknad  
2. Mest fördelaktiga marknaden  

Fritt val 
1. Huvudmarknad  
2. Mest fördelaktiga 

marknaden  

Marknadsdeltagare IFRS bättre IFRS bättre SFAS 157 bra 

Försäljningspris eller 
återanskaffningsvärde 

Både och Både och Försäljningspris 

Transaktionskostnader 
Exkluderas beroende på vad 
som värderas 

Exkluderas Exkluderas 

Skulder Regleras Regleras Regleras 

Hierarkin Innebär problem Svår att tillämpa Bra 
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5. Analys 

 
apitlet kopplar samman den teoretiska referensramen med empirin och detta analyseras 

för att klargöra vilka för- och nackdelar det finns med att basera verkligt värde i IFRS 

på den amerikanska standarden SFAS 157.    

5.1 Verkligt värde eller anskaffningsvärde  
Verkligt värde skapar en subjektivitet som gör det lättare för bedrägerier oh felberäkningar. 
Danile och McCarthy (2007) anser att detta är ett stort problem och att värderingar till 
anskaffningsvärdet ofta är att fördra framför verkligt värde på grund av detta. Casabona och 
Shoaf (2007) håller inte med om detta eftersom det verkliga värdet oftast ger ett mer rättvist 
värde och lagar, regler och revisorer ser till att värderingarna genomförs på rätt sätt. Enligt 
Barlev och Haddad (2003) är utvecklingen mot ett redovisningssystem som är mer baserat på 
verkligt värde naturlig och de anser att det ger detaljerad och tillförlitlig information. 
 
Det finns inget som tyder på att organisationerna har något emot verkligt värde. Det var ingen 
som antydde att det vore bättre att använda sig av anskaffningsvärde istället för verkligt värde 
vid någon typ av värdering, som Danile och McCarthy. Detta tyder på att bankföreningarna 
håller med Casabona, Shoaf, Barlev och Haddad och tycker att verkligt värde representerar ett 
värde som förser företagens intressenter med bra information. Det torde också innebära att de 
svar respondenterna gett på IASBs frågor inte speglas av att de är motståndare till verkligt 
värde. 

5.2 En ny standard för verkligt värde 
Cairns (2006) anser att IFRS som den ser ut idag leder till många missförstånd och felaktiga 
beslut när det gäller värderingar till verkligt värde. En lösning på dessa problem kan vara att 
införa en enda standard för verkligt värde som baseras på den amerikanska versionen SFAS 
157. Esquivel & Gornik-Tomaszewski (2007) tror att det kommer att uppstå en del 
frågetecken kring SFAS 157, men att standarden med lite justeringar kan förbättra både 
jämförbarheten och begripligheten jämfört med tidigare amerikanska standarder. 
 
Det visade sig av organisationernas utlåtanden att fyra av de sex bankföreningarna i enlighet 
med Esquivel & Gornik-Tomaszewski (2007) tyckte att en enda standard för verkligt värde 
var en bra idé. FirstRand och Svenska bankföreningen ansåg dock, trots att de tyckte att en 
standard var bra, att det krävs vissa förändringar av IASBs förslag innan det är lämpligt att 
genomföra detta. Ett problem som diskuterades var bland annat att SFAS 157 är alltför 
regelbaserad och att det inte passar in på IFRS mer principbaserade angreppssätt. Andra 
problem var att SFAS endast tillåter värderingar baserat på försäljningspris och att standarden 
är för lång och gör det därmed svårt att förstå och tillämpa alla regler.  
 
Det är inte bra att vissa upplever SFAS 157 som lång och svårförståelig eftersom målet med 
att basera de förändringar som ska ske i IFRS på den amerikanska versionen är just att göra 
det lättare att värdera tillgångar och skulder till verkligt värde. Som Cairns (2006) nämner 
uppstår det många missförstånd kring verkligt värde i IFRS idag och för att en förbättring ska 
ske måste den nya standarden vara lätt att förstå. Att några organisationer upplever de 
tilltänkta förändringarna som komplexa visar på att förslaget måste förbättras innan det kan 
vara till någon nytta. En enda standard för verkligt värde skulle trots allt innebära en hel del 

K 
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förändringar i IFRS som kommer att kosta mycket tid och pengar. Dessutom kommer det att 
resultera i att alla som tillämpar IFRS måste sätta sig in i en helt ny standard och kanske lära 
sig att värdera sina tillgångar och skulder på ett sätt som de inte är vana vid.   
 
BBA och FBF tyckte inte att en enda standard skulle lösa några problem. De ansåg att det 
skulle vara bättre att behålla det upplägget som IFRS har, men att försöka förbättra 
vägledningen kring verkligt värde. BBA menade att förbudet mot att basera värderingar på 
återanskaffningsvärdet innebar ett stort problem som resulterade i att de inte tyckte att idén 
om en standard var bra. Jag håller dock med Svenska bankföreningen när de menar att dessa 
problem går att lösa.    
 
BBA tror att problemet med att endast försäljningspriset är tillåtet som bas för värderingarna 
är alltför omfattande för att lösas. De tycker inte att en standard skulle lösa problemen i IFRS 
utan att IASB istället bör försöka utveckla standarderna som de ser ut idag. FBF håller med 
om att regler för verkligt värde bör finnas kvar i respektive standard, men att det vore bra med 
ett kapitel med grundläggande bestämmelser för verkligt värde i till exempel 
föreställningsramen. Att IASBs förslag baseras på SFAS 157 behöver inte betyda att alla 
inslag måste tas med i den nya standarden.  

5.3 Marknad 
Om IASBs förslag skulle bli verklighet innebär detta att huvudmarknaden för en tillgång eller 
en skuld ska tillämpas i första hand vid värderingar till verkligt värde. Om det inte finns 
någon huvudmarknad kommer den mest fördelaktiga marknaden att användas. (IASB, 2006a) 
van Zijl & Whittington (2006) samt fyra av bankföreningarna håller med om detta bland annat 
eftersom huvudmarknaden är den lättaste att identifiera. FirstRand och FBF menar dock att 
huvudmarknaden inte alltid är den bästa marknaden och att det därför bör vara tillåtet att välja 
fritt.  
 
En viktig del i förändringarna av IFRS är enligt mig att jämförbarheten ska öka. För att detta 
ska vara möjligt är det viktigt att tillgångar och skulder värderas på liknande sätt och då är fria 
val mellan olika marknader inte något att eftersträva. Undersökningen visar också att 
majoriteten tycker att det är bättre att ha tydliga regler när det gäller detta. Det verkar 
emellertid som att det råder olika meningar om vad som egentligen är en huvudmarknad och 
den mest fördelaktiga marknaden. Därför bör IASB tydliggöra exakt vad som avses för att 
underlätta för användarna att tillämpa rätt marknad.   

5.3.1 Marknadsdeltagare 

En skillnad mellan IFRS och SFAS 157 är att IFRS använder definitionen kunniga parter som 
är oberoende av varandra, medan SFAS använder marknadsdeltagare. Det visade sig att 
majoriteten av organisationerna tyckte att marknadsdeltagare är för begränsande och att den 
definition som används i IFRS är bättre. LIBA och Credit Suisse ansåg dock att det inte finns 
några större problem med den amerikanska definitionen och att den lätt skulle kunna tillämpas 
i IFRS.   
 
Denna fråga utgör till stor del tolkningar om vad de olika definitionerna i själva verket 
innebär. Detta tydliggörs till exempel genom att titta på organisationernas uttalande. LIBA 
och Credit Suisse ansåg att definitionerna stämmer väldigt väl överrens med varandra. 
FirstRand påstod att de båda definitionerna i princip innebär samma sak, men att den i IFRS 
är tydligare och förklarar syftet på ett bättre sätt. Svenska Bankföreningen och FBF stod för 
en tredje åsikt och tyckte att definitionerna stod för olika saker.  
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Detta måste innebära att standardsättarna inte lyckats särskilt väl med att framföra syftet 
bakom definitionerna. Det verkar emellertid som att versionen i IFRS upplevs tydligare och 
det vore därför inte bra att byta ut denna mot den mer vaga amerikanska versionen. Vill IASB 
ändå använda marknadsdeltagare istället vore det på sin plats med en bättre förklaring till vad 
ordet egentligen innebär.   

5.4 Försäljningspris, återanskaffningsvärde eller nyttovärde 
IASBs förslag att basera de förändringar av verkligt värde som ska göras på SFAS 157 
innebär att värderingarna endast skulle baseras på försäljningspriset. Cairns (2006) och Barth 
och Landsman (1995) tycker inte att detta är särskilt bra. Cairns anser att försäljningspris bör 
användas vid vissa värderingar, men att även återanskaffningsvärde bör tillämpas på vissa 
värderingar. Barth och Landsman tycker att nyttovärdet bör tillämpas i första hand, men att 
om det inte är möjligt ska försäljningspris eller återanskaffningsvärde användas.    
 
LIBA och Credit Suisse håller inte med Cairns, Barth och Landsman, utan tycker att 
försäljningspriset är en bra grund för alla värderingar till verkligt värde. FirstRand och BBA 
är inne på Cairns spår och förespråkar både försäljningspris och återanskaffningsvärde. 
Svenska Bankföreningen och FBF håller med om detta, men tycker även att företagets 
nyttovärde bör finnas som alternativ om varken försäljningspris eller återanskaffningsvärde är 
passande vid något tillfälle. 
 
Cairns (2006) påpekar att det hittills har varit oklart huruvida värderingar av tillgångar och 
skulder ska baseras på ett försäljningspris eller ett återanskaffningsvärde i IFRS. Detta måste 
skapa stora skillnader av värderingar av samma typer av tillgångar och skulder eftersom, som 
flera bankföreningar påpekar, det ofta finns betydande skillnader mellan försäljningspris och 
återanskaffningsvärde. Därför anser jag att en regel som förklarar vilket av dessa värden som 
ska användas är väldigt viktig för att skapa bättre förutsättningar att fatta rätt beslut för de 
finansiella rapporternas användare.    
  
Efter att ha läst både artiklar och de kommentarer som bankföreningarna har gett kring 
försäljningspris och återanskaffningsvärde, verkar det dock som att värderingar endast 
baserade på försäljningspriset inte ger en rättvisande bild. De flesta menade att 
försäljningspriset är en bra utgångspunkt, men inte för alla typer av värderingar. Målet att 
skapa en standard som behandlar alla tillgångar och skulder på ett likartat sätt får inte ta 
överhand och göra att värderingarna får sämre kvalitativa egenskaper. Därför är det viktigt att 
IASB överväger detta noggrant och eventuellt även tillåter återanskaffningsvärdet som bas för 
vissa typer av värderingar.  
 
Jag tycker att Svenska Bankföreningen och FBF har intressanta synpunkter. Om det finns 
tillfällen där varken försäljningspris eller återanskaffningsvärde är lämpligt måste nyttovärdet 
vara ett bra alternativ. Som jag nämnde tidigare kanske jämförbarhet och relevans minskar i 
samband med att detta värde tillämpas, men tillförlitligheten bör vara ganska hög. Detta 
eftersom värdet ska representera det värde som är specifikt för företaget.  
 
Precis som i de flesta övriga frågorna var LIBA och Credit Suisse positiva till IASBs förslag, i 
detta fall om att endast tillåta försäljningspriset som bas för värderingar av tillgångar och 
skulder. De övriga organisationerna tyckte inte att det var ett bra påfund. Detta tillsammans 
med Cairns, Barth och Landsmans åsikter visar alltså på att försäljningspriset med fördel inte 
bör vara den enda utgångspunkten för värderingar till verkligt värde. 
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5.5 Transaktionskostnader 
IASBs förslag innebär att transaktionskostnader inte ska inkluderas i värdet för tillgången 
eller skulden. (IASB, 2006a) van Zijl & Whittington (2006) anser att det är bra att vara 
konsekvent på detta sätt men också att det ibland kan vara bra att inkludera 
transaktionskostnaderna. LIBA, BBA och Svenska bankföreningen tycker också att det ibland 
kan vara berättigat att inkludera transaktionskostnaderna. De tre andra håller inte med och 
anser att dessa kostnader mycket väl kan exkluderas i samtliga fall.  
 
FirstRand samtycker med van Zijl & Whittington då de menar att det viktigaste är att 
transaktionskostnaderna behandlas konsekvent. FirstRand menar också att 
transaktionskostnaderna inte behandlas konsekvent i IFRS och att det inte alls är bra. Jag 
tycker också att det är viktigt att behandla dessa kostnader på samma sätt så att det inte 
uppstår någon förvirring kring huruvida de är inkluderade eller inte. Eftersom 
transaktionskostnaderna inte behandlas konsekvent i IFRS idag bör det bli en förbättring vare 
sig det bästa är att kostnaderna inkluderas eller inte. På det sättet gör det värderingarna mer 
jämförbara och relevanta.  
 
Undersökningen visar att transaktionskostnader oftast bör exkluderas, men hälften av de 
tillfrågade tyckte också att det ibland är rätt att inkludera dessa kostnader. Med stöd från Zijl 
& Whittington anser jag att det kan vara berättigat att inkludera kostnaderna i vissa fall. 
Tranaktionskostnaderna kan till exempel utgöra en väldigt stor del av tillgången eller skulden. 
Om värdet på en skogsdunge är 100 kronor och försäljningskostnaderna kommer att uppgå till 
50 kronor kommer det säljande företaget endast att tjäna 50 kronor på att sälja skogen. Om 
dessa transaktionskostnader inte inkluderas kommer det verkliga värdet att uppgå till 100 
kronor medan värdet för företaget egentligen bara är 50 kronor. Detta eftersom 
försäljningskostnaderna inte går att komma ifrån. 
 
Frågan som kvarstår är huruvida det är viktigare att behandla transaktionskostnaderna på ett 
och samma sätt för alla typer av tillgångar och skulder, eller att det verkliga värdet 
representerar ett värde som är närmare det företaget kommer att erhålla vid en avyttring. 
Kanske kan den nya standarden i IFRS kombinera dessa två sidor på ett bra sätt.  

5.6 Skulder 
En av skillnaderna mellan IFRS och SFAS 157 hur det verkliga värdet av en skuld definieras. 
I IFRS ska en skuld regleras medan den i SFAS 157 ska överlåtas. (IASB, 2006a) Detta har 
skapat en diskussion huruvida dessa två definitioner skiljer sig i praktiken eller om syftet 
bakom dem är detsamma. Dessutom diskuteras det om den i IFRS eller den i SFAS bättre 
beskriver syftet som definitionen i IFRS bör ha.  
 
Det framgår av undersökningen att de finns vissa skillnader kring hur de olika definitionerna 
uppfattas. Tre av organisationerna tyckte att de i princip leder till samma värderingar, medan 
de andra tre ansåg att värdena skulle bli olika beroende på om det baserades på en reglering 
eller en överlåtelse av skulden. En åsikt som dök upp var till exempel att överlåtelser av 
skulder sällan sker i verkligheten och att en del överlåtelser av skulder inte ens är möjliga 
enligt lag. Detta skulle innebära att företagen måste göra antaganden om vilket värde skulden 
skulle få om den överläts. Alla skulder kan däremot regleras och antaganden skulle inte 
behövas på samma sätt. Därför tycker jag att IFRS inte bör använda ordet överlåtelse även om 
det i praktiken skulle innebära att skulder fick samma värde som om ordet reglering användes.  
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Samtliga bankföreningar tyckte att definitionen i IFRS är bättre än den i SFAS 157. Detta 
bland annat eftersom den bättre förklarar det syfte som de anser att värderingar av skulder ska 
ha. De håller alltså inte med IASB när de anser att en överlåtelse passar bättre för IFRS. Detta 
kan bero på att överlåtelser innebär att fler antaganden måste göras och att detta leder till 
osäkrare värden.  

5.7 Hierarki för verkligt värde 
Hierarkin för verkligt värde som finns i SFAS 157 har skapat många diskussioner om 
huruvida detta är ett bra sätt dela upp dessa värderingar på. Fornaro och Barbera (2007) anser 
att hierarkin kan förbättra relevans, tillförlitlighet så väl som jämförbarhet. Detta eftersom 
företagen får bättre vägledning för hur värderingarna ska gå till och intressenter lättare kan 
avgöra hur antaganden gjorts. De anser dock att det finns en del problem med hierarkin och 
att dessa problem främst härstammar från nivå tre. Eftersom dessa typer av värderingar 
baseras på icke observerbar information som består av en hel del antaganden kan detta leda 
till felberäkningar och bedrägerier. (Fornaro och Barbera, 2007) Även Danile och McCarthy 
(2007) och Esquivel och Gornik-Tomaszewski (2007) tycker att nivå tre skapar en hel del 
problem. De tycker därför att det är väldigt viktigt att det finns utförliga beskrivningar kring 
hur dessa värderingar ska gå till. 
 
LIBA, FirstRand och Credit Suisse höll inte med ovanstående författare, utan tyckte inte att 
det fanns några problem med hierarkin och att den skulle fungera bra även i IFRS. Det var lite 
förvånande att så många av organisationerna inte tyckte att det fanns några problem med nivå 
tre. Alla artiklar jag har läst har nämligen haft många klagomål på nivå tre och författarna har 
tyckt att de antaganden som måste göras leder till att värderingarnas kvalitativa egenskaper 
minskar avsevärt. Att organisationerna inte finner några problem med nivå tre måste innebära 
att de inte anser att antaganden försämrar de kvalitativa egenskaperna. Kanske anser de att det 
finns tillräckligt med upplysningar för hur dessa antaganden ska genomföras.   
 
BBA, Svenska Bankföreningen och FBF höll dock med om att hierarkin innehåller många 
egenskaper som måste förbättras innan den kan tillämpas i IFRS. Nivå tre är den nivån som 
skapar flest frågetecken. Den anses vara svår att förstå och vara väldigt teoretisk som gör att 
det blir besvärligt att tillämpa den i verkligheten. BBA gick till och med så långt att de kallade 
nivån för orealistisk.  
 
Jag håller med om att de antaganden som måste göras i samband med värderingar på nivå tre 
kommer att försämra de kvalitativa egenskaperna. Antaganden kommer troligtvis att göra att 
värderingar av liknande tillgångar och skulder kan bli helt olika beroende på vem som gör 
dessa antaganden. Detta skapar problem för intressenter som ska basera viktiga beslut på de 
finansiella rapporterna. Om det verkliga värdet inte stämmer för tillgångar eller skulder som 
utgör en stor del av företagets omsättning kan detta leda till att intressenterna fattar felaktiga 
beslut. Det blir också svårt för dem att jämföra värderingar med andra företag eftersom 
antagandena kan vara helt olika. 
 
Det verkar dock inte som att det är särskilt stor skillnad mellan värderingar på nivå tre i SFAS 
157. Värderingarna ska baseras på information som inte är specifikt för tillgången eller 
skulden och antaganden som ofta är svåra att hitta underlag för måste därför göras. Många av 
nackdelarna på nivå tre är därför också sådana som finns även i IFRS och det behöver inte 
nödvändigtvis vara så att SFAS 157 är sämre än IFRS i detta fall.   
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Problemen på nivå tre kommer troligtvis att vara väldigt svåra att lösa eftersom grunden till 
dem är att det inte finns någon observerbar information för dessa typer av tillgångar och 
skulder. Förhoppningsvis kommer IASB att försöka hitta en bättre lösning på detta så att alla 
på ett lättare sätt kan tillämpa detta. Kanske kan det förbättras genom att ge fler regler kring 
hur antagandena ska göras.    
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6. Slutsatser 
 
 

 detta kapitel presenteras de slutsatser jag kommit fram till genom att analysera det 

insamlade materialet. Slutsatserna baseras på uppsatsens problem och syfte.  

 

Problem 
”Hur uppfattas de förändringar av reglerna för verkligt värde som IASB har föreslagit?”  
 
Syfte 
”Uppsatsen ska undersöka fördelar och nackdelar med att basera verkligt värde i IFRS på den 
amerikanska standarden SFAS 157.” 
 
Att förändra hur verkligt värde ska behandlas enligt IFRS uppfattas som positivt eftersom 
dagens IFRS inte behandlar detta på ett konsekvent sätt. Lösningen på detta kan som IASB 
föreslagit vara att införa en enda standard för verkligt värde. Det anses också vara bra att 
IASB vill basera dessa förändringar på SFAS 157 eftersom det minskar skillnaderna mellan 
den europeiska och den amerikanska redovisningsstandarden. Ett problem är dock att SFAS 
157 inte alltid förser användarna med den bästa vägledningen för verkligt värde. Dessutom är 
vissa av reglerna för verkligt värde i den amerikanska standarden inte särskilt väl anpassade 
till övriga regler i IFRS och det skulle därför bli svårt att tillämpa dessa.  
 
En stor fördel med SFAS 157 är att alla värderingar behandlas på ett konsekvent sätt. Det är 
däremot inte alltid är bra att endast tillåta ett värderingsalternativ. Detta gäller till exempel att 
värderingar till försäljningspris är det enda alternativ som tillåts. Men återanskaffningsvärdet 
är ett bättre alternativ för vissa typer av tillgångar och skulder och bör därför finnas som ett 
alternativ. Samma problem finns med transaktionskostnader. Förslaget innebär att 
transaktionskostnaderna inte ska inkluderas i det verkliga värdet för en skuld eller en tillgång, 
men det är ibland berättigat att inkludera dem.  
 
Det finns flera skillnader mellan definitionerna av verkligt värde i IFRS och definitionen i 
SFAS 157. Definitionen i SFAS 157 fungerar som den ser ut idag, men bankföreningarna 
anser att den i IFRS erbjuder en klarare bild av hur värderingarna ska ske. Alla var överrens 
om att det är bättre att använda ordet reglera som IFRS använder för att beskriva vilket värde 
som ska användas vid värderingar av skulder, istället för överlåta som SFAS 157 använder. 
Marknadsdeltagare är inte heller ett ord som bör användas i IFRS eftersom det kan tolkas på 
fel sätt och det anses vara allt för begränsande. Detta kan vara på grund av att 
organisationerna anser att de amerikanska definitionerna innebär för många antaganden och 
att det inte är värt att offra säkrare värden för värden som bättre reflekterar marknaden. 
 
Ett stort problem med SFAS 157 är hierarkin för verkligt värde. Den är bra ur den synpunkten 
att det är lätt att avgöra på vilken nivå värderingarna ska göras och alla värderingar ska ske på 
ett konsekvent sätt. Reglerna kring de två första nivåerna anses vara enkla att följa och de bör 
leda till att värderingarna får ungefär samma värde oavsett vem som gör dem. Det är på nivå 
tre som problemen börjar. Reglerna på den nivån anses vara en aning svårförståeliga och 
innebär att för många antaganden måste göras. Detta kan resultera i missbedömningar och 
bedrägerier som innebär att liknande tillgångar eller skulder inte alls får samma värde. 
Reglerna i IFRS är dock också sådana at värderingar baserade på antaganden måste göras och 
det innebär att SFAS 157 kanske inte förser användarna med bättre vägledning än IFRS i det 

I 
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fallet. Hierarkin i SFAS 157 erbjuder i varje fall vägledning som är konsekvent för alla typer 
av tillgångar och skulder.   
 
Min uppfattning före jag började med undersökningen var att IASBs förslag skulle förbättra 
och förenkla värderingar till verkligt värde. Jag är inte lika positiv till förslaget nu, men anser 
fortfarande att det bör resultera i flera positiva effekter. Jag tror att en enda standard för 
verkligt värde är en bra idé och att den kan göra det lättare att tillämpa verkligt värde. Men jag 
anser att det är viktigt att IASB överväger de kommentarer som lämnats kring förslaget och 
att de skapar en standard med regler som passar IFRS i övrigt. Bara för att förslaget baseras 
på SFAS 157 innebär det inte att reglerna måste vara exakt likadana.         
 
  
 
 



 41 

7. Sanningskriterier 

 
etta kapitel beskriver tre sanningskriterier som passar denna studie eftersom den är 

kvalitativ och utförd med en hermeneutisk kunskapssyn. 

 

7.1 Giltighet 
Giltighet innebär att undersökningen måste innehålla så pass mycket insamlad data att det 
täcker tillräckligt många perspektiv av den granskade företeelsen. Detta kan till exempel 
innebära att tillräckligt många grupper eller individer har studerats för att kunna uppnå 
teoretisk mättnad. Det är dock svårt att uppnå teoretisk mättnad i verkligheten och därför får 
forskaren själv avgöra huruvida studien kan anses giltig. (Johansson Lindfors, 1993) 
 
Jag valde att undersöka de åsikter som sex bankföreningar hade om IASBs förslag om en 
förändring av IFRS när det gäller verkligt värde. Detta gav studien flera intressanta synvinklar 
och både för- och nackdelar med förslaget behandlades. Organisationerna hade många olika 
åsikter och förklaringar till varför de tyckte att något var bra eller dåligt, vilket tyder på att 
tillräckligt många perspektiv har täckts. Det kan också vara så att fler organisationer hade gett 
ännu mer information, men jag upplevde att de synpunkter som kom fram täckte de viktigaste 
aspekterna. 
 
I och med att jag valde att basera empirin på redan befintliga frågor och svar kunde jag inte 
ställa följdfrågor och be respondenterna att utveckla svaren. Det innebär att svaren inte alltid 
var lika beskrivande som jag hade önskat. Speciellt när organisationerna svarade att de tyckte 
att vägledningen i SFAS 157 var bra, svarade de kortfattat och förklarade inte särskilt mycket 
varför de tyckte att den var bra.          

7.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet handlar om att de individer eller grupper som deltagit i studien och andra 
människor som till exempel forskare ska kunna acceptera de tolkningar som gjorts. Det är 
dock inte alltid lätt att få denna acceptans eftersom den ofta beror på huruvida respondenterna 
känner sig hotade eller smickrade av författarens tolkningar. Den som utfört undersökningen 
måste därför även i detta fall göra egna bedömningar huruvida tolkningarna är rättvisande 
eller inte. (Johansson Lindfors, 1993) 
 
Jag har inte fått några utlåtanden från bankföreningarna om hur de uppfattar mina tolkningar. 
Eftersom jag valde att skriva min uppsats på svenska hade det blivit alltför tidskrävande att 
översätta den till engelska för att få utlåtanden från samtliga organisationer. Men eftersom 
Johansson Lindfors påpekar att acceptans från respondenterna påverkas av huruvida de 
uppfattar tolkningarna som positiva eller negativa måste bedömningen slutligen ändå göras av 
mig själv. Jag har försökt att inte göra tolkningar som inte är väl baserade på de svar som 
organisationerna lämnat, men det är möjligt att missuppfattningar ändå har skett.  

7.3 Praktisk användbarhet 
Den praktiska användbarheten för studien bestäms genom att undersöka hur den kan användas 
i verkligheten. Det kan dock sällan avgöras under ett forskningsprojekt eftersom individer 
först måste använda studien för att bättre förstå verkligheten och detta tar oftast lång tid. 

D 
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(Johansson Lindfors, 1993) Den här undersökningen skulle kunna användas för att få bättre 
insikt i vilka för- och nackdelar det finns med IASBs förslag. Den skulle kunna användas av 
såväl IASB som andra organisationer som påverkas av IFRS. Eftersom studien inte har 
använts i verkligheten är det dock svårt att avgöra den praktiska användbarheten.     
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Frågor 
 

 

Följande frågor är de som uppsatsens empiri-del är baserade på. 

 
◦ In your view, would a single source of guidance for all fair value measurements in IFRSs 

both reduce complexity and improve consistency in measuring fair value? Why or why 
not? 

 
◦ Is there fair value measurement guidance in IFRSs that you believe is preferable to the 

provisions of SFAS 157? If so, please explain. 
 
◦ Do you agree that fair value should be defined as an exit price from the perspective of a 

market participant that holds the asset or owes the liability? Why or why not? 
 
◦ Do you believe an entry price also reflects current market-based expectations of flows of 

economic benefit into or out of the entity? Why or why not? Additionally, do you agree 
with the view that, excluding transaction costs, entry and exit prices will differ only when 
they occur in different markets? Please provide a basis for your views. 

 
◦ Does the exit price measurement objective in SFAS 157 differ from fair value 

measurements in IFRSs as applied in practice? If so, which fair value measurements in 
IFRSs differ from the 

◦ measurement objective in SFAS 157? In those circumstances, is the measurement 
objective as applied in practice an entry price? If not, what is the measurement objective 
applied in practice? Please provide a basis for your views. 

 
◦ Do you agree with how the market participant view is articulated in SFAS 157? Why or 

why not? 
 
◦ Do you agree that the market participant view in SFAS 157 is consistent with the concepts 

of ‘knowledgeable, willing parties’ and ‘arm’s length transaction’ as defined in IFRSs? If 
not, how do you believe they differ? 

 
◦ Do you agree that the fair value of a liability should be based on the price that would be 

paid to transfer the liability to a market participant? Why or why not? 
 
◦ Does the transfer measurement objective for liabilities in SFAS 157 differ from fair value 

measurements required by IFRSs as applied in practice? If so, in practice which fair value 
◦ measurements under IFRSs differ from the transfer measurement objective in SFAS 157 

and how do they differ? 
 
◦ Do you agree that a fair value measurement should be based on the principal market for 

the asset or liability or, in the absence of a principal market, the most advantageous 
market for the asset or liability? Why or why not? 

 
◦ Do you agree that a fair value measurement should consider attributes specific to the asset 

or liability that market participants would consider in pricing the asset or liability? If not, 
why? 
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◦ Do you agree that transaction costs that would be incurred in a transaction to sell an asset 

or transfer a liability are an attribute of the transaction and not of the asset or liability? If 
not, why? 

 
◦ Do you agree with the hierarchy in SFAS 157? If not, why? 
 
◦ Are the differences between the levels of the hierarchy clear? If not, what additional 

information would be helpful in clarifying the differences between the levels? 
 
Källa: IASB 2006a 
 
 
 
 
 


